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Informace ze zasedání zastupitelstva města
č. XXIII a č. I ze dne 11.09.2014 a 06.11.2014
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující body:
1. vzalo na vědomí zprávu starosty
města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města č. XXII ze dne 17.06.2014.
2. provedlo kontrolu rozpočtových opatření č. 4/2014, 5/2014, 6/2014 a 7/2014
a tato rozpočtová opatření vzalo na vědomí bez výhrad.
3. zastupitelstvo města provedlo kontrolu a vzalo na vědomí plnění rozpočtu
města Podivína k 31.07.2014.
4. projednalo a schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu města Podivína pro
organizaci Tělocvičná jednota SOKOL, se
sídlem Palackého 386, 691 45 Podivín, zastoupená Miroslavem Ustohalem, starostou, IČ: 00531367 ve výši Kč 100.000,- za
účelem pokrytí nákladů spojených s účastí členů Tělovýchovné jednoty SOKOL,
oddílu silového trojboje na Mistrovství
světa GPC v silovém trojboji v Argentině.
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Podivína č. 20/2014 s organizací Tělocvičná
jednota SOKOL, se sídlem Palackého
386, 691 45 Podivín, zastoupená Miroslavem Ustohalem, starostou, IČ: 00531367
za účelem poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína na
pokrytí nákladů spojených s účastí členů
Tělovýchovné jednoty SOKOL, oddílu silového trojboje na Mistrovství světa GPC
v silovém trojboji v Argentině ve výši Kč
100.000,-. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Podivína č. 20/2014.
5. rozhodlo prodat pozemek p.č. KN
1186/1 vedený jako orná půda o výměře 405 m2 v k.ú. Podivín Petru Švecovi,
trvale bytem .... za těchto podmínek: prodejní cena za výše uvedený pozemek činí
Kč 32.400,-. Kupující dále uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti
do svého vlastnictví. Zastupitelstvo města
schválilo kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. KN 1186/1 vedeného jako orná
půda o výměře 405 m2 v k.ú. Podivín do
vlastnictví Petra Švece, trvale bytem ......
Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy.
6. rozhodlo zveřejnit záměr prodeje
pozemku p.č. KN 379 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 46 m2 v k.ú. Podivín za těchto podmínek: prodejní cena
Kč 500,-/m2 pozemku. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do svého vlastnictví. Písemné
žádosti budou přijímány do 30.10.2014.
7. rozhodlo zveřejnit záměr prodeje
pozemku p.č. KN 1283/2 – ostatní plocha,
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jiná plocha o výměře 67 m2 v k.ú. Podivín, který byl vyčleněn geometrickým
plánem č. 1797-95/2014, který vyhotovil
Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav
z pozemku p.č. 1283, vedeného jako ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Podivín za těchto podmínek: prodejní cena
Kč 500,-/m2 pozemku. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do svého vlastnictví. Písemné
žádosti budou přijímány do 30.10.2014.
8. revokovalo usnesení zastupitelstva
města č. XX-342-14 ze dne 04.03.2014.
Zastupitelstvo města schválilo záměr
odkoupení pozemku p.č. KN 1583/6
o celkové výměře 249 m2, vedeného jako
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Podivín, za těchto podmínek: výkupní
cena za 1 m2 výše uvedeného pozemku
činí Kč 100,-. Kupující dále uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti
do svého vlastnictví. Zastupitelstvo města
schválilo kupní smlouvu na odkup pozemku p.č. KN 1583/6 o celkové výměře 249
m2, vedeného jako ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Podivín, od vlastníka
VERAART AGRI s.r.o., se sídlem Rybáře 919, 691 45 Podivín, IČ: 65277511
a pověřilo starostu podpisem smlouvy. (viz
příloha č. 4 – Kupní smlouva na odkup pozemku p.č. KN 1583/6 o celkové výměře
249 m2, vedený jako ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Podivín).
9. neschválilo zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. KN 1091/4 vedeného
jako zahrada o výměře 60 m2 v k.ú. Podivín.
10. schválilo navržený program ustavujícího zasedání zastupitelstva města
č. 1/2014.
11. schválilo skutečnost, že hlasování
bude prováděno veřejně, zdvižením ruky
(aklamací).
12. rozhodlo o tom, že ověřovatelé zápisu budou pracovat ve složení: Jiří Čapka a Bc. Ladislav Hemza, zapisovatelem
s funkcí sčítání hlasů byl pověřen Ing. Radim Mildner.
13. rozhodlo o tom, že návrhová komise bude pracovat ve složení: Bc. Blažena
Švestková, Michal Rybka.
14. vzalo na vědomí počet členů rady
města – pět. Zastupitelstvo města hlasováním rozhodlo o tom, že funkce starosty města bude funkcí uvolněnou, ostatní
funkce členů rady města budou neuvolněné.
15. schválilo volbu jednoho místostarosty města.
16. v souladu se zákonem o obcích

hlasováním zvolilo starostou města Stanislava Machovského, bytem .......
17. v souladu se zákonem o obcích
hlasováním zvolilo místostarostou města
Ing. Petra Průdka, bytem .....
18. v souladu se zákonem o obcích
hlasováním zvolilo jako 1. člena rady města Ing. Martina Důbravu, DiS., bytem ......
19. v souladu se zákonem o obcích
hlasováním zvolilo jako 2. člena rady města Bc. Karla Hrubého, bytem .......
20. v souladu se zákonem o obcích
hlasováním zvolilo jako 3. člena rady města Ing. Dalibora Klusáčka, bytem .......
21. vzalo na vědomí informaci starosty
města, že jednotlivé strany nepředložily
návrhy na jmenování členů finančního
a kontrolního výboru. Jmenování členů
finančního a kontrolního výboru jakož i jejich počet bude stanoven na následujícím
zasedání zastupitelstva města.
22. v souladu se zákonem o obcích
hlasováním zvolilo předsedou finančního
výboru zastupitele města Martina Rybku,
bytem ....... Současně vzalo na vědomí,
že členové finančního výboru budou jmenováni na následujícím zasedání zastupitelstva města. Na následujícím zasedání
zastupitelstva města bude zvolen i počet
členů finančního výboru.
23. v souladu se zákonem o obcích
hlasováním zvolilo předsedou kontrolního
výboru zastupitele města Jiřího Čapku,
bytem ...... Současně vzalo na vědomí,
že členové kontrolního výboru budou jmenováni na následujícím zasedání zastupitelstva města. Na následujícím zasedání
zastupitelstva města bude zvolen i počet
členů kontrolního výboru.
24. rozhodlo, že zástupci města pro vykonávání akcionářských práv ve společnosti Hantály a.s., se sídlem Hlavní 666,
Velké Pavlovice, IČ: 42324068 budou zvolený starosta města Stanislav Machovský,
bytem ..... a místostarosta města, Ing. Petr
Průdek, bytem ......... Zastupitelstvo města
schválilo možnost jejich volby do řídících
orgánů /představenstva a dozorčí rady/
společnosti Hantály a.s., se sídlem Hlavní
666, Velké Pavlovice, IČ: 42324068.
25. rozhodlo, že zástupci města pro
vykonávání akcionářských práv ve společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav,
a.s., se sídlem Čechova 23, 690 11 Břeclav, IČ: 49455168 budou zvolený starosta
města Stanislav Machovský, bytem .......
a místostarosta města, Ing. Petr Průdek,
bytem ........ Zastupitelstvo města schválilo
možnost jejich volby do řídících orgánů /
představenstva a dozorčí rady/ společ-

Podivínský
nosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,
se sídlem Čechova 23, 690 11 Břeclav,
IČ: 49455168.
26. schválilo termín výplaty měsíční odměny za vykonávanou funkci zastupitele

zpravodaj
města od 1.1. 2015 s tím, že výše odměn
radních, členů zastupitelstva města, předsedů výborů a komisí, případně jejich členů
bude stanovena na následujícím zasedání
zastupitelstva města v prosinci 2014.

27. projednalo návrh Okresního soudu
v Břeclavi a zvolilo do funkce přísedící
okresního soudu zastupitelku města Podivína Bc. Blaženu Švestkovou.

Volby do zastupitelstva obce konané 10. a 11. října 2014

Byli zvoleni:
1. Občanská demokratická strana
1. Ing. Martin Důbrava
2. Bc. Ladislav Hemza
2. Česká strana sociálně demokratická
1. Bc. Blažena Švestková
2. Mgr. František Juraš
3. Karel Švestka
3. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
1. Stanislav Machovský
2. Michal Rybka
3. Ing. Dalibor Klusáček
4. Miroslav Ustohal
4. TOP 09 a nezávislí
1. Bc. Karel Hrubý
2. Ing. Petr Průdek
3. Martin Rybka
5. Komunistická strana Čech a Moravy
1. Jiří Čapka
2. Mgr. Václav Vaněk
6. SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ
1. Mgr. Kristýna Vaňková

počet hlasů
226
197
284
267
219
454
417
378
336
276
226
223
189
179
257
3

Podivínský

zpravodaj

Na prvním zasedání zastupitelstva dne 6. 11. 2014 byli zvoleni do funkcí:
Starosta
Stanislav Machovský
Místostarosta
Ing. Petr Průdek
Radní
Ing. Martin Důbrava
Bc. Karel Hrubý
Ing. Dalibor Klusáček
Předseda fin. výboru
Martin Rybka
Předseda kontr. výboru
Jiří Čapka

Poděkování
My, kandidáti za KDU ČSL do zastupitelstva města Podivína pro volební období 2014 – 2018, děkujeme všem voličům za hlasy,
které jsme od Vás obdrželi. Velmi si vážíme Vaší důvěry a podpory a budeme se snažit sliby, které jsme Vám dali, splnit.
Za všechny ty, kteří se stali členy zastupitelstva města, ale i za ty, kterým volební systém nedovolil se jimi stát.
									
Slávek Machovský
			
starosta
Stejně jako v předchozích volebních obdobích ustavuje zastupitelstvo města povinné výbory, starosta zvláštní orgány obce
a rada města komise. Všechny tyto orgány spolupracují na řízení obce na svěřených úsecích. Jménem zastupitelstva, rady města
a samozřejmě jménem svým děkuji těm, kteří již ve jmenovaných orgánech pracovali a těm novým přeji hodně úspěchů a síly do
čtyřleté práce.			
Stanislav Machovský

Výbory 2014 - 2018
Kontrolní výbor

předseda
Čapka Jiří

Finanční výbor

Rybka Martin

členové
Ustohal Miroslav
František Juráš
Adriana Zatloukalová
Ladislav Hemza
Martin Důbrava
Pospíšilová Hana
Hájková Miroslava
Havlová Jarmila

Zvláštní orgány obce

4

KPP

předseda
Novotný Svatomír

Povodňová komise

Machovský Stanislav

členové
Knopp Milan
Rathuská Lucie
Šuderla Zdeněk
Průdek Petr
Trpělka Zdeněk
Cagášek Miroslav
Vízdal Ludvík
Knopp Milan
Jankovič Rostislav
Kučera Zdeněk

Podivínský
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Komise
Dopravy a životního prostředí

předseda
Padělek Michal

členové
Hrubý Karel
Mildner Radim
Krůtil Milan
Berka Petr
Štefan Petr

Stavební a rozvoje města

Klusáček Dalibor

Sportovní

Petr Průdek

Sociální a zdravotní

Ludinová Jindřiška

Kultura

Důbrava Martin

Hemza Ladislav
Lachetová Táňa
Šemora Pavel
Vondráček Jan
Latín Jan
Švestka Karel
Karel Čapka
Svačina Rostislav st.
Stojkovič Pavel
Leopold Görner
Němcová Liana
Fiedorová Radomíra
Křížová Hana
Němcová Anna
Podhajská Eva
Mešková Jana
Kristýna Vaňková
Vaněk Václav
Juráš František
Heráková Darina
Macánová Helena
Mačica Tomáš
Důbrava Martin
Průdek Petr
Machovský Stanislav
Průdek Petr
Důbrava Martin
Ustohal Miroslav
Čačíková Mirka
Holub Oldřich
Machovský Stanislav
Mildnerová Radka
Pospíšil Jiří
Řezáčová Kristýna
Schallenbergerová Pavla
Vaňková Kristýna
Vondráčková Jitka

Školská rada
Oddávající

Redakční rada

Sedláčková Vendula
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Poděkování II
Všem těm, kteří pracovali ve výborech, komisích, zvláštních
orgánech obce, školské radě a dalších zastupitelstvu a radě nápomocných institucích, děkuji za čtyřletou práci, která přispěla
k řízení a chodu našeho města. 				
						
Kontrolní výbor: p.Ustohal Miroslav, Mgr.Vaněk Václav, Mgr.
Juráš František, p.Knebl Pavel, Mgr. Cagášek Miroslav
Finanční výbor: p.Rybka Martin, pí Pospíšilová Hana,
p. Chlup Igor /pak Michal Padělek/, pí Hájková Miroslava, pí
Havlová Jarmila
Komise dopravy a životního prostředí: Bc. Hemza Ladislav, Bc. Padělek Michal, Ing. Mildner Radim, p. Krůtil Milan,
p. Štefan Petr, p. Berka Petr
Komise stavební a rozvoje města: Ing. arch. Šemora Pavel, Bc. Lachetová Táňa, Ing. Pálka Jiří, Ing. Vondráček Jan, Ing.
Klusáček Dalibor, Ing. Latín Jan
Komise sportovní: p. Čapka Jiří, p. Svačina Rostislav st.,
p. Švestka Karel, p. Stojkovič Pavel, p. Kavan Pavel /pak Leopold Görner/
Komise sociální a zdravotní: pí Ludinová Jindřiška,
MUDr. Němcová Liana, pí Fiedorová Radomíra, pí Křížová
Hana, pí Němcová Anna, pí. Podhajská Eva
Komise pro projednávání přestupků: JUDr. Novotný Sva-

tomír, Bc. Švestková Blažena, p. Knopp Milan, sl. Marešová
Blanka /pak pí Lucie Rathuská a p. Zdeněk Šuderla/
Povodňová komise: p. Machovský Stanislav, Ing. Důbrava Martin, pí Studená Lenka, p. Rybka Michal, Mgr. Cagášek
Miroslav, Ing. Vízdal Ludvík, p. Horehleď František /pak Milan
Knopp/, p. Rostislav Jankovič, p. Kučera Zdeněk
Kulturní komise: Ing. Důbrava Martin, Mgr. Juráš František,
Mgr. Heráková Darina
Školská rada: Ing. Důbrava Martin, Mgr. Juráš František
Oddávající: pí Studená Lenka /pak Miroslav Ustohal/,
Ing. Důbrava Martin, Ing. arch. Šemora Pavel, p. Machovský
Stanislav
Redakční rada Podivínského zpravodaje: sl.Sedláčková
Vendula, Ing. Holub Radim /pak Čačíková Mirka/, p. Holub Oldřich, p. Machovský Stanislav, Bc. Mildnerová Radka, p. Pospíšil Jiří, Švestková Kristýna, Mgr. Schallenbergerová Pavla /pak
Mgr. Vaňková Kristýna/, pí Vondráčková Jitka
Omlouvám se za neuvedené tituly, případně za rodná jména. Oba dva tyto údaje se v průběhu oněch čtyř let doplňovaly,
v případě rodných jmen se tato /převážně u žen/ měnila za jiná.
					
