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Podivínský

Informace z XVII. zasedání
zastupitelstva města v Podivíně
které se konalo dne 22.11. 2005
Zastupitelstvo města na svém XVII. zasedání projednalo a schválilo
následující body :
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva
města č. XVI. ze dne 07.09. 2005.
Schválilo obecně závaznou vyhlášku města Podivína č. 3/2005 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo−
vání komunálních odpadů s tím, že sazba poplatku je stanovena částkou Kč 400,−
/osobu/rok a Město Podivín uhradí zbylé náklady ve výši Kč 43,−/osobu/rok.
Schválilo plnění rozpočtu k 31.10.2005 bez výhrad.
Na základě rozsudku Krajského soudu v Brně rozhodlo vystěhovat manžele Dacovy
z bytu na ulici Palackého č.p. 401 v Podivíně, který v současné době neoprávněně
užívají.
Schválilo změnu účelu užití finančních prostředků a to ve výdajové části rozpočtu
města na rok 2005 v § 23 – Úpravy drobných toků – účel studie zvodnění Ladenské
strouhy na účel: vyčištění melioračního kanálu a zprovoznění ovládacích zařízení
pro zvodnění Ladenské strouhy. Zastupitelstvo města souhlasí s úhradou nákladů
spojených s vyčištěním melioračního kanálu a zprovozněním ovládacích zařízení
pro zvodnění Ladenské strouhy. Město Podivín uhradí 50% vynaložených nákladů.
Zbylých 50% výše uvedených nákladů uhradí Obec Rakvice.
Vzalo na vědomí informaci starosty města o investičních záměrech města pro rok
2006.
Rozhodlo schválit výroční zprávu o činnosti Základní školy Podivín ve školním
roce 2004/2005 č.j. 1435/2005.
Schválilo Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ze dne 18.06. 2003 příspěvkové organizace
Města Podivína Základní školy Podivín, okres Břeclav dle předloženého návrhu.
Schválilo Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ze dne 18.06. 2003 příspěvkové organizace
Města Podivína Mateřské školy Podivín dle předloženého návrhu.
Schválilo Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ze dne 18.06. 2003 příspěvkové organizace
Města Podivína Školní jídelny při Základní škole Podivín dle předloženého návrhu.
Vzalo na vědomí informaci starosty města a zastupitelky města Ing. Kateřiny Hrubé
ve věci účasti města na mezinárodním projektu KRISTKOVA PODYJSKÁ
GLYPTOTÉKA.
Vzalo na vědomí informaci starosty města a místostarosty města ve věci
vypracování návrhu studie úpravy školního hřiště při Základní škole Podivín.
Vzalo na vědomí informaci starosty města ve věci vypracování návrhu studie
rekonstrukce „Staré radnice“ a výstavby hasičské zbrojnice.
Vzalo na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Břeclav v měsících srpen a září
2005 v Podivíně.

Přání
Určitě to znáte, probudíte se a najednou zjistíte, že je večer.
Život utíká tak nějak rychle, že člověk přestává mít čas na to,
aby se radoval z maličkostí. A možná při tom všem stresu
nemá na nějaké to radování se ani náladu.
Do příštího roku přeji, ať Váš život zpomalí na svém běhu
a Vy si najdete čas. Na své blízké, na přátele, na vnímání
každodenních radostí, na prožívání neopakovatelných okamžiků,
na úsměv na tváři, na něco, co dá Vašemu životu smysl.
Vždyť … svět je přece báječné místo k narození.
Jménem redakční rady přeji všem pohodové vánoční svátky.
Mgr. P. Schallenbergerová

Podivinsky.zpravodaj@seznam.cz
Příspěvky do březnového čísla Podivínského zpravodaje již můžete
zasílat na tuto adresu.

Změny v redakční radě
Říká se, že změna je život. Redakční rada Podivínského zpravodaje prodělává
lehčí změny každým rokem, ale stále žije. A díky tomu stále žije Podivínský zpravodaj.
Občas život člověku připraví jiné priority, než je příprava Podivínského zpravodaje.
Velký dík patří Janě Rottrové, která po sedmi letech opustila redakční radu, aby se
mohla věnovat povinnostem neméně zodpovědným, než je příprava příspěvků.
Chtěla bych také připomenout, že více než 10 let v redakční radě pracoval nedávno
zesnulý pan Radvanovský.
Novou posilou redakční rady je Mgr. Lenka Nedělová. Nemusíte pátrat v paměti,
její jméno Vám určitě nic neřekne. Mgr. Lenka Nedělová pochází z Lysovic u Vyškova
a od letošního školního roku je posilou také pro pedagogický sbor základní školy.
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Je učitelkou 2. stupně s aprobací speciální pedagogika a dějepis a své vzdělání si
rozšiřuje o český jazyk.
Chtěla bych touto cestou také poděkovat všem členům redakční rady, kteří obětují
kus svého volného času a čtyřikrát do roka se přičiní o to, abyste ve své poštovní
schránce našli nové číslo Podivínského zpravodaje. Jmenovitě tedy starostovi
Podivína S. Machovskému, P. Průdkovi, panu Holubovi, panu J. Pospíšilovi a paní
J. Vondráčkové.
Mgr. P. Schallenbergerová

Výměna občanských průkazů
občanů České republiky
V souladu s nařízením vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví
lhůty pro výměnu občanských průkazů vydaných bez strojově čitelných
údajů, končí dne 31. prosince 2005 platnost občanských průkazů
vydaných do 31. prosince 1994. Jedná se o občanské průkazy typu
knížka s vyznačenou platností „bez omezení“ nebo „Platnost
prodloužena bez omezení“, dále o občanské průkazy typu kartka
vydané od 1. května 1993 do 31. prosince 1994, ve kterých je rovně
vyznačena doba platnosti „bez omezení“. Žádost o vydání nového
občanského průkazu je třeba vzhledem k výrobním lhůtám podat
nejpozději do 30. listopadu 2005.
Státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu
občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných:
−
−
−

do 31. prosince 1996, vyměnit nejpozději do 31. prosince 2006.
do 31. prosince 1998 vyměnit nejpozději do 31. prosince 2007.
do 31. prosince 2003 vyměnit nejpozději do 31. prosince 2008.

Oprava údajů státním občanství ČSFR
Ministerstvo vnitra, odbor správních činností zaslalo všem
obecním úřadům upozornění na nesprávné údaje o státním
občanství vedené v informačním systému evidence obyvatel.
U některých starších občanů, ale také u osob narozených
po 1. 1. 1993 je stále veden údaj o státním občanství „ČSFR“.
Je právně nemožné, aby u těchto osob byl v informačním systému
evidence obyvatel veden takový údaj o státním občanství.
Při zavádění osobních údajů do informačního systému v deva−
desátých letech u Policie ČR mohlo dojít k situaci, že s ohledem na
rozdělení České a Slovenské federativní republiky na dva samostatné
státy nebyla volba nebo vyjasnění státního občanství České
republiky některými občany ohlášena příslušné okresní evidenci
obyvatel, a proto byl zaváděn údaj o státním občanství ČSFR.
Pokud nebyl vydán první občanský průkaz nebo cestovní doklad,
tento nesprávný údaj nebyl do dnešního dne aktualizován, tj. změněn
na státní občanství České republiky nebo na jiné.
Městský úřad Podivín vyzve občana nebo jeho zákonného zástupce,
aby se dostavil a předložil doklad o státním občanství nebo předložil
podklady pro jeho zjištění, tzn. rodné listy, oddací list a občanské průkazy.

Nabídka pozemků
Město Podivín vyhlásilo veřejnou nabídku na prodej pozemků
p.č. 242/8, 242/9, 243/1 a 243/2.
Jedná se o pozemky v zadním traktu bytových domů
(tzv. „nafťáckých) na ulici Revoluční na místě dřívější vodárny.
Vhodné jako stavební místo pro dvougaráž.
Celková plocha činí 48 m2. Cena 300 Kč/m2.
Informace na MěÚ v Podivíně – sl. Marešová.

Městský úřad nabízí k prodeji:
−
−

CD Vánoční zpívání za 250,− Kč/kus
MC Vánoční zpívání za 140,− Kč/kus

K zakoupení na podatelně MěÚ.
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Město Podivín, Masarykovo náměstí 180, Podivín
Zastupitelstvo města Podivína

Článek 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově k 31.3.2006.
(2) Vznikne−li poplatková povinnost po lhůtě splatnosti dle
odst. 1, je poplatek splatný do 20. dne měsíce následujícího
po vzniku poplatkové povinnosti.

Obecně závazná vyhláška města Podivína
č. 3/2005
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Podivína se na svém zasedání dne 22.11.2005
usneslo vydat na základě § 1 písm. h), § 10b a § 14 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Předmět poplatku a působnost vyhlášky
(1) Vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále
jen ”poplatek”) a způsob jeho výběru na území města Podivína.
(2) Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

(1)
(2)

(1)
(2)

Článek 2
Poplatník
Poplatníkem 1) je:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být
poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový
dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit
jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba (dále jen ”rekreační stavba”); má−li k této stavbě
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu.
Článek 3
Správce poplatku
(1) Správu poplatku vykonává Město Podivín prostřednictvím MěÚ
Podivín (dále jen „správce poplatku“).
(2) Správce poplatku je oprávněn činit opatření potřebná ke správnému
a úplnému zjištění, stanovení a splnění poplatkových povinností,
zejména právo vyhledávat poplatníky, vybírat, vymáhat a kontrolovat
plnění poplatkových povinností.
Článek 4
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povin−
nosti, a to do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
(2) V rámci ohlašovací povinnosti uvede poplatník veškeré údaje uvedené
v tabulce č. 1 až 5 Přihlášky k registraci. Přihláška k registraci je
součástí přílohy č. 1 této vyhlášky.
(3) Změnu údajů uvedených v tabulce č. 1 až 5 Přihlášky k registraci je
poplatník povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů ode dne, kdy
tato změna nastala.
Článek 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí Kč 400,− a je tvořena
a) z částky 150,−Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,−Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle
skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za rok 2004. Skutečné náklady činily 1.257.434,60 Kč a byly
rozúčtovány takto:
Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za rok 2004
1.257.434,60 Kč
Počet poplatníků
2 841
Skutečný náklad na l poplatníka a rok
443 Kč
Částku Kč 43,−, kterou tvoří rozdíl mezi skutečnými náklady
na 1 poplatníka a sazbou poplatku pro 1 poplatníka uhradí obec.

Pobíhající psi
Město Podivín upozorňuje důrazně všechny majitele psů, aby zajistili dosta−
tečné podmínky pro dodržování níže uvedených nařízení a aby tím napomohli
k vyřešení situace jak v oblasti bezpečnosti svých spoluobčanů, tak i v oblasti úspory
svých i městských financí. Pokud majitelé své psy řádně nezabezpečí, vystavují se
nebezpečí postihu jak ze strany města, tak i ze strany postiženého spoluobčana.
Majitelé a chovatelé psů jsou povinni zajistit svůj chov tak, aby nedocházelo k:

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

Článek 7
Osvobození od poplatku
Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci zdržující se celoročně mimo
území města Podivína
Poplatníci jsou v případě uvedeném v odst. l povinni oznámit písemně
nebo ústně do protokolu správci poplatku vnik nároku na osvobození
a předložit doklad o skutečnosti rozhodné pro jejich přiznání, a to do
30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající tento nárok. Stej−
ným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik
nároku na osvobození.
Článek 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od měsíce, kdy došlo k získání trvalého pobytu
v obci nebo nabytí vlastnického práva k rekreační stavbě.
V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví
rekreační stavby v průběhu kalendářního roku se hradí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců
pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném roce. Dojde−li
ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení
počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Článek 9
Společná a závěrečná ustanovení
Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené dle čl. 4 a čl. 7 vyhlášky svou
ohlašovací(oznamovací) povinnost může obec uložit pokutu dle
platných právních předpisů.2)
Nebudou−li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné
výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas
nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou
(neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Vyměřené poplatky se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost
stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky
vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
Byl−li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření
nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku,
v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědomen.
Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od
konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu
odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo
částečně prominout.
V řízení ve věci poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud
zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, nestanoví jinak.
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná
vyhláška Města Podivína č. 2/2004 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ze dne 25.11.2004
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2006.

…………………………..
místostarosta

…………………………….
starosta

1)

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

2)

§ 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění

a)
b)
c)
d)

volnému pobíhání psů
ohrožování zdraví spoluobčanů
rušení klidu spoluobčanů a spolunájemníků
znečišťování veřejného prostranství /pokud k němu dojde, je majitel povinen
nečistoty uklidit/
Při úhradě poplatku ze psa obdrží každý poplatník sadu sáčků na psí exkrementy.
Za porušení uvedených nařízení lze v přestupkovém řízení ukládat pokuty až
do částky 30 000,− Kč.
Stanislav Machovský

3

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

Podivínský

zpravodaj

Svoz odpadu v roce 2006

Informace pro občany od Policie ČR

Den svozu
Den svozu
popelových nádob tříděného odpadu
13. 27.
27.
10. 24.
24.
10. 24.
24.
7. 21.
21.
5. 19.
19.
2. 16. 30.
30.
14. 28.
28.
11. 25.
25.
8. 22.
22.
6. 20.
20.
3. 16.
16.
1. 15. 30.
30.

Popelové nádoby musí být v den svozu v časných ranních hodinách
připraveny na přístupném místě. V souladu s vyhláškou města nesmí
být popelnice s výjimkou svozu umístěny na veřejném prostranství
(chodníky, komunikace, zeleň). Každá popelová nádoba musí být
označena platnou známkou a. s. Hantály na rok 2006.
Tříděný odpad musí být v den svozu v ranních hodinách připraven
na přístupném místě v průsvitných pytlích – zvlášť PET láhve a zvlášť
papír.
Přidělení pytlů bude probíhat při svozu tříděného odpadu vý−
měnným způsobem kus za kus.

SEPARACE ODPADŮ
1. DO PRŮSVITNÉHO BÍLÉHO PYTLE PATŘÍ:
− LAHVE PET /BÍLÉ, ZELENÉ, MODRÉ/
− OBALOVÁ IGELITOVÁ FOLIE
2. DO PRŮSVITNÉHO BÍLEHO /DO VYČERPÁNÍ ZÁSOB I DO
MODRÉHO PYTLE/
− PAPÍR
VYTŘÍDĚNÝ ODPAD /PAPÍR, PLAST/ NEMÍCHEJTE DO−
HROMADY.
V PŘÍPADĚ SMÍCHÁNÍ NEBUDE TENTO PYTEL POVAŽOVÁN
ZA VYTŘÍDĚNÝ ODPAD A NEBUDE ODEBRÁN.
MĚSTO PODIVÍN BUDE VE SBĚRNÉ DNY SVÁŽET POUZE TY
PYTLE, KTERÉ OBČAN OBDRŽEL PŘI ÚHRADĚ POPLATKU,
PŘÍPADNĚ TY, KTERÉ OBDRŽÍ VÝMĚNOU ZA PYTLE
VYTŘÍDĚNÉ.

