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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byly vyhlášeny na pátek a sobotu 20. a 21. října 2017
Místem konání voleb je
okrsek č. 1 obřadní síň v I. patře budovy městského úřadu č.p. 180
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
Boženy Němcové, Družstevní, Havlíčkova, Hliníky, Hřbitovní, Husova, Janův hrad, Nerudova, Palackého, Rakvická, Revoluční, Řadová, Sokolská, U Dráhy, Újezd, U Stadionu, Za Drahou, 1. máje.
Voličům okrsku č. 1, kterým by působila potíže chůze do I. patra,
bude na požádání umožněno volit v přízemí budovy MěÚ.
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občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou oprávněnému občanovi dodány 3 dny
přede dnem voleb. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do
volební místnosti a požadují přenosnou schránku, mohou své
požadavky uplatnit na městském úřadě do pátku 20.10.2017
do 12.00 hod na tel. čísle 519 344 203.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Podivína č. XVI ze dne 20.04. 2017, č. XVII
ze dne 13.06. 2017 a č. XVIII. ze dne 07.09. 2017
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města č. XV.
ze dne 28.02. 2017
• Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtového opatření č. 1
k rozpočtu města na rok 2017 a toto
rozpočtové opatření vzalo na vědomí
bez výhrad.
• Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 43.000,- pro
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Podivín,
se sídlem: Palackého 389/26, 691 45
Podivín, IČ:75085968 zastoupený Marií Ondrákovou, předsedou místní organizace. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín
č. 1/2017 s organizací Svaz tělesně
postižených v České republice z.s.
místní organizace Podivín, se sídlem:
Palackého 389/26, 691 45 Podivín,
IČ:75085968 zastoupený Marií Ondrákovou, předsedou místní organizace
ve věci poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu města Podivína za účelem
úhrady provozních nákladů příjemce.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
2

•

•

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 4.000,- pro
Malovaný kraj, z.s., se sídlem 17. Listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav,
IČ:27010511, zastoupený PhDr. Evou
Kovaříkovou, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 2/2017 s organizací Malovaný kraj, z.s., se sídlem 17. Listopadu 2995/1a, 690 02
Břeclav, IČ:27010511, zastoupený
PhDr. Evou Kovaříkovou, předsedou
ve věci poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína za
účelem úhrady nákladů spojených
s vydáváním časopisu Malovaný kraj.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 60.000,pro MS Podivín, z.s., se sídlem Pod
Branou 927/24, 691 45 Podivín, IČ:
48455164, zastoupené Mgr. Ladislavem Richterem, předsedou výboru,
Bc. Ivanem Radkem, mysliveckým
hospodářem. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 3/2017 s organizací MS

•

Podivín, z.s., se sídlem Pod Branou
927/24, 691 45 Podivín, IČ: 48455164,
zastoupenou Mgr. Ladislavem Richterem, předsedou výboru, Bc. Ivanem
Radkem, mysliveckým hospodářem
ve věci poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína za
účelem úhrady provozních nákladů
příjemce, úhrady nákladů spojených
s konáním akce „Pytlácká noc“, opravou parkoviště a příjezdové cesty,
úpravou pronajatého pozemku u myslivny. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 720.000,pro Tělovýchovná jednota Slavoj Podivín z.s., se sídlem U Stadionu 982/6,
691 45 Podivín, IČ: 42324211, zastoupená Bronislavem Krškou, předsedou
výboru spolku, Pavlem Kavanem,
členem výboru spolku. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 4/2017 s organizací Tělovýchovná jednota Slavoj Podivín z.s., se sídlem U Stadionu
982/6, 691 45 Podivín, IČ: 42324211,
zastoupená Bronislavem Krškou,
předsedou výboru spolku, Pavlem
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Kavanem, členem výboru spolku ve
věci poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu města Podivína za účelem
úhrady provozních nákladů příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 43.000,pro YMCA T.S., se sídlem: Na Řádku
307/21, 690 02 Břeclav, IČ: 265 32
859, zastoupenou Radimem Holubem, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Podivín č. 5/2017 s organizací YMCA
T.S., se sídlem: Na Řádku 307/21, 690
02 Břeclav, IČ: 265 32 859, zastoupenou Radimem Holubem, předsedou ve věci poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu města Podivína
za účelem úhrady provozních nákladů příjemce. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 8.000,pro Jana Petříka, bytem: Štefánikova 64/43, 691 45 Podivín, RČ:
710725/4077. Zastupitelstvo města
schválilo Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 6/2017 s Janem Petříkem, bytem: ……. ve věci poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
města Podivína za účelem úhrady
části nákladů na uspořádání kulturní akce – koncert čtyř hudebních
punk–rockových skupin. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy. Zastupitelstvo
města schválilo poskytnutí dotace
ve výši Kč 137.000,- pro Římskokatolickou farnost Podivín, se sídlem:
Komenského 193/3, 691 45 Podivín,
IČ: 64520943, zastoupenou Mgr. Slavomírem Bedřichem, farářem. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Podivín č. 7/2017
s Římskokatolickou farností Podivín,
se sídlem: Komenského 193/3, 691
45 Podivín, IČ: 64520943, zastoupenou Mgr. Slavomírem Bedřichem, farářem ve věci poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu města Podivína za
účelem úhrady nákladů na generální
opravu sakristie v kostele sv. Petra
a Pavla a na vypracování projektové
dokumentace na opravu kaple „Cyrilky“. Zastupitelstvo města pověřuje
Podivínský zpravodaj
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starostu města uzavřením smlouvy.
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 115.000,pro Tělocvičnou jednotu Sokol Podivín, se sídlem: Palackého 386/7, 691
45 Podivín, IČ: 00531367, zastoupenou Miroslavem Ustohalem, starostou, Jiřím Osičkou, jednatelem. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Podivín č. 8/2017
s organizací Tělocvičná jednota Sokol
Podivín, se sídlem: Palackého 386/7,
691 45 Podivín, IČ: 00531367, zastoupená Miroslavem Ustohalem, starostou, Jiřím Osičkou, jednatelem ve
věci poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu města Podivína za účelem
úhrady provozních nákladů příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 46.000,pro Postoj, z.s., se sídlem: Palackého
389/26, 691 45 Podivín, IČ: 01466712,
zastoupenou Mgr., MgA. Darinou
Herákovou, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 9/2017 s organizací Postoj, z.s., se sídlem: Palackého
389/26, 691 45 Podivín, IČ: 01466712,
zastoupenou Mgr., MgA. Darinou Herákovou, předsedou ve věci poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
města Podivína za účelem úhrady
provozních nákladů příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy. (viz příloha č. 10 – Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 9/2017) Zastupitelstvo
města schválilo poskytnutí dotace
ve výši Kč 33.000,- pro Dětský folklórní soubor Voděnka, z.s., se sídlem:
Děvínská 942/1, 691 45 Podivín, IČ:
03780554, zastoupený Mgr. Petrou
Kosovou, předsedou. Zastupitelstvo
města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Podivín č. 10/2017 s organizací Dětský folklórní soubor Voděnka,
z.s., se sídlem: Děvínská 942/1, 691
45 Podivín, IČ: 03780554, zastoupený
Mgr. Petrou Kosovou, předsedou ve
věci poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu města Podivína za účelem
úhrady provozních nákladů příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.
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Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 5.000,- pro
Jana Viskota, bytem: Rybáře 149/24,
691 45 Podivín, RČ: 951216/4431. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Podivín č. 11/2017
s Janem Viskotem, bytem: ….. ve
věci poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu města Podivína za účelem
úhrady nákladů spojených s účastí na
Juniorském mistrovství světa v plachtění. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 288.000,pro Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Podivín, se sídlem: Pod
Branou 928/15, 691 45 Podivín, IČ:
00546968, zastoupený Petrem Švecem, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 12/2017 s organizací
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný
spolek Podivín, se sídlem: Pod Branou 928/15, 691 45
Podivín, IČ: 00546968, zastoupený Petrem Švecem, předsedou ve
věci poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu města Podivína za účelem úhrady na činnost rybářského
kroužku, úhrady nákladů spojených
s oslavou 300letého založení rybářského cechu. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 43.000,pro Spolek Chasa Podivín, se sídlem: Rybáře 906/9, 691 45 Podivín,
IČ: 22876235, zastoupený Jakubem
Zezulou, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 13/2017 s organizací Spolek Chasa Podivín, se
sídlem: Rybáře 906/9, 691 45 Podivín,
IČ: 22876235, zastoupený Jakubem
Zezulou, předsedou ve věci poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
města Podivína za účelem úhrady
provozních nákladů příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy.
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 43.000,pro BILICULUM, z.ú., se sídlem: Rybáře
561/1, 692 01 Mikulov, IČ: 26641046,
zastoupený Petrem Maláskem, ředi3
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telem. Zastupitelstvo města schválilo
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín
č. 14/2017 s organizací BILICULUM,
z.ú., se sídlem: Rybáře 561/1, 692 01
Mikulov, IČ: 26641046, zastoupenou
Petrem Maláskem, ředitelem ve věci
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína za účelem
úhrady nákladů spojených s dopravou klientů do Denního stacionáře
Mikulov (nafta, pravidelná údržba
a opravy svozových vozidel). Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 2.000,pro Ing. Lenku Žůrkovou, bytem:
Růžová 324/23, 691 46 Ladná, RČ:
855902/4485. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Podivín č. 15/2017 s Ing. Lenku Žůrkovou, bytem: ……… ve věci
poskytnutí neinvestiční dotace z
rozpočtu města Podivína za účelem
úhrady nákladů spojených s účastí
Anny Kouřilové z Podivína s Tanečním studiem N.C.O.D. na finále světového šampionátu „World dance masters 2017“ v Chorvatsku. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 17.000,- pro
Petra Petráše, bytem: 1.máje 791/7,
691 45 Podivín, RČ: 841028/4069. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Podivín č. 16/2017
s Petrem Petrášem, bytem: ………..
ve věci poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína za
účelem úhrady nákladů spojených
s účastí na závodech v silovém trojboji: PRO RAW BIG DOGS 2 – FRANKSTON Austrália 15.10.2017 a mistrovství Evropy EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2017 v Polsku 25.6.-1.7.2017.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. 1051 – zahrada
o výměře 459 m2 v k.ú. Podivín do
společného jmění manželů Petře
Důbravové Flachbartové, bytem …..
a Martinu Důbravovi, bytem ……..
Prodejní cena pozemku činí 508,20
Kč/ m2 vč. DPH. Kupující dále uhradí
náklady spojené se zajištěním vkladu
4
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do katastru nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je
kupující. Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na prodej pozemku 1051 – zahrada o výměře 459 m2
v k.ú. Podivín s Petrou Důbravovou
Flachbartovou, bytem …….. a Martinem Důbravou, bytem ………. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy.
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. 2824/174 – trvalý
travní porost o výměře 29.112 m2
v k.ú. Podivín Bc. Karlu Hrubému, bytem ……… za těchto podmínek: prodejní cena Kč 6,-/m2, kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem
nemovité věci do jeho vlastnictví.
Podmínkou prodeje je ekologický
záměr využití pozemku, jímž je myšleno zachování přírodě blízkého
ekosystému (přírodního prostředí),
případně zlepšování podmínek pro
výskyt a rozmnožování volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin. Vyloučeno je využívání pozemku jako orné půdy. Město Podivín si
smluvně vyhrazuje právo předkupního prodeje v případě nedodržení
podmínek ekologického záměru využití pozemku. Zastupitelstvo
města schválilo kupní smlouvu na
prodej pozemku p.č. 2824/174 – trvalý travní porost o výměře 29.112 m2
v k.ú. Podivín s Bc. Karlem Hrubým,
bytem ……….. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí, že v termínu zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 1780/15
v k.ú. Podivín nebyla přijata žádná
žádost o prodej tohoto pozemku.
Zastupitelstvo města schválilo směnnou smlouvu s organizací Tělovýchovná jednota Slavoj Podivín, z.s.,
U Stadionu 982/6, 691 45 Podivín, IČ:
42324211 zastoupenou Bronislavem
Krškou, předsedou a Pavlem Kavanem, členem výboru. Směna pozemků ve vlastnictví Města Podivín
v k.ú. Podivín: p.č. 1589/7 – ostatní
plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 4180 m2, který byl nově
vytvořen na základě geometrického
plánu č. 1899-1/2017, který vyhotovila Ing. Markéta Berková, První
zeměměřická a.s., Sokolská 474/4,
691 45 Podivín z pozemku p.č.
1589/7, za pozemek ve vlastnictví
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Tělovýchovné jednoty Slavoj Podivín z.s. v k.ú. Podivín: p.č. 1589/9 –
ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 4341 m2, který
byl nově vytvořen na základě geometrického plánu č. 1899-1/2017,
který vyhotovila Ing. Markéta Berková, První zeměměřická a.s., Sokolská
474/4, 691 45 Podivín z pozemku
p.č. 1589/1 v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
Zastupitelstvo města zveřejňuje záměr prodeje pozemku p.č. 1055/2
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 v k.ú. Podivín. Prodejní
cena Kč 150,-/m2 vč. DPH. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovité věci do jeho
vlastnictví. Písemné žádosti budou
přijímány do 26.05.2017 do 12:00
hodin.
Zastupitelstvo města zveřejňuje záměr prodeje pozemku p.č. 631 – vinice o výměře 83 m2 v k.ú. Podivín.
Prodejní cena Kč 150,-/m2 vč. DPH.
Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovité věci
do jeho vlastnictví. Písemné žádosti
budou přijímány do 26.05.2017 do
12:00 hodin.
Zastupitelstvo města jmenovalo
kronikářem města Podivína paní
Bohdanu Kellnerovou.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
č. XVI. ze dne 20.04.2017.
Zastupitelstvo města projednalo návrh závěrečného účtu města Podivína za rok 2016, který je zveřejněn
na internetových stránkách Města
Podivín – na elektronické úřední
desce Městského úřadu Podivín a na
úřední desce od 22.05.2017. Zastupitelstvo města uzavřelo projednání
Závěrečného účtu Města Podivína
za rok 2016 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením Města
Podivín za rok 2016, a to bez výhrad.
Identifikace účetní závěrky: Účetní závěrka k 31.12.216, za účetní
jednotku: Město Podivín, Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín,
IČ:00283495, DIČ: CZ00283495.
Zastupitelstvo města schvaluje
účetní závěrku za rok 2016 Města
Podivín, Masarykovo nám. 180/20,
691 45 Podivín, IČ:00283495, DIČ:
CZ00283495. Zastupitelstvo města
Podivínský zpravodaj
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nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených
podkladů v souladu s §4 vyhlášky
č.220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.
Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtových opatření č. 2 a č. 3
k rozpočtu města na rok 2017 a tato
rozpočtová opatření vzalo na vědomí bez výhrad.
Zastupitelstvo
kono města provedlo ko
onntrolu a vzalo na vědomí plnění
níí rrozoz.05
05.. 2017
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Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 27.000,pro spolek Domácí traktory okresu
Břeclav klub Podivín z.s., se sídlem: Zborovská 903/13, Podivín,
691 45, IČ:22744967 zastoupený
Rostislavem Svačinou, předsedou.
Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Města Podivín č.
18/2017 se spolkem Domácí traktory okresu Břeclav klub Podivín z.s.,
se sídlem: Zborovská 903/13, Podivín, 691 45, IČ:22744967 zastoupený
Rostislavem Svačinou, předsedou
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tace z rozpočtu města Podivína za
účelem úhrady provozních nákladů příjemce. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. 1055/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2
v k.ú. Podivín panu Vítu Gálovi, bytem ….. Prodejní cena pozemku činí
150,- Kč/ m2 vč. DPH. Kupující dále
uhradí náklady spojené se zajištěním vkladu do katastru nemovitostí.
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DPH. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovité věci do jeho
vlastnictví. Písemné žádosti budou
přijímány do 31.08. 2017 do 12:00
hodin.
Zastupitelstvo města rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje pozemku
p.č. 2959/678 v k.ú. Podivín s tím,
že žádost bude projednána na následujícím zasedání zastupitelstva
města.
Zastupitelstvo města schválilo plánovací smlouvu s Pavlem Scorvanem, bytem ……. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením plánovací smlouvy.
Zastupitelstvo města schválilo po-
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dání žádosti o prodej spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 745/2 –
ostatní plocha, ostatní komunikace
o celkové výměře 45 m2 v k.ú. Podivín od Statutárního města Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
č. XVII. ze dne 13.06. 2017.
Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtových opatření č. 4, č. 5
a č. 6 k rozpočtu města
mě
na rok 2017
a tato rozpočtová o
opatření vzalo na
vědomí bez výhrad.
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Duhajským,
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hajským, bytem …………. Zastupitelstvo města po
pověřuje starostu
města uzavřením sm
smlouvy.
Zastupitelstvo města
měst zamítlo žádost
čč.j.j 1023/2017 o prodej
pro
části pozemku p.č. 1373 v k.ú. Podivín a zamítlo
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1373 v k.ú. Podivín.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí a projednalo žádost o prodej pozemku p.č. 2959/678 v k.ú. Podivín
č.j. 868/2017. Zastupitelstvo města
neschválilo zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2959/678 v k.ú.
Podivín.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrhy na pořízení změny územního plánu města Podivína. Návrhy
budou projednány na následujícím zasedání zastupitelstva města
v rámci schvalování zadání Změny
č. 1 Územního plánu města Podivín.
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ZASTUPITELÉ MĚSTA PODIVÍNA POŘÁDAJÍ
V PÁTEK 27. ŘÍJNA 2017 v 16.00 hod.
V TYRŠOVĚ SADĚ