		
Stanislav Machovský

Poděkování voličům TOP 09 a nezávislí
Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom touto cestou
poděkovali za Vaše hlasy, projevenou důvěru a podporu v letošních komunálních volbách do zastupitelstva města Podivína.
Díky vaší podpoře se nám podařilo získat celkem 3 mandáty v zastupitelstvu města. Svými hlasy jste do zastupitelských
křesel zvolili Bc. Karla Hrubého, který bude vykonávat pozici
radního, Ing. Petra Průdka, který bude vykonávat pozici radního
a zároveň místostarosty a Martina Rybku, který bude členem

zastupitelstva a předsedou finančního výboru.
Vaší důvěry si velmi vážíme a uděláme vše pro to, abychom
Vás nezklamali a měli možnost plnit náš volební program.
Chceme v nadcházejícím volebním období působit ve prospěch
občanů a přejeme si, aby vzniklé zastupitelstvo pracovalo pro
všeobecné dobro našeho města.
Za zastupitele za TOP 09 a nezávislí − Ing. Petr Průdek

O úkolech na období 2014 – 2018
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města zaznělo:
„Předvolební kampaň byla velmi slušná a jednotlivé kandidující
subjekty se zaměřily hlavně na kvalitní program pro následující
volební období. Na rozdíl od tzv. velké politiky jsme si všichni
vědomi toho, že důležitá je práce pro město a nikoliv řeči a sliby“.
Společným jmenovatelem jednotlivých programů byly tyto
akce:
- rekonstrukce a modernizace základní školy + tělocvična
- společenské centrum na ul. Palackého
- Masarykovo náměstí
- hasička
- obřadní síň
- chodníky
- obnova zeleně a výsadba stromů

- příprava lokalit pro bydlení
- podpora podnikatelských aktivit
- podpora spolků
- turistika
- bezpečnost
Některé ze shora jmenovaných akcí probíhají, některé jsou
již ve fázi stavebního povolení a další jsou projekčně zpracovávány.
Jedním z řady neméně důležitých úkolů zastupitelstva města bude řešení zvyšující se nezaměstnanosti, problematiky sociálně slabších jedinců a s tím spojeného nárůstu kriminality.
Řešení situace v této oblasti je o to složitější, oč víc je závislá
na tvůrcích kvalitních zákonů a na oné velké politice.
		
Stanislav Machovský

O investicích 2014
Stavba vozovky U Dráhy byla zdárně dokončena. Čekáme
na zpracování projektové dokumentace skutečně provedené
stavby /došlo zde k několika drobným změnám oproti projektu – rozšíření kolárky a vstupní cesty směrem k PRIVOSU/
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a můžeme kolaudovat. Velkým překvapením pro mne byl dotaz
pracovníka Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, zda budeme mít připomínky k plánovanému dopravnímu uzlu připravovanému v lokalitě nádraží Podivín. A přitom

Podivínský
při zpracování projektu na akci byla stejná organizace dotazována na jejich záměry ve stejné lokalitě, případně na možném
spolufinancování akce naší. V obou případech byla odpověď
negativní.
Stejně tak u inženýrských sítí a vozovky Havlíčkova /pracovní název Hliníky/ je vše hotovo. Zde byla zkolaudována voda
a kanalizace a připravuje se kolaudace vozovky a chodníku.
Rekonstrukce přístavby ZŠ probíhá, vše však s neustálými
překvapeními. Tam, kde zedník při stavbě před 30 lety používal
provázek a šlauchváhu, používá dnes laser a nivelační přístroj.
A tak se objevují nerovnosti okem neviditelné, ale těmito přístroji lehce zjistitelné. Vše se musí opravovat a neustále se há-

zpravodaj
dáme o finance. Zatím to vychází, ale už při vyrovnávání podlah
budou asi náklady jiné, než se původně předpokládaly. Nevíme,
na co narazíme neplánovaně a naopak na co, co by tam být
mělo, nenarazíme. Navíc se nám do stavby pletou památkáři
s jejich požadavky, které však v žádném případě nekorespondují například s hasiči nebo bezpečáky. V každém případě je
střecha i plášť přístavby dokončen, zateplen, okna jsou osazena
a může se pracovat na vnitřním vybavení budovy.
Co se již letos nepodaří, jsou balkony na PENZIONU. Díky
složité technologii oprav a s tím posunutému termínu výběrového řízení na akci se vše přesune na rok 2015.
Stanislav Machovský

INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE
O MÍSTNÍM POPLATKU
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
1/ Sazba poplatku činí 500,- Kč za poplatníka a kalendářní rok 2015
(úlevy a osvobození se nemění)
2 / Poplatky za odpady (také i poplatky ze psů) bude
možno hradit v hotovosti na podatelně MěÚ až od února
2015.
Bezhotovostní platbu může poplatník provést již v lednu
2015 na číslo účtu 1625651/0100, variabilní symbol je rodné
číslo poplatníka.Při platbě za nemovitost vypište do zprávy pro
příjemce o jaký typ nemovitosti se jedná (byt, rodinný dům, chata) a číslo popisné.
3/ Upozorňujeme, že nejzazší datum splatnosti poplatku
je 31.5.2015. Pro poplatkové povinnosti vzniklé po datu splatnosti, je poplatek splatný do 15. dne následujícího po měsíci, ve
kterém vznikla poplatková povinnost, nejpozději však do konce
příslušného kalendářního roku.
Zvýšení poplatku může činit až trojnásobek včas nezaplaceného poplatku nebo jeho části, a které je příslušenstvím poplatku.

4/ Povinnosti poplatníků:
- ohlásit správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti, nárok
na úlevu či na osvobození od placení poplatku
- osoba, která platí poplatek za více fyzických osob, je povinna správci poplatku ohlásit identifikační údaje těchto osob
nejpozději v den platby
- cizinci, kteří mají v Podivíně povolen pobyt a vztahuje se
na ně zákon o místních poplatcích, se musí k platbě za místní
poplatek za komunální odpad pro rok 2015 přihlásit na městském úřadě.
Úplné znění vyhlášky je zveřejněno na úřední tabuli a na
internetových stránkách města.
Kontakty:
Osobní; Masarykovo nám. 180/20, přízemí, kancelář č.1,
v úředních dnech pondělí, středa: 8.00 – 17.00 hod.
Telefonické; 519 344 203, 519 344 204
Písemné; odbor ekonomický, Masarykovo nám. 180/20, 691
45 Podivín
E-mail; podatelna@podivin.cz

O ulicích Zborovská a Úlehlova
V jednom z předchozích Podivínských zpravodajů jsem avizoval rekonstrukci elektrické sítě nízkého napětí /dále jen NN/
v uvedených ulicích. Stavba se stala skutkem a obyvatelé mohou v jarních měsících 2015 očekávat znovu rozkopané plochy
veřejné zeleně a podkopané chodníky. A co je nejhorší, tak rekonstrukce se dotkne i jejich nemovitostí, konkrétně fasád domů.
Současně s touto akcí proběhne rekonstrukce veřejného
osvětlení na obou ulicích, protože stávající umístění osvětlovacích těles, které je na sloupech NN, bude zrušeno. Projekt na
ulici Zborovská situuje nové osvětlení /20 osvětlovacích těles/ na

pravou stranu ulice ve směru od lékárny k transformátoru a na
ulici Úlehlova /18 osvětlovacích těles/ po levé straně ve směru
od křižovatky s ulicí Bratislavská po odbočku na ulici Horní Valy.
Po dokončení obou těchto akcí budou provedeny rekonstrukce chodníků a veřejné zeleně včetně výsadby nových stromů.
Město by rádo s jednotlivými obyvateli projednalo sjednocení výsadby stromů, která se v některých případech nevyhne odstranění stromů původních.
					
Stanislav Machovský

Hasiči v jednom kole. Lidi ruší rozhlas.
Těmito dvěma větami byl koncem listopadu v týdeníku NOVÝ
ŽIVOT uveden článek o podivínských hasičích a o jejich svolávání místním rozhlasem, které způsobuje problémy maminkám
s dětmi, pracujícím po nočních směnách a v pozdních hodinách
všem, kteří se chystají k odpočinku.
V neposlední řadě způsobuje zvýšená frekvence svolávání

určitou změnu ve vnímání výstražného zvuku. Časem se může
stát, že člověk, bombardovaný stále se opakujícími informacemi /k nimž zvuk sirény nebo výstražného hlášení zcela jistě patří/ si k nim vybuduje určitý odstup, apatii.
Abychom odstranili nepříjemnosti spojené s hlášením požárního poplachu a nebezpečí „nevnímání“ výstražné informace,
7

Podivínský
pokoušíme se ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem
JMK zajistit včasné a plnohodnotné informování zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Podivíně. Jako nejjednodušší řešení se zdá být svolání hasičů sirénou umístěnou na
budově městského úřadu, spolu s informací na mobilní telefon.
U obou dvou způsobů existují však značná rizika. Sirénu nemusí být při špatných povětrnostních podmínkách slyšet po celém
městě. Telefonická zpráva může dojít se zpožděním i několika
minut. A co udělá minutové zpoždění v případě nehody na dál-

zpravodaj
nici, nebo v případě požáru, si umíme všichni představit.
Abychom eliminovali tato rizika, budeme se snažit nalézt
technické řešení, které zajistí kvalitní a včasné informování podivínských hasičů.
A když už jsme u těch podivínských hasičů, dovolte mně,
abych jim poděkoval za práci, kterou ve svém volném čase
a bez nároků na odměnu dělají. A že ji dělají dobře!!
			
Stanislav Machovský

OČEKÁVANÉ ZMĚNY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V PODIVÍNĚ
požadavky a po vyhodnocení dané situace reagovala dopravní komise návrhem
změny dopravního značení a změnou
směru hlavní komunikace. Nově navrhovaný směr hlavní silnice je po ul. Bratislavská a dále pak ul. Komenského směrem
na Lednici. Toto řešení je výhodnější pro
zajištění plynulého průjezdu řidičů projíždějících městem. Součástí návrhu úpravy
směru hlavní komunikace je i návrh na
nové vodorovné a svislé dopravní značení
a pro začátek také umístění velkých informačních cedulí s upozorněním na změnu
přednosti v jízdě. Uvědomujeme si, že
přeměna křižovatky je poměrně významná událost a mnoho řidičů bude stále
jezdit podle naučených zvyklostí a může
tak docházet k situacím, které mohou být
v počátcích příčinou dopravních nehod.
Proto všem odpovědným řidičům děkujeme a přejeme bezpečnou jízdu po ulicích
města Podivína.
Po rekonstrukci ulice Palackého a vybudování dalších
parkovacích míst před železářstvím a pizzerií došlo mnoho
podnětů ke zhoršení plynulosti silničního provozu a zejména
nevyhovujícím rozhledovým podmínkám v křižovatce ulic Bratislavská -Palackého - Komenského. Zejména při jízdě zespodu
z ulice Bratislavská směrem dál na ulici Komenského. Na tyto

Dále chceme tímto článkem reagovat na probíhající změnu
dopravního značení na ul. Úlehlova a ujistit občany trvale žijící
v Podivíně, že pro ně je ulice Úlehlova dostupná neomezeně.
Omezení se týká pouze projíždějících řidičů.
Karel Hrubý
zastupitel města

Záchranný archeologický výzkum v lokalitě Rybáře
Od konce října do konce listopadu provedlo
Regionální muzeum v Mikulově záchranný archeologický výzkum, který předchází stavbě pozemní komunikace pro budoucí obytnou oblast.
Temeno nevýrazného návrší tvoří písečná duna,
okolo které jsou naplaveny říční sedimenty řeky
Dyje z doby, kdy řeka protékala mnoha rameny
v celé šířce nivy.
Právě většina archeologických nálezů byla
provedena v oblasti písečného návrší. K nejstarším nálezům patří několik jam z neolitu (mladší
doba kamenná, tj. období prvních zemědělců) ve
kterých byla nalezena tzv. lineární keramika (asi
5400-4900 př.n.l.) a dále k tomuto období patří
i nález potravinové pece.
Z doby laténské (450-0 př.n.l.), která je populární díky keltskému osídlení střední Evropy,
byla nalezena mělká jáma se dvěma jamkami
pro nosné kůly, což patrně představuje torzo
tehdejší chaty.
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K nejpočetnějším nálezům patří keramické
fragmenty z mladohradištního období, tedy éry
po zániku Velké Moravy, či jinak 11. až 1. poloviny 13. století. S tímto obdobím jsou v Podivíně
úzce spjaty i otázky umístění podivínského hradu a podivínské mincovny, leč tato témata archeologický výzkum patrně nevyřešil.
Nejatraktivnějšími objevy byly čtyři lidské pohřby, které však byly narušeny výkopy inženýrských sítí. U dvou poměrně zachovaných koster
dospělých jedinců se dá rekonstruovat výška
kolem 180 cm, což rozhodně není obvyklé pro
žádné ze zmíněných období. Největší překvapení byl nález kamenné šipky v hrudníku jednoho
skeletu, což neodpovídá naší původní představě
o středověkém stáří. Nejen téma datování koster
bude předmětem dalšího laboratorního bádání.
			
František Trampota

Podivínský

zpravodaj

Oprava židovského hřbitova ukončena
K nemnoha kulturním památkám města Podivína patří židovský hřbitov, jenž byl založen nejpozději v 17. století. Jeho
majitel Federace židovských obcí v ČR se jej skromnými prostředky snaží udržovat a zvelebovat, přičemž značný posun
se podařilo realizovat v posledních šesti letech. Nejprve byla
v letech 2009-10 znovu opravena fasáda obřadní síně včetně
obnovy hebrejského nápisu na průčelí (nákladem 450 tisíc Kč
provedla místní firma Jiří Škarda). Poté v letech 2011-12 kamenická firma Michal Mejzlík z Prostějova postavila povalené
náhrobní kameny v objemu 310 tisíc Kč. V r. 2013 se musela vyřešit havárie vyklánějícího se úseku ohradní zdi a prořez
souboru vysazených stromů jerlínů japonských, vše za 165 tisíc Kč. A konečně v letošním roce jsme mohli všechny práce
na obnově areálu židovského hřbitova finalizovat: provedla se

konzervace vybraných 120 starších náhrobků jako prevence
před jejich postupným rozpadem (restaurátor Přemysl Blažík
z Troubska), kameníci vyskládali do pravidelného útvaru přes
100 kamenných podstavců, které byly 30 let nekulturně pohozeny v zadní části plochy, a konečně stavební firma opravila
nejhorší závady na celém průběhu ohradní zdi, to vše v nákladu 415 tisíc Kč. Celkově se tedy vynaložilo za 6 let na úpravu
podivínského židovského hřbitova 1,33 mil. Kč, k nimž bychom
ovšem ještě museli připočíst každoroční náklady na sečení
a údržbu plochy, za což patří dík městu Podivín, jmenovitě starostovi p. Stanislavu Machovskému. Z výdajů na opravu hradil
část majitel ze svého rozpočtu, avšak podstatnou část tvořily
dotace z Ministerstva kultury ČR prostřednictvím Městského
úřadu Břeclav, města Podivína a Nadace Židovské obce Praha.
Všem institucím a osobám zúčastněným na procesu obnovy
této kulturní památky bych tímto rád poděkoval. Chtěl bych věřit,
že několik dalších let vydrží hřbitov v pořádku a bez poškození
a nutná bude jen jeho pravidelná údržba.
Jaroslav Klenovský

Vzpomínky
Vážení, na internetu sleduji, co je nového v Podivíně, těším
se na každý nový zpravodaj. Náš tata, Ludvík Sedláček (bydlel
na Poříčí 133), nám, dětem, sepsal povídání o starém Podivíně.
Vybral jsem povídku jako příspěvek do zpravodaje.
František Sedláček

Proč jsou uličky starého Podivína tak křivolaké, jak se dřív
stavělo, jak stavěl pantáta Vrzal se svojí ženou domek:
V jámě Hliníky došlo nejdříve na výrobu cihel zvaných kotovice. Když bylo stavebního materiálu na dvě hromady, přišla slavná stavební komise, tj. starosta obce Podivína – Vrtěl.
Typický, hezky urostlý statkář, širší v ramenou
i v objemném kulaťoučkém bříšku, nežli ve výši
své postavy, s brunátnou, ale dobromyslnou
tváří, na níž se podílel každoroční obsah jeho
vinného sklepa. „Tak, Vrzale, na kolik si trúfáš?“
Městský úřad upozorňuje občany, že svoz
začal starosta slavnostně. „Poníženě jich proseparovaného odpadu v pytlích
sím, postačí jen malá chalúpka a kúsek dvor(plasty, papír, nápojové kartony) bude proveden
ka.“ „A kúsek na zahrádku,“ dodává panímáma
v pátek 19. prosince 2014.
Vrzalová.
Starosta zamíří svůj pohled k nejbližší chaluProvozní doba na Sběrném dvoře v období od 19. propě, chvíli uvažuje, udělá krok vpravo, pak vlevo,
since 2014 do 3. ledna 2015
až konečně stojí na jednom místě. Hrot své hole
zabodne do země a sebevědomě nařizuje: „Tak
		
Pátek 19. prosince 2014		
otevřeno 14,00 – 17,00 hod.
tady, Vrzale, zaraž kolík, tady bude krajní roh tvé
		
Sobota 20. prosince 2014 		
otevřeno 8,00 – 11,00 hod.
chalupy!“ Od tohoto bodu pak slavná stavební
komise odměřuje jednotlivé části budoucího
		
Pátek 26. prosince 2014
zavřeno
domku. A tam, kde se postaví a zabodne svou
		
Sobota 27. prosince 2014 		
zavřeno
hůl do země, tak oba Vrzalové zatlučou kolíky
kladivem. Přitom pan starosta mumlá důležitě
		
Pátek 2. ledna 2015		
zavřeno
slova jako „fórhaus“, „šlófcimra“, atd. Nakonec,
		
Sobota 3. ledna 2015		
zavřeno
když starosta Vrtěl v celé své důležitosti odešel
ze scény, nastal mezi manželi ostrý dialog, který
Otevírací a zavírací doba na místním hřbitově
vyústil až k tomu, že se kolíky ze země vytáhly
a znovu pak zatloukly, ale podle představ panív období vánočních svátků
mámy Vrzalové!
24., 25., 26. prosince 2014 bude hřbitov otevřen od 7,00 hod. do 20,00 hod.