POPELOVÉ NÁDOBY

V rámci prevence proti kriminalitě bychom Vás tímto chtěli pro−
střednictvím Podivínského zpravodaje stručně seznámit s případy trestné
činnosti v Podivíně za uplynulý rok. Jedná se především o majetkovou
trestnou činnost a v poslední době velice aktuální a nebezpečnou drogo−
vou problematiku mládeže.
V oblasti majetkové trestné činnosti se jedná o vloupání do zapar−
kovaných motorových vozidel zejména v letních měsících a to nejčastěji
na ulicích Sadová, Husova, Revoluční, Nerudova, U Stadionu, dále
vloupání do objektů v Podivíně sídlících firem (za posledních 14 dní se
jedná o 4 případy), dále nezvané návštěvy občanů romské národnosti
pod záminkou prodeje různých věcí. U drog se jedná především o výrobu,
držení a následnou distribuci marihuany a pervitinu. V této souvislosti
bychom chtěli upozornit hlavně rodiče, aby svým dětem věnovaly
zvýšenou pozornost a v případě zjištění užití drogy dítětem o tomto
informovaly policii na níže uvedených tel. číslech, především kvůli
zjištění, odkud drogu dítě získalo, a dále k nalezení řešení, jak dalšímu
užívání drog eliminovat.
Nyní uvádíme některé nejaktuálnější případy za poslední období
spáchané v Podivíně:
− 27. 9. 2005 v 02:45 hod. pokus o vloupání do Restaurace Sport na
ulici U Stadionu
− 30. 9. 2005 v době od 13.30 hod. do 17.30 hod. vloupání do osobního
automobilu Ford Orion odstaveného na konci ulice U Stadionu před
značkou zákaz vjezdu
− 27. 10. 2005 okolo 14.00 hod. vnikly 4 ženy romské národnosti do
rodinného domku na ulici Poříčí I., a i přesto, že byli majitelé domku
doma, odcizily v domě uloženou finanční hotovost. Ženy byly asi
ve věku od 25 do 50 let, na sobě měly tmavé oblečení, 3 měly krátce
střižené černé vlasy, jedna byla blondýna, z místa odjely osobním
vozidlem tmavě zelené barvy
− v období od 2. 11. do 4. 11. 2005 vloupání do stodoly za hostincem
U Chatrných na ulici Nerudova − odcizeno zánovní pánské jízdní
trekingové kolo Superior Rocky tmavě modré barvy, 6 l slivovice,
ruční profi pilka
− v období od 5. 11. do 7. 11. 2005 vloupání do zámečnické dílny na
ulici Havlíčkova− odcizeno především ruční el. nářadí, vrtáky,
digitální posuvné měřítko a další nářadí
− v období od 7. 11. do 8. 11. 2005 vloupání do objektu stavebnin
Vajbar na ulici U Dráhy, odcizena izolace Isover Rio a pytle se zdící
maltou Cemix
− v noci ze dne 14. 11. na 15. 11. 2005 vloupání do stánku s občerst−
vením u vlakového nádraží
− v noci ze dne 14. 11. na 15. 11. 2005 vloupání do objektu VHS
Břeclav, tzv. betonárky − odcizení motorové nafty

MĚSTSKÝ ÚŘAD NABÍZÍ K PRODEJI POPELOVÉ NÁDOBY –
PLASTOVÉ NA KOMUNÁLNÍ ODPAD.
OBJEM 120 LITRŮ. POPELNICE JE OSAZENA KOLEČKY PRO
SNADNĚJŠÍ PŘEVOZ. CENA 680,− KČ/ 1 KUS.
K ZAKOUPENÍ NA PODATELNĚ MĚÚ.

Případné poznatky k uvedeným i dalším případům můžete zanechat
na MěÚ v Podivíně, popř. telefonicky informovat přímo Policii ČR
v Lednici na tel. čísle 519 340 126, při nepřítomnosti na tel. čísle
519 321 424 − Obvodním oddělení Policie ČR v Břeclavi.
ppor. Řehák L.

Místní poplatek za likvidaci komunálních odpadů

Nabídka podnikatelům

V loňském roce se poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
počítal z celkových nákladů na odpady za rok 2003, které činily Kč
1.233.345,40. Při tehdejších 2.828 trvale hlášených obyvatel v Podivíně
činil poplatek Kč 436,− na jednoho poplatníka. ZM v tom roce
odsouhlasilo výši poplatku Kč 350,− na poplatníka s tím, že rozdíl, tj.
Kč 86,− uhradí město.
Výpočet poplatku pro rok 2006 vychází z celkových nákladů Kč
1.257.434,60 na netříděný odpad za rok 2004 a při počtu 2 841 obyvatel
činí poplatek na jednoho poplatníka Kč 442,60 /443/. V roce 2004 se již
v plné míře projevují zvýšené náklady na likvidaci odpadů způsobené
zvýšením daně z přidané hodnoty a město si při avizovaném snížení
příjmů pro rok 2006, které bude způsobeno nižšími daňovými výnosy,
nemůže dovolit úhradu celkového rozdílu mezi skutečnými náklady a
poplatkem. Zastupitelstvo města na svém listopadovém jednání navrhlo
a schválilo částku poplatku pro rok 2006 Kč 400,− s tím, že Kč 43,−
na jednoho poplatníka uhradí město.
Stanislav Machovský, starosta

Město Podivín upozorňuje všechny podnikatele ve městě,
že je navštíví firma ARIN, která v rámci smlouvy uzavřené mezi ní a
Sdružením mikroregionu lednicko−valtického areálu, jehož je Město
Podivín členem, zpracovává propagační materiály. Tyto materiály jsou
odlišné od materiálů, na kterých se někteří podnikatelé již finančně
podíleli a které budou prezentovány na veletrhu REGION−TOUR
v lednu 2006 v Brně.
Město Podivín nabízí podnikatelům propagační materiály lednicko−
valtického areálu s prezentací města. Jedná se o tzv. IMAGE
KATALOG a MAPU VINAŘSKÝCH STEZEK Velkopavlovické
vinařské oblasti ve třech jazykových mutacích, o SKLÁDAČKU se
stručným popisem obcí LVA a mapou mikroregionu a v omezeném
množství o PRŮVODCE PO MORAVSKÝCH VINAŘSKÝCH
STEZKÁCH v německé a anglické verzi.
Materiály jsou vhodné hlavně pro ubytovací a restaurační zařízení
a pro podnikatele v turistickém ruchu.
Veškerý propagační materiál je zdarma.
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Informace v kanceláři starosty města,
případně na telefonu 519344511.

Podivínský

O pálení
V období jarního a podzimního úklidu se pracovníci MěÚ často
setkávají s dotazy na pálení listí na zahrádkách. Stejně tak i na posledním
zasedání zastupitelstva města zazněl tento dotaz. Odpověď není
jednoduchá. Obecné zákony v naší republice tento problém pokrývají
velmi neurčitě. Zákon „O ovzduší“ se na něj nevztahuje prakticky vůbec
a zákon „O odpadech“ jen v úvodní obecné části, na kterou se zákazy a
postihy „napasovávají“ velmi obtížně a diskutabilně. Městský úřad
Podivín dosud nevydal nařízení obce, kterým by podmínky pro spalování
rostlinných materiálů omezil nebo úplně jejich spalování zakázal.
Vycházel bohužel z negativních zkušeností ostatních obcí, které v případě
vydání vyhlášky s regulací, případně zákazem pálení listí a dřevních
odpadů ze zahrad narazily na nepřekonatelné potíže s dokazováním
deliktu, jakým se pálení v okamžiku zákazu stalo. Pokud tedy vznikne
na zahrádce po úklidu hromada listí, kterou nelze zkompostovat, tak je
možno spálit ji – avšak za předpokladu, že budou maximálně zohledněny
životní podmínky ostatních občanů. Suché listí a suché dřevní odpady
ze zahrad je tedy možno pálit za vhodných klimatických podmínek, aby
nedošlo k „zamoření“ nejbližšího okolí. Je možno pálit jen ve vhodnou
dobu (nejlépe mimo dny pracovního volna a klidu), nutný je soustavný
dozor, aby nedošlo k požáru, a pokud je to možné, měli by být se zámě−
rem pálit listí seznámeni nejbližší sousedé.Vypalování porostů, tedy sou−
vislých ploch trávy a podobně je zakázáno zákonem o požární ochraně.
Problematika kompostování, která by z valné části mohla pálení nahradit,
je řešena v jiné části Podivínského zpravodaje. Stanislav Machovský

O Ladenské strouze a Svodnici
Dne 25.10.2005 proběhlo na Městském úřadě v Podivíně další
jednání ve věci zvodnění toku Ladenské strouhy. Vlastník toku –
Zěmědělská vodohospodářská správa – dodal studii, která problematiku
mapuje a řeší. V současné době není tedy třeba tuto studii znovu
zpracovávat a rozpočtem města vyčleněné finanční prostředky se použijí
na vyčištění toku, který bude přivádět vodu od rakvických jezer do
Ladenské strouhy.
Dohodou všech zainteresovaných / Obec Rakvice, Město Podivín,
Zemědělská vodohospodářská správa, Vodovody a kanalizace, Povodí
Moravy, s.p., Krajská hygienická stanice, MěÚ Břeclav, ZD Rakvice,
ZEPRO Přítluky, Fruta Podivín/ bylo dosaženo:
a) vypouštění vyčištěných odpadních vod z ČOV Rakvice výtlakem
přímo do toku Trkmanky. Výtlačné potrubí bude vedeno od ČOV
Rakvice rovnoběžně se silnicí Rakvice – Podivín k mostu přes
Trkmanku a budou se jím odvádět i případně méně vyčištěné odpadní
vody, které způsobují nepříjemný zápach po celém toku Ladenské
strouhy,
b) vyčištění toku Štorchovy příkopy od rybníku Trávníky /rakvický
Šutrák/ ke shybce pod Trkmankou. Štorchovou příkopou se
v současnosti odvádějí odpadní vody z ČOV Rakvice do Ladenské
strouhy. Shybka pod Trkmankou byla zbudována v roce 1963 a
tvoří ji dvě potrubí o průměru 1000 mm.
c) K této shybce budou z druhé strany přivedeny vody toku Trníček
přes rakvická jezera a to melioračním příkopem od Selské hráze.
V současnosti odtékají tyto vody příkopem podél pravé hráze
Trkmanky ve směru toku na přečerpávací stanici u pátého mostu.
Tímto přítokem by mělo být dodáno dostatečné množství kvalitní
vody, které nahradí úbytek zapříčiněný odvodem odpadních vod
z ČOV Rakvice do Trkmanky.
Bod c) ovšem předpokládá finanční náklad na vyčištění cca 300 m
příkopu a zprovoznění ovládacích zařízení v Selské hrázi . Celková suma
potřebná na úpravy bude po vyčíslení rozdělena mezi obce Rakvice a
Podivín na dvě stejné části.
Naprosto neznámou veličinou v celé problematice jsou bobři, kteří
již v současné době tvoří překážky v toku Ladenské strouhy.
Rád bych tímto článkem uzavřel anonymní debatu „restauračních
odborníků“, kteří tvrdí, že ve věci Ladenské strouhy /Svodnice/ se nic
neděje. Zatím se ani jeden z nich nepřišel informovat na podrobnosti a
na faktické údaje spojené například s vlastnickými vztahy, se spádovými
poměry a s tím spojeným průtokem, s úbytkem spodních vod a podobně.
Stanislav Machovský

zpravodaj

O kapličce u Janohradu
Jak jsem již v minulém čísle Podivínského zpravodaje psal, město
se zapojilo do organizace mezinárodního projektu Kristkovy podyjské
glyptotéky /soubor sochařských děl, charakterizujících řeku Dyji, roz−
místěných po celé délce jejího toku/ a vyjádřilo projektu maximální
podporu.
Zastupitelé města mimo morální podporu, vyjádřenou jednomyslně
v usnesení, vyčlenili z rozpočtu na projekt také finanční prostředky a
zajistili potřebnou a povinnou administrativní součinnost. Z celkového
počtu čtrnácti zúčastněných zastupitelů, kteří o podpoře projektu jednali,
se ani jeden z nich nevyjádřil negativně jak k myšlence samotné, tak i
k estetickému ztvárnění „kapličky“ − stavby, která bude krýt Kristkovu
sochu „Zrození“.
Stejně tak se k projektu
naprosto pozitivně vy−
jádřili Česká republika
zastoupená Úřadem pro
zastupování státu ve
věcech majetkových,
Lesy České republiky,
MěÚ Břeclav − odbor
životního prostředí a
Povodí Moravy. Na
základě jejich pozitiv−
ních vyjádření bylo
Městským úřadem v
Podivíně − stavebním
úřadem vydáno „Sdě−
lení k ohlášení drobné
stavby“ a Výzkumným
ústavem komunikace
v umění Brno byla zahá−
jena stavba.
Po dokončení stavby
jsem byl zprostředko−
vaně přes pracovnici
MěÚ Břeclav − odboru
regionálního rozvoje
upozorněn, že ve věci drobné stavby nebylo zažádáno o závazné
stanovisko. V závazném stanovisku se vyjadřuje orgán památkové péče
o vhodnosti, případně nevhodnosti stavby v památkově chráněné oblasti,
kterou lednicko−valtický areál je. Na toto nedopatření poukázala
zastupitelka města / bohužel se jako jediná nezúčastnila jednání
zastupitelstva města/, která mohla jako bývalá pracovnice Národního
památkového ústavu v Brně a současná zaměstnankyně Krajského
úřadu Jihomoravského kraje na chybu upozornit. Žádost o závazné
stanovisko podává vlastník pozemku, na kterém má být stavba zbudo−
vána a já jsem bohužel na tuto skutečnost zástupce České repub−
liky – neupozornil.
V současné době probíhá mezi Městem Podivín a MěÚ Břeclav
jednání o zahájení správního řízení ve věci podání podnětu k odstranění
stavby. Město Podivín, zastoupené starostou města, se v současné době
snaží o zachování kapličky a o zmírnění následků opomenutí na
snesitelnou míru.
Důvodem boje za zachování kapličky je mimo jiné také již dokon−
čená stavba oborního plotu plánované obory „Obelisk“ ve stejně
chráněné lokalitě Lednicko – valtického areálu. V tomto případě
absence základního dokladu, tedy stavebního povolení, naprosto nevadila
jak Národnímu památkovému ústavu, tak Krajskému úřadu a stejně tak
i Městskému úřadu Břeclav. Černá stavba oborního plotu, proti které
se Město Podivín několikrát odvolalo, byla zlegalizovaná až doda−
tečným stavebním povolením MěÚ Břeclav. Několikakilometrový
oborní plot a budoucí plánovaná obora o rozloze téměř 450 ha svým
negativním vlivem na životní prostředí a estetické vnímání návštěvníka
areálu daleko předčí vliv drobné stavby, jakým kaplička je. Smutné
a pro mne velmi zarážející je také to, že stavbou oborního plotu, který
na rozdíl od „kapličky“ s estetikou nemá naprosto nic společného, se
v budoucí oboře ocitne památkově chráněný Obelisk, na jehož
rekonstrukci se město podílelo nemalou finanční částkou.
Stanislav Machovský
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zpravodaj

Kompostování
Kompostování je přírodní proces, při kterém dochází k rozkladu organických
odpadů působením mikroorganismů, vody a kyslíku na humusové látky.
Co je vhodné ke kompostování
· ovocné a zeleninové odpady
· kávové a čajové zbytky
· novinový papír, lepenka, papír. ručníky
· mléčné produkty
· posekaná tráva, listí, drnové řezy, větvičky
· třísky, piliny, hobliny, kůra
· trus hospodářských zvířat
· popel ze dřeva
· skořápky z ořechů
Co není vhodné ke kompostování
· kosti, odřezky masa, tuky
· chemicky ošetřené materiály
· rostliny napadené chorobami
· slupky z tropického ovoce, pecky
· popel z uhlí, cigaret
· časopisy
· oddenková plevel
· plasty, kovy, sklo, kameny
Základní podmínky pro kompostování
· vstupní materiál musí obsahovat organické látky pro výživu mikroorganismů
(půdních bakterií, hub, červů, žížal atd.) a to v poměru C:N = 30:1
· vlhkost materiálu udržovat 50 – 60 %
· materiál je nutno míchat a tím umožnit dostatečný přístup kyslíku.
· hrubší suroviny je vhodné podrtit na malé části
· pro urychlení procesu kompostování přidat v malém množství půdy či
hotového kompostu
1. Doporučený poměr C:N můžeme regulovat vhodným poměrem organických látek.
Materiál čerstvý, šťavnatý, zelený obsahuje hodně dusíku, materiál starší, dřevnatý a
hnědý je bohatý na uhlík. Obecným pravidlem je přidávat 2−3 díly hnědého materiálu
na 1 díl zeleného materiálu.
Pokud kompost zapáchá jako „zkažené vejce“, znamená to, že v něm převládá
materiál s nadměrným obsahem uhlíku. V tomto případě přidáme posekanou trávu
nebo listí. Vysoký obsah dusíku zase signalizuje zápach po amoniaku, do kompostu
tedy přimícháme dřevěné třísky, kůru nebo piliny.
2. Velmi důležité je pravidelné míchání kompostu z důvodu rovnoměrného přístupu
kyslíku, přibližně jednou až čtyřikrát do měsíce.
3. Je třeba kontrolovat vlhkost kompostu (kompostovaný materiál by měl být na
dotek vlhký jako „dobře vyždímaný ručník“).
V první fázi kompostovacího procesu dochází k samoohřevu v důsledku probí−
hajících rozkladných chemických reakcí za intenzivního rozvoje bakterií a plísní. Dochází
k rozkladu lehce rozložitelných látek Hromada kompostu se může zahřát až na teplotu
0
65 C. V druhé fázi dochází k odbourávání obtížněji rozložitelných látek na stabilní látky
obsahující humus. Teplota začíná klesat a kompost získává hnědou barvu a zemitou
strukturu. Ve třetí fázi, obecně je to 6−12 měsíců od založení kompostu, má zralý kompost
homogenní strukturu a voní po lesní půdě.
Doba potřebná k přeměně odpadu v plnohodnotný kompost záleží na mnoha faktorech,
jako je teplota, složení kompostu, postup při kompostování atd. Proces kompostování
lze urychlit použitím kompostérů (zkrácení doby kompostování až o polovinu).