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ OBČANŮ MĚSTA
U PŘÍLEŽITOSTI 99. VÝROČÍ
DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA
PROGRAM:
- SLAVNOSTNÍ PROJEV - STAROSTA MĚSTA
- POLOŽENÍ KVĚTINOVÝCH DARŮ - SPOLKY A ORGANIZACE
- HYMNA ČESKÉ REPUBLIKY

říjen 2017

Uzávěrka příspěvků do prosincového čísla zpravodaje bude v pátek 24.11.2017. Zpravodaj
vyjde 21.12. 2017. Stále nám chodí příspěvky
i po termínu uzávěrky. Prosíme, abyste termín
dodrželi. Na příspěvky, které dojdou později,
nemusí být brán zřetel.
Příspěvky zasílejte na adresu zpravodaj@podivin.cz , fotografie neposílejte jako součást textu, ale samostatně v příloze. Děkujeme.
Redakční rada

Investice 2017
Stručná, ale výstižná bude informace o probíhajících
investicích v tomto
roce.
Po velmi komplikovaném jednání
se Státním fondem
dopravní infrastruktury /SFDI/ obdrželo
město
rozhodnutí o dotaci ve výši
85 % uznatelných
nákladů na stavbu
„chodníků Rybáře“.
Doufám, že v okamžiku, kdy budete
číst tento článek,
již bude s fondem
uzavřena smlouva.
Ještě komplikovanější jednání je však
s vlastníky a nájemci
nemovitostí, přiléhajících k oněm chodníkům. Velmi zjednodušeně se dá říct,
že i kdyby projektu předcházelo jednání s nimi /tedy s občany/, stejně bychom museli dodržet podmínky dané nám
poskytovatelem dotace – SFDI a normy, pro tyto stavby stanovené. Tak například řešíme šířky vjezdů, které nesmí být
víc než 6 metrů, šířku chodníku, která nesmí být méně než