UPOZORNĚNÍ !

9

Podivínský

zpravodaj

MĚSTO PODIVÍN, MÍSTNÍ ORGANIZACE YMCA A ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA
POŘÁDAJÍ STEJNĚ JAKO V PŘEDEŠLÝCH LETECH
V MĚSÍCI LEDNU 2015

TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
AŽ SE U VÁS V SOBOTU 3.1.2015 A NEDĚLI 4.1.2015 ZASTAVÍ TŘI KRÁLOVÉ,
KTEŘÍ SE PROKÁŽÍ POVĚŘENÍM ČESKÉ KATOLICKÉ CHARITY,
OTEVŘTE JIM NEJENOM DVEŘE, ALE TAKÉ SVÁ SRDCE.
JE STÁLE MNOHO LIDÍ, KTEŘÍ VAŠI POMOC POTŘEBUJÍ.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V PODIVÍNĚ MÁ NEUSTÁLE STOUPAJÍCÍ TENDENCI.
V ROCE 2014 SE VYBRALO PŘES 57 TISÍC KORUN.
DĚKUJEME

Emigranti
V sobotu 8. listopadu se na počest významného 25. výročí
Sametové revoluce uskutečnilo v sále Besedního domu divadlo
s názvem Emigranti. Dílo polského autora Sławomira Mrożka
pojednává o dvou emigrantech, kteří spolu sdílejí sklepní byt,
přestože se k sobě příliš nehodí – jeden je intelektuál, druhý je
chudý dělník. Hru, jež byla v České republice odehrána poprvé
v roce 2005 (napsána 1974), nám přijeli představit v hlavních

rolích Slávek Bílský a Václav Hanzl. Hra překvapila návštěvníky
především svým netradičním umístěním, kdy jeviště i hlediště
byly společně umístěny na pódiu a značná část děje se odehrávala ve tmě. Doufám, že tento netradiční zážitek diváky zaujal
a těším se na další společná setkání.
Kristýna Vaňková

Svěcení vína
Jako každoročně uspořádají podivínští vinaři v sobotu
27.12.2014 v 17.00 v CHRÁMU PÁNĚ SV. PETRA A PAVLA
svěcení vína.
Pro vinaře to znamená přinést na místo ve stanovený čas
dvě láhve 0,7 l od každého svěceného vína.
Následovat bude ochutnávka posvěcených vín a malé občerstvení ve farní MAŠTALI.
Všechny vinaře i nevinaře zvou vinaři.

Znovu objevujme vánoční poselství
Drazí přátelé, Vánoce jsou bezesporu časem magickým,
uvolňující lásku a posilující mezilidské vztahy. Z duchovního
pohledu celé dvoutisícileté křesťanské kultury jsou to svátky
Božího Vztahu, který se snoubí s lidským duchem. Proto je nelze snížit jen na úroveň prostého humanismu. Náš duch je od
přirozenosti schopen být veliké božské hodnotě vztahu nakloněn, otevřen a umí jej srdcem vnímat a přijímat. Sami přece
dovedeme mít rádi. Jsme bytosti stvořené k nadpřirozenosti,
i když zatím stojíme oběma nohama na zemi.
V tomto našem světě Bůh touží s námi prožít náš úděl, který
kdysi svobodné lidstvo na počátku na sebe vztáhlo. Život se
totiž stal vinou člověka směsicí radosti a utrpení, lásky a bolesti, štěstí a hořkosti. Kde je ten čistý ryzí a dokonalý život, po
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kterém všichni toužíme? Bůh nám jej kdysi daroval a my jsme
jej ztratili.
Ale on jedná. Znovu nám jej přináší - v Kristově narození. To
jsou naše křesťanské Vánoce. Jeho cílem je zbavit lidstvo všeho hořkého, bolestivého a hříšného, vzít na sebe lidskou vinu
a osvobodit nás z jejího sevření. Toto je úžasné poselství, které
stále znovu prožíváme jako svátky „Božího narození“. Ano, stal
se člověkem, bezmocným dítětem, ale životem šel dál vstříc
svému cíli, veliké oběti.
Přeji nám všem, v Podivíně i Ladné, abychom dokázali vnímat celý svůj život v duchu této události, jež nemá v žádném
náboženství obdoby. Staňme se tak novými lidmi, které poznání
o nekonečné Boží lásce proměňuje.

Podivínský

zpravodaj

Nový rok je tím pravým milníkem, kdy můžeme vykročit vstříc
novým začátkům. Jakým? Každá láska přece očekává odpověď a to chce velkou odvahu umět někomu říci: „Chci ti patřit!“
Hledejme tedy ve svých srdcích odvahu k velikým činům. Ona
stojí na začátku všech dobrých skutků. Těch přeji sobě i vám,
zvláště v novém roce 2015 a v celém dalším životě, co nejvíce.
Při této příležitosti vás všechny zvu na vánoční bohoslužby,

které proběhnout v kostele sv. Petra a Pavla v Podivíně. Večer
na Štědrý den, takzvaná Půlnoční ve 22 hod. Na Slavnost Božího Narození 25. 12. v 11 hod. a na svátek sv. Štěpána 26. 12.
také v 11. hod. Na duchovní a milé setkání s vámi se těší:
P. Mgr. Slavomír Bedřich,
farář v Podivíně, Ladné, Rakvicích a Přítlukách

Kronika města Podivína
Konec roku 1914
Postupem zimy ustalo válčení ve větším měřítku a obmezeno jen na potyčky posiční a tím ukončen 1. válečný rok. Pokud jde o poměry místní v 1. válečném roce, sledovány válečné události na všech bojištích s napjatou pozorností a s jistou
nedočkavostí sílena naděje, že Rusové vniknou do Uher i na
Moravu. Naděje tato byla však zklamána v létech následujících.
Jinak byl klid, obyvatelstvo v místě věnovalo se svému zaměstnání, konány přehlídky (musterunky) mužů nevojáků,
ženám a rodičům narukovaných vojínů vyměřována podpora
– zvaná příspěvek vyživovací v obnosu 1,20 K na hlavu denně.
Nedostatek nebo zdražování potravin v prvním válečném
roce nebyl pociťován. V prosinci téhož roku byla vyložena
k upisování 1. rakouská válečná půjčka, na kterouž upsala obec
10.000,- K
V prvém roce války zahynuli na různých bojištích tito mužové
z Podivína:
Dobrovolný Otto, nar. 1888, padl v Haliči 8.9.1914
Ellinger Edvard, nar. 1892, padl v Haliči 11.10.1914
Pochylý František, nar. 1884, padl v Rus. Polsku14.9.1914

Konštanda František, nar. 1886, padl v Rus. Polsku 1914
Hrdlička Karel, nar. 1890, padl v Rus. Polsku 31.12.1914
Valíček František, nar. 1891, padl v Rus. Polsku 1914
Šuhlt Karel, nar. 1893, padl v Srbsku 15.10.1914
Anth Pavel, nar. 1891, padl v Rus. Polsku 28.8.1914
Čapka Rudolf, nar. 1891, padl v Rus. Polsku 11.11.1914
Z politiků, kteří při vypuknutí války opustili území rakouské
říše za účelem osvobozovací propagandy pro národ Český,
byli: Profesor T.G .Masaryk, Dr. Edv. Beneš, Dr. Dürich aj. Tito
politikové organisovali v zahraničí český odboj a usilovali u dohodových mocností o porozumnění a podporu jejich snah.
K horlivosti rakouských úřadů v prvém roce války nutno poznamenati i toto:
Odněkud vynořila se zpráva, že Rusové převážejí v automobilích zlato přes Rakousko svým spojencům. Ihned bylo
nařízeno, aby byly ve všech obcích okresní silnice přepaženy
závorami a k závorám postaveny hlídky. Opatření toto vyvolalo
na mnohých místech mrzutosti a hádky, ponejvíce však smích
a vtipy. V Podivíně byla závora umístěna přes silnici v protějšku
kapličky sv.Anny a hlídku tam konal Jiří Vrzal.
-RM-

Voděnka
V září letošního roku zahájil svou činnost dětský folklorní
soubor Voděnka. S Voděnkou se snažíme o rozvíjení folklorních
tradic, zvyků a krojové kultury na Podluží. Počet přihlášených
dětí byl a je ohromující a nyní soubor navštěvuje přes 60 dětí
z Podivína a také okolních vesnic. Z důvodu velkého počtu tanečníků a tanečnic jsme musely Voděnku rozdělit na Malou
a Velkou. Z počátku fungovala i přípravka Voděnky, kterou navštěvovaly děti mladší 3 let. Posléze byly děti převedeny do
Malé Voděnky a přípravka tak zanikla. Malou Voděnku navštěvují děti ve věku 3-7 let každé úterní odpoledne od 16.30 do
17.30hod v tělocvičně MŠ. Podmínkou přijetí je věková hranice
3 let. Malí tanečníci, tanečnice, zpěváčci a zpěvačky jsou pilní
a s nadšením se učí novým dětským tanečním krokům i písničkám. Velmi rádi zpívají, tancují a hrají hry a připravují se tak na

své první vystoupení na velikonočním koště vína v Podivíně.
Velká Voděnka je pro děti školního věku a také náplň zkoušky je tak trošku dospělejší. Pravidelně se scházíme vždy ve
čtvrtek 18-19hod také v tělocvičně MŠ a učíme se valčík, polku,
vrtěnou a také verbuňk. Nyní je velká část zkoušky věnována
nácviku České besedy, kterou budou děti z Velké Voděnky tancovat na tradičním Krojovém plese v Podivíně.
Pro Malou i Velkou Voděnku již máme připraveny a vybrány
vzory krojů ve spolupráci s paní L. Huňovou. Spolupráci nám
také přislíbily další šikovné švadlenky, a to paní Cagášková
a Důbravová. Všem moc děkujeme.
za Voděnku
Petra Kosová, Šárka Vidlářová
a naši dobrovolníci

„Dětský karnevalový candrbál“
se bude konat

v sobotu 14. března 2015
od 15:00 hodin
v městské hale v Podivíně.
Pro děti připraven program a bohatá tombola.
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Průvod Světlušek
mi světýlky Podivínem. Průvod Světlušek ukončila ohnivá show
skupiny Dubia Fortuna.
Děkujeme všem, kteří přišli strávit příjemné sobotní odpoledne.
Markéta Berková, Monika Kratochvílová

V sobotu 18.10.2014 se v Podivíně konal Průvod Světlušek.
Program obohatila i letos skupina Dubia Fortuna. Na začátku
si děti zasoutěžily spolu s mušketýry. Mezitím mohly navštívit
tvořivou dílnu a domů si odnést podzimní věneček. Nechybělo
ani malování na obličej, které mělo tradičně největší úspěch.
Snad každý ochutnal výborné opečené špekáčky od Řeznictví
Michal Rybka. Po setmění se vydal průvod s lampionky či jiný-

12.YMCA-SKAUTský oddíl Podivín
YMCA T.S. v Podivíně
V letošním roce jsme se zase o kousek rozrostli. Mimo skautského oddílu s 8 družinkami na naší klubovně nadále funguje
klub maminek Veselý krokodýl a kroužky otevřené veřejnosti
(keramika mladší, starší, dospělí, lezení mladší a starší; letos
nově němčina mladší a starší, zoologický kroužek). Počet členů
oddílu + ostatních aktivit dosahuje 140, z nichž 110 účastníků
jsou děti a mládež do 18 let. A to se někteří aktivně pohybují
v několika kroužcích i třeba oddíle dohromady.
V roce 2014 se nám opět podařilo uspořádat 2 tradiční akce
pro veřejnost – Velikonoční a Vánoční tvořivou dílnu, u nichž se
drží tradiční návštěvnost kolem 70 – 80 lidí. Spolu s městem
Podivín a Charitou ČR jsme také uspořádali Tříkrálovou sbírku.
Všem přátelům, rodičům i občanům města děkujeme za
podporu, které
se nám dostává. Stejně tak
patří dík i městu
Podivín, zejména
starostovi
Stanislavu Machovskému.
DO ANGLIE
A ZASE ZPĚT
Je na čase,
abych do svého deníku opět
pečlivě zaznamenal své zážitky, aby snad neupadly do zapomnění, jelikož jsou vážně prímovní – tento skautský rok totiž
trávím se skautama z Podivína! Zahajovací schůzka, která byla
naším prvním společným podnikem, se nesla v duchu velkého
balení – v září jsme se totiž společně vydali na cestu kolem světa!
Zvládli jsme sbalit všechno potřebné a v říjnu jsme vyrazili směr
Anglie. Potkali jsme nějakou postarší dámu, všichni jí oslovovali
Veličenstvo, ale já jsem měl dovoleno říkat jí familiérně Bětuš,
protože si ode mě nechala vyrobit sadu šperků a různých jiných
věciček – prej korunovační klenoty nebo co. Anglie je vůbec
plná roztodivných individuí! Jednou navečer po svačině se před
barákem z ničeho nic objevil nějaký chlapík v kostkované čapce
s dýmkou v puse – ňákej Sherlock – a že prej se tam stal mord
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a mámě mu pomoct ho vyřešit. Ještě že jsem tam byl a všecko
pěkně objasnil. Zážitků byla fakt spousta, ale pak se mi začalo
krapet stýskat a řek jsem si, že by bylo dobrý být na Vánoce
zase doma. Tak jsem to přes Belgii, Francii a Německo vzal
zase zpátky. V Belgii
jsem
měl
teda trochu
problém s
metrem, ale
dal jsem si
pár
pralinek, vafle
a hranolky
a hned mi
bylo všecko
jasnější! Ve
Francii jsem
si pošmák na ovoci a v Německu jsem si dělal zálusk na máslovou vánoční štolu, ale ta se dělá prej až na Štědrej den. A to
já už snad budu zase v ČR a pochutnám si raděj na vánočce!
Dnes už končím, jelikož se mi klíží oči. Další zápis bude snad
již brzy…
Nováček Bubáček