Druhy kompostů
Kompost z listí
Listí z různých druhů stromů se rozdrtí drtičem nebo travní sekačkou, smíchá
s půdou, hnojem nebo kompostem v poměru 2:1. Je vhodné přidat ke směsi kuchyňský
odpad, posekanou trávu, případně vyrovnávací dávku dusíkatého hnojiva (slepičí trus).
Kompost z trávy
Čerstvá tráva obsahuje hodně dusíku a vlhkosti. Proto je dobré ji nechat zvadnout
a smíchat ji se slámou, listím, pilinami, hoblinami či rozdrcenými větvemi v poměru
2−3:1. Tráva má tendenci „slehnout“, proto tento druh kompostu je nutné častěji míchat
a předcházet tak hnití a nedostatečnému zásobování kyslíkem.
Kompost z chlévské mrvy
Mrva s malým podílem slámy se smíchá s listím, slámou nebo starým senem,
případně se zvlhčí. Mrvu lze kompostovat samotnou nebo smíchanou s 20% půdy
nebo kompostu. Kompost z mrvy se používá pro rostliny náročné na živiny (brambory,
rajčata apod.). Tento druh kompostu lze užívat už po čtyřměsíčním zrání.
Kompost z větví, kůry a pilin
Jelikož má každý druh dřevnatého odpadu pro tlení příliš málo dusíku, je třeba ho
dodat, stejně jako potřebnou vlhkost. Vlhké a na dusík bohaté materiály jsou kejda,
zelené odpady, tráva apod. Nutné je počítat také s delší dobou tlení. Tento druh kompostu
je vhodný zejména pro výsadby nových stromů.
Kompost z výlisků ovoce a vinné révy
Výlisky z vinné révy mají většinou optimální poměr C:N (25−30:1) pro tlení.
U výlisků jablek a hrušek se doporučuje přídavek slámy a zeminy. Nutné je pravidelně
kontrolovat vlhkost. Kompost z výlisků lze použít jako náhradu rašeliny, slouží k ozdravení
půdy a rostlin.
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Palackého 369
Podivín
Tel. 519 344 341
Oznamujeme, že jsme rozšířili sortiment
o potřeby pro aranžování květin a dále pak
krmiva pro:
Drůbež
Králíky
Drobné hlodavce
Okrasné ptactvo
Psy
Kočky
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

O tom, jaké jsou lidi ...
„Udělals´ bordel, zaplatíš aj s chlupama“ se v řeči zákonodárců řekne:
„Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích § 58 odst. 3) může obec uložit
pokutu až do výše 200 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě, která je
podnikatelem, která znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí
v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo“.
Ten, kdo učinil dole zdokumentované, si byl naprosto vědom toho,
že jak složitá a šroubovaná je řeč zákonodárců, tak složité bude pro
obec dosáhnout výsledku, který zákon deklaruje.
Ačkoliv přesně víme, kdo to byl, kdy se z Podivína stěhoval a kam,
máme jeho telefonní číslo a korespondenci, nejsou to prokazatelné
podklady o tom, že to učinil.
A tak místo toho, abychom dotyčného konfrontovali s /podle mne/
dostačujícími důkazy o provedeném deliktu, donutili jej uklidit ten svinčík
a vyinkasovali téměř čtvrt milionu korun, předáváme vše policii. A ta
bude zase konat podle jiných, neméně šroubovaných zákonů.
Kdyby nebylo zákona o ochraně osobních údajů /taky jeden takový/,
mohli bychom napsat, že to byla rodina ..., která se stěhovala o víkendu
5. a 6.11.2005 z adresy ... do .... Ale to bohužel nemůžeme.
A kdyby to šlo a obec se nemusela chovat podle zákona, naložili
bychom všechno a vysypali to před jejich dům. Ale to také nemůžeme,
a tak nám nezbývá než čekat.
Stanislav Machovský

Podivínský

Paměti podivínského rodáka
Dne 11.11. 2005 obdrželo Město Podivín balíček s knihou a dopisem,
který předkládáme v doslovném znění:
Vážený pane starosto,
v těchto dnech jsem dopsal své Paměti filharmonika , které jsou už
mou osmou knihou o Moravské filharmonii Olomouc. Vzhledem
k tomu, že jsem s hudbou v Podivíně začínal (jako žák Karla Šaumana
a člen jeho kapely) a řada Vašich starších obyvatel si na mě jistě
vzpomene, dovoluji si Vám své Paměti věnovat.
Budu velmi potěšen, když mé čtivé a místy velmi humorné knize
uděláte náležitou propagaci a Vaše knihovna ji bude nabízet čtenářům.
Pevně věřím, že se většina kapitol bude líbit a dobře se u nich bavíte.
Srdečně Vás zdraví a všechny další známé
Váš rodák
Milan Ryšavý, člen Moravské filharmonie v.v.
Zikova 14 penzion, 779 00 Olomouc
telefon: 585 754 384
PS: Byl bych moc rád, kdybyste laskavě upozornil na mé paměti
spisovatele Jana Kostrhuna (mého známého), mé někdejší žáky p. starostu
Němečka a jeho ženu Marušku, Zdeňka Kroupu, Julka Bánera, pana
ředitele ZŠ a jeho ženu (s těmi jsem se přesně před rokem seznámil i
s celou mojí olomouc. rodinou – provedli mne školou a byl jsem dojat).
Děkuji Vám a za předání městské knihovně.
Město Podivín děkuje panu Ryšavému a současně touto formou plní
jeho přání.
Stanislav Machovský

zpravodaj
Hvězdy tančily kolem měsíce svůj světový tanec, aby měsíček na
obloze neusnul.Vracíme se domů s hlavami v oblacích, abychom si
vychutnali uchvacující noční oblohu.
Teplá peřina mi nedovolí zůstat vzhůru, a tak raději založím časopis,
položím hlavu do měkkých polštářů a vydám se do světa snů.
Monika Valíčková

Až na Vás padne vánoční snění a klid a mír zavládne
ve Vašich duších, rozsviťte svíčky štědrovečerního souznění
a romancí tónů prastarých koled, odemkněte dveře do Vašich
srdcí.
Hodně štěstí, zdraví a pohody v příštím roce Vám přeje
KDU−ČSL Podivín

Cesta k harmonii zdraví
MUDr. Mucha uvádí MUDr. ND. Nývlta v přednášce:

BOLEST HLAVY A ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB LÉČBY
PENZION v Podivíně, 16.1.2006 v 18.00 hodin.
Zve KDU−ČSL Podivín

Městská knihovna Podivín
Knižní novinky
Pro děti:

Milan Ryšavý v dolní řadě druhý zprava

Společenská kronika
Od 1.1.2005 do 15.11.2005 se narodilo 25 dětí, z toho 13 chlapců
a 12 děvčat.
Do Podivína se přistěhovalo 50 obyvatel • Odstěhovalo se
35 obyvatel • Zemřelo 27 našich spoluobčanů, z toho 16 v Podi−
víně • Celkový počet obyvatel k 15.11.2005 – 2.854.
V letošním roce uzavřelo manželství 66 snoubeneckých párů,
z toho 5 na městském úřadě, 2 církevní sňatky a 59 na Janově hradě.
Manželství uzavřelo 8 párů místních. Z celkového počtu
66 sňatků bylo 7 sňatků s cizinci.

Ranní probuzení
Ráno, když se slunce směje na obloze, se probudím z nočního snění.
Z kuchyně už slyším tetu. Těsto svou vůní přímo láká k vykrajování
souměrných stromečků a roztomilých zvířátek, kterých je v tomto
nádherném kraji tolik.
Perníčky se zlataví v troubě stejně jako slunce venku, když si to
kráčím širokou betonovou poté kamenitou cestou k třpytivému rybníku,
který je pokladem našeho kraje, něco jako perla v mušli na dně moře.
Domácí teplo a upečené perníčky mě lákají vrátit se od tohoto pokladu
domů. Když světlo sluneční vystřídá světlo měsíční, jdeme se s dědou
ještě jednou za tento den projít. Uvědomujeme si, že máme velké štěstí,
když můžeme žít v tomto nádherném kraji s nádhernými domečky a
pokladem.

Baxter,Nicol: Desatero příběhů ze života hraček
V okouzlujících příbězích, které si vyprávějí nejstarší hračky v dětském pokoji,
ožívají dávné časy, sny a naděje, příběhy o lidech, kteří si je zamilovali.
Nejznámější pohádky:
Netradičně pojatá učebnice angličtiny pro začátečníky.Její autorka J. Zaranská,
je učitelka angličtiny s letitými zkušenostmi s prací s dětmi. Kniha je pojatá
jako stručná převyprávění nejoblíbenějších pohádek ve dvou jazykových
verzích, takže s její pomocí se mohou děti naučit vyprávět tyto příběhy anglicky.
Lewis,C.S.: Letopisy Narnie – Čarodějův synovec 1/3, Lev,Čarodějnice a skříň
2/3
Narnie…země zakletá do nekonečné zimy…země, která čeká na osvobození.
Čtyři sourozenci projdou tajemnou skříní a ocitnou se v Narnii – v zemi, kde
žijí mluvící zvířata a kterou ovládá zlá Bílá čarodějnice. Děti se snaží obyvatelům
Narnie pomoci,ale když jsou všechny naděje téměř zničeny, návrat bájného
lva Aslana zvrátí běh událostí a do země konečně přijde jaro.

Pro dospělé :
Atlas literatury
Neobvyklý obraz vývoje světové literatury od 13. století do konce tisíciletí.
Průvodce po více než 100 městech a oblastech spjatých s životem a tvorbou
jednotlivých autorů a literárních skupin.
Atlas obsahuje umělecké směry včetně divadla a filmu, mapy měst a zemí,
portréty a fotografie osobností svět.literatury, frontispisy, unikátní obrazové
materiály.
Liška,Juraj: Sníh z Bogoty aneb Dva roky v Klumbii
Jura Liška získal stipendium na univerzitě v Kolumbii. Vzhledem k tomu, že
v zemi studoval geografii, se mu podařilo vstoupit i do těžce dostupných míst,
pořídit mnoho fotografií, natočit několik filmů pro místní televizi, založit
snowboardovou školu a stát se zde jedním z nejznámějších Čechů. Kniha
kombinuje cestopis s prvky extrémního sportu.
Sommerová,Olga: O čem sní muži
Olga Sommerová, přední česká filmová režisérka−dokumentaristka, je feministka
jako řemen. Její tři knížky rozhovorů s přítelkyněmi O sní ženy I , O čem sní
ženy II, O čem ženy nesní − zaujaly čtenářskou obec a přispěly velkou měrou
k otevřené diskuzi o rovnoprávnosti mužů a žen v naší společnosti. Po této
razantní občanské angažovanosti se tématu O ČEM SNÍ MUŽI autorka nemohla
vyhnout, aniž by ztratila tvář…Dlouho odmítala „kopat za soupeřův tým“.Když
se ale rozhodla,vedla rozhovory s muži opět tak, jak umí s kamerou či psaným
slovem: bezprostředně, s citem a se snahou dobrat se nadějných tónů souladu
v soužití mužů a žen.
Prokop, Michal: Krásný ztráty
Výběr z rozhovorů se zajímavými lidmi stejnomenné talk show Michala
Prokopa v České televizi
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce
přeje
Hana Ocelíková, knihovnice
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Podivínský

zpravodaj

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Milí čtenáři,

Školní klub a zájmové útvary

po celoročním shonu a stresových situací se blíží období, které máme
jistě všichni rádi – Vánoce a konec kalendářního roku. Jistě již máte při−
chystané dárečky a vše připravené, aby tyto svátky proběhly v klidu a
v pohodě. Většina z nás v tyto dny také bilancuje uplynulý rok a plánuje
blízkou i vzdálenou budoucnost. Rekonstrukce školního hřiště, by jistě
udělala radost všem, kteří chodí denně do podivínské školy. Vím, že je to
plán náročný, ale pevně věřím, že se v tom novém roce podaří.
Rád bych poděkoval našim žákům, pedagogům, správním zaměst−
nancům, rodičům, sponzorům, členům rady a zastupitelstvu města za
vše, co pro naši školičku v roce 2005 vykonali.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát příjemně prožité vánoční svátky
a v roce 2006 hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel školy

I. stupeň Vaření
Pohybové hry
Pohybové hry
Budeme si povídat
Turistika
Internet
Internet
Konverzace v AJ

Mgr. J. Mrázová
Mgr. J. Malinová
Mgr. M. Šilhanová
Mgr. M. Poláchová
Mgr. Z. Floriánová
Mgr. M. Cagášek
G. Malina
I. Musilová

II. stupeň Čeština hrou
Zábavná čeština
Zájmová matematika
Zájmová matematika
Veselá matematika
Redakce šk. časopisu
Přírodověda
Zájmová hudební vých.
Kdo si hraje, nezlobí
Internet
Florbal
SH kopaná
Break Dance

Mgr. L. Nedělová
Mgr. P. Schallenbergerová
Mgr. L. Richter
Mgr. B. Mildner
Mgr. J. Leblochová
Mgr. P. Schallenbergerová
Mgr. M.Svobodová
Mgr. J. Harnušková
Mgr. P. Schallenbergerová
Mgr. M. Cagášek
Mgr. M. Cagášek
Mgr. J. Horňák
Mgr. L. Richter

Volba školské rady
Na plenárním zasedání SRPDZŠ a třídních schůzkách jste byli
informováni o vzniku Školské rady při ZŠ Podivín. Zákonní zástupci žáků
si budou 14. prosince volit své dva zástupce. Jak proběhne volba?
Týden před konáním třídních schůzek vám vaše děti přinesou volební
lístek s navrženými jmény kandidátů. Vy si vyberete své kandidáty a
v den třídních schůzek volební lístek přinesete do školy a vhodíte
do volební urny. Do školské rady budou zvoleni ti rodiče, kteří získají
největší počet hlasů.
Věřím, že k této volbě přistoupíte zodpovědně, a v co největším počtu
se jí zúčastníte.
Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel školy