1,5 metru, délku autobusového nástupiště 13 m, jeho zvýšenou obrubu a další věci, které se v průběhu stavby objeví.
Původně měl chodník končit tak, jak je vidět na fotografii. Na důvody se mě neptejte, ale mělo to něco společného
s povinností řešit místo pro přecházení k nemovitosti p. Holého přes vozovku, která nemá normou povolené rozměry.
Navíc na budoucí chodník podél domu p. Holého, který nesmíme udělat, protože je užší, než norma povoluje. Nakonec
jsme se dohodli, ale obávám se, že pokud dojde ke kontrole,
budeme muset onen kousek mezi projektovaným chodníkem a vozovkou na Poříčí I vyrubat. Jestli si někdo myslí, že
ještě platí zdravý selský rozum a logika, velmi se mýlí.
Ostatní komunikace a chodníky na Masarykově náměstí
budou předmětem již zpracovaného projektu.
Stavba tenisových kurtů na stadionu byla zahájena 4. září
2017. Zde jsme zase čekali na směnu pozemků mezi městem
Podivín a TJ Sokol Podivín. I když obě instituce dělaly vše pro
to, aby směna proběhla co nejdříve, jsou tady zase zákony
a normy, které nic nezjednodušují, ale naopak.
Dokončení venkovního amfiteátru Spolkového domu
zase „trčí“ na tom, že hodnota díla se pohybuje od 600 do
900 tisíc korun a do takovéto „miniakce“ se v současné době
žádné z velkých firem moc nechce.
Stará radnice je zatím ve fázi žádosti o stavební povolení
a přípravy na výběrové řízení dodavatele. Zde bude situace
naprosto odlišná od předchozí stavby. Hodnota díla se pohybuje v řádu tří a půl desítky milionu korun.
O průběhu staveb, případně o jejich dokončení /netýká
se radnice/, se dočtete v prosincovém zpravodaji.
Stanislav Machovský

PODĚKOVÁNÍ
Všem Vám, kteří jste 2.9. přišli na benefiční představení do Besedního domu, diváci, herci, rodiče, přátelé, známí i Ti,
kteří nepřišli a už nám pomohli nebo nám stále pomáhají, i těm, kteří na nás myslí. Vám patří naše velké „Díky“, jste
skvělí. Nedokážeme ani slovy vyjádřit, jak moc jsme dojatí z vaší pomoci. Mockrát Vám děkujeme a velice si toho
vážíme.
Lenka a Mirek Ustohalovi
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Výstavba tenisových kurtů
Začátkem září začala dlouho plánovaná výstavba tenisových kurtů. Ty budou umístěny na volné ploše západně
od stávajícího fotbalového hřiště. Základní půdorysné rozměry tenisového
hřiště jsou 36,6 x 36,6 m a na hřišti jsou
umístěny dva kurty s velikostí hracích
ploch pro čtyřhru. Hřiště bude oploce-

no drátěným oplocením na ocelových
sloupcích a výška oplocení bude 4,0 m.
V oplocení jsou navrženy dvě vstupní branky. Součástí hřiště bude také
přístupový chodník z betonové dlažby, který bude navazovat na stávající
chodník, který vede podél hřiště a dále
součástí hřiště bude také odvodňovací

drenážní systém, který bude ukončen
zasakovací jímkou. Povrch kurtu bude
tvořit polypropylénový umělý trávník
JUTAgrass s křemičitým pískem. Stavbu
provádí stavební firma Prostavby Otnice. Termín dokončení je naplánován na
15.11.2017.
Ing. Petr Průdek

Architektonická studie Masarykova náměstí
Architektonickou studii vypracoval Ing. arch. Pavel Šemora
ve spolupráci s vedením města. Na tuto studii navazuje první
etapa revitalizace náměstí, která se bude týkat vybudování rozsáhlého parkoviště, začínající u základní školy a pokračující ve
směru ke staré radnici. V současnosti probíhají práce na projektu a v rozpočtu města jsou vyčleněny finance na realizaci této
etapy. Návrh byl publikován v loňském vánočním PZ.
Architektonická studie Masarykova náměstí řeší i další části náměstí. Druhá etapa by se měla týkat dnešního parku. Zde
by měl vzniknout shromažďovací prostor a také místo pro konání společenských akcí. To by mělo sahat od staré radnice až
k chodníku mezi pomníkem padlých a „Lípou svobody“. Přiroze-
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nou a obnovenou dominantou tohoto prostoru by se mělo stát
sousoší Immaculaty. Na tuto plochu město nechalo vypracovat
tři možné varianty řešení. Na tyto varianty bude možno brát zřetel při pokračování revitalizace náměstí druhou etapou.
VARIANTA 1
Varianta vychází ze předpokladu větší potřeby zpevněného prostranství pro pořádání společenských akcí. Jižní část náměstí je rozdělena zhruba na dvě poloviny, kdy ta západní je
dlážděná a východní je ponechána jako park. Varianta vychází z
přestěhování pomníku padlých do parkové části. Dlážděný prostor náměstí je vybaven vodním prvkem ke zlepšení klimatu a
samostatně stojícími stromy. V ploše náměstí by bylo samostatné veřejné osvětlení. V rámci dlážděných ploch by bylo i 27 parkovacích stání ( z toho 3 pro handicap).
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VARIANTA 2
Varianta vychází z předpokladu menší potřeby zpevněného
prostranství pro pořádání společenských akcí. Takže dlážděná

část náměstí je oproti variantě 1 zkrácena o cca 30 metrů a tím
pádem zůstává větší plocha parku včetně zachování pomníku
padlých. Dlážděný prostor náměstí není vybaven vodním prvkem, ale zůstaly samostatně stojící stromy. V ploše náměstí by
bylo samostatné veřejné osvětlení. V rámci dlážděných ploch by
bylo 25 parkovacích stání ( z toho 4 pro handicap).

VARIANTA 3
Varianta navrhuje zpevněné prostranství pro pořádání společenských akcí pouze v okolí Immaculaty. Navíc do dlážděné
plochy náměstí prorůstá zeleň parku v podobě zelených dílů

v dlažbě, některých osázených stromy. Zůstává tím maximální
plocha parku včetně zachování pomníku padlých. V této variantě je orientace dlážděné plochy přizpůsobena orientaci Immaculáty. Tento motiv se propsal i do předprostotu staré radnice.
Dlážděný prostor náměstí není vybaven vodním prvkem, zůstává samostatné veřejné osvětlení. V rámci dlážděných ploch
by bylo 25 parkovacích stání ( z toho 4 pro handicap).

Předprostor staré radnice je upraven především v souvislosti s jejím opětovným využitím pro potřeby města jako radnice.
Jednak by mělo být upraveno napojení ulice Radniční na silnici
II. třídy, což pomůže bezpečnosti provozu. Povrch před radnicí

bude předlážděn žulou a bude sloužit pouze pro provoz radnice
a areál sousedního kostela. Opticky je předprostor staré radnice
a Cyrilky propojen s Immaculátou.
Ing. Petr Průdek

Stará radnice – historie a vývoj III
Ve 20. století byl v pravém traktu
přízemí obecní hostinec. V roce 1923
byl podle dochovaného plánu upraven
na úřední prostory místním zednickým

8

mistrem Leopoldem Koželuhou. Truhlářské práce vylicitoval Jan Helinger
z Podivína, který zhotovil jedny dvoukřídlé dveře o rozměrech 125 x 250 cm

a šest dvoukřídlých oken se dvěma náprstkovými zástrčkami a trojnásobným
bílým nátěrem. Podstatnějším zásahem do původní dispozice bylo rozšíře-
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ní a zvýšení sálu v pravém traktu patra.
O tuto zakázku se L. Koželuha ucházel
již v roce 1908 a znovu v červenci 1926,
magistrát tedy úpravu plánoval už od
počátku století. Jeho projekt však nebyl
přijat stejně jako návrh Leopolda Zippera. Vybrán byl anonymní (nedochovaný)
projekt, k němuž vypracoval 6. června
1926 posudek přísežný znalec, stavitel
a tesařský mistr Jan Šebesta z Břeclavi. Nedoporučil provést kazetový strop
a navrhl výrazné fabiony s hladkou lištou po obvodu sálu. Ke 14. srpnu bylo
zadáno zhotovení dvou kusů dvoukřídlých dveří. V září byly dodány parkety
z firmy Břeclavská dřevozpracující továrna Jana z Liechtensteinů. V sále měla
být osazena elektrická mosazná svítidla
podle náčrtu, přiloženého k nabídce Okresní správy západomoravských
elektráren.
Z dochovaných písemností přesvědčivě nevyplývá, zda byla nabídka akcep-

číslo 3

tována. Práce byly za Šebestovy přítomnosti kolaudovány 20. listopadu 1926.
V srpnu následujícího roku se L. Koželuha ucházel o provedení přístavby
přízemních záchodů ve dvoře. Záchody
byly nakonec řešeny v podobě patrového přístavku a přistavěny ke dvornímu
průčelí neznámo kdy ve druhé čtvrtině
století před rokem 1956, kdy jsou již
zakresleny na plánech generální opravy celého objektu. Do patra přístavku
tehdy vedlo ze dvora samostatné schodiště. Původní okenní otvory dvorního
průčelí byly zazděny a nahrazeny okny
v bočním průčelí. Soudě podle technické zprávy ke generální opravě, měl být
tehdy snesen starý krov. Průčelí bylo
částečně přefasádováno a rustiku nahradila pásová bosáž. Ve druhé polovině století, údajně v 60. letech, byl do
pilířového schodiště vestavěn výtah.
V 70. letech byla průčelí degradována
osazením zcela nevhodných vyklápě-
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cích oken. Zachovala se pouze dvě původní okna, jedno v levé krajní ose bočního průčelí (roh budovy naproti Cyrilky)
a druhé uvnitř v prvním patře budovy,
do chodby přístavku sociálních zařízení.
Původní stropy, dochované nad levou částí patra, byly provedeny jako typlové, opatřené podbitím. Z dostupných
trámů byly odebrány vzorky pro dendrochronologické datování, kterým bylo
ověřováno případné sekundární období
od jara 1852 do jara 1853.
Výjimkou je trám ve stropě nad středovou chodbou mezi prvním patrem
a půdou, který byl s jistými pochybnostmi odatován do roku 1446. Druhotné
užití některých dalších starých trámů se
už vzhledem k obvyklé praxi jeví jako
pravděpodobné. Svědčil by o tom také
sousední trám ve stropě nad m. č. 205,
který je pravidelně pětiboce otesán
a zjevně pochází z pětiboké vaznice neznámého barokního krovu.