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří přispěli na benefiční přehlídku pro
Ivanku Kosovou finančními dary, dary do tomboly, všem modelům a modelkám, za zpestření přehlídky vystoupením dětí
z Mateřské školy v Podivíně, za pronájem městské sportovní
haly městu Podivín, mediálnímu partneru rádiu JIH, za moderování přehlídky panu Josefu Bočkayovi, za krásné fotky paní
Markétě Uhlířové, za pořízení záznamu panu Janu Hložkovi, za
upečení dortů do dražby slečně Markétě Huňové, paní Petře
Kosové, paní Mileně Opluštilové, Delikaně Břeclav, paní Haně
Hellingerové, Martině Bočkayové, za vydražení dortů a tabletu panu Vajbarovi, panu Knéblovi, panu Chlupovi, manželům
Kosovým, kolektivu Luu Style. A hlavně vám všem, kteří jste
přišli podpořit přehlídku pro Ivanku. Ještě jednou obrovské díky.
Luu Style

Podivínský
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PRO IVANKU
Už je tomu více než 15 let, co se nám narodila naše dcera
Ivanka. Těhotenství neprobíhalo ideálně, a tak přišla na svět
trošku brzy a s velkými komplikacemi. První dva měsíce svého života prožila na jednotce intenzivní péče pro novorozence,
z toho měsíc na kyslíkové podpoře v inkubátoru. Právě v den,
kdy měla měsíc toho nejtěžšího za sebou, jsme si ji jako rodiče
mohli poprvé pochovat v náručí. Byl to úžasný pocit, najednou
můžete své dítě pochovat a cítit. Při další návštěvě nám paní
doktorka sdělila, že u Ivanky došlo k těžkému poškození mozku
v mnoha mozkových centrech. Byl to pro nás velký šok. Najednou se vše začalo točit jen kolem toho malého stvoření, které
jsme si přivezli domů. Ivanka nejedla a nepila, museli jsme ji
krmit každé 2 hodiny ve dne i v noci. Cvičili jsme s ní 4x denně. Jezdili jsme na cvičení 3x týdně, prodělali spoustu operací
a vyzkoušeli všechny „možné i nemožné“ terapie. Bylo to často
fyzicky, psychicky ale i finančně náročné, ale co bychom jako
rodiče neudělali pro své dítě.
Jak čas plyne (a on plyne hodně rychle), není to vždy lehké.
Nové komplikace přicházejí a my se s nimi snažíme bojovat
a vyrovnat v rámci svých zkušeností, vědomostí a možností.
Určitě je někdo, kdo si myslí, že by to zvládl lépe a my mu můžeme jen popřát, ať nemá možnost to v životě vyzkoušet. Náš
život je asi trošku jiný, možná i těžší, ale snažíme se ho zvládat
s nadsázkou a úsměvem.
Když se Vám narodí postižené dítě, najednou zjistíte, že kolem vás je spousta lidí, kteří vás znají jen díky skutečnosti, že
máte dítě jiné, než je běžné. Všichni ví, proč se to stalo, jak se
to stalo, kdo za to může a spoustu jiných věcí kolem. Musíme
říct, že jen málokdo měl a má tu odvahu se na rovinu zeptat, co
že to vlastně naší dceři je? Naše Ivanka má dětskou mozkovou
obrnu s postižením všech končetin, těžkou mentální retardaci,

nově i epilepsii a spoustu dalších onemocnění. Taky musím říct,
že nás potěší, když má někdo tu odvahu se dozvědět pravdu
o naší situaci. Je to určitě mnohem těžší, než tlumočit informace z doslechu.
Jedno letní odpoledne k nám domů přišla nesmírně odvážná, schopná a dobrosrdečná slečna se svou spolupracovnicí s prosbou, jestli by pro nás mohla něco udělat. Upřímně
se zajímala o Ivanku a náš životní příběh. Vzala si do hlavy,
že by pro Ivanku chtěla uspořádat módní přehlídku a výtěžek
z této akce věnovat právě Ivance. Nejprve nás to mírně zaskočilo. Vždy jsme všechny terapie, rehabilitační a kompenzační
pomůcky financovali z našich domácích zdrojů a větší pomoc
třebas i rodiny jsme odmítali. Po chvíli zvažování, a s doplatkem
40 tisíc korun na nový invalidní vozíček, jsme souhlasili. Musím
říct, že tahle drobná blondýnka Lucie Suská (Vonšovská) má
tolik kuráže, energie a síly, kterou jí může nejeden závidět. Dokázala se spojit s podobně laděnými a schopnými lidmi a spolu
uspořádali v neděli 23. 11. 2014 úžasnou akci, která v našem
městě nemá obdoby. Byla to Fashion Show jak se patří s módní
přehlídkou v podzimním a zimním tónu, přehlídkou svatebních
šatů a nádherným tanečním vystoupením malých princů a princezen z mateřské školky. V tento podzimní podvečer se sešla
velká spousta dospělých a dětí, kteří chtěli svým přičiněním,
ochotou, chutí a v neposlední řadě finančním darem pomoci
naší dceři. Lucce a jejímu skvěle fungujícímu týmu se podařilo
získat neuvěřitelnou částku téměř 87.000Kč. Chtěli bychom JÍ,
všem dárcům, modelkám, modelům, organizačnímu týmu, rodině, přátelům, princeznám a princům, učitelkám z MŠ, a všem,
kteří přišli, mnohokrát z celého srdce poděkovat. Jsme velmi
potěšeni, že je tu tolik lidí, kteří nás znají.
Rodiče Ivanky Kosové

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vystoupení dětí z mateřské školy
na módní přehlídce pořádané
Luu Style pro Ivanku Kosovou

termín další přehlídky ve svatebním stylu. Oslovili jsme rodiče
dětí v mateřské škole, aby závazně přihlásili děti k nácviku tanečního vystoupení pro dobročinné účely, tentokráte pro Ivanku Kosovou, holčičku s onemocněním dětské mozkové obrny
– kvadruparetická forma spojena s těžkou retardací.
Ze sponzorských darů jsme pořídili dětem společenské oblečení. Nadále je budeme využívat při vítání občánků a dalších
společenských příležitostech pořádaných v Podivíně. Přichystané krásné prostředí v městské hale, osvětlení, promítání
fotografií ze života Ivanky, … úspěšná módní přehlídka zimní
kolekce, bohatá tombola, pohádkové taneční vystoupení dětí
z mateřské školy a luxusní přehlídka ve svatebním stylu, ….to
všechno muselo na návštěvníky zanechat dojem. Odpovídala

V neděli 23. listopadu 2014 odpoledne navázala paní Lucie
Suská se svým týmem na úspěšnou módní přehlídku uspořádanou v červnu tohoto roku ve prospěch dvou mateřských škol:
naší MŠ Podivín a třídy dětí s více vadami sídlící v areálu nemocnice Břeclav. Tenkrát jsem jí slíbila, že pokud bude pořádat
další obdobnou akci, rádi její program doplníme vystoupením
dětí z naší mateřské školy.
Reakce na sebe nedala dlouho čekat a Lucie mi oznámila
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tomu i vybraná částka předaná mamince Ivanky.
Bylo nám ctí se na téhle akci podílet.
Děkujeme manželům Evě a Vladimírovi Kosovým a panu
Igoru Chlupovi za darování vydražených dortů do školky. Děti
si pochutnaly.
Děkujeme Lucii za hračky pro účinkující děti, jejich rodičům
za podporu.
Děkujeme Lucii Suské a jejímu týmu za krásnou akci, která
troufám si říci, nemá v Podivíně obdoby.
„Lucinko, jsi úžasná…smekám…“
Bc. Lenka Studená, ředitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vážení čtenáři,
už jen krůček chybí do konce roku 2014 a většina z nás hodnotí, co se mu v uplynulém roce podařilo, a chystá plány na ten
nový.
Na internetových stránkách školy je dána výroční zpráva, ve
které si můžete přečíst, co nejen zaměstnanci, ale i žáci za uplynulý rok zvládli.
Chtěl bych mimo jiné vyzvednout školní i mimoškolní činnost:
Projektové dny – Den zdraví, Den proti drogám, EU, Školní akademii, pokračování projektu Ekoškola a tím související sběr papíru.
Nejvýznamnější investiční akcí na škole je zahájení rekonstrukce „přístavby“, která výrazně zlepší materiálně technické
zázemí výchovně vzdělávacího procesu.
Rád bych na tomto místě poděkoval členům rady a zastupitelstvu našeho města, že umožnili tuto finančně velmi náročnou akci. Dále bych chtěl poděkovat našim žákům, pedagogům,
správním zaměstnancům, rodičům, sponzorům, členům školské
rady za vše, co pro naši školičku v roce 2014 udělali.
V lednu 2015 nás čeká změna našich internetových stránek
(www.zspodivin.cz).
Na závěr bych Vám chtěl všem popřát příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2015 hodně zdraví, štěstí, osobních
i pracovních úspěchů.
				
ředitel školy

Zápis do I. třídy
Ředitelství Základní školy Podivín oznamuje rodičům dětí narozených od 01. 09. 2008 do 31. 08. 2009, že zápis do 1. ročníku
se uskuteční ve čtvrtek 22. ledna 2015.
Slavnostní zahájení proběhne v 15:00 hod. v prvním patře
budovy ZŠ Podivín.
ředitel ZŠ Podivín

Sběr papíru
Ve dnech 21. 10. – 22. 10. 2014 proběhl na naší škole sběr
papíru.
204 žáků (což je 86,81% celkového počtu žáků naší školy)
přineslo 20.760 kg starého roztříděného papíru.
Nejlepší žáci:
Š. Konfráter (IV. A) – 1.103 kg, V. Kos (VIII.) – 860 kg, M. Budín
(II.) – 722 kg,
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A. Včelouchová (VIII.) – 560 kg, M. Syslová (VIII.) – 510 kg,
K. Kopřivová (IV. B)
– 440 kg, M. Kršková (VII.) – 400 kg, M. Švecová (VII.) – 360
kg, O. Švec (IX. B) – 360 kg,
L. Švec (V. A) – 292 kg.
Přehled tříd:
I. A – 61 kg, I. B – 668,5 kg, II. – 2.722 kg, III. – 1728,5 kg, IV.
A – 1.971 kg,
IV. B – 1.418,5kg, V. – 1.820,5 kg, VI. – 1.104,5 kg, VII. –
2.100,5 kg, VIII. – 3.642,5 kg, I IX. A – 676 kg, IX. B – 1.389,5 kg
Chtěl bych poděkovat všem (hlavně rodičům), kteří se podíleli na tak skvělém výsledku a tím přispěli nejen k ochraně životního prostředí, ale i do fondu SRPDŠ.

„Zátopkova štafeta“
Jako každoročně i v letošním školním roce jsme sportovní
akce na naší škole zahájili štafetovým během „Zátopkova štafeta“.
Do této sportovní akce se zapojilo 54 děvčat a 86 chlapců.
Žáci 1. – 7. tříd měli trať dlouhou 5 km (každý běžel 180 m)
a žáci 8.- 9. tříd běželi desetikilometrovou trať (jednotlivec běžel
360 m).
Výsledky:
I. stupeň:
1. a 2. ročník: výsledný čas 19 minut 22,15 vteřin
Nejlepší běžci: F. Holásek 38,42 vteřiny, K. Teleszová 40,44
vteřiny
2. a 3. ročník: výsledný čas 18 minut 13,80 vteřin
Nejlepší běžci: D. Puzrla 33,30 vteřiny, M. Hrdličková 33,98
vteřiny
4. a 5. ročník: štafeta A - výsledný čas 15 minut 38,80 vteřin
Nejlepší běžci: M. Puzrla 27,85 vteřiny, P. Berková 31,51 vteřiny
		
štafeta B - výsledný čas 17 minut 32,70 vteřin
Nejlepší běžci: M. Puzrla 28,34 vteřiny, K. Švestková 34,31
vteřiny
II. stupeň
6. a 7. ročník: výsledný čas 16 minut 03,50 vteřiny
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Nejlepší běžci: T. Kratochvíl 28,41 vteřiny, T. Procházková
35,12 vteřiny
8. a 9. ročník: štafeta A – výsledný čas 31 minut 51,08 vteřiny
Nejlepší závodníci: V. Rejentík 55,61 vteřiny, K. Švedová
67,06 vteřiny
		
štafeta B – výsledný čas 35 minut 51,20 vteřiny
Nejlepší závodníci: V. Rejentík 58,28 vteřiny, K. Švedová
68,10 vteřiny
Běhu se zúčastnilo 86% žáků naší školy. Děkuji za předvedený sportovní výkon, zvláště děkuji těm, kteří běželi štafetu
dvakrát.
Miroslav Cagášek

Úspěch našich děvčat
v krajském kole
ve florbalu ASPV
Dne 09. 10. 2014 uspořádala JmK ASPV (Jihomoravská krajská asociace sportu pro všechny) krajské kolo ve florbalu děvčat. Akce se konala ve sportovní hale města Podivína.
Naše děvčata zabojovala a po skvělých výkonech v náročné
konkurenci vybojovala celkové skvělé 3. místo.
Konečné pořadí:
1. Gymnázium Břeclav, 2. ZŠ Rájec Jestřebí A, 3. ZŠ Podivín,
4. ZŠ Hamry (Brno) 5. ZŠ Vyškov, 6. ZŠ Eden (Blansko), 7. ZŠ
Rájec – Jestřebí (Blansko), 8. ZŠ Lednice
Naši školu a okres reprezentovaly: N. Havránková, P. Tréšková, K. Dobešová, D. Jandásková, M. Švecová, L. Hellingerová, A.
Včelouchová, D. Glížová, J. Kovaříková, M. Kršková
Všem děvčatům blahopřeji a děkuji za skvělou reprezentaci
školy a okresu Břeclav.
Miroslav Cagášek

Halloween párty
Dne 30. 10. 2014 se to od rána ve druhé třídě jen hemžilo
různými maskami. O velké přestávce k nim přibyli i zbývající žáci.
Čekala nás Halloween párty, kterou pro nás připravily žákyně
7. třídy Tereza Procházková a Eliška Zemčíková. Dvě hodiny si
děti užívaly různých soutěží, tance a nakonec je čekalo vyhodnocení nejlepší masky. Bylo velmi těžké vybrat tu nejhezčí, protože odměnu by si zasloužili všichni. Ti, kteří se neocitli na pomyslných stupních vítězů, si odnesli alespoň sladkou odměnu.
Nečekaným dárečkem byla i cukrovinka v podobě ducha, kterou

zpravodaj
všem dětem připravila a přinesla paní Martina Vlková. Za to jí
patří naše poděkování, neboť na nás myslí i při jiných akcích.
Největší poděkování však patří děvčatům, zejména Terezce,
které nám připravily program, nachystaly si všechny potřebné rekvizity, v předstihu nakoupily odměny, vyzdobily třídu a Terezka
byla tak aktivní, že nám sehnala prostřednictvím své maminky
od firmy Provident i sponzorské dary pro vítěze nejlepších masek. Akce se velmi vydařila, děti ani nechtěly končit a tak nám
nezbývá, než se těšit na další.
Mgr. Jana Malinová

Návštěva v knihovně
Ve čtvrtek 9. 10. čekalo druháky překvapení. Hned ráno se
místo obvyklé výuky českého jazyka vydali do naší městské
knihovny. Paní knihovnice Hana Ocelíková jim představila novinky mezi dětskými knížkami. V rámci týdne knihoven jim nabídla
bezplatnou registraci na tento rok a rozdala přihlášky, aby se
mohli stát malými čtenáři. Na závěr našeho setkání si děti mohly vybrat dvě knihy z vyřazených knih jako dárek. Vraceli jsme
se do školy s plnými náručemi knih a hlavně chutí si je přečíst.
Někteří byli tak nedočkaví, že si to plánovali již na odpoledne v
družině. V blízké době se tam opět podíváme.
Mgr. Jana Malinová

Čtení v knihovně
Dne 20. 10. se 2. třída vydala do knihovny na „Čtení v knihovně.“ Paní knihovnice Hana Ocelíková nám připravila tyto knihy:
Šťastný skřítek, Markéta a Míša na cestě kolem světa, Listonoš
a vítr, Odkud jsou a Nejkrásnější české hádanky.
V předčítání se střídaly p. Ocelková, p. uč. Malinová a p. Pálková ze ŠD, která nás doprovázela. Děti se zaujetím naslouchaly
čteným příběhům a poslouchání si zpříjemňovaly i cucáním bonbónů, které jim p. knihovnice nabídla.
Opět jsme neodcházeli s prázdnou – i tentokrát si děti společně s učitelkami odnášely zdarma vyřazené knihy.
Mgr. Jana Malinová