Globus na střeše školy
Když škola slavila 125. výročí svého založení, byl na střechu školy
umístěn měděný globus (přesněji v prosinci 2000). Už dříve se při výstavbě
významných budov ukládaly na nějaké místo v budově zakládací listiny,
časopisy, zajímavé informace o životě lidí z té doby.
Na naší škole byl kdysi na střeše zabudován globus nejenom jako
ozdoba a symbol vědění, ale měl sloužit jako schránka pro tyto vzácné
předměty. Není přesně známo, kam se původní globus poděl – jestli jej
někdo sundal nebo jestli spadl sám, dokonce ani to, co v něm bylo.
Podle fotodokumentace byl zhotoven globus nový, který je usazen na
původní místo na střeše. Co obsahuje? Jednak školní materiály (fotografie
učitelského sboru i žáků 1. a 2. stupně, podpisové archy všech žáků,
školní časopis Hamburger 1. a 2. číslo), dále materiály města (Podivínský
zpravodaj 4. vydání roku 2000, CD Vánoční zpívání v podání Smíšeného
sboru z Podivína, keramické plakety města, fotografie zastupitelů města,
fotografie stárků a stárek z hodů 2000), ale také denní tisk, mince a
tekutý pozdrav.
Mgr. Pavla Schallenbergerová

Začátek školního roku 2005/2006
Ve čtvrtek 1. září se otevřely dveře naší školičky, aby 218 žáků a
jejich učitelé slavnostně zahájili nový školní rok. Jako každoročně i letos
prvňáčky, kteří byli plni očekávání, přivítal pan starosta S. Machovský.
Počet zaměstnanců školy zůstává stejný jako v loni : 24.
Ředitel školy:
Zástupce ředitele školy:
Výchovný poradce:

Mgr. Miroslav Cagášek
Mgr. Bohumil Mildner
Mgr. Ladislav Richter

Třídní učitelé:

Mgr. Martina Poláchová
Mgr. Anna Racková
Mgr. Miriam Šilhanová
Mgr. Jana Malinová
Mgr. Zlatka Floriánová
Mgr. Jana Mrázová
Mgr. Jitka Harnušková
Mgr. Lenka Nedělová
Mgr. Markéta Svobodová
Mgr. Jindřich Horňák
Mgr. Pavla Schallenbergerová

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

Netřídní učitelé:

Mgr. Jana Leblochová, Bc. Dagmar Mačicová

Vychovatelky ŠD:

Věra Holubová, Jiřina Valíčková

Provozní zaměstnanci:

Karel Gála (školník), Blažena Kratochvílová
Marie Průšová, Olga Čechová (uklízečky)

Admin. pracovnice:

Marie Ondráková

Asistentka pedagoga:

Alena Krestová
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Organizace školního roku 2005/2006
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2005 a
skončí v pondělí 2. ledna 2006. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2006.
Zápis dětí do I. třídy se uskuteční ve středu 18. ledna 2006.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 6.února do 12. února
2006.
Odevzdání přihlášek na střední školy výchovnému poradci
do 28. února 2006.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek
14. dubna 2006.
Přijímací řízení na středních školách 24. dubna 2006.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2006 do pátku
1. září 2006.
Období školního vyučování ve školním roce 2006/2007 začne
v pondělí 4. září 2006.

Den otevřených dveří
Při příležitosti 130. výročí založení podivínské školy jsme se rozhodli
uspořádat v sobotu 22. října Den otevřených dveří.
Příjemně nás překvapilo, že si cestu do naší školy našlo více než
650 návštěvníků. Mezi nimi i důchodci a starší občané našeho města,
ale také bývalí žáci, kteří vyšli teprve před dvěma, třemi, čtyřmi lety.
Jedno ale měli společné – neubránili se vzpomínkám. Ta známá školní
chodba, schodiště s kovovým zábradlím. Se zvláštním pocitem stisknout
kliku starých dřevěných dveří třídy, slyšet povědomé vrznutí dřevěných
parket … A nutně se vkrádaly i vzpomínky na učitele, spolužáky.
Vzpomínky, které se zdály teď na tomto místě o mnoho živější, možná o
něco nostalgičtější.
Den otevřených dveří měl nejen zpřístupnit všem návštěvníkům školní
budovu, ale také ukázat, že škola žije svým životem. Byla jsem pře−
kvapená, když jsem se dozvěděla, že v historii školy se Den otevřených
dveří v takovém rozsahu koná poprvé.
V přízemí na návštěvníky školy čekala mimo jiné také výstavka
učebnic a učebních pomůcek (mnozí byli překvapeni tím, jak jsou učebnice
barevné a zajímavé, ale i tím, jak velké množství učebnic žáci používají),
ukázka starších čísel časopisu Hubert a Hamburger (někteří neodolali,
zalistovali ve vystavených číslech a nadšeně jásali, když našli své články),
v učebně fyziky byla instalovaná výstava fotografií a obdivuhodných
maket podivínské školy a kostela. U vchodu do 7. B vyhlíželi žáčci
přestrojení za čarodějnice a strašidla a lákali návštěvníky na ukázky práce
přírodovědného kroužku. Kdo vyšel po schodech do prvního patra, mohl
se něco přiučit u žáčků 1. stupně, kteří ve svých třídách vyráběli přáníčka
či pracovali se sádrou, a navštívit učebny výpočetní techniky. Ve cvičebně
pak kluci propotili trika při florbalu (bylo tam chvílemi životu nebezpečno).
Na chodbách školy byly instalovány panely s fotografiemi, které zachy−
covaly spoustu akcí pořádaných školou – školy v přírodě, branné závody,
plesy, lyžařské kurzy. Žáči 1. i 2. stupně pilně po celou dobu připravovali
chutné jednohubky a slané pečivo.

Podivínský

zpravodaj

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Přiznám se, že když jsem si i já procházela celou budovu školy,
nahlížela jsem do vyzdobených tříd a pozorovala reakce lidí, měla jsem
dobrý pocit. Nejsem nějakým významným pamětníkem, učím na
podivínské škole teprve šestým rokem, ale podivínská škola mi dost
přirostla k srdci, a proto mě těšilo, že se ukázala v tom nejlepším světle.
A možná právě v tu sobotu také mnozí z žáčků, kteří obětovali své sobotní
odpoledne a přišli naši akci podpořit, pocítili takový zvláštní pocit hrdosti
na to, že jsou žáky podivínské školy. Příjemné zjištění, že se máme čím
pochlubit a že něco umíme. Dobrý pocit z toho, že máme pěknou
školičku.
Na přípravě Dne otevřených dveří se podíleli také žáci školy.
A jak na Den otevřených dveří vzpomínají žáci 7. B?
„Sobotní odpoledne jsme strávil v tělocvičně. S klukama jsme hráli
florbal. Občas nám holky přinesly na ochutnání jednohubky, které byly
moc dobré.“
T. Průdek
„Když k nám do třídy přišli první návštěvníci, začala trochu tréma,
ale potom už bylo vše v pohodě. Jako liška jsem se cítila dobře až na to,
že mi byla maska malá.“
R. Vajbarová
„Tu sobotu jsem byla převlečená za čarodějnici. Bylo to super! Zažila
jsem den, jaký se jen tak nezažije. Viděla jsem na návštěvnících, že jim
září hvězdičky v očích a slyšela jsem babičky, jak vzpomínají na svá
mladá léta. I jednohubky byly super.“
J. Galliková

Den otevřených dveří pohledem žáků
4. třídy
V letošním školním roce naše škola oslavila 130. výročí jejího vzniku.
22. 10. se poprvé na naší škole uskutečnil „ Den otevřených dveří .“
Akce se zúčastnili P. Kadrnka, B. Růžek, J.Viskot, K. Kurková,
M Sádlová, A. Slámová, B. Zezulová. O akci byl mezi občany našeho
města velký zájem, což nás všechny překvapilo. Výzdoba na škole se
také všem moc líbila. Dveře naší školy se otevřely hlavně pro ty občany,
kteří ji už dávno opustili nebo se odstěhovali. Všichni se mohli na vlastní
oči podívat, co se tu všechno za tu dobu změnilo.
Žáci naší 4. třídy vyráběli přáníčka. Katka je poté ochotně rozdávala
všem, kteří přišli. Zájem byl takový, že jsme výrobky nestíhali vyrábět.
Po chodbách byly vystaveny na panelech fotografie z akcí naší školy.
Třídy byly vyzdobeny, v některých mohli zavzpomínat na doby, kdy sami
byli žáky a na toho, kdo je učil.V 5. třídě se mohli občerstvit chlebíčky a
jednohubkami, které pro návštěvn ní budeme pokračovat a věříme,
že se všichni na naší škole cítili dobře, tak jako my, žáci.
B. Růžek, P. Kadrnka, J. Harnušek

Z Pamětní knihy
Dnes jsem si znovu osvěžila svá školní léta. Děkuji všem, kdo se
zasloužil o tuto velikou a krásnou výzdobu k 130. výročí této školy.
Kurková Růžena
Přišli jsme, viděli jsme, zavzpomínali jsme a žasli jsme.

9.B 2001

Byla jsem velice překvapena a mohu říci, že i udivena, jak naše škola
vzkvétá. Jsem ráda, že si toho užijí i má vnoučata.
Ptáčková Anna
Škola byla moc hezky vyzdobená a s vystavenými foty jsme si za−
vzpomínali.
Z. Horníčková
Škola základ života. O tom jsme se mohli dnes přesvědčit.

Přání škole
„Naše školo. Chci ti říct, že 130 let je dlouhá doba. Taky jsi hrdinka,
že jsi přežila 2. světovou válku! Chci, abys tu stála dlouho, abych k tobě
jako dospělá mohla přijít a zavzpomínat, co jsem prožila, a taky abych
mohla svému dítěti ukázat, do které třídy jsem chodila. Jsi krásná už
na pohled. Vydrž dlouho!“
A. Blanářová, 6. A
„Milá školičko. To nejdůležitější, co ti přeji, je katastrální zdraví bez újmů
na základech, abys ještě dlouho sloužila k výuce dalších generací.“
M. Gálová, 9. A
„Přeji naší škole, aby ještě dlouho zdobila ulici, na které stojí, a ještě
dlouho obdařovala žáky vzděláním.“
R. Helešicová, 9. A
„Naší škole přeji mnoho hodných dětí se zájmem o učení, aktivní a vstřícné
učitele, zedníky se zlatýma ručičkama, usměvavé paní uklízečky,
zvědavého pana školníka a v neposlední řadě realistického pana ředitele,
který si ji zamiluje.“
J. Takáčová, 9. A
… a ozvalo se i básnické střevo…
Naše škola stojí dlouho
to není důvod ke stáří
pořád se v ní dobře učí
ale taky trochu mučí
přál bych jí to nejlepší
protože je nejhezčí
nebyly v ní žádné hádky
to je dobře – hurá, hej!
A proto jí všichni přejme
hodně štěstí, dobrých žáků
a né žádných darebáků.
J. Rotter, 6. A

Slovo ředitele
Den otevřených dveří byla významná akce naší školičky. Překvapil mě nejen velký zájem veřejnosti, ale i žáků, kteří opustili naši školu
v nedávné době. Tímto bych chtěl poděkovat pedagogickým pracovníkům, provozním zaměstnancům a žákům, kteří se podíleli na organizaci
tohoto dne, za skvěle odvedenou práci a 100% zvládnutí tohoto náročného úkolu.
Touto cestou bych chtěl také poděkovat panu Z. Hasilíkovi, který zapůjčil model školy a města, archivní materiály a podílel se na výstavce
„Historie školy“, další archiválie zapůjčil pan V. Němeček. Pozvánky nám „zasponzorovala“ Tiskárna Adámek. Ještě jednou všem velký dík.
Mgr. Miroslav Cagášek
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Zúčastnili jsme se …
Invex – Digitex 2005 − 25. 10. 2005
Stalo se již tradicí na naší škole, že našim žákům umožníme, aby se
jeli podívat na Invex. Rok od roku stoupá i zájem a rádi se jedou podívat
i mladší žáci než z osmých a devátých tříd, protože i je láká vidět novinky
ve výpočetní technice. V letošním roce se nepodařilo ani uspokojit zájem
všech žáků a jeli jen ti, kteří se rychleji přihlásili.
Program letošního Invexu byl opravdu zajímavý i tím, že premiérový
Digitex přivedl na výstaviště zájemce o spotřební elektroniku. Naše děti
láká Mistrovství ČR v počítačových a mobilních hrách InvexCup 2005,
AMD Euro Cyber Cup.
Prohlédly si novinky ze světa SW, obdivovaly nové digitálními
fotoaparáty a mobilní telefony. Nejatraktivnějším projektem byly Fotoaréna
Digitex, Mobility Hall a dva pavilony počítačových her. Nechyběly ani
tradiční soutěže a ankety, do některých soutěží se zapojili i naši žáci a
odnášeli si z nich i drobné ceny. Každý si odnášel nějaký časopis , CD,
propisovací tužku apod.
Myslím, že tato akce byla přínosem, a děti se již těší na další ročník,
protože mnohým zdaleka nestačil čas na to, aby si prohlédly vše, co je
zajímá.
Mgr. Jana Malinová

ICT Fórum 2005
Letošní ročník Invexu měl i spoustu doprovodných akcí. Jednou
z nich bylo i ICT Fórum dne 26. 10. 2005 v Kongresovém centru na
Výstavišti. Program ICT Fóra byl určen ředitelům škol, koordinátorům
ICT i pedagogům, kteří se výpočetní technikou na školách zabývají. Já
jsem se zúčastnila programu v sále B – pro ICT koordinátory, aby naše
škola měla přehled o novinkách, zkrátka aby byla „in“.
Přítomné seznámil Vlastimil Bejček s ESF projektem o rozvoji
profesních kompetencí pedagogických pracovníků, ing. Jan Průcha (ředitel
Langmaster International) měl přednášku Brána vědění 2005 pro
prezenční vyučování.
Zástupci MŠMT nás seznámili s metodickou pomocí pro ICT
koordinátory, firma AV Media nám předvedla své novinky. Ing. Martin
Líbal pohovořil o efektivním využití informačních zdrojů ve vzdělávacím
procesu a Mgr. Jitka Ungermanová o vzdělávání pro budoucnost. Příno−
sem tohoto školení bylo, že i naše škola se dovídá o tom nejnovějším,
bohužel na spoustu věcí, které by možná byla schopná realizovat,
neustále chybí nejen na naší škole, ale i jinde finance.
Mgr. Jana Malinová

VII. regionální setkání Přátel angažovaného
učení − Velké Němčice − 19.11.2005
Hlavním cílem PAU je účinně pomáhat učitelům usilovat o prosazení
svých metod a forem práce na základě respektování vlastních potřeb
dítěte a posilování pozitivního vztahu k dospělým a dětem.
Dnes už můžeme konstatovat, že jsme si oblíbily účast na této
pravidelné vzdělávací akci pořádané ve Velkých Němčicích. Tak jako
každý rok i letos nám byla nabídnuta celá řada seminářů a dílen. Jejich

lektory byly renomované osobnosti ve svém oboru. Tento sobotní den
byl příležitostí k setkání všech učitelů, kteří mají chuť něco ve škole změnit,
najít nové způsoby práce a nabídnout svoje poznatky ostatním.
Například letos nás zaujaly dílny zaměřené na nové metody při výuce
čtení a psaní v 1. ročníku „Slabikář trochu jinak“ a dále problematika čin−
nostního učení v matematice 4. a 5. ročníku ZŠ.
Téměř dvouhodinová tvořivá činnost v každé dílně byla pro nás
přínosem nejen z přednášky a zkušeností lektorů, ale také jsme si vyměnily
nápady s kolegyněmi z jiných škol. Zkrátka, i tentokrát jsme si dobře
vybraly.
Jsme přesvědčeny o tom, že i v příštím roce získáme energii pro
novou práci, pokud opět zvolíme účast na této podzimní akci.
účastnice Mgr. Anna Racková a Mgr.Jana Mrázová