Stará škola
Stará škola, jež byla zřízena r.1786, nacházela se za radnicí, vedle farské zahrady, v domě nynějšího chudobince.
Když její bídná, došky krytá a někdy neopravovaná chalupa
již hrozila sesutím, nařídily vyšší úřady školní, aby obec opatřila jinou místnost, v níž se mělo tak dlouho vyučovati., až se
buď stará škola opraví, nebo opatří nová budova. K zatimní
náhradě zvolen roku 1837 obecní dům na náměstí (dům p.
Dr. Šlechty). K opravě staré školy došlo však teprve r. 1843.
Do opravené budovy však udeřil dvakrát blesk (r.1852 při vyučování a rok nato za noci), čímž byla budova opět značně
poškozena. Učilo se v ní však až do r.1876, kdy byla svému
úkolu odevzdána nynější budova nové školy. Když byla škola dvoutřídní r.1863 rozšířena na trojtřídní, byla jedna učírna
umístněna v obecním domě č.180 (Kudlíkovský dům). Když
pak r. 1874 dům ten za vyučování vyhořel, byla vyučována
III. třída v sále radnice. Stará budova nebyla pak již opravena.
(Voda za deště zatékala do učíren i bytů učitelských, ve zdivu
jevily se povážlivé trhliny a obec musela pomýšleti na novou stavbu). Působili v ní nadučitelé: Antonín Stuchlík 1779
– 1813, Antonín Macháček 10 let, František Sobotka 11 let,
Josef Fiala 36 let.
Zde vzpomínky p. Jana Albacha na tehdejší poměry:
V 1864 roce byla I. tř. u uličky, vedle byla II. tř. a pak byl byt
p. rektora Sobotky.
R. 1868 byla otevřena též III. tř. a to na náměstí v dnešním
domě p. Dr. Šlechty – na obecním domě bývalého starosty
Kudlíka. Tam byli umístěni i obecní býci a žebráčna, někdy si
nám tam baba ohřívala knedlíky a omáčku.
Na starou školu jsme nosívali v zimě polínka na topení
a každý týden z Lanštorfa jeden pecen chleba p. rektorovi.
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Před vánocemi nosívali p. učitelé po domech oplatky pro lidi
a pro dobytek (na Štědrý večer). Ty pro dobytek byly označené petrželovou natí. Učitelé za to dostali mouku, vejce, máslo,
tvaroh a j. Plat měli malý. Proto kdo zabíjel, nosíval jim zabíjačku. Každý den o ½ 7 hod. chodili jsme do kostela a v pátek
v postní dni na “salvu”. Učitel byl varhaníkem a začínal zpívat.
Každou neděli bývala slavná mše s plechovými nástroji a když
kanovník Suchánek kráčel k oltáři, troubili mu intrádu s bubny.
Ministranti byli ve všední den 2, v neděli 4, ve svátek 6. Ve škole jsme se učili v I. a II. tř. číst, psat, počítat a náboženství, v III.
tř. i zeměpis, dějepis, kreslení a mluvnici. Jednou za rok byla
visitace, děkan Polášek z Nové Vsi nás zkoušel a premianti (16)
dostali po knížkách. Ke zkoušce jsme psali “foršrifty” – latinku
a kurent, to psali všichni, např.: “Ať déšť prší neb sníh věje, ať
se boží vůle děje.” Ve škole jsme měli obrazy zvířat, vycpaného čápa, mapy ne. Ke konci roku byl školní výlet na pastvisko
u “Zelnic” nebo za Rybářemi na Výhonku za Viskotovým. Bývaly tam všelijaké kratochvíle, na př. svázali dva kluky do pytle
a dali jim ukusovat z koláče namazaného trnkama a.j. Dostávali jsme tam pečivo a ovoce. Hudbu platila obec. Pokud byly
2 třídy, bylo nás v každé třídě asi 60, později po 40ceti. Než
měl dojít velebný pán, tak učitel ½ hodiny zkoušel. Jak někdo
neuměl, dostal. Když mně bylo 5 let – v roce 1863 vyschla Dyje.
Tehdy bylo největší sucho, lidé jezdili mlet na Dunaj, měřica rži
stála 50 zl. A ječmen se nemohl ani sect, musel se trhat. Každý
rok honili páni jelena. Vypouštěl se u “Větřáka” a uletěl někdy
až ke Ždánicům a ti hecmajstři za ním.
Přepis: Vzpomínky pamětníků zapsala bývalá podivínská
učitelka Božena Nováková (1892-1961)
9
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300 let rybářského cechu v Podivíně
Oslavy 300 let rybářského cechu v Podivíně čtyřma různýma očima. Začaly výstavou na Spolkovém domě a vyvrcholily
na Janohradě.
Vy, kteří jste navštívili rybářskou výstavu na Spolkovém
domě, nebo jste se zúčastnili v sobotu 30. září 2017 kulturního programu, který probíhal v průběhu celého dne na Janohradě a jeho bezprostředním okolí, mi dáte jistě za pravdu, že
se to prostě a jednoduše povedlo. Krásné počasí, které jsme
měli objednané, opravdu přišlo a přilákalo k Janohradu stovky lidí. Od časného rána bylo v jeho okolí vidět spoustu zajímavých starých prutů a jiného rybářského vybavení, protože
probíhaly naše druhé Retro rybářské závody. Přijel dokonce
i kníže s kněžnou a jejich potomky. Nebyli sice z Lichtenštejnska, ale z Týnce a znovu tento tým Týnčanů obhájil prvenství
v Retro rybářských závodech. Největší rybu zdolanou na retro
výbavu chytil pan František Mazánek ze Staré Břeclavi a cenu
za retro rybáře do 15 let si odnesl Lukáš Švec z Podivína.
Po obědě na nádvoří Janohradu začal kulturní program,
který zahájila svým vystoupením Voděnka a poté žáci ZUŠ
z Podivína. Dále program pokračoval vystoupením hudebních a hereckých skupin Mrakoplaš, Jubox, Ondra Klíč, In Vino
Musica a Větry z Jihu. Vše proběhlo bez větších obtíží a před
jednou hodinou ranní vše pomalu skončilo. V neděli ráno
se vypravila delegace tvořená mnou, panem starostou, panem Kostrhunem a jeho dcerou coby překladatelkou, panem
Hájkem jako fotografem a panem Jetelinou režisérem a kameramanem do Břeclavi. Na radnici jsme měli dohodnutou
audienci se zástupci rodu Lichtenštejnů, kterým jsme předali
čestné členství in memoriam, které si již nestihnul převzít jejich prapředek František I. z Lichtenštejna, který ho sice v roce
1937 přijal, ale z důvodu úmrtí si jej nepřevzal. Tímto jsme
zakončili to, co naši rybářští předkové před 80 lety, kdy slavili 220. výročí založení rybářského cechu v Podivíně, nestihli
dokončit.

Výstavní sál Spolkového domu nalákal návštěvníky, spojené s oslavou 300. let cechu rybářského, na rozsáhlou tematickou výstavu. Na této malebné expozici se návštěvník mohl
dozvědět, jak to bylo od počátku založení rybářského cechu,
o jeho historii až po současnost, jeho činnostech, revírech,
úlovcích, současných i dávných členech spolku, a to vše na dobových fotografiích doložených, včetně písemných zmínek, od
kronikáře pana Zdenka Hasilíka. K nejvzácnějším kouskům výstavy bych označila 300. let starou kroniku s mincířem, kterou
věnoval spolku sám kníže, dále historické podstavníky z místního kostela, taktéž dobové rybářské lístky a samozřejmě oči
návštěvníka zaujaly i preparované rybí hlavy rekordních úlovků podivínských rybářů. Příjemnou atmosféru doladila pamětní kniha, která byla pro toto významné výročí vydána, kde se
mohl každý účastník podělit o své pocity, nejen z výstavy, ale
i z celých oslav, písemným zápisem. Tímto mockrát děkuji za
návštěvnost a doufám, že ve Vás všech zúčastněných , zanechala expozizce příjemné dojmy a pocity o činnostech rybářského spolku v Podivíně.
Helena Macánová

Společná fotka retro rybářů
Na závěr bych chtěl vyzdvihnout a poděkovat:
Za výstavu, která dala mnoho a mnoho práce musím poděkovat našemu panu kronikáři Zdenku Hasilíkovi a jeho
dceři Heleně Macánové.
Petře Kosové za to, že si vzala na starost celý zábavný program pro děti a byl opravdu super.
Pavlíně Čapkové za bravurní moderování celé akce.
Voděnce a žákům ZUŠ včetně jejich vedoucích za jejich
krásné vystoupení.
Nové paní kastelánce na Janohradě, která nám vyšla vstříc
ve všech věcech, o které jsme ji požádali.
Zastupitelům města v čele s panem starostou za finanční
podporu.
Členům přípravného výboru, kteří téměř celý rok vymýšleli, řešili a realizovali věci potřebné ke zdárnému průběhu
300 letého výročí.
Členům výboru našeho pobočného spolku, kteří chystali,
uklízeli, vozili a celkově organizačně zabezpečili celou akci.
No a v neposlední řadě Vám všem, kteří jste se zúčastnili
nebo jste se jiným způsobem zasloužili o příjemnou atmosféru tohoto prodlouženého zářijového víkendu. Díky moc!!!
Za MRS PS Podivín
Petr Švec předseda
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Sobotní ráno, 30. září 2017, se „vylouplo“ do skvělého počasí
a znalcům z řad rybářů bylo jasné, že „DNES NÁM TO VYJDE“!
Dopoledne bylo zasvěceno rybářským retro závodům. Kouzelné vody Černé Dyje vybízely k životním úlovkům. Dnes bez
moderní výstroje a výdobytků poslední rybářské módy.
Z ranního oparu se vynořilo 29 rybářů v dokonalém retro outfitu a výbavou pamatující dobu naši dědečků. Dyje se zdráhala
a nevydala své skvosty, ale i tak se dopolední závody v rámci oslav
300. Výročí rybářského cechu v Podivíně dají považovat za velmi
úspěšné.
Odpolední část oslav byla rozdělena na dvě části – kulturní
program na nádvoří Janova hradu a dětský program v předhradí.
Zahájení se zhostily děti z Dětského folklórního souboru Voděnka
a svými pásmy„Ptáčata“ a„Na peci“ potěšily nejednoho milovníka
folklóru.
Naše pobočka Základní umělecké školy si pro tak významné
oslavy připravila opravdu skvostné hudební kousky prezentované celou plejádou hudebních nástrojů a hudebním nadáním podivínských dětí.
Pražská kapela Mrakoplaš byla nejen skvělou volbou pro publikum, ale navíc svým názvem i zárukou pokračujícího dobrého
počasí.
Před branami Janohradu se to celé odpoledne hemžilo jako
v mraveništi. Pro děti zde byl připraven velmi rozmanitý a hlavně
zajímavý program, který prověřil nejenom jejich fyzickou zdatnost, ale i logické myšlení, fantazii, tvořivost a pospolitost s přírodou. Rozjásané oči dětí pak byly tou nejlepší odměnou celého
snažení zvláště, když si děti odnášely spoustu dárečků, které si
vyrobily.
Improvizační vystoupení mladých herců brněnských a pražských divadelních scén bylo zárukou inteligentního humoru.