„Slavnostní den Slabikáře“

V pondělí 24. 11. proběhl v prvních třídách slavnostní den
předání slabikáře. Po celý den děti netrpělivě očekávaly okamžik, kdy budou moci poprvé uchopit slabikář do ruky. Nejprve
ale musely splnit několik úkolů. Zvládly čtení písmen a slabik,
skládání slov a různé doplňovačky. Odměnou jim byl nejen slabi15

Podivínský
kář, ale také pamětní list a malá sladkost.
Závěr jsme ukončili společnou fotografií. Všichni jsme si tento
den užili a děti byly nadšené ze svého prvního slabikáře.
Mgr. Zlatka Floriánová
Mgr. Jitka Kolaříková

Halloween ve 4. A
Přelomový čas mezi říjnem a listopadem jsme si připomněli
strašidelným dnem, kdy místo žáků do školy přišla různá stvoření nahánějící strach – zombie, frankenstein, čarodějnice nebo
smrtky v čele s čerticí za katedrou. Představení jednotlivých
strašidel vystřídalo hledání strašidelných počtů, pak i pokladu a
také soutěže připravované samotnými „strašidly“, za což je moc
chválím. Krásně jsme si užili a zadováděli!

zpravodaj
a Lukáše Švece, kteří nám přinesli do školy knihu o Karlu IV.
a přečetli a doplnili některé další informace, při kterých vznikala
další zajímavá debata o životě v té době.
Mgr. Dana Hošpesová

Planetárium Brno
V pátek 31. 10. 2014 se 1.A a 1.B vypravily do Planetária
v Brně. V nově zrekonstruovaném digitáriu jsme na noční obloze
zhlédli všechna známá souhvězdí a také planety naší soustavy.
Poté se promítal pohádkový příběh Kouzelný útes – Kaluoka –
hina. Útes si žil poklidným životem až do okamžiku, kdy došlo
k výbuchu nedaleké sopky. Zachránit ho mohly jen dvě statečné
rybky – Prcek a Jake. Podařilo se jim vyluštit tajemnou hádanku? Nakonec ano. Vše skončilo dobře a děti se vracely domů
nadšené a plné dojmů.
Mgr. J. Kolaříková
Mgr. Z Floriánová

BodiesRevealed

Projekt o EU
Konec října a listopadu jsme trávili i s projektem o Evropské
unii, kdy jsme si poslechli hymnu EU od L. v. Beethovena – Ódu
na radost, zjistili motto – jednotná v rozmanitosti, seznámili se
s vlajkami členských států, institucemi a jejich sídlem a zejména také významem EU pro náš stát. Víme o jednotné politice
v různých oblastech, o jednotném hospodaření, měnové politice,
mezinárodním právu, o schengenském prostoru atd. Víme i proč
pan prezident otálel s podepsáním Lisabonské smlouvy. Na jednoho by toho bylo až příliš, proto jsme skupinově spolupracovali
na společném plakátu, který shrnoval nejdůležitější informace.

Setkání s Karlem IV.
(1316 – 1378)
25. a 26. 11. 2014 jsme se seznámili se životem a významem
Karla IV. U zaznačení jednotlivých významných dat do časové
osy jsme např. zjistili, že matka Karla IV., Eliška Přemyslovna,
byla o 4 roky starší než její manžel Jan Lucemburský nebo že
Karlovi maminka zemřela, když mu bylo pouhých 14 let. Spolu
s vyprávěním o nelehkém životě – brzké ženění (4 manželky),
výchova ve Francii jeho strýcem Karlem, spravování majetku
v Itálii a v Čechách za nepřítomnosti otce, který měl zálibu ve
válčení, jsme si prohlédli pohledy významných míst z Prahy, které tento panovník založil – Karlův most, Nové město, Hradčany...
A abychom si vryli obličej Karla IV. do paměti, ve výtvarné výchově jsme kreslili i jeho portrét. Chválím také žáky Ondřeje Macána
16

V úterý 4. 11. se žáci osmého a devátého ročníku zúčastnili
návštěvy unikátní výstavy BodiesRevealed, kde prošli devět galerií uspořádaných podle orgánových soustav lidského těla. Byl
to nejpodrobnější náhled do lidského těla, který nám přednesli
studenti medicíny. Exponáty jednotlivých orgánů s podrobným
popiskem nám pomohly pochopit složité systémy pracující uvnitř
našeho těla. Zastavili jsme se skoro u každého exponátu, u kterého nám naše průvodkyně vždy sdělila spoustu zajímavých informací, a během výkladu nám položila pár otázek. Výklad byl
stručný, ale i přesto velmi poučný.
Nebyl to jen tak ‚zabitý‘ den v Brně, prohlídka se nám
velice líbila. Odpověděla nám na spoustu našich otázek a pomohla pochopit děje odehrávající se v našem těle.
B. Stojkovičová, A. Míková, IX. A

Praktické procvičení
angličtiny
Ve středu 22. října 2014 uvedlo Domino theater Brno v rámci
oslav Evropského dne jazyků divadelní představení v angličtině
TheTamingoftheShrew (Zkrocení zlé ženy) na motivy komedie
Williama Shakespeara. Hru odehráli studenti pražského Biskupského gymnázia. Někteří naši žáci už toto představení viděli,
ale v podání brněnského souboru, jehož členové seděli v první
řadě a přišli se na kolegy z Prahy podívat. Inscenace neměla
klasickou atmosféru, ale byla zasazena do 20. let 20. století, podbarvená tóny jazzu a swingu, do doby, kdy ženy začaly usilovat
o rovnoprávnost a kdy slovo feminismus bylo pro muže noční
můrou. Divákům byla na počátku položena otázka, zda byla zlá
žena opravdu zlá. Na konci si našich 25 žáků ze 7. – 9. tříd odpovědělo, že vlastně nebyla, ale….. Ale to by musela následovat
další strana popisující děj hry. Představení se nám líbilo a těšíme
se na prosinec, kdy pojedeme na zcela novou hru.
Mgr. J. Harnušková

Veletrh středních škol
Každý rok se žáci devátého ročníku naší školy jezdí informovat do Břeclavi do Domu školství o možnostech dalšího vzdělávání v rámci přípravy na budoucí povolání. Stejně tomu bylo také
v úterý 21. října 2014. Ve velkém sále a ve vestibulu Domu škol-
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ství se prezentovala gymnázia, střední odborné školy, střední
odborná učiliště, odborná učiliště i praktické školy nejen z okresu
Břeclav, ale z celé jižní Moravy. Během prohlížení jednotlivých
stánků, kde si žáci mohli vzít letáčky, zeptat se na to, co je zajímá, proběhla i zajímavá módní přehlídka, ukázka tvorby účesů
a líčení. Naši žáci z obou devátých tříd vzali tuto akci vážně.
Zodpovědně si prošli nabízené školy a zásobili se informacemi.
Věřím, že se správně rozhodnou a zvolí školu, na kterou mají
šanci se dostat a která je bude bavit.

ADOPCE NA DÁLKU
V měsících říjen a listopad proběhla na naší škole již druhá
sbírka na podporu projektu arcidiecézní charity Praha – Adopce
na dálku. S napětím jsem očekávala, zda se letos podaří vybrat
dostatek finančních prostředků, abychom mohli i nadále podporovat dva chlapce z Indie, Melvina Anthonyho a MaligeVishala.
Tito hoši díky našemu loňskému příspěvku byli celý rok vzděláváni, dostalo se jim teplého jídla a mohli se zúčastnit tábora.
I letos se to povedlo. Díky všem, kteří se do projektu finančně
zapojili – a že jich bylo hodně – se k 18. 11. 2014 vybralo 11 300
Kč. Každý z chlapců tedy obdrží příspěvek ve výši 5 650 Kč a o
jeho využití bude pravidelně informováno, tak jako minulý školní
rok.
Velké díky všem, kteří přispěli. Zvláštní poděkování pak patří
Janu Polákovi a jeho rodině.
Děkovné lístečky obdrží každé dítě jmenovitě během prosince. Teď v nastávajícím mrazivém počasí nás může hřát fakt, že
Melvin a Malige budou díky výše zmíněné částce moci navštěvovat školu celý další rok a vyhlídky na jejich budoucnost se zase
o něco zlepší.
Pálková Zuzana, koordinátor projektu
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vytrvalosti. V rámci letos již čtyřletého projektu Kniha do školní
družiny jsme přečetli Zlobilky od Martiny Drijverové a Lidičky
z kouzelného stromu od E. Blytonové.
V kuchyňce jsme upekli pizzu se šunkou a sýrem a také voňavé perníčky. Vánoce už netrpělivě vyhlížíme a tvoříme medové
svíčky, adventní věnečky a vánoční ozdoby z drátků a dřeva. Trochu si u toho hrajeme a trochu zpíváme.
Velkou pochvalu si zaslouží všechny děti, obzvláště pak Víteček Čapka za velmi pěkné chování
a Maruška Palkechová za pomoc kamarádům. Všem dětem
přeji pěkné Vánoce na sněhu.
Pálková Zuzana, školní družina

Velký projekt s abecedou ve
druhé třídě
Zpříjemnit dětem vyučování a snažit se, aby se do školy těšily, a co nejlépe si zapamatovaly probírané učivo, není vůbec
jednoduché. Proto jsem si pro ně připravila tento projekt. Každý
den mám pro ně překvapení, které dopředu odhadují a těší se
na nové úkoly. Některé jsou jednoduché, s některými jim mohou
pomoci starší spolužáci a sourozenci.

Návštěva národního
zemědělského muzea
ve Valticích
Ve čtvrtek 2. 10. 2014 jsme jeli autobusem na výukový program „Život v krajině Lednicko – valtického areálu“ do národního zemědělského muzea ve Valticích. Program byl rozdělen do
několika částí podle ekosystémů vyskytujících se v LVA, např.
ekosystém pole, louka, les, rybník, okolí lidských sídel. Procházeli jsme kolem vycpaných i živých živočichů a ke každému živočichovi jsme si vyslechli nějakou zajímavost.
Součástí programu byly i interaktivní prvky – vůně, hlasy ptáků, posed. Zhlédli jsme i film ze života hmyzu. Poučili jsme se,
jak si mravenci dělají zásoby potravy a jak cestující housenky
úspěšně využívají principu „zipu“, který někteří řidiči nemohou
pochopit.
Po programu jsme si prohlédli nejstarší lis na hrozny a vyrobili
jsme si z kamínku berušku.
Z programu jsme měli dobrý pocit a myslíme si, že jsme se
dozvěděli něco víc o svém okolí.
Tereza Procházková, Jakub Červenec, VII. třída

CO NOVÉHO V ŠD
Od září se toho ve školní družině hodně událo. V září jsme
zahájili celoroční hru s názvem Rytíři kulatého stolu, kdy král Artuš každý měsíc uděluje odznaky a vybírá si své nové pomocníky. Děti již úspěšně nasbíraly řád pravého kamaráda a odznak

A – auto – vyrobte si ve skupině auto, uděláme si automobilové závody.
B – báseň – přednes báseň, kterou ses naučil(a).
C – cena – znáš cenu běžných potravin?
Č – čas – poznáš, kolik je hodin?
D – drak – namaluj draka papírového nebo pohádkového.
Ď – ďolíček ve tváři – usměj se, máš ďolíček ve tváři?
E – Evropa – najdi na mapě Evropy Českou republiku a vybarvi ji.
F – fotografie – poznáš svého spolužáka na fotografii z raného dětství?
G – gól – střelba na branku.
H – hymna – poznáš hymnu České republiky?
CH – chobotnice – vymodeluj chobotnice jako děti ve filmu
Chobotnice z II. patra.
I – indiánská plavba – týmová spolupráce.
J – jablko – máš na svačinu jablíčko nebo jiné ovoce – zdravá
výživa.
K – kámen – vezmi si kámen a pověz nám něco zajímavého
nebo důležitého.
L – listy – poznáš listy stromů, o kterých jsme se učili?
M – mapa – nakresli plánek okolí školy.
N – Noviny – zakroužkuj v novinovém článku všechna písmena „n.“
Ň – DÚ přes sobotu a neděli – „ňuhňej se!“
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O – ovoce – poznáš podle jader a pecek probírané ovoce?
P – pondělní pohádka Povídání o pejskovi a kočičce.
Q – vymodeluj psací i tiskací podobu písmene Q.
R – ryba - výlov rybníka.
Ř – řetěz – vyrobíme si velký papírový řetěz a vyzdobíme si
třídu na Vánoce.
S – skoky – děti skáčou přes švihadlo.
Š – škola – jak znáš školu a naši chodbu v 1. patře?
T – taneček.
Ť - ť – vymysli slova, ve kterých je „ť“.
U – Uhlířský princ – pohádka, každé dítě řekne nebo předvede v čem je dobré.
V – vlaštovka – vyrob si vlaštovku a pošleme ji do teplých
krajin.
W – Warhol Andy - vytvoř obrázek v pop-artovém stylu.
X – xylofon – v HV si zazpívej oblíbené písničky za doprovodu
xylofonu.
Y – najdi klacík ve tvaru „Y“ – vyrob si prak.
Z – Zebra - dopravní výchova, nakresli zebru (zvíře).
Ž – Žluťásci – motýlci létají po třídě a na signál si musí sednout na kytičku (židličku), kterých postupně ubývá.
U téměř všech úkolů se děti velmi dobře bavily, už ráno byly
netrpělivé, jaký úkol jsem pro ně vymyslela. Doufám, že mnohé
z nich přispěly nejen k zábavě, ale i osvojení učiva, které ve 2.
třídě probíráme. Lákadlem byla i odměna pro všechny žáky odstupňována podle míry úspěšnosti, která byla naplánována na
Mikuláše jako mikulášská nadílka. Takže místo jedniček rozdala
jsem balíček.
Mgr. Jana Malinová

Tvořivá čeština ve IV.B
Náročné a zároveň i méně oblíbené učivo o vyjmenovaných
slovech jsme si zpestřili vymýšlením příběhů s využitím všech
vyjmenovaných slov. Zde je několik ukázek:
Zbyněk a Zbyšek
Žili byli dva bratři Zbyněk a Zbyšek z Hrabyně. Bydleli v menším bytě a jejich strýc, pan Bystrozraký z Bydžova, měl hodně
dobytka. Kluci byli vždy nadšení, když slyšeli, že pojedou ke strýcovi do jeho příbytku. Mladá bystrá kobylka a býčci za stodolou mlsali bylinky. Obyvatelům Bydžova se žilo hezky. Jednou si
bratři četli o kouzelných bytostech a bystrý Zbyněk si vzpomněl
na jeden obyčej, který pravidelně rodina slaví. Je to Den dárků.
I dnes musí vymyslet, jaké dárky pro koho připraví. Mamince natrhají bylinky a tatínkovi koupí nějaký kus nábytku, třeba poličku.