Celorepubliková soutěž Zátopkova štafeta
Opět jsme se zúčastnili celorepublikové soutěže Zátopkovy štafety.
Do této sportovní akce se z naší školy zapojilo 60 chlapců a 40 děvčat
ve 4 štafetách, z I. a II. stupně po dvou. Žáci 1. – 7. tříd měli trať dlouhou
5 km, každý běžel 200 metrů, a žáci 8.− 9. tříd běželi celkem 10 km,
každý běžel 400 metrů.
Výsledky:
I. stupeň
1. – 3. třída čas 18 minut 22 vteřin – 67. místo
Nejlepší běžci: 1. Filip Hrubý, 2. Nikola Čechová, 3. Veronika Novosadová
4. – 5. třída čas 15 minut 46 vteřin – 21. místo
Nejlepší závodníci: 1. Michal Veklyuk, 2. Jindřich Štěpina, 3. Lukáš
Stojkovič
Celkem se zúčastnilo 73 štafet, vítězná štafeta zaběhla čas 14 minut
37 vteřin.
II. stupeň
Štafeta 6. – 7. tříd čas 13 minut 46 vteřin – 16. místo
Nejlepší běžci: 1. Mirek Kodar, 2. Petr Kern, 3. Martin Barvík
Na pětikilometrové trati se celkem zúčastnilo 37 štafet, vítězná štafeta
doběhla v čase 12 minut 3 vteřiny.
Štafeta 8. – 9. tříd čas 29 minut 10 vteřin – 10. místo
Nejlepší závodníci: Lukáš Jordán, 2. Tomáš Studený, David Sádlo.
Desetikilometrovou trať běželo celkem 73 štafet a vítězové dosáhli
času 27 minut 19 vteřin.
Je potěšitelné, že v takovém počtu závodníků se této soutěže
zúčastnila i naše škola a dosáhla dobrých výsledků.
Mgr. Miroslav Cagášek

Plavání
V době od 6. 9. do 15. 11. 2005 se žáci 2. a 3. ročníku jako každý rok
zúčastnili plaveckého výcviku v plavecké škole Delfín v Břeclavi. Tato
akce je opravdovým přínosem pro naši školu a hlavně pro naše žáky.
Ten, kdo uměl plavat, vylepšil svůj styl a mnozí uplavali bez potíží 200m
volným stylem a ti, kteří neuměli plavat vůbec, ztratili své zábrany a i ti
uplavali alespoň několik metrů. Všem se tento kurs líbil a naši druháčci
se těší na jeho pokračování.
Mgr. Jana Malinová

Z tvorby žáků III. A
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Fouká vítr, padá listí,
Děti pouští draka na strništi.
Kdo to přišel za námi?
Přece podzim sychravý.
Kristýna Líčková

Příroda je jako sen,
jen se podívej do oken.
Barvy mění zas a zas,
ukládá se na zimní čas.
Veronika Novosadová

Barevné je listí všude,
Za chvíli už padat bude.
Až napadne sníh,
zůstane na větvích.

Podzim
Opadal nám strom,
zima je jak hrom.
Ptáci letí za moře,
vrabci skáčou po dvoře.
Martin Mačica

Sluníčko když zasvítí,
naroste nové kvítí.
Příroda zase rozkvete,
to je krásně na světě.
Aneta Rylková

V lese už je pěkná zima,
to mě ale nezajímá.
Nasadím si čepici
a závodím s vichřicí.
Štěpán Michal

Podzim
Na podzim vlaštovičky odlétají,
po obloze se papíroví draci prohánějí.
Ze strnišť od Pálavy pofukuje,
v rybníku už voda studená je,
čachtají se tam teď jenom husy,
nám by se zbytečně ježily vlasy.
Vinohrady už vydaly svoje zralé poklady,
nálet špačci musí vzdát,
není už co sezobat.
David Kadrnka
Ovečky na pastvě
Na zelené louce pasou se tam ovce.
Chroustají si travičku
a zpívají písničku.
O tom jak se pasou
a přitom si odnesou
dobré jídlo v bříšku
a krásnou vlnu na kožíšku.
Daniel Chrástek

Podivínský
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Dvě výročí spojená s podivínskou školou

Provoz školní jídelny v roce 2005

V řadě nejrůznějších výročí
a oslav v letošním roce nemohla
zůstat bez povšimnutí událost,
kterou jsme si v Podivíně připo−
menuli koncem říjnových dnů.
Tematickou výstavou v prosto−
rách učeben naší školy bylo
vzpomenuto 130. výročí české
podivínské „ALMA MATER“.
Byla postavena z podnětu
našich vlastenecky orientova−
ných předků, i když pro její
realizaci využili podpory šlech−
tického rodu Lichtenštejnů. Byl
to na tehdejší dobu reprezentační objekt, takže se vyplatilo po 30 letech
přistavit k ní školu měšťanskou, tentokrát již z prostředků města.
A tak jsme s početnými skupinkami návštěvníků procházeli naší
dobrou matičkou školou, vybavovali si ve vzpomínkách okamžiky prožité
v její náruči, oživovali si tváře spolužáků, pedagogů, školníků, zkrátka
všech, kteří ke škole neodmyslitelně patřili a patří.
Ale v té veliké plejádě osazenstva se mi častěji objevovala tvář, tak
obdivovaná generacemi žáků i naší občanskou veřejností. Možná i proto,
že právě v následných listopadových dnech by se dožil devadesáti let a
navíc před dvanácti lety, 18. září, jsme se s ním rozloučili a uložili k věč−
nému odpočinku na podivínském hřbitově.
Pamětníci určitě poznali, že mám na mysli učitele, divadelního režiséra
a všestranně aktivního člověka THEODORA VAŘEJKU. Pro oživení pa−
měti starším a připomenutí generaci nejmladší uvádím jeho životní cestu:
Narodil se 9. listopadu 1915 v Moraveckých Janovicích (bývalý okres
Žďár nad Sázavou) v zemědělské rodině. V dětském věku ztratil otce a
matka musela vynaložit veliké úsilí, aby uživila početnou rodinu a umožnila
nadanému synovi studium na učitelském ústavu v Čáslavi, které ukončil
v roce 1935.
Učitelské působení zahájil na tehdejší Podkarpatské Rusi poblíž
Užhorodu na Řecko−katolické lidové škole v Markovcách. Zde působí
až do nástupu na vojenskou základní službu v říjnu 1937, kterou ukončil
v hodnosti četaře aspiranta koncem března 1939. Poté se vrací znovu
do školství ještě jako „učitelský čekatel“ na obecnou školu v Hrubém
Jeseníku u Nymburka a po získání způsobilosti pro školy měšťanské,
získané na lyceu v Kutné Hoře v roce 1941, byl ustanoven „definitivním
učitelem“ na měšťanské škole chlapecké v Nymburce.
Za druhé světové války byl v červnu 1944 totálně nasazen v dílnách
Českých drah v Nymburce, kde jak vyplývá z dobových materiálů se
aktivně zapojil do ilegální odbojové činnosti.
Po osvobození v září 1945 nastupuje jako odborný učitel na měšťan−
skou školu v Břeclavi. V roce 1950 se oženil s Jarmilou Fialovou z Podi−
vína, což následně ovlivnilo jeho další téměř dvacetileté působení v našem
městě. Od září 1951 začal působit jako
učitel na Základní škole v Podivíně,
kde v roce 1953 byl jmenován zá−
stupcem ředitele školy. Zde se vě−
noval plně pedagogickému poslání a
v mimoškolní oblasti se zaměřil na
kulturně−vzdělávací oblast organizo−
váním představení divadel, zpěvoher
a pásem poezie. Za svého působení
jako režisér uvedl desítky představení
nejen v našem městě, ale i okolních
obcích a na četných divadelních pře−
hlídkách. Jeho aktivity v našem městě
skončily po roce 1968, kdy za své
aktivní postoje v tomto kritizovaném období byl postižen odvoláním
z funkce a přeložen na řadového učitele do Velkých Bílovic. I na tomto
pracovišti se věnoval podle možností mimoškolní výchově mládeže a
kulturní činnosti. Zapomnění nad způsobeným příkořím mimo jiné hledal
i v intenzivním včelaření, kterému pak i v důchodovém věku, po 40 letech
svědomité učitelské služby, věnoval velkou část svého volného času.
Když jsem přemýšlel, jak výstižně ukončit vzpomínku na tohoto
neopakovatelného člověka, zastavil se můj pohled na smutečním ozná−
mení o jeho úmrtí a uvědomil jsem si, že je tam uvedeno motto básníka
Františka Halase, který to vyjádřil bez velkých slov za nás: „Není smrti,
zůstává věčně živý, kdo spravedlivý byl a dobrotivý.“
Vlastimil Němeček st.

Od dubna 2004 funguje školní jídelna v nových rekonstruovaných
prostorách, které vyhovují nové vyhlášce 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a vyhlášce 107/2001 Sb. MZ o hygienických požadavcích
na stravovací služby. Přestože provoz vyhovuje výše uvedeným vy−
hláškám muselo se provést několik organizačních změn.
Jako například příchody a odchody strávníků z jídelny, organizaci
výdeje a také změn vyplývající z nové vyhlášky 107/2005 Sb., o školním
stravování.
V školním roce 2004/2005 bylo přihlášeno 259 strávníků, z toho
61 žáků 1.− 4. ročníku, 91 žáků 5.−9. ročníku, 25 pracovníků školy a školní
jídelny, 82 cizích strávníků.
Bylo uvařeno celkem 38 tisíc obědů. Ve školním roce 2005/2006
je přihlášeno 245 strávníků, z toho 60 žáků 1.−4. ročníku, 83 žáků
5.−9. ročníku, 29 zaměstnanců školy a školní jídelny a 73 cizích strávníků.
Do 20. listopadu 2005 bylo zatím uvařeno 9,5 tisíce obědů.
Provoz školní jídelny, který byl ve školním roce roce 2004/2005
zahájen 1. září, mimo zimních prázdnin a v srpnu, kdy zaměstnankyně
čerpaly celozávodní dovolenou a provedly pravidelnou přípravu na nový
školní rok, byl nepřetržitý. Letos bude končit 22. prosince.
V následujícím roce 2006 čekají jídelnu další zásadní změny.
Po dohodě s vedením města bude v kuchyni nainstalován konvektomat,
který je šetrný ke zpracovaným potravinám a tím zdravému a úspornému
vaření. Díky tomu a také na žádost ředitele školy si budou moci od ledna
strávníci vybrat ze dvou jídel. Vyhovět tomuto požadavku bude náročnější
jak při samotné přípravě obědů, tak hlavně při jeho výdeji. Strávníci budou
muset nosit čip, aby mohla být provedena kontrola jejich výběru jídla.
Přesná organizace této změny bude strávníkům včas oznámena.
O správnou výživu naší nejmladší generaci strávníků se starají
4 kuchařky a vedoucí školní jídelny. I v budoucnu bude naší snahou
uspokojovat chutě naších strávníků v možnostech, které nám dává
vyhláška o školním stravování, kterou musíme dodržovat a řídit se jejich
výživovými normativy.
Alena Leskourová, vedoucí ŠJ

Jak se učíme v mateřské škole
Ve školním roce 2005/2006 zahájila mateřská škola druhý rok práce
podle nového školního vzdělávacího programu , který je zpracován podle
kurikula „Zdravá mateřská škola“.
Stěžejním cílem programu je, aby se děti již od mateřské školy naučily
postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem
chránícím zdraví. Integrujícími principy programu je respekt k přirozeným
lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa, rozvíjení
komunikace a spolupráce.
Díky našemu zřizovateli – Městu Podivín se daří postupně doplňovat
zařízení tříd a hřiště potřebám dětí, přizpůsobovat vybavení kuchyně
novým hygienickým normám .
Snažíme se vytvořit co nejlepší podmínky pro hru dětí, která je
základní formou a potřebou dětské aktivity a také hlavní činností dětí
předškolního věku. Prostřednictvím hry se dítě aktivně vypořádává se
světem. Dětská hra je započata dobrovolně , pro vnitřní uspokojení , dítě
nemá na mysli určitý výsledek nebo produkt. Hra rozvíjí všechny
schopnosti dítěte předškolního věku, získává nové zkušenosti. Ze hry
dítěte můžeme soudit,jak si bude počínat v jiných vývojově pozdějších
činnostech.
Nezbytnou nutností pro kvalitní práci je vybavení tříd vhodnými
hračkami a pomůckami obohacujícími dětskou tvořivost, představivost,
fantazii a myšlení. To klade velké nároky na práci učitelky. Všechny
studují odbornou literaturu a vzdělávají se ve svém oboru. Pohodová
atmosféra ve třídách je základní podmínkou prožitkového učení. Takže,
pokud přijde dítě ze školky s tím, že si hezky hrálo, věřte, že se hodně
naučilo.
za MŠ
Ryšavá Eliška
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18.