XLVII. ročník

Jejich improvizační hry, do kterých vtáhli i publikum, byly
jednoduše famózní a zaváhal ten, který si toto vystoupení
nechal ujít.
S přicházejícím soumrakem se nádvoří Janohradu pomalu zaplňovalo fanoušky „mladé“ podivínské kapely I.V.M,
která svými chytlavými texty a taneční muzikou rozezpívala
a roztančila všechny přítomné. A nejenom muziky chtivé fanynky se dožadovaly hudebních přídavků.
Posledním očekávaným hostem večera byla kapela Větry
z jihu, která přivála pořádný bigbeatový nářez. Rocková muzika v podání kapely, která je z 50 % také „naše“ podivínská,
rozehřála i poslední zmrzlé jedince a byla tím nejlepším zakončením oslav.
Spontánní zpěv účastníků oslav při zpáteční cestě autobusem byl už jen pomyslnou třešničkou na dortu.
Třísté výročí rybářského cechu v Podivíně jsme společně
s Vámi všemi oslavili přesně tak, jak bylo naším přáním. Za
krásného počasí, v přátelské atmosféře, se skvělou muzikou,
nádhernými vzpomínkami v podobě fotografií, perfektním
publikem a s báječnou partou rybářských nadšenců to ani
nemohlo dopadnout jinak.
Díky Vám všem, kteří jste s námi oslavili „narozeniny“ svojí
přítomností. Díky za Vaši podporu v podobě dobrovolného
vstupného, které bude věnováno na podporu dětských aktivit v Podivíně. Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc při
přípravách a realizaci. Děkujeme všem rybářům, kteří jakkoliv
přispěli svojí aktivní činností.
Velké díky městu Podivín za finanční podporu, bez které
by se tato akce rozhodně nemohla uskutečnit.
Pavlína Čapková,
moderátorka akce

Vítězný tým Týnčanů

Vystoupení Voděnky

Předání čestného členství zástupcům z rodu Lichtenštejnů na
břeclavské radnici

Zahájení výstavy ve Spolkovém domě

Podivínský zpravodaj
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Rybářské soustředění
Tak jako každý rok jsme se vydali na rybářské soustředění. Dne 17. 6. 2017 jsme
naložili rybářské nářadí do aut a vyrazili k
cíli našeho letošního tábora pod vedením
p. Létala, p. Vavříka a p. Wolfschütze. Tentokrát jsme se vydali do Rajhradic u Brna na

soukromý rybník p. Vepřka, který měl hned
za domem. Počasí bylo pěkné, ale úlovky
byly ještě lepší. Chytlo se mnoho druhů
ryb, kapr, candát, sumec a mnoho dalších.
Dokonce i jeden potápěč. Každý večer
jsme dělali táboráky a opékali špekáčky,

grilovali ryby, které nám pomohl pan majitel ulovit, takže o zábavu bylo postaráno.
Letošní rybářské soustředění se nám líbilo
a už se těšíme na příští, až zase vyrazíme
na týden pod stany k rybníku za krásnými
zážitky.
Lukáš Švec

Opět báječný rekondiční pobyt
Ve sváteční den, v pondělí 8. května 2017, v půl deváté odjeli
členové Svazu důchodců a tělesně postižených do Hotelu Pavla.
Ten se nachází u obce Vlachovice nedaleko Nového Města na Moravě.
Moderně upravená budova v blízkosti lesa a rybníka Sykovec –
ten je nejvýše položeným rybníkem Žďárských vrchů. Zklamáním
byly schody vedoucí k recepci, dále pak už jen spokojenost. Výtah
do druhého a třetího poschodí, ubytování ve vlídných dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích s balkonem.
V přízemí, kromě jídelny s terasou, dost velká společenská
místnost s knihovnou. Všude plno květin a stylových ozdob – obrázků, sošek a váz.
Velmi srdečně nás přivítala paní vedoucí, radovala se z toho, že
jsme přivezli hezké počasí. Ovšem modré nebe nevydrželo. V úterý ráno byl sice hezký pohled na velké sněhové vločky snášející se
k zemi, střet s mrazivým vichrem venku byl docela šok. Odpoledne
byla naplánována prohlídka středověkého města, kde je spousta
zajímavostí. Město je totiž rodištěm mnoha významných osobností – např. sochařů Jana Štursy a Vincence Makovského, jejich díla
potkáváme téměř na každém kroku. Je zde též rodný dům židovské rodiny Brady a katolický kostel zdobený překrásnými sgrafity
dalšího rodáka Karla Němce. Skoro sibiřské podmínky nedovolovaly klidnou prohlídku, každý se těšil do tepla nebo aspoň do závětří.
Ve středu ráno bylo vše v okolí šedivé, protože ráno byly -4°C.
Do odpoledne se vyčasilo a při návštěvě poutního kostela na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou už na nás svítilo sluníčko a vítr byl
také slušný. Bývalá paní učitelka velmi poutavě provázela celým
areálem, zasvěceně hovořila o minulosti, současnosti a budoucnosti této církevní památky. Myslím si, že zaujala i ty nejzatvrzelejší
neznabohy a že na všechny zapůsobilo kouzlo místa. Následovala
prohlídka zámku a kláštera ve Žďáře nad Sázavou.
Ve čtvrtek si program udělal každý sám. Možností vycházek
do okolí bylo dost. Třeba vedlejší obec Tři Studně s nejmenším
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náměstím v EU a historickou zvoničkou. K památným 3 smrkům
a studánkám Barborka a Vitulka (je nazvána na počest předčasně
zemřelé dirigentky Vítězslavy Kaprálové) vede cesta kolem penzionu „Horník“. U toho je jedna z obrovských soch Michala Olšiaka
„Káně“. Další jeho dílo „Výr“ je u penzionu Výr a ve Fryšavě „Houby“.
Na celé Vysočině je jeho děl 18.
V pátek odpoledne, už za zcela jarního počasí, jsme jeli na hrad
Pernštejn, ten každý zná, nebudu zdržovat popisem.
V sobotu odpoledne bylo překvapení, a to velmi příjemné. Ve
Sněžném návštěva zahrady budované v duchu tradic budhismu
a šintoismu. Zídku tvoří těla draků, uvnitř kamenné brány, skalky,
mostky a keramické figurky. Zákoutí bonsají a barevných květin
zvoucích k posezení. Opravdu pohodové místo. Následovala návštěva Podlesíčka, pohádkové vesničky za hotelovým komplexem
Podlesí. Nic moc!
A teď k jídlu. Zas jsme se přecpávali. K obědu i večeři byl výběr ze 3 až 5 výborných jídel. Zpestřením bylo úterní grilování (žel
Bohu se nadalo vydržet u venkovního grilu, děsná kosa nás donutila odnést si dobrůtky do jídelny. Stoly pod terasou u bazénu zůstaly opuštěné).
No a ve čtvrtek byla zase zabijačka, k obědu zabijačková polévka, oba prejty, kysané zelí a brambor. K večeři „zabijačkový bufet“:
jitrnice, jelítka, tlačenka, sekaná, pečené maso, uzené maso, ovar
a pak ještě zákusek. Ostatně sladkosti byly každý den.
Skoro týden utekl jako voda a v neděli po snídani se vracíme
domů. Cestou ještě zastávka ve Vysočina Areně. Procházíme si místa světového závodu v biatlonu. Někteří si jako upomínku sbírají
vystřelené patrony. Prohlédneme si největší lyži v ČR – měří 744cm
a váží 98,5kg. Ještě zastávka v Kuřimi na oběd a pak hurá do Podivína.
Bylo to fajn. Dík paní Marii Ondrákové za nápad a uskutečnění, paní Aleně Ondrákové za cvičení, všem ostatním za příjemnou
společnost.
Helena Heráková
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130 let hasičského sboru Podivín

Žehnání praporu - zprava farář Bedřich Sl., starosta ASDH Froněk Josef
V sobotu 12. srpna 2017 byla příležitost, abychom si v našem městě
na zdařilé akci připomenuli záslužnou
činnost našeho hasičského sboru.
Rozsáhlejší historii od jejího založení v roce 1887 jsem věnoval pozornost
na stránkách tohoto zpravodaje i v regionálním tisku pravidelně od roku
1977 a to vždy při tak řečeno kulatých
výročích sboru.
Ten letošní příspěvek bych proto
věnoval zážitkům, které jsem zaznamenal z průběhu slavnostního aktu věnovaného tomuto výročí a celé slavnosti.
Od ranních hodin byla před Starou
radnicí a v hasičské zbrojnici připravena výstava hasičské techniky místního
sboru i dalších jednot, včetně profesionální Záchranné stanice Břeclav.
Návštěvníci měli možnost zhlédnout
překvapivě různorodou skladbu prostředků, kterými jednotky disponují,
i jejich praktické využití, jak jsme mohli zhlédnout například při praktické
ukázce „bourání“ havarovaného automobilu.

Slavnostníí svěcení
Sl
ě
í - žehnání
ž h á í praporu se konalo od 10. hodiny ve farním
chrámu sv. Petra a Pavla, které provedl pan farář Mgr. Slavomír BEDŘICH.
Ve svém vystoupení ocenil záslužnou
a obětavou činnost členů i jejich příkladný vztah k bližním a našemu společnému majetku. Ve stejném duchu
odeznělo i vystoupení starosty města
Stanislava MACHOVSKÉHO. Za ocenění práce sboru a dlouholetou podporu
městem, veřejností i orgány státu, poděkoval velitel jednotky Zdeněk KUČERA.
Rozvinutí praporu u patrona sv. Floriána na sousoší Imacullata - praporečník
BUCHA Ladislav a Gála Miroslav

Mezi významné hosty slavnosti
je třeba připomenout účast ředitele
břeclavského územního hasičského
odboru – plk. Ing. Františka HUŠKA
a velitele břeclavské požární stanice
– mjr. Ing. Tomáše HAVLÍKA. Nechyběli ani zástupci okolních sborů i bývalí
aktivní hasiči – Josef DUDA, Bohumil
MAREK a další. Čestným hostem byla
i paní Marie RADVANOVSKÁ, manželka
obětavého hasičského činovníka.