Ale co dají strýcovi? Byli v rozpacích. Zbyňkovi cinklo v hlavě.
Koupíme mu zájezd do Přibyslavi. To také udělali. Všem se dárky
moc líbily a byli spokojeni.
Daniela Jeřelová – IV. B
Dva bratři
Byli jednou dva bratři Zbyněk a Zbyšek a ti měli kobylu a býka.
Rozhodli se je prodat. Zbyněk chtěl jít do Přibyslavi a Zbyšek
do Bydžova. Nakonec šel každý se svým kusem dobytka, kam
chtěl. Zbyňkovi se podařilo prodat kobylu pánovi Bystrému. Pan
Bystrý měl velký byt a v něm paní bytnou z Kobylis. Obyvatelé Přibyslavi byli moc milí. Zbyšek prodal býka paní, která měla
velký příbytek a v něm nábytek po své babičce. Oba chlapci se
po cestě domů potkali u obchodu s nábytkem a spokojeně se
vraceli do svého bytu.
Kristýna Osičková – IV. B
Kamarádi
Byli jednou dva bystří kluci Zbyněk a Zbyšek, kteří bydleli
v bytě v Přibyslavi. Znali se s mnoha obyvateli tohoto města. Jejich příbytek byl plný obyčejného nábytku. V létě jezdili na dobytčí
farmu do Bydžova, kde pozorovali býky a kobyly. Také sbírali byliny, které sušili a dodržovali různé obyčeje.
Anna Houžvičková – IV. B
O Amálce
Byl jeden mlynář. Jednou, když se venku blýskalo, uslyšel, jak
někdo poblíž jeho domu vzlyká. Byla to dívenka Amálka z I.A.
Mlynář k ní přišel blíž a uviděl, že má poraněné lýtko. Řekl si,
že ji potěší a dal jí plyšového medvídka. Když Amálka spolykala
několik prášků a vypila pelyňkový čaj, uzdravila se a mohla jít
lyžovat. Měla totiž nové lyže. Večer vyplýtvala všechnu pastu na
zuby a šla spát. Zítra se měla potkat se strýcem, který má lysou
hlavu a prodává výrobky z lýka.
Nela Minárechová – IV.B
Pyšný pytlák
Byl jeden pyšný pytlák, co měl načepýřený pytel a v něm měl
uvězněného netopýra. Slepýš, který byl odvážný, zkazil pytlákovi
jeho plány. Osvobodil netopýra, ale povykoval tak, až klopýtl o
kopyto koně a zranil se. Pytlák šel za tento čin pykat. Ve vězení
zpytoval svědomí a pýřil se.
Karel Vízdal – IV.B
V lese
Můj syn je už sytý, najedl se sýra. Vyšel si s kamarádem do
lesa, i když bylo sychravo. V lese uviděli spoustu rostlin a zvířat.
Sýček vykukoval z dutiny stromu, sýkorky skákaly po větvích. Do
zásypu nasypali lesníci krmení pro zvěř na zimu. Cestou zpátky
uviděli na louce sysla. O kus dále slyšeli syčet hada. Kolem cesty
usychaly listy na stromech. Blížil se podzim.
Pavlína Berková – IV.B

Klub lodních modelářů
V září 2014 jsme se zúčastnili posledních letošních soutěží ze
Seriálu EX a Moravského poháru.
Celkové výsledky - Seriálu EX
Kategorie EX – 500
3. Rybka Pavel
13. Dubšíková Klára
Počet soutěžících 37
Kategorie EX - S
7. Zdenka Hobľáková
Seriál EX - J
4. Lauterbachová Hana
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5. Dubšíková Klára
7. Rybka Jan
10 Lauterbach Martin
Celkové výsledky - Moravský pohár
EX- 500
11. Dubšíková Klára
27. Lauterbachová Hana
Počet soutěžících 51
F4 A
12. Pavel Rybka
Počet soutěžících 41
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Rehabilitační pobyt v Sezimově Ústí
V neděli 21. září v poledne přijel pro nás, členy svazu důchodců a tělesně postižených, autobus ze Sezimova Ústí. Dovezl nás
do Wellness hotelu MAS na úžasný týdenní rehabilitační pobyt.
Hotel byl původně postaven jako ubytovna pro pracovníky Kovosvitu, což je továrna na výrobu strojů založená průmyslníkem
Baťou. Samozřejmostí je výtah, čili ubytování ve 4. patře nebylo
problémem. Pěkné dvoulůžkové pokoje, u každého sprcha a WC,
televize a dokonce i lednička. Z oken pokojů výhled na parčík
s vodotryskem a Strážcem času na jednu stranu, na druhou
na „baťovské“ domky a město Tábor. Na chodbě k dispozici PC
s připojením k internetu a varná konvice.
Spolu s námi byli ubytováni důchodci z Karlových Varů a Žatce.
V neděli večer byla informační schůzka ve velkém sále. Přivítáni jsme byli sklenkou sektu s jahodou. Ve velkém sále jsme
i snídali a večeřeli formou přebohatých švédských stolů. Vypsat
všechny nápoje, jídla teplá a studená, saláty, jogurty a zmrzliny
by trvalo velmi dlouho. Jejich pestrost a množství byly ohromující. Obědy nám podávali šikovní číšníci v restauraci, vybírat se
dalo ze 6 jídel na jídelním lístku.
Na informační schůzce nás delegát Michal seznámil s programem. Každý dostal obálku s rozpisem procedur, zájezdů
a zábavných večerů na celý týden. Den začínal rozcvičkou, potom podle rozpisu masáže, magnetoterapie a cvičení v bazénu.
Kdo chtěl více procedur, mohl si je přikoupit a v bazénu si mohl
zacvičit, zaplavat nebo jen tak relaxovat denně až do 22 hodin.
Příležitostí k vycházkám mnoho nebylo, počasí bylo celkem
slušné, i když slunce nesvítilo stále a občas i pršelo. V blízkosti
je Kozí hrádek, kde, jak známo, kázal Mistr Jan Hus. Pěšky se
dalo dojít i k vile druhého prezidenta Československa dr. Edvarda Beneše. Vila je jeho památníkem a na velmi hezkém místě
v rozsáhlém parku, proti soutoku Lužnice a Kozského potoka, je
pochován.

Sezimovo Ústí je s Planou nad Lužnicí a Táborem spojeno linkou MHD. Důchodci nad 65let mají poloviční jízdné. Nad 70 jezdí
zdarma, nebyl tedy problém zajet si i několikrát do Tábora. Hned
v pondělí odpoledne jsme tam byli s průvodcem, před tím ještě
v poutním místě Klokoty. Zajímavosti Tábora jsou divadlo Oskara
Nedbala, kostel, rybník Jordán a muzeum čokolády a marcipánu. V pondělí ve velkém sále taneční večer, v úterý odpoledne
přátelské utkání v bowlingu, ve středu půldenní výlet na zámek
Kratochvíle, do Holašovic a Českých Budějovic, večer přednáška o doplňcích stravy. Ve čtvrtek odpoledne výlet do Jindřichova
Hradce a na rumovod, večer zábavná hra Bingo, v pátek zájezd
na Červenou Lhotu a do muzea provaznictví v Deštné.
Páteční taneční večer byl s programem „břišních tanečnic“.
Roztomilé vystoupení děvčátek od 5 do 12 let. A na rozloučenou na každém stole láhev červeného vína, tudíž bylo veselo.
V sobotu celodenní výlet na Lipno. Stezka v korunách stromů
je neuvěřitelně silný zážitek. Bylo po dešti, nebe plné temných
mraků. Až na Alpy sice vidět nebylo, ale jinak velmi působivé.
Odpoledne vykouklo sluníčko a na Český Krumlov svítilo bohatě. Prošli jsme zahradami u zámku, prohlédli si otáčivé hlediště
a shora se kochali pohledem na líbezné město s meandry řeky
Vltavy. Potkali jsme krojovaný průvod havířů, šlechtičen, pážat
a permoníků. Konalo se zde setkání horníků z celého Česka
s hosty ze Slovenska, Polska a Rakouska. Ve městě samém jsou
grafitové doly. Večer schůzka s informacemi o odjezdu a v neděli
po snídani odjezd. Pod modrou oblohou cesta ubíhala celkem
hladce, nepočítáme-li zádrhely na dálnici. K obědu už jsme zasedli v Podivíně.
Takže letošní pobyt se velmi povedl a doufám, že i v ostatních
zanechal velmi příjemné pocity.
Dík!
Helena Heráková

Sociální služby v Podivíně
Vážení občané města Podivína dovolte mi jménem obecně
prospěšné společnosti REMEDIA PLUS poděkovat vám za vaši
důvěru v roce 2014.
Již od roku 2008 poskytujeme ve vašem městě sociální služby - pečovatelskou službu a osobní asistenci jako registrované
sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách.
Služby poskytujeme osobám s postižením a seniorům v jejich
domácnosti.
Základním pilířem výkonu péče je v současnosti ve vašem
městě jedna pracovnice na plný úvazek a další pracovnice s částečným úvazkem a o víkendech a svátcích pracovnice z Břeclavi.
Počet pracovníků k výkonu sociální péče se řídí potřebou občanů k zajištění péče o vlastní osobu a domácnost. Každou středu
je seniorům, osobám s postižením a všem občanům v době od
9.00 hod. do 11.00 hod. na penzionu k dispozici sociální pracovnice, která pomáhá občanům s řešením sociální problematiky,
základní sociální poradenství se poskytuje zdarma.
K 30. říjnu 2014 /vzhledem k uzávěrce 28.11.2014/ jsme poskytli sociální služby 29 obyvatelům města Podivína. Kromě
dovozu stravy do domácnosti /Školní jídelna, Domov seniorů,
restaurace Terezka/ v počtu 2 849 obědů jsme poskytli tuto následující péči:
• pomoc při úkonech osobní hygieny 464 hodin,
• příprava a podání jídla 140 hodin,
• pomoc při zajištění velkého úklidu 3 hodiny,
• běžné nákupy a pochůzky 179 hodin,

• doprovod k lékaři, k vyřízení záležitostí 41 hodin,
• pomoc při oblékání a svlékání 1,5 hodiny,
• pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
1,5 hodiny.
Sociální služby se řídí zákonem, který stanovuje podmínky
pro poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím příspěvku na péči. Mimo
jiné upravuje podmínky, kdo může tuto práci sociální péči vykonávat a jaké musí mít předpoklady pro výkon nejen pracovníka
v sociálních službách /pečovatelka/ ale i sociální pracovnice.
Pracovnice si v průběhu roku zvyšují svou kvalifikaci a znalosti
v tematicky zaměřených seminářích. Zákon rovněž stanovuje
tzv. „Individuální plánování“ s klientem, kdy klient sděluje svou
potřebu péče pracovníkům a průběžně se hodnotí její naplňování s klíčovým pracovníkem.
Všechny pracovnice jsou vybaveny čtečkami, které zaznamenávají skutečný čas k výkonu péče, mimo doby strávené na
cestě, přesně na minuty, které jsou potom následně vyúčtovány
zpětně za měsíc.
Cena za výkon sociální péče se stanovuje vyhláškou
č. 505/2006 Sb., která zákon O sociálních službách provádí.
V současnosti je hodina práce „pečovatelky“ ohodnocena částkou 130 Kč, v této částce jsou zahrnuty veškeré náklady na
mzdy pracovníků s odvody, zajištění provozu k péči /doprava ke
klientovi, ochranné pomůcky, vedení dokumentace, pronájem
prostor apod./. Na zajištění péče se určitou měrou podílí Mini19
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sterstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a obce, kde
péči poskytujeme.
V roce 2014 se obyvatelé penzionu mohli sejít na akci „Trénování paměti“, kdy pracovnice společnosti připravily pro účastníky
hry na posílení paměti. I v tomto roce jsme připravili na penzionu tradiční tvůrčí dílny, na jaře zaměřené na velikonoční svátky
a v posledním listopadovém týdnu dílny vánoční, zaměřené na
výrobu adventního věnce či výzdoby domova.
Dovolte mi v závěru poděkovat vaší obci za podporu pečovatelské služby a popřát Vám všem hodně zdraví, životní pohody
a spokojenosti.

Kontakty na pracovníky společnosti:
vedoucí terénní péče p. Broklová - 736 489 607,
sociální pracovnice Bc. Grbavčicová,DiS - 736 489 609
www.remediaplus.cz, info@remediacentrum.cz
Bc. Jarmila Pěčková,
ředitelka REMEDIA PLUS
o.p.s., Břeclav

Oblastní charita Břeclav
Aktivity Oblastní charity Břeclav v sociální oblasti nejlépe vyjadřuje motto:
Charita ČR pomáhá lidem, kteří si pomoci nemohou, a podporuje samostatnost těch, kteří si pomoci neumějí.
Kolektiv charitních pracovníků naplňuje celkem sedm projektů, které by se v žádném roce neobešly bez podpory státu, kraje
a v neposlední řadě také měst a obcí, či jednotlivců.
Charitní ošetřovatelská služba Břeclav je zaměřená, na podporu, ochranu a navrácení zdraví, udržení či zlepšení soběstačnosti, zmírnění utrpení a podporu rodin pečující o své blízké.
Zajišťuje komplexní ošetřovatelskou péči jednotlivcům všech věkových skupin, a to v jejich domácím přirozeném prostředí.
Charitní pečovatelská služba poskytuje komplexní služby
péče o seniory. Pomáháme rodinám pečujícím o dlouhodobě
nemocného nebo zdravotně hendikepovaného dospělého člověka, matku s dětmi vyžadující pomoc jiné osoby, nebo seniora.
Podporu projektu zaměřeného na péči o seniory můžete chápat
také jako poděkování stárnoucím rodičům za to, co během svého
života udělali pro své děti, tedy pro nás.
Nízkoprahové denní centrum pomáhá lidem, kteří ztratili přístřeší a sami nastalou životní situaci nedokážou řešit. Nabízí
sociální poradenství, zajišťuje potravinový servis a hygienický
servis, služby šatníku a zázemí denní místnosti. Jsme schopni
poskytnout sociální poradenství i ve vaší obci. Především dluhová problematika se stává velkou hrozbou a ztrátou přístřeší
je tak ohroženo stále větší množství lidí. Z vašich darů budou
pro uživatele služby zakoupeny trvanlivé potraviny a prostředky
potřebné pro hygienický servis.
Azylový dům Břeclav podporuje osoby v nepříznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení a nabízí jim prostor pro aktivní
řešení jejich tíživé situace tak, aby se v co možná nejkratším
čase mohly zařadit zpět do většinové společnosti. Může nastat
situace, že i občan nebo občanka vaší obce se ocitne bez stře-

chy nad hlavou a vy, obec, nebude schopni mu v této obtížné
situaci pomoci. Můžete mu nabídnout kontakt na Azylový dům
v Břeclavi a my už budeme vědět, jak postupovat dál.
Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav poskytuje
služby, které předcházejí nebo zmírňují sociální vyloučení z důvodu užívání návykových látek. Vycházíme z myšlenky, že prevence je lepší a ve výsledku také levnější než represe. Snižujeme rizika přenosu infekčních chorob, a to nejen mezi samotnými
uživateli drog, ale také širokou veřejností. Naše centrum usiluje
o změnu rizikového chování klientů a rovněž se snaží motivovat
je ke změně životního stylu směrem k abstinenci.
Domov svaté Agáty Břeclav poskytuje pobytovou službu těhotným ženám a ženám s dětmi
do 18 let věku dítěte. Zaměřuje se na individuální práci s ženami, podporu a pomoc při zvládání obtížných životních a sociálních situací, při uplatňování práv a oprávněných zájmů žen i dětí.
Od ledna roku 2015 rozšíříme cílovou skupinu a pomůžeme i otcům s dětmi. Poskytnuté finanční prostředky využijeme na nákup
postelí a výměnu opotřebovaných kuchyňských linek v bytových
jednotkách.
Dobrovolnické centrum sdružuje lidi dobré vůle, kteří ve svém
volnu pomáhají při projektech Charity, a to bez nároku na finanční odměnu. V drtivé většině krajin Evropy jsou dobrovolníci neodmyslitelnou složkou fungujícího neziskového sektoru.
V roce 2013 jsme se poprvé zapojili i do celorepublikového
sociálního projektu s názvem Noc venku Břeclav, jejímž cílem
bylo upozornit širokou veřejnost na problematiku bezdomovectví
formou netradičního zážitku, tedy přespání na ulici, na kartónové
krabici, v zimním měsíci. Zároveň jsme získali trvanlivé potraviny,
které jsme v následujícím období rozdávali lidem v nouzi. Letos
akci zopakujeme 20. 11. 2014 od 17.00 před břeclavským gymnáziem.