YMCA–SKAUTSKÉHO
TÁBOROVÝ OHEŇ PODIVÍN

ROK ČINNOSTI

Ano, čtete dobře. V letošním roce dosáhl náš skautský oddíl své pomyslné
plnoletosti. Je to už neuvěřitelných 18 let, co se náš vůdce rozhodl založit v Podivíně
skautský oddíl. Naštěstí se i dnes najdou lidé, kteří jsou ochotní v této práci s dětmi
pokračovat a tak oddíl mohl oslavit další rok své činnosti. A že je jeho činnost i po
osmnácti letech stále pestrá, posuďte sami. Na začátku roku se oddíl podílel
na Tříkrálové sbírce pro Charitu, v únoru jsme si uspořádali Tibetský večírek a
na víkend se byli podívat na klubovně spřáteleného oddílu Domanín. O jarních
prázdninách pak byla naše klubovna otevřená pro všechny, kteří se chtěli naučit
a zahrát si zajímavé deskové hry pod dohledem členů klubu deskových her z Morav−
ské Nové vsi. V dubnu následovala další, již tradiční, akce pro veřejnost – Jarní
nápadník. Dále jsme v tomto měsíci uskutečnili jednodenní výpravu do okolí a
brigádu na klubovně. Duben je pro všechny skauty důležitým měsícem, neboť
24. dubna na svatého Jiří je svátek všech skautů a nejbližší víkend tohoto svátku
jezdíme každý rok na Ivančenu , což je mohyla postavená na počest popravených
skautů na konci 2. světové války. Mohylu najdete na bočním hřebenu Lysé hory.
Konec měsíce pak patří čarodějnému rejdění. V květnu se vedení oddílu vydalo na
předtáborovou poradu do Hustopečí nad Bečvou a všichni společně jsme se
zúčastnili skautského závodu YMCA−SKAUTSKÝCH oddílů na Březníku. Poslední
měsíc školního roku patří přípravám na tábor a končí Závěrečným ohněm. O prázd−
ninách jsme se přenesli do země faraonů a strávili krásných šestnáct dní v Egyptě,
ve který se opět přeměnil VVP Libavá. A nesmíme zapomenout ani na naše
„potáborové šejšn“ se vzpomínáním na tábor a prohlížením fotek Nový školní rok
začal, jak jinak, Zahajovačkou a náborem nových členů, kterým se letos stala
velká hra v areálu klubovny. Po prázdninách vždy následuje také spousta brigád
na klubovně. Mezi brigádami jsme si letos odskočili ještě na paintball do Hodonína
a do lanového centra v Brně. O podzimních prázdninách jsme samozřejmě nemohli
zůstat doma a jeli jsme na výpravu do Budišova. Před ní jsme ještě stihli ušít a
obléknout několik panenek pro Unicef. V listopadu se konala velká noční hra a již
třetí Vánoční výtvarná dílna určená všem tvořivým lidem. Vedení oddílu se navíc
zúčastnilo PRAcovního SEtkání YMCA –SKAUTŮ v Břeclavi. V adventu společně
oslavíme všechny adventní neděle, stihneme mistra uzlování a rok 2005 zakončíme
vánoční oddílovkou a starší z oddílu pak společným „silvestrem“ s kamarády z od−
dílu Ginkgo z Hustopečí nad
Bečvou. Podtrženo sečteno
uskutečnili jsme v letošním
roce jeden šestnáctidenní letní
tábor, šest víkendových vý−
prav, tři akce pro veřejnost, dvě
akce pro potřebné a spoustu
jednodenních schůzek s nej−
různější náplní. Mimo tyto
akce se samozřejmě každý
týden konají pravidelné schůz−
ky družin a jednou měsíčně
schůzka oddílová. V letošním
Lanové centrum
roce v oddíle fungovaly tři
skautské a jedna světluš−
kovská družina, jedna družina
roverská a Ozvěna se svou
hudebně−dramatickou čin−
ností. Mimo oddílových akcí
navíc naši rádcové úspěšně
absolvovali celoroční Rádcov−
ský kurz, který se skládal
ze dvou víkendů a letního
tábora. Zdá se vám to stále
málo? Tak věřte, že od října
opět otevíráme dva keramické
kroužky (jeden pro děti a jeden
pro dospělé).
Pevně věříme, že i příští
rok bude stejně pestrý a plný
činnosti. Vždyť krásně a plně
prožité chvíle jsou velký po−
klad, který nám nikdo nikdy
neukradne a který v nás zůsta−
ne uchovaný navždy.
Na závěr bychom chtěli
poděkovat všem kamarádům
Lezecká stěna − Neši a Všeťa
a rodičům, kteří nám pomá−
hají a podporují nás v naší činnosti a samozřejmě městu Podivín s panem starostou
v čele. Děkujeme moc!
vedení oddílu
Všem lidem dobré vůle přejeme krásné a požehnané Vánoce plné
kouzelných chvil a překrásný rok 2006!
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Noční hra
Na předposlední listopadovou sobotu si
naši vedoucí, pod vedením Elfíka (Radim
Holub), připravili noční hru. Po setmění nás
z klubovny vylákal podivný rachot. Ze tmy se
vynořila tajemná postava. Byl to kouzelný
dědeček, který nám pověděl, co bude naším
úkolem. Zadání bylo jasné: Najít všechny
pohádkové postavy zatoulané v okolních
luzích a hájích. My, Amazonky, jsme hru za−
čínaly u Židovského hřbitova, kam nás od−
vedla Šočák. Bobři, doprovázeni Žlababkou,
startovali u fotbalového hřiště. Trasu jsme
absolvovali po dvojicích, já s Míšou Jankovou
jsme vycházeli jako první. Cestu nám nazna−
Vánoční dílna
čovaly Bludičky (chemické světlo). U prvního
úkolu na nás vybafl mohutný hladový Otesánek,kterému se naštěstí nepodařilo
nás sníst. Na druhém stanovišti nás přivítala Babka kořenářka, která ztratila
kouzelné brambory potřebné k přípravě lektvaru. Náš úkol? Najít a posbírat všechny
brambory. Nebylo to ale tak jednoduché, jak se zdálo....Brambůrky byly rozházené
po Louce duchů, na které bylo nataženo mnoho provázků. Na všech provázcích
byly připevněny zvonečky (což jsme netušily), takže každým neuváženým krokem
jsme byly prozrazeny. I když jsme se plazily po kolenou a snažily jsme se chovat
tiše, zavadily jsme o provazy a zlé duchy vylákaly ze skrýše. Naštěstí jsme se
zachránily a nakonec posbíraly i brambory. Mohly jsme pokračovat v cestě. Potkaly
jsme také nešťastnou čarodějnici, které uvízlo koště v koruně stromu. My jsme jí
pro něj vylezly po houpajícím se žebříku (samozřejmě jištění lanem!!). Na dalších
stanovištích jsme skládaly typy ohňů, ošetřovaly zraněnou Karkulku, lezly po
francouzsku po laně, poznávaly stromy a plnily další skautské dovednosti a úkoly
(u některých jsme se docela nasmály, ale i bály). Všichni jsme si odnesli spoustu
zážitků i zkušeností. Hra byla opravdu suprová!! Budeme na ni určitě všichni
dlouho vzpomínat.
Marťa Kocourková

Vlajka pro Tibet
Co my máme společného s Tibetem?? A jaká vlajka?? Jestli nejste úplně
lhostejní, tak prosím čtěte.
Desátý březen a s ním již tradiční celosvětová akce Vlajka pro Tibet je sice
ještě daleko, ale i tak se o tom chci zmínit....... Akce vznikla v polovině devadesátých
let v západní Evropě jako připomínka násilného potlačení tibetského povstání ve
Lhase v roce 1959. V roce 1996 se k ní připojila první čtyři města v České republice
a v loňském roce vyvěsilo 10. března tibetskou vlajku již 239 radnic. Co se tehdy
vlastně stalo??
Po vpádu čínské armády do Tibetu v roce 1950 a postupném obsazení celého
území začali Číňané posilovat své místní vojenské a policejní jednotky. S rostoucí
vojenskou převahou se začal stupňovat nátlak na tibetskou vládu i na obyčejné
Tibeťany. Agresivní protitibetská komunistická politika Číňanů nakonec vedla k
lidovému povstání, které vypuklo ve Lhase 10. března 1959.
Povstání bylo krvavě potlačeno a dalajlama byl donucen opustit Tibet a uchýlit
se do indického exilu. O „úspěchu“ čínské invaze, dostatečně vypovídají tato čísla:
80 000 mrtvých během vojenského vpádu a v důsledku zásahu proti povstání
v roce 1959. Přes milion Tibeťanů zemřelo ve věznicích, pracovních táborech
nebo při hladomoru. Počet uprchlých Tibeťanů dosahuje již 120 tisíc. Z více než
6000 klášterů, chrámů a svatyní zůstalo pouhých 13. Mniši a mnišky byli z klášterů
vyhnáni, cenná umělecká díla vypleněna a rozprodána. Komunistická totalitní moc
krutě omezila základní práva Tibeťanů na svobodu vyjadřování, užívání mateřského
jazyka, pohybu, náboženství. Státní populační politika nutí tibetské ženy k násilným
potratům a sterilizacím. Svévolné zatýkání, represe, mučení, zastrašování a věznění
se staly součástí každodenního života Tibeťanů v jejich vlastní zemi.
Tibet byl přeměněn v gigantickou vojenskou základnu. Pohyb obyvatelstva
byl přísně střežen a regulován a do Tibetu se nedostal nikdo bez úředního povolení.
Od 80. let došlo i v Tibetu k některým náznakům uvolnění politických poměrů, ale
zároveň se prohloubilo ničení země. Vojenskou okupaci země nahradila okupace
ekonomická, jejíž důsledky mohou být pro Tibeťany ještě zhoubnější. Největší
hrozbu, jíž jsou Tibeťané a jejich jedinečná starobylá kultura vystaveni, představuje
státem organizovaný a podporovaný masový příliv čínského civilního obyvatelstva
do Tibetu, vedoucí k postupné asimilaci tibetského etnika. Dnes žije v Tibetu vedle
6 milionů Tibeťanů 7,5 milionů Číňanů.
Současná situace v Tibetu je kritická. Kampaň čínských úřadů nazvaná „tvrdý
úder“ a s ní spojené „převýchovné“ akce z let 1996 − 2000 stále ještě přetrvávají.
Mnoha politickým vězňům byly prodlouženy tresty nebo ztíženy vězeňské podmínky.
Tiběťanům asi nikdo z nás nepomůže nějakými proslovy, ale vyvěšením Tibetské
vlajky na radnici symbolicky podpoříme Tibet, vyjádříme nesouhlas s porušováním
lidských práv a odpor k jednání čínské vlády. Pevně věřím, že i na naší radnici
se10. března 2006 objeví vlajka.......Anna Šoči Poňuchálková
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Opravy budovy fary v Podivíně
V letošním roce byly opět provedeny práce na opravě fary v Podivíně.
Byly vybudovány nové rozvody vody a odpady a zároveň byla provedena
nová elektroinstalace, jelikož stará byla již v havarijním stavu. Byly
provedeny nové vnitřní omítky, instalace WC a sociálního zázemí. Na
konec bylo provedeno vymalování celého objektu. Celkem byly
fakturovány práce asi za 650.000,−Kč. Z více než poloviny byly hrazeny
z vlastních prostředků.
Chtěl bych tímto poděkovat městskému zastupitelstvu za poskytnutí
dotace na tuto opravu, která se provedla takřka v poslední chvíli.
P. Pavel Křivý

Akce:
25. prosince − Živý betlém
27. prosince − Svěcení vína
6. ledna
− Výstava domácích betlémů

zpravodaj
Podivínská chasa
Vás srdečně zve na tradiční

KROJOVÝ PLES,
který se koná
dne 18. 2. 2006 v Městské hale Podivín.
K tanci a poslechu bude vyhrávat DH SOKOLKA ze Šakvic.
Začátek plesu bude ve 20.00 hodin.
Předtančení: Moravská beseda
Rádi bychom mezi sebe uvítali nové členy, kteří dopomohou
k udržování krásné tradice města Podivína.
Těšíme se na Vaši návštěvu
každou sobotu v 19 hodin v tělocvičně základní školy.
V neposlední řadě děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě
letošních hodů. Zvláštní dík patří panu K.Gálovi ml.,
K. Kratochvílovi, P. Bartošíkovi, J. Rotterovi st., panu Buchovi,
Markovi, K. Švrčkovi, Pařenicovi a Zimmermannovi,
bez kterých by přípravy na hody a samotné dění pod „májů“
proběhlo jen stěží.

Poděkování sponzorům

Město Podivín spolu s místní organizací YMCA
a Českou katolickou charitou
pořádají v měsíci lednu 2006

Tříkrálovou sbírku

Až potkáte Tři krále, kteří se prokáží pověřením
České katolické charity, otevřete jim nejenom dveře, ale také svá srdce.
Je totiž stále mnoho lidí, kteří Vaši pomoc potřebují.

Podivínská chasa děkuje těmto sponzorům za finanční příspěvky
v uplynulém roce:
p. Karel Gála − školník
Mgr. Čestmír Nedorost − lékárna
p. František Čapka – restaurace Sport
ing. Vladimír Kos
Odtahová služba − Miloš Nedoma
Autoopravna – Milan Hrdlička
p. Radoslav Školař
Potraviny – Horákovi
Stavební firma – Jiří Škarda
MUDr. Zbyněk Mucha
Sklenářství – Václav Kocourek
Jaroslav Švec – Zahradnické práce
Tomáš Gála – pohostinství U Čápárky
Květinářství – pí Mildnerová
Hotel ARCADE
MUDr. Švestka
OK ATELIER – ing. Dalibor Klusáček
Autoopravna – Roman Horehleď
Stavebniny Vajbar
Všem příznivcům folklóru přejeme do nového roku hodně zdraví,
štěstí a rodinné pohody
Krojová chasa Podivín

Příjemné prožití svátků vánočních
a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody
přeje všem spoluobčanům
Svatopluk Hřebačka s kolektivem

Děkujeme Vám
Město Podivín, YMCA, Česká katolická charita
Vedoucími skupinek koledníků, kteří se budou prokazovat ověřením,
budou: Radim Holub, Lenka Jurasová, Miroslava Čačíková, Anna
Poňuchálková, Lucie Kocourková, Vendula Sedláčková

DOMÁCÍ POTŘEBY
ŽELEZÁŘSTVÍ
Palackého 710
691 45 Podivín
Tel.: 519 345 122
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Sdružení dobrovolných hasičů

Činnost MO MRS Podivín v roce 2005

Vzpomínka na Hasiče
12. října 2005 jsme se naposledy rozloučili s naším přítelem,
kamarádem, zasloužilým hasičem panem Petrem Radvanovským.
Od r.1985 zastával funkci jednatele S.D.H. v Podivíně. Ve federálním
výboru pracoval jako člen revizní komise. Od r. 1990 zastával funkci
náměstka starosty našeho S.D.H. V minulých letech dovedl naše družstvo
v požárním sportu do krajského kola. Jako tajemník okresního výboru
se podílel na trénování družstva S.D.H. Drnholec, které dovedl až na
mistrovství světa. Pro zdravotní problémy složil funkce ve výboru a
zůstal řadovým členem až do své smrti.
Pro nás zůstane dál čestným členem naší organizace.
S.D.H. Podivín

S.D.H. Podivín přeje všem spoluobčanům hezké prožití
svátků vánočních a hodně zdraví v novém roce 2006.
• SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PODIVÍNĚ •
Dovoluje si Vás pozvat na

TRADIČNÍ

HASIČSKÝ PLES
který se koná v sobotu 21. ledna 2006
ve 20.00 hodin v sokolovně Besední dům
Vstupné: 50 Kč • Tombola
K tanci a poslechu hraje oblíbená dechová hudba ZLAŤANKA
Předprodej v pátek 20. ledna 2006 od 18.00 do 20.00 hodin v hasičské zbrojnici.