Před zásahovým vozidlem – Froněk
Josef , Němeček Vlastimil , Kučera
Zdeněk a mjr. Ing. Havlík
Celý slavnostní akt byl ukončen
přátelským setkáním pozvaných hostů
a členů sboru ve Sklepním restaurantu
U Františka.
130. výročí založení hasičského
sboru v našem městě bylo dobrou příležitostí, abychom ocenili obětavou,
nezištnou a dobrovolnou práci našich
hasičů. Přejeme jim i nadále trvalou
podporu města, ale i nás všech a do
vínku do dalších let navíc - příliv nových mladých pokračovatelů této záslužné a potřebné činnosti.
Vlastimil N ě m e č e k

130. výročí založení hasičského sboru v Podivíně
V první polovině srpna, přesněji v sobotu 12.8.2017 proběhla
na několika místech města oslava 130. výročí založení hasičského
sboru v Podivíně. Výstava hasičské techniky a ukázka vyprošťovacích prací byla k vidění na náměstí před Starou radnicí. Předání
praporu s pamětní stuhou Města Podivína, slavnostní mše a žehnání praporu se uskutečnilo v kostele sv. Petra a Pavla. Poslední,
již méně oficiální oslava u číše vína, proběhla ve Sklepním restaurantu U Františka. Na všech jmenovaných místech se setkali představitelé vedení a členů hasičských sborů nejenom z Podivína, ale
také z Břeclavi, Přítluk, Valtic a dalších obcí s občany našeho města.

Podivínský zpravodaj

Akce proběhla ku spokojenosti všech zúčastněných. A že jich
bylo!
Největší poděkování za přípravu oslavy si zaslouží všichni podivínští hasiči a, jak v kostele zazněno, i hasičky /míněny tím členky
hasičského sboru/.
Já osobně /byť jsem to učinil již při předávání praporu v kostele/ chci ještě jednou poděkovat všem členům zásahové jednotky
za jejich obětavou práci.
Stanislav Machovský
starosta
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Sbor dobrovolných hasičů Podivín
V letošním roce si sbor dobrovolných
hasičů Podivín připomíná 130. založení. K příležitosti oslavám založení sboru
byl pořízen slavnostní prapor. K vyrobení praporu byla oslovena firma Alerion
z Brna. Návrhu na vyšití praporu se ujal
Miroslav Růžek z Podivína. 12.8.2017
proběhlo slavnostní žehnání praporu
v kostele sv. Petra a Pavla v Podivíně.
Součástí oslav byla výstava hasičské
techniky za přítomnosti hasičů z okol-

ních sborů, Přítluk, Velkých Bílovic, Staré
Břeclavi a příslušníci HZS JMK stanice
Břeclav se svojí technikou. Slavnosti se
dále jako hosté zúčastnili ředitel územního odboru Břeclav plk. Ing. František Hušek Ph.D. a velitel požární stanice Břeclav
mjr. Ing. Tomáš Havlík. Jednotka Podivín
předvedla vyproštění osoby z havarovaného vozidla. Závěrem bych chtěl touto
cestou poděkovat panu starostovi Stanislavu Machovskému, místostarostovi

Petru Průdkovi, všem radním a zastupitelům za podporu, kterou nám věnují,
a doufáme, že tomu bude i nadále. Všem
spoluobčanům, kteří nás podpořili svojí
účastí na našich oslavách.
A velký dík patří panu faráři Slavomíru Bedřichovi za požehnání praporu
a mši svatou.
Děkují Hasiči Podivín
Za SDH Podivín
velitel hasičů Kučera Zdeněk

Podivínská kronika
Rok 1917 – pokračování
Odpor proti absolutní moci úřední vzrůstal konečně i v armádě. Deserce vojáků se stále množila a vojáci na dovolené
se jednoduše ke svým oddílům nevraceli. Pátrání a honičky na
zběhy konalo četnictvo sesílené vojenskými oddíly s výsledkem
ponejvíce negativním. Zběhové ukrývali se v lesích a na samotách v celých skupinách, zvaných „Zelené kádry“. Měli zbraně
a přepadům se strany pronásledovatelů se bránili. Venkovský lid byl zběhům nápomocen, dával jim výstrahy, potraviny
i úkryt. Budiž zaznamenáno, že místní četnictvo chovalo se ke
zběhům dosti mírně a shovívavě.
Rozvrat ve vojsku a tichá revolta v obyvatelstvu neušla pozornosti vládnoucím kruhům a proto byly činěny pokusy o separátní mír mezi Rakousko-uherskem a mocnostmi dohodovými. Zahraniční akci o mír vedl bratr rakouské císařovny Zity princ
Sixtus a hrabě Czernin, kdežto s českými poslanci na říšské radě
ve Vídni navazoval jednání ministr Trnka, ovšem bezvýsledně.
Vnitrozemské porady konaly se ve slibech udělení národnostní
autonomie v rámci říše Rakouské a do těchto porad najednou
vyzněl manifest českých spisovatelů a učenců ze dne 19. května 1917, který varoval české poselstvo na říšské radě před kom-

promisem s vládou vídeňskou a reklamoval úplnou svobodu pro
národ Český.
V důsledku toho učinil Český svaz poslanců na říšské radě ve
Vídni ústy svého předsedy Frant. Staňka známé prohlášení, jímž
se požadovalo přetvoření dualistického útvaru říše na stát spolkový ze svobodných rovnoprávných národních států a sloučení
československé větve uherské s historickou vlastí českou. Podobné prohlášení učinili i zástupci Jihoslovanů a Ukrajinců a později
i zástupce Poláků.
Tím bylo parlamentární jednání ukončeno a další vývoj vyčkáván od výsledku války. Poslední pokus na povolnost českých
poslanců byl učiněn rozsáhlou amnestií dne 2.července 1917, jíž
byli propuštěni za žaláře Dr. K. Kramář, V. Klofáč, Dr. Rašín aj., leč
na rozhodnutí Čechů neměla amnestie již žádného účinku.
V tu dobu byla založena v českých zemích i mohutná organisace svépomocná „České srdce“, ku zmírnění nouze strádajících
dětí a chudiny, jejíž význam byl zejména pro kraje průmyslové
neocenitelný.
(zveřejněno v původním znění)
-rm-

Změny v doručování poštovních zásilek v Podivíně
Dnem 1. září 2017 došlo ke změnám na České poště Podivín. Příkazem Generálního ředitelství České pošty
v Praze bylo zrušeno pracoviště poštovních doručovatelek v Podivíně a poštovní doručovatelky byly převedeny
na pracoviště v Lednici. Z Lednice se každé ráno přesunou do Podivína, aby v Podivíně roznesly poštovní zásilky
a peněžní poukázky. Tato změna se týká hlavně těch, kteří pobírají jakýkoliv druh důchodu, sociálních dávek atd..
Pobiratelé důchodů a dávek, mimo občanů, kteří si na poště zařídili tzv. „odnos“, musí vyčkat doma na poštovní
doručovatelku, která jim předá poukázku, se kterou si peněžní zásilku vyzvednou na poště. V případě, že poštovní
doručovatelka nezastihne důchodce doma, zanechá důchod na poště Podivín.
Doručování balíků zůstává tak, jak to bylo doposud.
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Základní škola
První den ve školním roce 2017/2018
Prázdniny jsou za námi a žáci naší školy v pondělí 4. září
v 8:00 hod. usedli do lavic, aby slavnostně zahájili nový školní
rok 2017/2018. V doprovodu svých nejbližších přišli poprvé
do školy prvňáčci, které jsme spolu se starostou města S. Machovským a s třídní učitelkou Mgr. A. Rackovou přivítali v jejich nové třídě. Žáci naší školy se můžou mimo jiné těšit na
různé soutěže, kulturní a sportovní akce pořádané školou –
divadelní představení, exkurze, výlety, plavání, bruslení, LVK,
ples atd.
Všem žákům přeji úspěšné vykročení do nového školního
roku, hodně studijních úspěchů a dobrý pocit ze školních lavic.
V letošním školním roce zahajujeme celkem s 219 žáky.
Ředitel školy:
Zástupce ŘŠ:
Výchovný poradce:
Metodik prevence:
Třída
I. A
II.
III. A
III. B
IV.
V. A
V. B
VI.
VII.
VIII.
IX.

Mgr. Miroslav Cagášek
Mgr. Alena Veselá
Mgr. Dagmar Mačicová
Mgr. Markéta Svobodová

Jméno třídního učitele
Mgr. Anna Racková
Mgr. Kristýna Řezáčová
Mgr. Martina Poláchová
Mgr. Vlasta Mihalíková
Mgr. Zlatka Floriánová
Mgr. Jitka Kolaříková
Mgr. Zuzana Pálková
Mgr. Jiří Medek
Mgr. Pavla Schallenbergerová
Mgr. Jitka Harnušková
Mgr. Irena Šemorová

Podivínský zpravodaj

Počet žáků
18
29
16
16
28
17
14
21
18
24
18

Pedagogové bez třídnictví:
Mgr. Jana Leblochová
Bc. Tomáš Studený
Mgr. Markéta Svobodová
Školní družina:
pí Jiřina Valíčková
pí Věra Holubová
Asistentka pedagoga:
Bc. Hana Vízdalová
pí Jitka Švábová
pí Věra Holubová
pí Radmila Roušarová
Mgr. Oldřiška Smatanová
Provozní zaměstnanci:
pí Libuše Paulíková
pí Miroslava Konfráterová
pí Marie Průšová
pí Jana Syslová
p. Karel Gála
Školní družina je zcela naplněna a pracuje ve dvou odděleních po 29 žácích.
Denní rozvrhy a fotografie jednotlivých tříd jsou k dispozici na internetových stránkách školy www.zspodivin.cz.
Všem zaměstnancům přeji při plnění náročného výchovně
vzdělávacího procesu a vytváření podnětného zázemí hodně
sil a pracovní pohody.
Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel školy
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Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře pro školní rok
2017/2018
Pro přijímací řízení ve školním roce 2017/2018 platí zejména:
• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do 30. listopadu 2017 pro
1. kolo přijímacího řízení;
• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2018 pro 1. kolo
přijímacího řízení;
• uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání
k 30. listopadu a až na 2 obory vzdělání k 1. březnu; školy
(obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve
stejném pořadí;
• termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do
oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do
15. ledna 2018; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2018;
• termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do
oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech
od 15. ledna do 31. ledna 2018;
• termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího
řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna
do 30. dubna 2018;
•
přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů
vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se
konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2018;
v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou
oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání.
Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září 2017 a zveřejní je
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2018.
Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem;
hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče
nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání
u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů
i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro
1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky uskuteční nejdříve 22. dubna 2018.
Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj
zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní
formy vzdělávání).
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Organizační informace pro školní rok
2017/2018
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne
ve všech základních školách, středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a čtvrtek
27. října 2017.
Volno ředitele školy v pátek 22. 12. 2017.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. 12. 2017
a skončí v úterý 02. ledna 2018. Vyučování začne ve středu
03. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 02. února 2018.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny takto:
05. 02. 2018 – 11. 02. 2018.
LVK 6. - 9. ročník proběhne v týdnu od 17. února do 23. února
2017.
Školní ples pořádáme 09. března 2018.
Zápis do 1. ročníku povinné školní docházky se koná 11. dubna 2018.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března 2018
a pátek 30. března 2018.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 2018 do
pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne
v pondělí 03. září 2018.