Biliculum
Vážení občané města Podivína
Jsem moc rád, že mohu tímto způsobem krádce představit
naší neziskovou organizaci a poděkovat za mnoholetou finanční
podporu.
Občanské sdružení BILICULUM je organizací, která již od
roku 2003 v souladu se svým posláním pomáhá formou sociálních služeb lidem s postižením.
V současné době sdružení provozuje dvě sociální služby:
Denní stacionář Mikulov a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Stonožka.
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Zároveň sdružení připravuje zřízení dalších služeb jako jsou
např. osobní asistence, odlehčovací služba, chráněné bydlení,
chráněné dílny a pracoviště, které umožní lidem s handicapem
jejich plnohodnotné začlenění do společnosti. K cílům sdružení
patří také šíření dalších poznatků z oblasti péče a vzdělávání dětí
a spoluobčanů s postižením mezi odbornou i laickou veřejnost.
Denní stacionář Mikulov je zařízení denní péče pro klienty
s kombinovanými vadami a autismem. Naše děti a mladé dospělé, kteří jsou z celého okresu Břeclav, každé ráno svážíme a odpoledne zase rozvážíme do svých domovů třemi devítimístnými
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vozidly. Současná kapacita zařízení je určena pro 27 uživatelů ve
věku od 3 do 35 let.
Další sociální službou Občanského sdružení BILICULUM je
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – STONOŽKA. Základní ideou služby je podpora rodin, které se díky zdravotnímu
handicapu dítěte dostaly do nepříznivé sociální situace. Cílem
služby je znovuobnovení funkce rodiny s postiženým dítětem,
zkvalitnit jejich životní podmínky, umožnit jim vlastní seberealizaci, minimalizovat dopady nepříznivé sociální situace,
přispět k maximální samostatnosti dětí a vytvoření vhodného způsobu chování v různých životních situacích, napomáhat
rodině vyrovnat se s handicapem svého dítěte a umožnit jí plné
začlenění do společenského prostředí.

Celkový rozpočet na výše popsané sociální služby je zpravidla kolem osmi milionů Kč za rok. Více jak polovinu musí naše
organizace dofinancovat z vlastních zdrojů, které tvoří jednak
příjmy od klientů, ale i příspěvky od obcí, měst, sponzorské dary
a příjmy z vlastní činnosti.
Již mnoho let zastupitelé města Podivína pravidelně finančně
podporují naší neziskovou organizaci. Jsme za to velmi vděčni
a věříme, že i nadále bude naše vzájemná spolupráce pokračovat, a tak budeme moci společně pomáhat našim handicapovaným dětem a jejich rodinám.
S přáním upřímného díky
Petr Malásek
ředitel

SDH Podivín
Krásné prožití svátků vánočních hodně zdraví štěstí
a rodinné pohody v Novém roce všem spoluobčanům přejí
Hasiči Podivín

Zpráva o činnosti LS Podivíni z Podivína
V březnu 2013 jsme premiérově uvedli hru KUKAČKA Z VESMÍRU na krajské přehlídce loutkových divadel v Třebíči. Porota
hru ocenila jako úspěšné a originální autorské představení, které má velké ambice do budoucna včetně kvalitního hudebního
doprovodu. Přesto toto představení porota neposlala pro malý
rozsah loutek a loutkových efektů na další loutkářské přehlídky,
ale byla nám doporučena účast na činoherních divadelních přehlídkách.
Podivínskou premiéru si hra odbyla v dubnu téhož roku a pro
velký úspěch a vyprodaný sál bylo představení ještě dvakrát
v Podivíně reprízováno, pokaždé s plným sálem diváků. KUKAČKU Z VESMÍRU jsme pro potěchu nadšenců a příznivců ochotnického divadla dále ještě v průběhu roku 2013 hráli v Lednici,
Břeclavi a Nivnici. Písně z představení jsme vydali na hudebním
CD jako soundtrack této hry, křest tohoto CD se uskutečnil v srp-

nu na zahrádce hostince U Šveca formou koncertu, kde zazněly
všechny písně.
Poslední představení této hry proběhlo 29. 3. 2014 na krajské
přehlídce ochotnických divadel Divadelní Vsetín, porota ocenila
autorský přístup k tvorbě hry a její humorné a nápadité pojetí
s kvalitním hudebním doprovodem, přesto se nám v nabité konkurenci souborů z celé republiky včetně Prahy nepodařilo napoprvé postoupit na celostátní přehlídku do Volyně.
V dalším průběhu roku 2014 se soubor věnoval a věnuje přípravě nového představení s pracovním názvem Prase, se kterým budeme mít minimálně stejné ambice jako s představením
předchozím.
Tomáš Gála
26.11.2014

SLAVOJ PODIVÍN – ODDÍL KOPANÉ
Na začátku sezony 2013/2014, kdy kádr A mužstva zůstal
nezměněný po sestupu z nejvyšší krajské soutěže a měl dobře
rozehranou podzimní část I.A třídy, přišlo v zimním přestupovém
termínu k odchodu dvou hráčů do Rakouska. Tato, na první pohled a pro nezasvěcené minimální změna, měla fatální důsledek
pro celou jarní sezonu. Mužstvo se s tímto odchodem nedokázalo vyrovnat a sestoupilo do I.B třídy. V letní přestávce odešli
další hráči a nová sezona 2014/2015 je výzvou pro mladé hráče.
V podzimní části se projevila nezkušenost mladého týmu, kdy
několik zápasů skončilo porážkou o jednu branku inkasovanou
v posledních minutách zápasu. Po ukončení podzimní části je
mužstvo v tabulce na sestupových pozicích. Věříme,že v zimní
přestávce se tým semkne a v jarní části se popere o setrvání
v soutěži.
Dorost se stal vítězem okresní soutěže a postoupil do kraje. Celou podzimní část se potýká, i vinou zranění s hráčským
kádrem. V několika zápasech museli doplnit tým hráči žákovské
kategorie, ale ne vždy to bylo možné a nastoupili v neúplném po-

čtu hráčů. Ale i přes tyto problémy hrají v soutěži důstojnou roli.
Družstvo žáků hraje Okresní přebor starších žáků a musíme
znovu poděkovat trenérům Vlastikovi Šemorovi a Radkovi Tréškovi,že u nás tuto věkovou kategorii máme obsazenou a diváci,
kteří navštěvovali zápasy v minulé sezoně a letos na podzim,
viděli velký pokrok.
Do nové sezony vstoupilo i družstvo žen. Po podzimní části se
pohybují ve středu tabulky a na třetí příčku ztrácejí 2 body.
Výbor oddílu hledá v těchto dnech trenéry k družstvu dorostu
a asistenty k přípravce.
Díky finanční podpoře města Podivín se nám v letošním roce
podařilo vybudovat přístupový chodník od vstupní brány ke kabinám a přistavět technické zázemí.
Výbor oddílu touto cestou děkuje všem vedoucím a trenérům
jednotlivých družstev za celoroční práci a přeje vše nejlepší do
roku 2015.
							
Výbor oddílu kopané
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Z činnosti vodáckého oddílu TJ Slavoj Podivín v roce 2014
Letošní vodácký rok pro nás začal tradičně 1.5. na Dyji. Celá
akce proběhla bez jakýchkoliv problémů a úskalí. Někteří členové našeho otužileckého kroužku opět srdnatě a neohroženě
spojili splouvání s první jarní dobrovolnou nebo nedobrovolnou
koupelí v osvěživých vodách Dyje.
Další vodáckou akcí bylo sjíždění Sázavy v době od 12.7 – 19.7.
Původně jsme opět počítali, že pojedeme Berounku, ale četné
stavební úpravy, které probíhaly na Berounce, nás donutily změnit plán. Zvolili
jsme tedy Sázavu, na které
měl být v tuto
roční
dobu
stabilní
stav
vody, ale hrubě
jsme se zmýlili
a vody v řece
bylo
zoufale
málo. Jenomže
vody bylo málo
i v ostatních
řekách, a tak
bylo skoro jedno, kterou řeku
jsme jeli. I tak
byla ale naše
trasa z tradičního místa startu (z kempu na Stvořidlech) zajímavá
a dobrodružná. Překrásné přírodě v Posázaví jako by ani nevadilo, že je v řece málo vody. Netradičně jsme ale naše putování
po Sázavě zakončili. Místo oblíbeného úseku z Týnce do Píkovic
jsme letos končili ve městě Sázava, kde bylo perfektní ubytování
v místním novém kempu a kde jsme obohatili naše sportovní
snažení o kulturní vložku v podobě návštěvy představení kočovné divadelní společnosti. Celkově se naše týdenní putování Sázavou vydařilo a všichni byli s náročným, ale přesto nádherným

putováním spokojeni.
Poslední akcí na vodě bylo 6. 9. zavírání vody, a to klasické
sjíždění zámecké Dyje se startem na Nových Mlýnech a konče
v Lednici pod jízdárnou. Akce probíhala formou happeningu, kdy
jsme si užívali jízdu v kanoi a snažili se vychutnávat si poslední letošní chvilky na vodě a kochali se přitom krásnou přírodou
a uprostřed výborné party kamarádů.
Naší letošní poslední akcí byl tradiční závěrečný vodácký
„táboráček“,
kde bylo jako
obvykle
na
programu pečené selátko,
občerstvení
a zpěv vodáckých písní za
doprovodu naší
vodácké kapely „Kalíšci“. Při
prohlížení fotek a vzpomínkách na zážitky
z vody jsme se
už pomalu začali těšit na příští sezónu.
Celkově se letošní rok vydařil. Účast byla opět vysoká a jsme
rádi, že se všechny akce podařilo uskutečnit v pořádku a ke všeobecné spokojenosti. Přejeme všem vodákům do dalšího roku
hodně pevného zdraví, přízeň počasí, spolehlivé lodě a ať všechny akce proběhnou zdárně a bez větších problémů i v příští vodácké sezóně.
Za vodácký oddíl TJ Slavoj Podivín.
S vodáckým pozdravem AHOJ!
Petr Průdek a Josef Kynický

Podivínští rybáři v roce 2014
Tak jako každý rok jsme i ten letošní zahájili Výroční členskou
schůzí 5. ledna. 11.ledna jsme pořádali v pořadí třetí Rybářský
ples, potažmo zábavu. Pro velký zájem jsme se přesunuli z Besedního domu do sálu Městské sportovní haly. Ti z Vás, kteří se
plesu zúčastnili, mi dáte jistě za pravdu, že ples se prostě povedl. Hodně bohatá tombola, kvalitní hudba, která hrála na přání
jak lidovky, tak modernu, a plný sál v časných ranních hodinách
mluví za vše. V neděli dopoledne 16. února proběhly zkoušky
nových členů na Rybářské chatě Pod Branou. V zimním období
probíhaly také brigády na naších revírech, kde se prováděl celkový úklid včetně sekání náletových křovin a kácení proschlých
nebezpečných stromů. Díky mírné zimě odpadla práce se sekáním ledů, ale sekání palachů bylo zase o to problematičtější.
Ve dnech 17. a 18. května jsme pořádali tradiční jarní rybářské
závody dospělých a mládeže. V letošním roce jsme nedostali
od Ministerstva zemědělství všechny výjimky z denní doby lovu,
tak jak jsme si zažádali. Proto se letos nechytalo v rámci prázdninového maratonu nonstop čtyři víkendy, tak jak jsme byli zvyklí
z předchozích ročníků, ale pouze dva. Noční závody byly opět
z 5. na 6. července na státní svátky. Během celého roku probíhala také výsadba ryb dle zarybňovacího plánu a celkové obhospodařování našeho revíru.
Rybářský kroužek fungoval v průběhu celého roku s výjim22

kou dvou zimních měsíců. Naši mladí rybáři sbírali nejen zkušenosti, ale také medaile a poháry prakticky na všech rybářských
závodech, kterých se zúčastnili. Před prázdninami se zúčastnili
týdenního soustředění na rybníku Balaton. V krajském kole soutěže mladých rybářů o Zlatou udici, do kterého se kvalifikovali,
skončilo naše družstvo na krásném druhém místě. Jejich činnost
můžete sledovat na stránkách kroužku: http://www.krouzekpodivin.wbs.cz/.
V letošním roce nás ještě 1. 12. čekají každoroční prověrky
a kontrola hospodaření v Brně na centrále MRS. Poslední letošní
akcí bude 27. 12. v 9:30 hod. zavírání vody na Šutráku u Bůdy.
Tímto zvu všechny naše příznivce, sponzory, a ostatní spoluobčany, kteří chtějí zavzpomínat u hrnku svařáku na minulé sezóny,
popřípadě mají nějaké náměty k věcnému prodiskutování .
Pár termínů nejenom pro naše členy na první čtvrtletí
příštího roku:
11. 1. 2015 Výroční členská schůze MO MRS
do 15. 1. 2015 odevzdat správně vyplněný sumář a úlovkový
lístek
17. 1. 2015 Rybářský ples
22. 2. 2015 zkoušky nových členů
do konce února zaplatit členství
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílí na zdár-

Podivínský
ném chodu naší organizace, sponzorům, Městu Podivín, škole,
přátelům rybářů a ostatním za jejich pomoc, ochotu spolupracovat, příspěvky, rady a dary. Přeji Vám hezké prožití svátků vánočních a v následujícím roce pevné zdraví, hodně štěstí, spokoje-
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nosti a příjemných chvil strávených se svými blízkými u našich
revírů.
Petrův zdar
Petr Švec, předseda MO MRS Podivín

Domácí traktory klub Podivín
Nejdůležitější akcí spolku je uspořádání traktoriády Podivínský Mazec. Letos proběhl úspěšně již třetí ročník.
Ale tím naše činnost nekončí. Jako správní nadšenci a fandové těchto motoristických akcí, zajíždíme zhlédnout nebo podpořit
i jiné traktoriády v blízkém i vzdáleném okolí.
Navštívili jsme traktoriády Herálec (Žďár nad Sázavou), Lužice (Hodonín) a Ludmírov (Olomouc). S traktorem jsme zabodovali v Oslavanech (Ivančice) 4. místem a v Josefově 1. místem.