Zpráva o činnosti organizace Sdružení
zdravotně postižených Podivín v roce 2005
Činnost organizace: Péče o zdraví (rekondice, lázeňský bazén, zdrav. cvičení)
Kultura (poznávací zájezdy, návštěva divadel, pozornost
členům k život. jubileu, při úmrtí v rodině − kondolence)
Volební období: dvouleté.
Členská schůze se koná 1x v roce.
Výbor organizace čítající 19 členů se schází pravidelně každé první úterý
v měsíci. O konání akcí organizace informují členové výboru zbývající členy
organizace.
Rekondice konaná od 26.9.−1.10.t.r. − Hotel DUO Horní Bečva. Pobyt byl
všemi účastníky − počet 36 osob − velmi kladně hodnocen. Během pobytu byla
možnost využití masáží, parafínových obkladů, perličkových koupelí, sauny,
celodenního využití vyhřívaného plaveckého bazénu. Hotel se nachází v krás−
ném prostředí, pobyt v něm byl velmi příjemný, rovněž okolí, které bylo navští−
veno, neboť po celou dobu pobytu byl k disposici autobus, který za krásami
okolí vyjížděl. Všichni účastníci byli velmi spokojeni a přejí si uskutečnit
v příštím roce další pobyt.
Za možnosti uskutečnění rekondice, děkujeme zastupitelstvu Města
Podivín, které finanční částkou podpořilo organizaci i konání dalších akcí.
Doufám, že dle svých možností i v příštím roce na nás nezapomene.
Pravidelně každý měsíc zajíždíme do lázeňského bazénu (voda teplá
310C) v Luhačovicích.Bohužel je málo těch, kteří této možnosti pro své zdraví
něco vykonat využívají.
Zdravotní cvičení umožnil ředitel základní školy v tělocvičné. Ženy cvičí
pravidelně každou středu v týdnu.
Dvakrát jsme navštívili divadelní představení v Boleradicích. Od zájezdů
do divadel v Brně bylo upuštěno z vyšších finančních nákladů. S návštěvou
divadelních představení v Boleradicích rovněž nastávají problémy, neboť
zajištění 45 a více vstupenek není vždy jednoduchou záležitostí. Bylo nám
přislíbeno, že bude snahou organizátorů (Boleradic) v příštím roce nám častěji
vyhovět.
Navštívili jsme Velehrad, keramické muzeum Tupesy.
Smutná zpráva nás zastihla, neboť zemřel dlouholetý předseda organizace
p. Petr Radvanovský. Vzpomínkou děkujeme za jeho obětavou práci.
V závěru roku bych chtěl poděkovat všem, kteří nám v naší práci pomáhají
a podporují. Rovněž děkuji všem členům výboru a přeji celé organizaci a
jejím členům v příštím roce pevné zdraví a šťastné vykročení do roku 2006.
za SZP Podivín: Vl. Ellinger, předseda
14

Na lednové členské schůzi MO MRS Podivín byli zvoleni noví členové
výboru. Na prvním zasedání byli ustanoveni:
p. Petr Švec − předseda MO, p. Ladislav Malý − místopředseda, p. Radim
Mildner − jednatel, p. Milan Krůtil − správce chaty, p. Jaroslav Průdek −
brigádnický referent, p. Richard Franc − vedoucí rybářské chaty, p. Vlastimil
Holub − kontrola čistoty vody, p. Petr Oploštil − vedoucí rybářského kroužku
mládeže. Funkci hospodáře zastává i nadále p. Robert Prát.
K 1. 1. 2005 bylo vedeno v MO MRS Podivín 301 členů, z toho 35 ve
skupině do 15 let (mládež). Organizace obhospodařuje revíry Dyje 4 (Nová
Dyje), 4A (Stará Dyje a Štěrkoviště) a 4M (Kačenárna). Na všech revírech
byla letos splněna zarybňovací povinnost. Přesná čísla budou vyvěšena na
vývěsce u hřbitova. Celkové náklady však dosáhly částky cca 320.000,− Kč.
Naši členové odpracovali převážně v zimním období, ale i v průběhu roku
přes 1200 brigádnických hodin při čištění břehů, sekání ledů a údržbě
rybářského majetku. Přesto ne všichni mají svoji povinnost splněnou, ale
jsou i tací, kteří mají několikanásobně více, a těm patří dík. Na rybářské chatě
byl z části brigádnicky postaven nový altán. Bude využíván jak ke schůzkám
rybářského kroužku v jarním období, tak k rodinným oslavám či firemním
akcím. Na jaře bude stavba altánu dokončena doděláním podlahy.
Od února se začali mladí rybáři scházet v rybářském kroužku. Navště−
vovalo jej 10 žáků, kteří zdárně složili zkoušky a na Dětské rybářské závody
dostali rybářský lístek. Kroužek byl zaměřen na ochranu přírody, chování u
vody, poznávání ryb, živočichů a znalost rybářského řádu. Organizace také
obdržela nabídku na letní rybářský tábor v Otrokovicích. Této nabídky využili
3 členové rybářského kroužku a z větší části se na jejich účasti podílela naše
organizace. Rybářský kroužek bude probíhat i v roce 2006. O jeho začátku
budou žáci informováni prostřednictvím rozhlasu.
V květnu proběhly na Štěrkovišti již tradiční rybářské závody, kterých
se zúčastnilo 189 rybářů a 54 dětí do 15 let. Poprvé jsme také uspořádali Noč−
ní rybářské závody, které se konaly na červencový státní svátek. Bohužel to
byl, co se týká počasí, jeden z nejdeštivějších dnů, a závodů se díky celodenní
i noční nepřízni počasí zúčastnilo pouze 37 skalních příznivců Petrova cechu.
Přesto se chytnul snad největší kapr v historii podivínských závodů a to v délce
92 cm.
V letním období se na Štěrkovišti značně zhoršila kvalita vody a po roz−
boru vzorků vody byl zjištěn vysoký obsah amoniaku. Organizaci byla doporu−
čena aplikace chlorového vápna v několika dávkách, což nás stálo nemalé
finanční prostředky. Následně na to bylo zakázáno vnadění, které výskyt
čpavku podporuje.
Na závěr bych rád jménem MO MRS Podivín pozval všechny příznivce
rybařiny a přírody, prostě všechny, kteří budou mít chuť a čas, na Rozloučení
s vodou. Sejdeme se 28. 12. 2005 v 9.30 hod. u bůdy v Šutráku. Vstupné
dobrovolné, vzorky pití a jídla vítány. • Výroční členská schůze se uskuteční
v sobotu 21. 1. 2006 v 9.00 hod. v Městské hale.
Děkuji členům, sponzorům, Městu Podivínu, škole a všem, kteří se podílejí
na chodu organizace, za jejich čas, pomoc, ochotu spolupracovat, příspěvky
a dary. Přeji Vám hezké prožití svátků vánočních a v nadcházejícím roce
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Petr Švec, předseda MO MRS Podivín

Klub přátel okrasného ptactva v Podivíně
V průběhu letošního roku jsme se připravovali na tradiční výstavu. Vyrobili
jsme nové klece, které nahradí již vysloužilé výstavní klece. V září jsme zorganizovali
zájezd na mezinárodní výstavu okrasného ptactva EXOTA Olomouc.
Výstavou v dušičkovém čase každoročně vrcholí činnost našeho klubu.
Výstava v letošním roce měla být zároveň oslavou 30. výročí založení organizace.
K této příležitosti jsme pro členy klubu nechali připravit upomínkové plakety.
21. října – týden před zahájením výstavy a den před stavěním klecí však přišla
zpráva, které jsme se obávali nejvíce. „Česká republika stupňuje kroky proti
zavlečení ptačí chřipky na své území. Od dnešní půlnoci začne platit zákaz
trhů s drůbeží a ostatními ptáky, jejich výstav nebo přehlídek, a také zákaz
pořádání soutěže poštovních holubů s mezinárodní účastí. Česko tak reagovalo
na doporučení Evropské komise.“ Ze dne na den jsme tedy museli přehodnotit
naše plány a zastavit veškerou přípravu výstavy. Vedle obrovského zklamání nastaly
také problémy s již nakoupeným občerstvením a krmivem pro ptáky. Tombolu od
sponzorů ponecháme pro další výstavu, která, jak pevně doufáme, bude v roce
2006. Místo letošní výstavy jsme tak 30. výročí oslavili pouze mezi členy našeho
klubu na členské schůzi.
Přejeme všem klidné vánoční svátky a svět bez ptačí chřipky.
za klub Petr Štefan

Podivínský

zpravodaj

Loutkářský soubor Podivíni v roce 2005

PIZZERIE−KAVÁRNA POHODA

Od začátku roku 2005 jsme připravovali představení pro děti: “ŠDB“
(Široký, Dlouhý a Bystrozraký). Vlivem nemalých problémů při výrobě
loutek a obsazení rolí se nepodařilo představení v tomto roce sehrát.
V současných týdnech probíhají intenzivní zkoušky, vytváří se scéna a
muzikanti „dolaďují“ hudbu, aby se představení dokončilo v co nejkratším
termínu. Předběžně počítáme s uvedením pohádky v jarních měsících
roku 2006.
V průběhu roku se také loutkářský soubor rozrostl o několik členů,
kteří se velmi zodpovědně chopili svých úloh ať hereckých nebo hudebních
a podpořili stávající „členskou základnu“. Čím déle se věnujeme loutko−
vému divadlu, tak si, zvláště dnes, uvědomujeme, že není jednoduché
tuto amatérskou činnost provozovat. Loutkářství je náročné jak časově,
tak finančně.Je nutno vyrobit loutky, vytvořit scénu a pak nastudovat
celý kus, aby diváci a zejména děti byli spokojení a odnášeli si dlouho−
trvající zážitek ze zhlédnutého představení.
Byly doby, kdy jsme každý rok nastudovali jednu pohádku či drama,
ale tyto doby odplynuly s našimi studentskými léty,kdy se všichni členové
starali jen o studium a své koníčky−loutkové divadlo. Ale i dnes,kdy vrchol
žebříčku hodnot představuje u velké části členů souboru obživa a zajištění
rodiny, se snažíme najít trochu času a vytvořit představení dobré úrovně
pro potěšení diváků a všech, kteří se na něm podílí.
Doufáme, že naši příznivci nám budou držet palce, abychom v této
snaze obstáli a nezklamali je.
Dále chceme poděkovat Městu Podivín za finanční podporu, kterou
nám poskytuje a bez které by nebylo možné realizovat naše loutková
představení.
Za LS Podivíni
Vlastimil Ondrišík

Palackého 323, Podivín

Závěrečné zhodnocení sezony 2005
V sezoně 2005 se naši mladí modeláři zúčastnili 5 soutěží seriálu EX ČR a 10 závodů
Moravského poháru. Nezávisle na těchto soutěžích se zúčastnili také nominační soutěže
v Blansku, kde se z Jihomoravského kraje sešlo 65 žáků, ze kterých se mohlo probojovat
na mistrovství žáku 15 žáků. Za náš klub se tam probojovalo celkem 9 žáků, což si
myslím, že je pěkný výsledek. Mistrovství žáků se letos konalo v Jinonicích u Jičína a i
když nám nebyl dopřán titul, jsem s výsledky našich žáků spokojen
V kategorii EX−Ž je umístění naších žáků následovné. Startovalo 14 žáků
2. místo Kostelanský Stanislav
(kroužek Kuželov )
3. místo Viskot Jan
(kroužek Podivín )
4. místo Kostelanská Ivana
(kroužek Podivín )
5. místo Spěváček Petr
(kroužek Podivín )
V kategorii EX – 500 startovalo 63 žáků a naši žáci se umístili následovně
3. místo Koláčka Matěj
( kroužek Kuželov )
5. místo Mlýnek Martin
( kroužek Kuželov )
8. místo Kostelanská Ivana
( kroužek Kuželov )
12. místo Spěváček Petr
( kroužek Podivín )
27. místo Viskot Jan
( kroužek Podivín )
28. místo Spěváčková Kamila
( kroužek Podivín )
Další ze soutěží byl seriál České Republiky, kde v EX 500 se zúčastnilo 51 žáků
a nejlepší umístění z našich dosáhl Petr Spěváček na 11. příčce.
EX−Ž startovalo 18 žáků, opět nejlepší umístění měl na 4. pozici Petr Spěváček
A nakonec seriál Moravského poháru, kde v kategorii EX 500 startovalo 65 žáků.
Nejlepší byl Roman Prachář na druhém místě.
A v kategorií F4A startovalo 43 žáků a jako jediný náš závodník v kategorii radiem
řízených lodí skončil Petr Spěváček na 18. místě.
Závěrem bych chtěl popřát všem příznivcům našeho sportu i obyvatelům Města
Podivín v čele s jeho zastupitelstvem, které nám při práci s dětmi vychází vstříc,
pěkné prožití svátků vánočních a všechno nejlepší do nového roku 2006.
S pozdravem „Kdo si hraje, nezlobí“ V. Hobľák, ved. klubu Kalypso−Podivín

Přejeme Vám příjemné prožití svátků
vánočních a hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti v roce 2006
kolektiv pracovníků
pizzerie− kavárny POHODA

25. února 2006
se koná

v hostinci U Čápárky

Podivínský šnops
III. ročník
Prezentace:
10.00−10.30
Organizační záležitosti: 10.30−10.50
Zahájení:
11.00
Oběd:
12.00−13.00 /operativně/
Pokračování:
13.00 do ukončení
Vyhlášení vítězů a předání cen
Každá dvojice uhradí Kč 100,− nejpozději
při prezentaci /náklady na úhradu oběda/.
Každá dvojice dodá věcný dar.
Vítěz obdrží putovní pohár.
Odvážlivce zvou pořadatelé
a hostinec U Čápárky

Trening
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Podivínský

zpravodaj

Tělovýchovná jednota SLAVOJ Podivín

TJ Slavoj Podivín − oddíl kopané

Ohlédnutí za rokem 2005
Členská základna se zvýšila o 42 členů. V současné době činí stav celkem
372 členů. Z toho mužů je 180, žen 68 a mládež čítá celkem 124.
Vyžití je možné v těchto oddílech: fotbal – má v soutěži od těch nejmladších
(od 4 let) až po dospělé, badminton – rovněž je zapojen do soutěží v rámci kraje i
republiky. Dále ASPV (Asociace sportů pro všechny) sdružuje tyto oddíly , vodní turistiku,
volejbal, cvičení muži, kondiční cvičení žen a zdravotní tělocvik žen a v dnešní době
moderní − florbal. Rádi uvítáme nové zájemce o vedení sportovních aktivit.
V letošním roce byla uvedena do provozu vlastní tělocvična o rozměrech 11,40 m
x 16,60 m. Zatím není plně vybavena sportovním nářadím. Za vydatné pomoci
Městského úřadu byla šatna vybavena šatnovými lavicemi (pro 32 cvičících) vyrobených
svépomocí. Svépomocí byly vyrobeny i stoly do zasedací místnosti, zde je nutné
poděkovat za vydatnou pomoc jak městu, tak i vedení Bi textilu. Úspěchy našich oddílů
jsou popsány v dalších článcích.
Za úspěchy patří poděkování všem našim cvičitelům a trenérům za jejich obětavou
a nezištnou práci.
Závěrem ještě jednou děkujeme všem sponzorům a hlavně Městskému úřadu
v Podivíně za finanční pomoc při dokončovacích pracích na dostavbě tělocvičny.
Tělocvična splňuje veškeré podmínky pro cvičení. Přesto ještě počítáme v dalším období
o zlepšení akustiky a vybavení cvičebním nářadím.
Za výkonný výbor Jiří Vaněk−předseda.

PF 2006
Tělovýchovná jednota SLAVOJ Podivín
přeje všem svým členům, sponzorům
a jejich rodinným příslušníkům
příjemné prožití svátků vánočních
a do nového roku 2006
hodně štěstí, spokojenost a hlavně
všem pevné zdraví.
Za výkonný výbor TJ SLAVOJ

předseda Jiří Vaněk

• Tělovýchovná jednota SLAVOJ Podivín •
pořádá 25.února 2006

Tradiční
maškarní ples
na který si vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat.
Zvlášť jsou vítáni hosté, kteří využijí různých převleků, historických,
pohádkových ale i jiných.