Státní svátky České republiky
1. leden
8. květen
5. červenec
6. červenec
28. září
28. říjen
17. listopad

Den obnovy samostatného českého státu
Den vítězství
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení Mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého
státu
Den boje za svobodu a demokracii

Ostatní svátky
1. leden
16. duben
1. květen
24. prosinec
25. prosinec
26. prosinec

Nový rok
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční

Významné dny České republiky
16. leden
27. leden
8. březen

Den památky J. Palacha
Den památky obětí holocaustu a předcházení
zločinům proti lidskosti
Mezinárodní den žen
Podivínský zpravodaj
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9. březen
12. březen
28. březen
7. duben
8. duben
5. květen
15. květen
1. červen
10. červen
18. červen
27. červen
26. září
11. listopad
20. listopad

číslo 3

Den památky obětí vyhlazení terezínského
rodinného tábora v Osvětimi - Březin
Den přístupu České republiky k Severoatlantické
smlouvě (NATO)
Den učitelů, Den narození J. A. Komenského
Den vzdělanosti
Mezinárodní den Romů
Květnové povstání českého lidu
Den rodin
Mezinárodní den dětí
Vyhlazení obce Lidice
Den hrdinů druhého odboje
Den památky obětí komunistického režimu
Evropský den jazyků
Den válečných veteránů
Den přijetí Úmluvy o právech dítěte

XLVII. ročník

Adopce na dálku
Letos již tradičně proběhne na naší škole sbírka na podporu projektu Arcidiecézní charity Praha Adopce na dálku.
Během října a listopadu budou moci žáci přispět peněžitou
částkou na vzdělávání dvou chlapců z Indie Antonyho a Maliga. Oběma hochům se daří dobře, jeden dokonce dosáhl samého výborného hodnocení. Druhému se nepodařila zkouška
z matematiky a během následujících týdnů čekáme na zprávu
o výsledku opravného testu. Věříme, že vše dobře dopadne.
Rodiny podporovaných dětí vyjadřují touto cestou velké díky
všem, kteří se do projektu zapojí i jen symbolickou částkou.
Překlady dopisů a fotografie chlapců budou vyvěšeny jako již
tradičně u vstupu do školy.
Mgr. Zuzana Pálková, koordinátor projektu

Připomenutí významných výročí, která měla zásadní vliv na české dějiny
říjen 2017 - 500 let od vystoupení Martina Luthera
listopad 2017 - 100 let od bolševické revoluce v Rusku
2018 – 70 let od komunistického převratu

srpen 2018 – 50 let od okupace armádami Varšavského paktu
září 2018 – 80 let od Mnichovské dohody
říjen 2018 – 100 let od vzniku Československa

Výlet do Prahy
Když jsme žákům 2. stupně oznámili,
že připravujeme opět po roce zájezd do
Prahy, zájem byl velký a všech 53 míst se
rychle obsadilo. Lákadlem letošního programu byla prohlídka Národního divadla,

Podivínský zpravodaj

kterou jsme měli domluvenou několik
měsíců předem.
Tentokrát nás zájezdový autobus vysadil u lanovky na Petřín. Na Petříně si
zájemci prošli známé zrcadlové bludi-

ště a potom jsme sešli Petřínskými sady
k Pražskému hradu. Zážitkem pro některé byla bezpečnostní kontrola, kterou
jsme museli při vstupu na hradní nádvoří
projít. Po roce jsme si opět vychutnali
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monumentalitu Katedrály svatého Víta
i výhled z terasy na Prahu a potom jsme
sešli po zámeckých schodech ke Karlovu
mostu, který si žáci prošli svým tempem
samostatně, aby v klidu nasáli atmosféru mostu a mohli obdivovat umění
malířů karikatur. Tlačil nás čas, v 15,00
hodin jsme měli domluvenou návštěvu Národního divadla. Prohlídka začala

číslo 3

říjen 2017

ve foyer, odkud jsme sešli do sklepních
prostor budovy, kde jsme našli mezi
základními kameny zabudovanými ve
zdi také podivínskou cihlu s číslem 20.
Po úzkém schodišti jsme vystoupali až
na terasu divadla. Zasedli jsme také na
sedadlech horního balkonu a oči nám
klouzaly od prezidentské lóže umístěné
vpravo od jeviště přes Hynaisovu opo-

nu až ke stropu, kde visel obrovský lustr
s 200 žárovkami.
Mysleli jsme, že celodenní výlet žáky
unavil a cestou domů budou podřimovat,
ale energie měli na rozdávání, hlavně šesťáci. Nikomu nevadilo, že jsme se vrátili až
kolem desáté hodiny, druhý den byl totiž
státní svátek a do školy se tedy nevstávalo.
Mgr. Pavla Schallenbergerová

Dopravní výchova
18. září se žáci čtvrtého a pátého
ročníku zúčastnili dopravní výchovy.
Teoretická část proběhla ve škole. Na tu
praktickou jsme vyrazili na parkoviště
ke Sportu, kde pro děti bylo připraveno
dopravní hřiště, slalom, kruhový objezd
a světelný semafor. Jezdilo se nejprve
cvičně a poté naostro, jako opravdoví řidiči – sbíraly se i trestné body, například
za nedodržení přednosti v jízdě. Děti se
dozvěděly, jak se mají chovat jako účastníci silničního provozu, zopakovaly si
důležitá pravidla a dopravní značky. Žákům se dopravní výchova líbila a doufáme, že získané vědomosti budou využívat v praxi.
Mgr. Jitka Kolaříková,
Mgr. Zuzana Pálková

Sedmáci u hasičů v Břeclavi
Nabídka pana Jeřely, zda nechceme se sedmáky navštívit
požární stanici v Břeclavi, nám kápla do noty. Právě v sedmém
ročníku se totiž žáci ve hodinách tematicky zaměřených na
ochranu člověka za mimořádných událostí seznamují s informacemi o požárech. V Břeclavi nás v učebně požární stanice
čekala beseda s panem Jeřelou, během které se žáci dozvěděli o prevenci před požáry, o základech poskytnutí první
pomoci, ale také si zopakovali to, co věděli z předchozích let
o sirénách, poplaších, sbalení evakuačního zavazadla. Žáci se
dozvěděli také mnoho zajímavého o činnosti hasičského sboru, ale i činnosti integrovaného záchranného systému. Nejzajímavější pak byla prohlídka požárních vozidel. Všichni využili
možnosti sednout si do kabiny požárního auta nebo potěžkat
některé nástroje, které hasiči při záchranných akcích používají.
Mgr. P. Schallenbergerová

Veršování páťáků
Na začátek školního roku si žáci 5. A připravili několik básniček. Jak se jim podařily, posuďte sami.
Mně se tedy ovšem pekelně líbily.
Škola a prázdniny
Po prázdninách brzo vstát, prázdniny se budou smát.
My, svou funkci splnily, školu Vám odpustily.

Celé ty dva měsíce, dlouhé ze všech nejvíce,
u rybníka, u moře chytali jsme úhoře.
Teplo bylo moc a moc, byla teplá i ta noc.
A proto jsme stanovali, táboráky dělali,
a tak jste si ty prázdniny, dozajista užili.
A tak škole předám vládu, teď je ona na řadě.
Psaní, čtení, počítání, nevyhneš se zábavě.
(Y. E. Middleton)
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Nachystáme knížky, pouzdra a pastelek spousta.
Do školy se zas těšíme, spoustu toho uděláme.
Násobilku, čtení, psaní, těžkého nic pro nás není.
A pak honem domů, máme toho velkou fůru.
S úkolem a s radostí, máme mnoho starostí.
(D. Vidlářová, V. Hemzová)
Září
Dveře se už otvírají, vědomosti už nám zrají.
Třídy se už plní lavicemi, a všude se to hemží dětmi.
Nový školní rok začíná a všude voní jen svačina.
(D. Lukešová, M. Budín)
Děti jdou do školy
Maminky už křičí a děti zas brečí.
Nechce se jim do školy, už musí psát úkoly.

XLVII. ročník

V žákovské už mám známku, a taky jednu poznámku.
Napsali už pro mámu, ne moc krásnou pohádku.
B. Doláková, M. Vidlářová)
Už začíná září a ve škole se zase vaří.
Já už čekám jen na první školní den,
kdy už nebudu chodit ven. Budu psát úkoly
a vesele chodit do školy.
(J. Švec)
První školní den
Dostáváme sešity a učebnice, najdu v nich však i více.
Taky nové pouzdro mám, všech se na to taky ptám.
A to je konec prvního dne školy,
naštěstí ještě nechodím o holi.
(J. Berka)
Mgr. Jitka Kolaříková

Mateřská škola
Začátek školního roku v mateřské školce
V letošním školním roce bylo k 1.9.2017 přijato do mateřské školy 100 dětí, což je maximální povolená kapacita.
Děti jsou rozděleny ve čtyřech třídách. Děti předškolního věku byly umístěny do dvou tříd v horním patře budovy
a doplněny dětmi 4-5 letými. Mladší děti jsou umístěny ve
spodním patře.
Třídy jsou naplňovány do počtu 25 dětí. Dětí mladší tří
let byly do mateřské školy přijaty s přihlédnutím k jejich
fyzické a psychické vyspělosti a s ohledem na bezpečnost
vzhledem k bariérovosti budovy. Ve spolupráci se zřizovatelem vznikla koncem loňského školního roku studie budovy
pro děti dvouleté.