Naším cílem je však postupně zkvalitnit a zatraktivnit podivínskou akci, aby se všem příchozím líbila. Dobrých nápadů
a šikovných rukou není nikdy dost a organizátoři mezi sebou rádi
přivítají nové schopné a ochotné členy. Členem spolku nemusí
být jen majitel traktoru či malotraktoru, ale jak se nám potvrdilo
i příznivec těchto motoristických akcí.
Za všechny členy DT Podivín Rostislav Svačina

Rok 2014 v Tělocvičné jednotě Sokol Podivín
T.J. Sokol Podivín eviduje v současné době 218 členů z toho
93 členů mladších osmnácti let. Svou činnost vyvíjejí v 10 oddílech - ve všestrannosti (atletika, gymnastika), rodiče s dětmi,
taneční hry, pohybové hry, aerobic ženy, zdravotní cvičení , oddíl ARM, florbal, silový trojboj, braek dance a divadelní soubor.
Máme i nezařazené členy, kteří ze zdravotních důvodů nebo vyššího věku už nesportují, ale jsou Sokolu stále věrni.
Tělocvičná jednota se snaží svým členům vytvořit optimální
podmínky pro jejich činnost.
Největších úspěchů dosahují sportovci oddílu ARM a silového
trojboje, kteří se pravidelně zúčastňují republikových i mezinárodních soutěží.
V tomto roce na Mistrovství České republiky v armwrestlingu
získali naši borci celkem osm zlatých, dvanáct stříbrných a tři
bronzové medaile a stali se tím nejúspěšnějším oddílem mistrovství. Dvě stříbrné medaile získal i trenér tohoto oddílu Rostislav
Svačina.
Velké úspěchy dosahují i borci oddílu silového trojboje. Tři členové tohoto oddílu byli nominováni Federací českého silového
trojboje na Mistrovství světa GPC do Argentiny, kde v silné konkurenci Michal a Vlastimil Šafaříkovi získali 5 medailí.
Mistrem Evropy se v slovenském Bardějově ve své kategorii stal dorostenec Štěpán Plundrák a zlatou medaili si přivezl
i trenér Vladimír Svoboda.
Oddíl všestrannosti se zúčastňuje sokolských soutěží v různých kategoriích – atletice, plavání, šplhu nebo v gymnastice
a i zde se naši sportovci umisťují na medailových místech.
Divadelní soubor, po pětileté přestávce, nastudoval komedii
Antonína Procházky
S tvojí dcerou ne. Že se představení povedlo, dosvědčuje 5x
vyprodaný Besední dům. S touto hrou se v příštím roce zúčast-

níme Národní divadelní přehlídky sokolských divadel.
Cvičitelky dětských oddílů připravily v březnu spolu s Podivínskými maminkami úspěšný dětský karneval a 30. dubna velkou
akci „Pálení čarodějnic“, při kterém dvůr Besedního domu praskal ve švech.
V červnu při pravidelném ukončení sportovního roku na „Starém koupališti“ se naši malí sportovci vydováděli při různých
soutěžích, které jim připravily jejich cvičitelky. Všechny děti byly
odměněny fidorkovou medailí… Všichni, kteří se akce zúčastnili,
si nakonec pochutnali na opečených špekáčcích a různých dobrotách, které si doma napekli.
Členky oddílu zdravotního cvičení s harmonikářkou Anežkou
Osičkovou, přispěly k dobré pohodě nekonečnou řadou písniček.
Mimo sportovní a kulturní činnost se členové T.J. Sokol účastní i vzpomínkových akcí položením květin k památníku padlých
při osvobození Podivína v roce 1945, k pamětní desce popravených sokolů nebo k pomníku obětem I. světové války 28. října při
příležitosti vzniku ČSR. Tento den spojujeme se sázením „Lípy
státnosti“ v tomto roce již 7.
Všechny tyto aktivity dokazují, že Tělocvičná jednota Sokol
Podivín je živou organizací,
která umožňuje našim spoluobčanům vyžití sportovní, kulturní i společenské. Tuto činnost bychom nemohli zajišťovat bez
finanční podpory města Podivína a bez obětavých vedoucích
jednotlivých oddílů a členů výboru.
Přeji všem pěkné Vánoce a do roku 2015 mnoho zdraví, pohody, úspěchů a osobního štěstí.
Miroslav Ustohal
starosta T.J.Sokol Podivín
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Šafaříkovi přivezli pět zlatých medailí
Podivín - V argenhledem porazil své
tinském městě Puerhlavní
jihoamerické
toIguazú se konalo
soupeře Omara Cormistrovství světa v
dobu a Waltera Britesilovém trojboji federase a získal konečným
ce GPC. Pořadatelské
součtem 685 kg (260
město je sportovně
kg dřep, 160 kg bena turisticky velmi atrakčpres, 265 kg mrtvý
tivní centrum, které
tah) titul mistra světa
leží na soutoku řek Pav silovém trojboji. „Od
raná a Ifuazú, v místě,
vyrovnání, respektive
kde se stýkají hranice
překonání světového
tří jihoamerických stárekordu v mé kategorii
tů Argentiny, Brazílie
mi chybělo pouhých
a Paraguaye. V blízpatnáct kilogramů. Rekosti slavných vodopázervu jsem ještě měl,
dů se podařilo členům
ale vše jsem podřídil
Sokola Podivín Michataktice a jedinému cíli.
lu Šafaříkovi a jeho
Chtěl jsem zlato. To
synovi
Vlastimilovi
se nakonec povedlo.
vybojovat pět zlatých
Po dvou neúspěšných
medailí.
světových
šampioMistrovství světa se
nátech v Maďarsku
Michal (vlevo) a Vlastimil Šafařík pózují se zlatými medailemi.
zúčastnilo více než tři
a Slovensku, kde mi
Autor: Sokol Podivín
sta závodníků a závodstart zhatil přetržený
nic ze všech věkových
stehenní sval, respektia váhových kategorií. Soutěžilo se jak v silovém trojboji (dřep- ve nemoc, to byla tentokrát zasloužená satisfakce,“ tvrdil spoko-benčpres-mrtvý tah), tak i v každé jednotlivé disciplíně.
jený Šafařík.
„Nejpočetnější výprava byla samozřejmě z domácích závodníků a ze sousední Brazílie, ale potkali jsme i siláky z Austrálie,
Chudoba i přátelství
Ruska, USA, Finska nebo Jihoafrické republiky. Z České repubV exotické zemi však členové Sokola Podivín poznali i její odliky jsem tam přicestoval já se synem a s námi dalších pět čes- vrácenou stranu. „Je to země plná kontrastů. Na jedné straně
kých reprezentantů. Ve finále jsme byli s pěti zlatými medailemi nefunkčnost základních věcí, špína, bída a žebrající děti na ulinejúspěšnějším českým klubem,“ tvrdil Michal Šafařík ze Sokola cích, na druhé straně ohromně přátelští a srdeční lidé, fascinuPodivín.
jící příroda, výborné steaky a víno,“ popisuje své zážitky Michal
Šafařík, kterého potěšilo, že diváci podporovali stejně intenzivSvětový rekord
ně domácí siláky stejně jako „exoty“ z Evropy.„Soupeři nám bez
První den se konaly zvlášť závody v benčpresu a mrtvém problémů v rozcvičovně pomáhali nakládat činky,“ dodal veterán
tahu. Šestnáctiletý Vlastimil Šafařík zvítězil v kategorii dorostu z Podivína.
ve váze do 90 kg bez podpůrného vybavení výkonem 115 kg
Cesta do Argentiny ovšem nebyla levná záležitost. Nebýt přív benčpresu a 180 kg v mrtvém tahu, kde vytvořil dokonce nový spěvku od radnice ve výši 150 000 Kč a Sokola Podivín, nemohli
světový rekord své kategorie.
by se vypravit na dalekou cestu za zlatem. Na medaile na druhém
Jeho otec navázal na synův úspěch, jak se patří. V kategorii konci světa by jistě usilovali i další siláci z podivínského oddílu.
veteránů do 50 let a do 110 kg zvítězil v benčpresu výkonem Na svou šanci čekali Vašíček, Dobeš, Plundrák, Létal nebo jeden
152,5 kg a v mrtvém tahu dosáhl výkonu 250 kg. V obou soutě- z nejsilnějších mužů světa Petr Petráš. Ti všichni by mohli přivézt
žích zvítězil.
pro jižní Moravu a Českou republiku další medaile. „Poslední dva
„Přestože jsme jeli v jednotlivých soutěžích jen na půl plynu, jmenovaní by ovšem měli problém. V letadle by se kvůli své váze
abychom se šetřili na hlavní závod v trojboji, utrpěl Vlastík při 130-150 kg jistě nevešli do sedačky,“ smál se Šafařík. O cestu do
posledním pokusu mrtvého tahu bolestivé zranění zad, které mu Argentiny stál i další podivínský veterán Vladimír Svoboda. „Já
znemožnilo další den soutěžit,“ vysvětloval nepříjemnost starší už jsem mistr světa byl, tak jsem rád, že letěli zase další,“ dodal
ze Šafaříků.
majitel podivínské posilovny.
On sám však zmobilizoval síly a v hlavním závodě s pře-

Pákaři získali první body
Do Českého ráje zamířili z celé republiky vyznavači silných
paží na zahájení extraligové soutěže ročníku 2014-15 v armwrestlingu – přetláčení rukou.
Na první kolo do Čech zajížděl i neúplný oddíl pákařů Sokola Podivín. Mezi omluvenými bylo i trio bratří Svačinových. I tak
předvedl zbytek oddílu vynikající výkony a na jedničku zastoupil
své omluvené kolegy. Jejich zásluhou získali podivínští pákaři
nejvíce bodů a tím i prvenství mezi zúčastněnými oddíly a kluby.
Juniorka Michaela Jandová v kategorii do 55 kg zvítězila na
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levou i pravou ruku. O kategorii výše nad 55 kg získala Danisa
Kupková první a druhé místo. Věra Mikulicová získala také první
a druhé místo, jen s tím rozdílem, že si prohodily se svou kolegyní vítězství na pravou a levou ruku. Darina Kupková v té samé
kategorii byla dvakrát třetí.
Mezi muži v nejlehčí váze do 65 kg vybojoval Lukáš Dorazil
dvě první místa. Mezi nováčky v kategorii do 75 kg získal obě
vítězství i Jan Brabec a Pavel Stejskal v kategorii do 85 kg první
a druhé místo.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V
PODIVÍNĚ

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
CHASA PODIVÍN
Vás srdečně zve na

Dovoluje si Vás pozvat na

TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES

KROJOVÝ
PLES

který se koná
v sobotu 24. ledna 2015
ve 20.00 hodin v sokolovně
Besední dům

který se koná
dne 7. února 2015 ve 20:00
v KZ Podivín
K tanci a poslechu hraje
DH LANŽHOTČANKA
předtančení ČESKÁ BESEDA

• Tombola
K tanci a poslechu hraje oblíbená
dechová hudba CYRILKA

ZŠ Podivín

Předprodej vstupenek 1. 2. 2015
od 14 do 17 hodin v Pizzeria Tonny.

Předprodej v pátek 23. ledna 2015 od
18.00
20.00 SRPDŠ
hodinPodivín
v hasičské zbrojnici.
MěÚdo
Podivín
Vás srdečně zvou na

X. Školní ples ZŠ Podivín
ZŠ Podivín

MěÚ Podivín

SRPDŠ Podivín

6. března 2015 v Městské hale

Vás srdečně zvou na

20:00 hodin zahájení plesu
20:30 hodin předtančení žáků

X. Školní ples ZŠ Podivín

K tanci a poslechu hraje skupina R - BOOM

Štěpánský turnaj
v sálové kopané
Milí přátelé, pozor, dne 26. 12. 2014 se
koná tradiční fotbalový turnaj v sálové kopané.
• KDE: KZ Podivín

6. Kč
března
Vstupné 100,místenka2015
30,- Kč v

Městské hale

20:00 hodin zahájení plesu
20:30 hodin předtančení žáků
K tanci a poslechu hraje skupina R - BOOM
Vstupné 100,- Kč místenka 30,- Kč

• KDY:
o 8:15 - sraz a prezentace týmů
o 8:45 - rozlosování turnaje
o 9:00 - začátek turnaje
o 16:00 - konec turnaje
• O CO: první tři týmy získají
finanční poukaz
• STARTOVNÉ: 100,- na hráče
• Informace a přihlášky
na www.podivinskystepan.wz.cz
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ÚVĚRY NA BYDLENÍ
• Snížení splátek stávajících úvěrů a půjček • Koupě RD nebo bytu
• Modernizace RD nebo bytu • Výstavba RD nebo bytu
• Vypořádání po rozvodu nebo po dědictví
Všechny nezávazné modelové propočty
jsou připravovány na míru pro Vás a ZDARMA!
Igor Kahánek, tel.: 608 776 618
www.uver-na-bydleni.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Dětský folklorní soubor Voděnka si dovoluje požádat o spolupráci. Jedná se o škrobení a žehlení dětských krojů. Můžete nás
kontaktovat na tel: 773 686 141.

Vánoce se blíží a vy stále nevíte, čím potěšit vaše blízké?

Koupím byt 2+1 v Podivíně nebo vyměním za 1+1 (+doplatek). Tel. číslo 773 598 420.

Věnujte jim - DÁRKOVÝ POUKAZ -

Koupím rodinný dům v Podivíně a okolí. I k možné rekonstrukci. Tel. 604 126 290. Děkuji.

Nejlepší dárek je ten, který si vybere Váš blízký sám.

Vánoce se blíží a vy stále nevíte,
čím potěšit vaše blízké?
Věnujte jim
- DÁRKOVÝ POUKAZ Nejlepší dárek je ten, který si
vybere Váš blízký sám.
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2015
LEDEN
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
ÚNOR
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
BŘEZEN
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

1

1
2
3
23
1
2
3
4
5
6
7

15
6
7
8
9
10
11
12
19
4
5
6
7
8
9
10
24
8
9
10
11
12
13
14

ČERVENEC 27
28
29
30
31
ŘÍJEN
40
svoz BIO (biologicky rozložitelný komunální odpad) výsyp bio popelnic - PYTLE SE NEVOZÍ !!!
pondělí
6
13
20
27
pondělí
sběr papír, plast, nápojové kartony
úterý
7
14
21
28
úterý
odvoz nebezpečných odpadů ze sběrného dvora (barvy,oleje,zářivky a jiné)
středa
1
8
15
22
29
středa
úklid komunální zametací technikou: 23.3.-27.3.2015 a 22.-26.6.2015
čtvrtek
2
9
16
23
30
čtvrtek
1
otevřený sběrný dvůr: pátek 14:00 - 17:00 hod. / sobota 8:00 - 11:00 hod.
pátek
3
10
17
24
31
pátek
2
sobota
4
11
18
25
sobota
3
neděle
5
12
19
26
neděle
4
SRPEN
31
32
33
34
35
36
LISTOPAD 44
pondělí
3
10
17
24
31
pondělí
úterý
4
11
18
25
úterý
středa
5
12
19
26
středa
čtvrtek
6
13
20
27
čtvrtek
pátek
7
14
21
28
pátek
sobota
1
8
15
22
29
sobota
neděle
2
9
16
23
30
neděle
1
ZÁŘÍ
36
37
38
39
40
PROSINEC 49
pondělí
7
14
21
28
pondělí
úterý
1
8
15
22
29
úterý
1
středa
2
9
16
23
30
středa
2
čtvrtek
3
10
17
24
čtvrtek
3
pátek
4
11
18
25
pátek
4
sobota
5
12
19
26
sobota
5
neděle
6
13
20
27
neděle
6

41
5
6
7
8
9
10
11
45
2
3
4
5
6
7
8
50
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5

1
9

2
5
6
7
8
9
10
11
6
2
3
4
5
6
7
8
10
2
3
4
5
6
7
8

3
12
13
14
15
16
17
18
7
9
10
11
12
13
14
15
11
9
10
11
12
13
14
15

4
19
20
21
22
23
24
25
8
16
17
18
19
20
21
22
12
16
17
18
19
20
21
22

PODIVÍN

5
26
27
28
29
30
31
9
23
24
25
26
27
28
13
23
24
25
26
27
28
29

KALENDÁŘ
SVOZU ODPADŮ 2015
1

14
30
31

Duben
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
KVĚTEN
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
ČERVEN
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

14

1
2
3
4
5
18

svoz TKO (tuhý komunální odpad z domácností)

svoz TKO (tuhý komunální odpad z domácností)
svoz BIO (biologicky rozložitelný komunální odpad) výsyp bio popelnic - PYTLE SE NEVOZÍ !!!
sběr papír, plast, nápojové kartony
odvoz nebezpečných odpadů ze sběrného dvora (barvy,oleje,zářivky a jiné)
úklid komunální zametací technikou: 23.3.-27.3.2015 a 22.-26.6.2015
otevřený sběrný dvůr: pátek 14:00 - 17:00 hod. / sobota 8:00 - 11:00 hod.

16
13
14
15
16
17
18
19
20
11
12
13
14
15
16
17
25
15
16
17
18
19
20
21

17
20
21
22
23
24
25
26
21
18
19
20
21
22
23
24
26
22
23
24
25
26
27
28

18
27
28
29
30

22
25
26
27
28
29
30
31
27
29
30

PODIVÍN

42
43
44
HANTÁLY a.s. - tel.: 519 361 171
12
19
26
Středisko svozu TKO - tel.: 519 361 183
13
20
27
Středisko skládka TKO - tel.: 519 430 291
14
21
28
www.hantaly.cz
15
22
29
16
23
30
17
24
31
18
25
46
47
48
49
9
16
23
30
10
17
24
11
18
25
12
19
26
13
20
27
14
21
28
15
22
29
51
52
53
14
21
28
15
22
29
16
23
30
17
24
31
18
25
19
26
20
27
HANTÁLY a.s. - tel.: 519 361 171
Středisko svozu TKO - tel.: 519 361 183
Středisko skládka TKO - tel.: 519 430 291
www.hantaly.cz
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17

17

ELEKTRO JURAŠ
TEL.:724 962 577

elektroinstalace

&
hromosvody
W W W. E L E K T R O J U R A S . C Z
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