Turnaj ve florbale
Asociace sportu pro všechny uspořádala v Městské hale v Podivíně 3 turnaje
ve florbalu. Regionálního kola ve florbalu žáků se zúčastnilo 5 družstev z vybraných
škol. Zvítězili chlapci ze ZŠ Slovácká z Břeclavi, 2. místo obsadili chlapci ze ZŠ Podivín
a 3. místo ZŠ Lednice.
Děvčata hrála přímo v krajském kole (regionální se neuskutečnila). Náš region
reprezentovala děvčata z Lednice, umístění 4. a 5. místo v Jihomoravském kraji.
Krajské kolo se uskutečnilo 24. listopadu. Zúčastnilo se jej 12 družstev
Jihomoravského kraje a mezi tato družstva postoupili z druhého místa i žáci z Podivína.
1. místo obsadila ZŠ Rájec Jestřebí, 2. místo ZŠ Erbenova z Blanska a 3. místo
ZŠ Rousínov. ZŠ Podivín obsadila 5. místo.
Asociace sportu pro všechny děkuje Městskému úřadu Podivín za bezplatné
poskytnutí haly pro sportování dětí.
Mgr. Zdenka Horníčková, předseda RCASPV Břeclav

Nová tělocvična
TJ Slavoj uvedl do provozu malou tělocvičnu, která byla vybudována nad
fotbalovými kabinami. Cvičí tam nyní ženy zdravotní TV, florbal muži a hostují florbalisté
Sokola Podivín.
Historie vzniku byla delší, než je veřejnosti známo. Prvotní záměr bylo vybudovat
turistické ubytovny, nebyly finanční prostředky, druhá možnost, posilovna, byla také
kvůli penězům zamítnuta. Díky ČSTV Břeclav jsme získali peníze na vybudování
tělocvičny. Poděkování patří především panu Jiřímu Vaňkovi a Rudolfovi Rybkovi,
kteří nejen přispěli k získání dotací, ale postarali se o celý průběh stavby.
Zveme i Vás, přijďte si zacvičit a nebo založit nový oddíl, který si v těchto nových
prostorách jistě rád zacvičí.
Za výbor TJ Slavoj
Mgr. Zdenka Horníčková
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Kopaná patří již dlouhou dobu k nejaktivnějším sportovním oddílům našeho města.
V letošním roce se asi sto aktivních členů zúčastnilo téměř každý týden sportovních
utkání. V současnosti máme tři mládežnická mužstva v okresních soutěžích a mužstvo
dospělých v krajské soutěži.
Přípravka − Poprvé po třech letech se neuskutečnilo letní soustředění pro nedostatek
hráčů. Také začátek soutěže byl v ohrožení, ale nakonec se trenérům (Stojkovič, Strosche)
podařilo zajistit dostatečný počet mladých fotbalistů. Podzimní část sezóny přes
počáteční těžkosti dopadla dobře.Mužstvo skončilo na čtvrtém místě s bilancí pět výher,
jedna remíza a dvě porážky.
Zároveň si dovolujeme oslovit rodiče dětí ve věku 6−10 let, které mají zájem
o kopanou. Přijďte se podívat s dětmi na naše tréninky. Děti se mohou podívat, jak
jejich vrstevníci již pokročili v základech kopané, a budou−li mít zájem, mohou se
připojit.
Žáci − Žáci pod vedením trenérů Šuderly a Šemory hrají v popředí tabulky, když v
deseti utkáních pouze jednou prohráli. Nejlepší střelec mužstva Sádlo David vede
střeleckou tabulku soutěže.
Dorost − Po roční přestávce se dorost opět představil na našem trávníku v okresní
soutěži. Trenéři Kadrnka a Ustohal dokázali dát dohromady dostatečný počet hráčů
pro samo−statný tým.(V předcházejícím roce jsme měli společné mužstvo s Moravanem
Lednice). Přestože mužstvo je složeno hlavně z hráčů mladších ročníků, dokázalo hrát
rovnocenné partie s většinou mužstev soutěže. Po podzimní části jim patří dvanácté
místo s bilancí tři vítězství, tři remízy a osm porážek.Mužstvo má přesto nejlepšího
střelce soutěže Milana Šuláka.
Muži − Družstvo mužů dosáhlo v sezoně 2004/2005 nejlepšího umístění za padesát
let! Skončilo v krajské soutěži na pátém místě.Poprvé také zvítězilo v Memoriálu Zdenka
Suského. Povzbuzeni těmito úspěchy vstoupilo mužstvo do nové sezony 2005/2006.
Kádr mužstva nedoznal téměř žádných změn, a tak cílem mužstva bude zopakovat
umístění z minulého ročníku.Po podzimní části jsme na pátém místě s bilancí šest
vítězství, tři remízy a pět porážek.Trenéry mužstva jsou Krška a Tichý.
Oddíl zvažoval i přihlášení ,,B“ mužstva mužů do okresních soutěží, ale pro nedo−
statek finančních prostředků je to zatím nemožné.Oddíl hospodaří s roční částkou asi
300000 Kč.
Okolní oddíly mají roční rozpočty přes 500000. Za to, že kopaná v Podivíně i tak
dosahuje dobrých výsledků, vděčíme řadě sponzorů, bez nichž by již činnost oddílu
nebyla možná.
V letošním roce nám přispěli: EURO−JORDÁN s.r.o. , SF Petrol, HAMÉ a.s., Řeznictví
Rybka, Pneuservis Městecký, Restaurace Besední dům, Lecco, Agroreal, H&Ms.r.o.,
Hotel Arcade, Lékárna Podivín, Stolařství p.Prát, Agrosort Podivín a.s., Lufra p.Chrástek,
MUDr.Švestka, Autoopravna Hrdlička−Nedoma, I.Zeměměřičská a.s., Pekárna Podivín,
Autoopravna Rylka, Tiskárna Adámek,Cukrárna Nela,Ráčková Marie, Knebl Pavel a
další.

Oddíl badmintonu − Den otevřených dveří
V sobotu 5.listopadu uspořádal oddíl badmintonu TJ Slavoj Podivín
Den otevřených dveří.
Tento turnaj se stává již tradicí a pořádáme jej dvakrát ročně ve sportovní hale.
Tento letošní, Podzimní, se konal za účasti dvanácti párů s následujícími výsledky:
1. místo Krejčí Saša, Šindelář Tomáš; 2. místo Solaříková Renata, Solaříková Denisa;
3. místo Vlašicová Jana, Důbravová Alena; 4. místo Stehlík Michal, Vranovský Pavel;
5. místo Krejčí Jana, Kynický Josef; 6. místo Stehlíková Radka, Průdek Václav; 7. místo
Bartochová Hanka, Bartocha Jaroslav; 8. místo Kavanová Eva ml., Zhejbal Lukáš;
9. místo Solařík Jaroslav, Kadrnka Pavel ml.; 10. místo Trpělková Hanka, Kozelský
Martin; 11. místo Holý Ondra, Swatá Katka; 12. místo Řezáč David, Vlašicová Petra.
Všichni jsme se dobře pobavili, hodně jsme si zasportovali. Poděkování patří
i paní Kavanové za vzornou práci v bufetu. Příští stejná akce bude na jaře. Přijďte i VY.
Kavan Pavel

Podivínský

Tělocvičná jednota SOKOL Podivín
Dobrý start
S novým školním rokem se tělocvična opět naplnila veselým ruchem sokolské
mládeže. Máme štěstí na obětavé cvičitelky, které na sebe vzaly zodpovědnost
svědomitého nácviku hromadných vystoupení na XIV. všesokolském sletě 2006 v Praze.
Mladších žaček se ujala ses. Mgr. Miriam Šilhanová a se ses. D. Surou nacvičují
16 sluníček. Ses. M. Neuhauserová nacvičuje skladbu star. žákyň „Výlet s aerobikem“,
rovněž 16 cvičenek, z toho 4 dojíždí z Vel. Bílovic. Vypomáhají sest. R. Prátová a ses.
A. Zhejbalová. Všechny žákyně cvičí s velkým elánem a nadšením, těší se na veřejná
vystoupení, nejvíce samozřejmě do Prahy. Skupinu aerobiku mladších žen vede 2x
týdně ses. Prátová a o toto cvičení je stálý zájem.
Oddíl stolního tenisu trénuje pravidelně každé úterý a čtvrtek br. P. Berka a rád by
přivítal více mladších žáků, aby v nich vzbudil trvalý zájem o tento krásný sport. Bude
opět uspořádán turnaj všech kategorií a pěkná i sladká odměna vítěze nemine. Vzrostl
také zájem o florbal , máme 20 členů, je však nutná pravidelná účast na tréninku, který
je vždy v úterý a ve čtvrtek ve sport. hale města, trenérem je br. L. Görner. Naši florbaristi

TJ Sokol Podivín
− oddíl armwrestlingu −
Velké Meziříčí – Podivínští pákaři se znovu dokázali prosadit 22. října při druhé
extraligové soutěži v přetláčení rukou.
V kategorii juniorek do 60 kg vybojovaly Dana Surá a Klára Gálová pravou rukou
2. a 3. místo, na levou si pořadí prohodily. Ve váze nad 60 kg nenašla přemožitele
česká jednička Beata Dvořáková, když jasně dvakrát zvítězila na obě ruce. Kategorii
juniorů do 63 kg vévodil Pavel Fischer se dvěma prvními místy. O stupínek níž stanul
ve stejné váze dvakrát Bronislav Šlichta. Za 5. a 6. místo připsal body do hodnocení
oddílů Radim Dudáš ve váze do 78 kg na levou i pravou ruku.
Hodnocení klubů (junioři): 1. Podivín, 2. Židlochovice, 3. Hluk, 4. Beroun, 5. Milovice
u Nymburka a 6. Velké Karlovice
V soutěži dospělých nastoupili za Podivín, na rozdíl od jiných oddílů, jen tři závodníci,
přesto počtem bodů získali 2. místo.
V soutěži žen připsala body pro podivínské barvy Klára Gálová za 3. a 4. místo.
Plný počet bodů za čtyři vítězství zaznamenali bratři Svačinovi v kategorii mužů. Dvě
zlaté vybojoval ve váze do 90 kg Radek. Další dvě přidal jeho starší bratr Rostislav ve
váze do 100 kg.
Hodnocení oddílu (dospělí) : 1. Velké Meziříčí, 2. Podivín, 3. Židlochovice, 4. Milovice
u Nymburka, 5. Hluk, 6. Velké Karlovice, 7. Malá Bystřice, 8. Vsetín, 9. Plzeň,
10. Třebíč, 11. Náměšť nad Oslavou, 12. Beroun, 13. Dubňany a 14. Bystré.
Celkovým vítězem ( junioři + dospělí ) je oddíl : 1. Podivín, 2. Židlochovice a
3. Hluk

Dopingová kontrola
Poprvé v historii byli vyslyšeny žádosti České asociace přetláčení rukou na
antidopingový výbor ČR, který vyslal na extraligovou soutěž ve Velkém Meziříčí členy
Exekutivy pro kontrolu dopingu.
Z několika vybraných sportovců se kontrola nevyhnula ani podivínskému oddílu.
Byl vybrán dvojnásobný vítěz ve váze do 90 kg Radek Svačina.
Výsledek dopingové kontroly doručený 24. listopadu je negativní. Originál dokladu
je uložen u vedoucího oddílu.

Dvořáková mistryní světa

zpravodaj
hrají krajské kolo se Sudoměřicemi, Hovorany a Moravany. V prosinci bude důležité
utkání v Podivíně, který by rádi vyhráli, aby tak postoupili do oblastního kola, které se
bude konat v Mohelnici.
Turistický oddíl provedl na Starém koupališti u Dyje úklid kolem chatky a označení
cesty. Koncem září jsme hostili na louce svaz skautů České republiky, které organizovalo
středisko Českého Junáka Svatopluk – Břeclav. Na louce vyrostlo stanové městečko,
ve kterém pobývaly několik dní desítky skautů a stravovali se u polní kuchyně. Babí léto
bylo krásné, prožili tam nádherné podzimní dny a byli tímto zákoutím okouzleni. Na
závěr svého pobytu nám hosté pomohli dokončit již probíhající čištění studny. Zbývající
nečistoty vypláchli proudem vody z cisterny, kterou měli k zajištění pitné vody. A tak i
jejich přispěním je studna zprovozněna. Nainstalovalo se ruční čerpadlo, vydláždilo se
okolí a Staré koupaliště je zásobeno dostatkem vody.
Nyní nás tam nemile překvapil p. Vlašic s jeho rančem Ladná – stádo cca 25 koní,
aniž by jednotu požádal o povolení. Koně, nedostatečně živené, ohlodali kdejaký keř,
kdejaký strom a louka je tak znečištěna, že není možno na ni vstoupit.
S příchodem jara se turisté opět pustí do údržby chatky a celého prostředí, aby i
naše žactvo mohlo využít tuto krásnou louku ke stanování.
Jezdecký oddíl by se také rád zviditelnil, pozval mezi sebe i přátele z okolí a hodlá
uspořádat v Besedním domě 17. února t.r. ples, na který už dnes srdečně zve všechny
příznivce.
Výbor TJ Sokol

Tělocvičná jednota SOKOL
Ještě v rámci výročí šedesáti let od skončení druhé světové války uvádíme
ze „Vzpomínek“ vězně z Osvětimi Lumíra ZAPLETALA /23/, člen Sokola Podivín,
který zemřel ve Vel. Bílovicích 20.4.2001.

OSVĚTIM
To, co jsem viděl, Villon nevyzpívá
Dantovo peklo je proti tomu nic,
viděl jsem tváře šedé jak skýva stará,
již marně hledal jsem ve smetí popelnic.
Viděl jsem mrtvé, všichni byli stejní
a živé v propasti, z níž není návratu...
Byli tam věřící a byli malověrní,
kteří se v zoufalství vrhali do drátů,

Viděl jsem transporty do plynu vybírat
a fenol v stříkačce, vrahy v bílém plášti,
viděl jsem šílence strašně se usmívat,
viděl jsem zoufalství a nenávist a záští.

když nervy praskaly jak lana přetížená
pod tíhou zoufalství, hladu a beznaděje,
když večer od Soly nesla se vůně sena
a tátu zabil syn pro vědro na pomeje.

Všechno už viděl jsem, kremačních pecí dým,
tenkrát mi dvacet nebylo ani,
sny mé se rozbily o jméno Osvětim ...
Strašně se budu mstít a neznám slitování !
autor Lumír Zapletal.

Cicero: „Ti, kdož zapomínají na minulost
znovu jsou odsouzeni k tomu, aby si ji
znovu zopakovali.“
M.U.

TJ Sokol Podivín − Jezdecký oddíl
pořádají

17.2.2005 V 19.30 hodin v sále Besedního domu

TANEČNÍ ZÁBAVU
K tanci i poslechu hraje TORNÁDO

Zatím životního úspěchu dosáhla v Japonsku závodnice TJ Sokol Podivín Beata
Dvořáková. Na 27. mistrovství světa v armwrestlingu − páce získala v juniorské kategorii
do 67 kg nečekané dvě medaile. Tu cennější, zlatou, vybojovala v těžké konkurenci
pravou rukou, když ji nedokázala zastavit žádná z favoritek soutěže. Stříbrnou přidala
na svou slabší levou ruku, kde podlehla až ve finále
Beata je v současné době českou juniorskou jedničkou a největším talentem
posledních let. V oddíle tak navázala na dřívější světové úspěchy v kategorii juniorů
bratří Svačinových.
Zatímco pro patnáctiletou Beatu byl šampionát v Japonsku nejdůležitějšími závody
v životě, druhý podivínský zástupce na mistrovství má vrcholných akcí za sebou už
několik. Třiadvacetiletý Rostislav Svačina ml. před odletem do Tokia shazoval, aby
uspěl v nižší váze. Na světový šampionát si dal za cíl umístění v první desítce. Nakonec
ve váhové kategorii do 80kg vybojoval svou „hydraulickou“ silnou pravou rukou krásné
5. místo.
Přetláčení rukou je i na vrcholných akcích (ME,MS) především mužskou záležitostí
a konkurence mezi 31. zastoupenými státy byla obrovská. Rosťa ale dokázal, že je
veliký bojovník, když za sebou zanechal několik favoritů.
Poděkování patří sponzorům − Bez jejich finanční pomoci by se naši borci nemohli
největší pákařské soutěže zúčastnit. Proto poděkování patří především Městu Podivín
a firmám Euro Jordán, VHS Břeclav, Očenášek, OMEGA plus a Dixi Kašník.
Rostislav Svačina, vedoucí oddílu
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zpravodaj

• INZERCE •
• Nabízím k pronájmu 2 ha jabloňových sadů v katastrálním území Velké Bílovice.
Stáří výsadby 1977, spon 4 x 2,5 m. Současný nájemce AGROSAD Velké Bílovice.
Informace na tel. čísle 519347537. • Případný zájemce kontaktujte adresu: Markéta
Pacovská, Křižíkova 46, 186 00 Praha 8
• Prodám pozemky vhodné k zemědělskému využití v k.ú. Podivín
2
2
2
1x 843 m
1x 2873 m 1x 8467 m .
Cena dohodou.
Informace na tel. 606 860 865

Videopůjčovna
paní Marta Hrabalová
na ulici Řadová
oznamuje, že probíhá

výprodej videokazet
za výhodnou cenu 60 Kč za kus.
Přijďte si vybrat svůj oblíbený film.

Denně od 16,00 do 20,00 hodin.

Podivínský zpravodaj
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