Tabulka počtu dětí pro školní rok
2017/18
Děti

celkem

dívky

chlapci

5-7 leté

35

14

21

4-5 leté

30

13

17

3-4 leté

21

14

7

mladší 3.let

14

7

7

celkem

100

48

52

Třída

Počet dětí Počet dívek Počet chlapců 5-7 leté děti 4-5 leté děti 3-4 leté děti Děti mladší Provozní doba
3.let

Kuřátka

25

13

12

0

8

8

9

7:00(30)-15:30

Sluníčka 25

15

10

0

8

12

5

6:30-16:00

Koťátka

25

7

18

16

8

1

0

6:30-16:00

Berušky

25

15

10

19

6

0

0

7:00(30)-15:30

Podivínský zpravodaj
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Personální obsazení školy:
Ředitelka: Bc. Lenka Studená, MBA
Třída Kuřátka
učitelky: Bc. Hana Hrabalová, Bc. Lenka Studená, MBA
chůva: Edita Kovaříková
Třída Sluníčka
Učitelky: Mgr. Jana Crhová, Miroslava Švestková
Třída Koťátka
Učitelky: Bc. Hana Hřebačková, Petra Foukalová, Dis.
Třída Berušky
Učitelky: Jana Švecová, Marie Blažková
Podle školského zákona je od 1.9.2017 pro děti, které
dosáhnou od 31. srpna pěti let, je předškolní vzdělávání povinné. Tyto děti se musí být přítomny od 8 do 12 hodin v mateřské škole mimo prázdnin základní školy. Rodiče provádí
omlouvání dětí písemně mimo školních prázdnin, kdy stačí
pouze ústní omluvenka.

Skautský oddíl – 30 let výročí
Tento rok náš oddíl slaví 30 let od svého založení. Historicky to není žádné velké jubileum, ale pro nás je to třeba i doba,
kterou jsme na světě (nebo taky dvakrát
tolik). 9. 9. jsme proto uspořádali na klubovně výstavu, kde jsme prezentovali celých 30 let své činnosti od počátku až do
současnosti. Návštěvníci si zároveň mohli prohlédnout naše skautské prostory.
V areálu klubovny jsme pak postavili pár
táborových staveb (tee-pee, pantheon,
hangár) a probíhal doprovodný program;
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výroba turbánků, tvoření origami, skautský kvíz, lanové překážky a lezecká věž.
Poslední jmenovaná se zejména mladším
návštěvníkům líbila nejvíce. Naším cílem
bylo trhnout zajímavý rekord, takže jsme
společně zdolané trasy sčítali a doufali, že
zvládneme aspoň Sněžku. Tu jsme zvládli, neb jsme vylezli přesně 1618 m. Když
bychom tuto výšku přičetli k nadmořské
výšce Podivína (žádná hora se neleze od

číslo 3

nuly), dostali bychom se až na Stuhleck
(jeho vrchol), oblíbené to místo moravských lyžařů.
Celé odpoledne hudebně doprovázeli
kytaristi a zpěváci, aby skautská/táborová
nálada byla dotvořena:) Večer byli pozváni „bývalí“ členové oddílu k ohni, stejně
tak jako aktuální podrádcové, rádcové
a vedení. Současní a mladí převažovali,
možná i proto, že náš oddíl se neustále
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rozrůstá; oproti pár desítkám v minulosti,
jsme nyní už několik let za stovkou (nyní
120 registrovaných členů, což už je na
jeden oddíl opravdu moc). Povídalo se,
jedlo a zněly písně. Věřím, že všem se to
moc líbilo, tak třeba příště oslavíme i půlkulatiny!
Za 12. YMCA-SKAUTský oddíl Táborový oheň Podivín
Žbb

Krojované hody a hodky 2017
Také letos se v našem městě konaly krojované hody a hodky, které tradičně připadají na svátek svatého Petra a Pavla,
patronů kostela. Každým hodům musí vždy předcházet velké přípravy. Ani tyto nebyly výjimkou, ale společně jsme je
zdárně zvládli, máju postavili, koláčky napekli a vše mohlo
začít. V pátek 30. června večer byla na programu předhodová
zábava, která se již pomalu stává tradicí, neboť se konala posedmé. Přestože její průběh narušilo nepříznivé počasí, bylo
se i tak na co dívat. Vystoupily VUS Ondráš z Brna a soubor
Všetečníci z Bratislavy. Velice si vážíme účinkujících i všech
návštěvníků, že se nenechali počasím odradit a přišli. V dalších dnech se naštěstí počasí umoudřilo.
Hlavní hodové veselí se v Podivíně již mnoho let odehrává
v sobotu a neděli, což letos připadlo na první dva červencové
dny. K poslechu a k tanci nám hrála DH Bojané z Dolních Bojanovic. O týden později pak následovaly hodky s DH Lanžhotčanka. Přípravy a organizace hodů se zhostili stárci Jakub
Zezula s Barborou Zezulovou a Marek Huňa s Evou Kosovou,
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kterým pomáhalo dalších 15 krojovaných párů. Uvědomujeme si, že se při přípravě neobejdeme bez pomoci rodičů,
přátel a dalších občanů, včetně Města Podivína. Každé pomo-
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číslo 3

ci si moc vážíme a všem touto cestou děkujeme. Vedle toho si
vážíme také všech návštěvníků a přespolních krojovaných, kterých bylo letos mimořádně hodně. Věříme, že si v příštích letech
zachováme vaši přízeň a skromně doufáme, že se Vás podaří
přilákat i více. Třeba už na štěpánské zábavě, kterou pro letošní
rok nově plánujeme, nebo na tradičním krojovém plese.

říjen 2017

Závěrem si dovolujeme pozvat všechny nové nadšence,
kteří by naše řady chtěli ještě více rozšířit. Jsme rádi, že se podivínská chasa rozrůstá a byla by škoda, kdyby se to mělo v budoucnu změnit. Více informací o nás naleznete na Facebookové stránce „Chasa Podivín“, kde také zodpovíme vaše případné
dotazy. Brzy zde najdete také termíny chasovních zkoušek.

Rok uplynul jako voda
Čas ve Voděnce plyne jako voda, střídají se zkoušky malé
a velké Voděnky a pořádá se jedna akce za druhou. V průběhu
jara se nám podařilo uspořádat první dětský krojový ples v Podivíně. Účast krojovaných dětí za doprovodu rodičů byla pro
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nás překvapující a také potěšující. Děti ples zahájily předtančením České besedy a také si společně zadováděly při tanečních
hrách. Na děti čekala i bohatá tombola. Všem děkujeme za účast
a podporu a těšíme se na další ročník. V jarním období jsme také

Podivínský zpravodaj

říjen 2017

číslo 3

přijali pozvání na některé dětské plesy v okolních obcích. Přivezli jsem si i medaile a poháry z tanečních soutěží. Děti soutěžily ve
vrtěných i verbuňku. V tomto období se někteří stateční zúčastnili pěvecké soutěže Zpěváček Podluží a také taneční soutěže
Dětský verbíř Podluží, kde měli možnost získat cenné zkušenosti
a porovnat své síly s ostatními zúčastněnými. Oslavu Dne matek
místního Svazu invalidů oživily svým vystoupením děti z malé
i velké Voděnky. Slunečné počasí tohoto sobotního odpoledne jsem využili ke společnému focení souboru na místním Židovském hřbitově. V květnu jsme také přijali pozvání na dětské
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hody v Charvatské Nové Vsi, kde jsme si zatančili a taky se pořádně opálili:))) K posledním akcím loňského školního roku patří
již tradiční místní dětské hody, které se konaly trochu netradičně v polovině června. Netradiční byl také dětský stárek a stárka,
kterým byl Petr Opluštil s Kateřinou Ferbarovou. Děti z Voděnky
už mají jasno a na další stárkování mají pořadník:)) A jak to tak
bývá, to nejlepší nakonec. Společný závěrečný táborák „Na bažině“. Tentokrát nám poprchalo, ale i tak jsme si to užili. Velký dík
patří Voděnkovým rodičům, kteří nás doprovází na všech akcích
a pomáhají nám

Modré úterý
Od 18. 7. 2017 jsme za podpory města
Podivína spustili hudební projekt „Modré
úterý“.
Projekt je určen všem milovníkům různorodých hudebních žánrů, od vážné muziky, přes folk k folklóru až po jazz. „Modré
úterky“ nabízí nevšední hudební zážitky
umocněné prostory Spolkového domu.
Jsme velmi potěšeni, že si náš projekt,
i za tak krátkou dobu svého trvání, našel
své příznivce, hudební „fajnšmekry“, ale
i občasné kolemjdoucí, kteří se nechali zlákat modrými tóny. Někoho oslovila muzika,
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jiného zase vína špičkových vinařů, která
se už stala nedílnou součástí našich/vašich
úterků. Především nás ale všechny spojila
hudba.
To, že nám právě nastává podzim neznamená, že bychom s tímto projektem
končili. Naopak! Budeme se i nadále potkávat v pravidelných 14 denních intervalech,
vždy v 19.30 hodin.
Aktuální informace o koncertech, kapelách i místu konání sledujte na www.akusticky.cz, facebooku, na plakátech a v hlášení městského rozhlasu.

Děkujeme všem našim příznivcům
za vytvoření skvělé atmosféry při všech
koncertech, děkujeme za Vaše podněty,
kterými se necháme inspirovat pro výběr
dalších interpretů, děkujeme městu Podivín za podporu a spolupráci.
Nechte se s námi unášet na „modrém
vlnobití“ hudebních skvostů.
Eva Kosová,
K-Vision s.r.o.
Richard Lekavý, ZUŠ Břeclav –
pobočka Podivín
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Veselý krokodýl
Rád bych pozval všechny děti, které ještě nenavštěvují školku
a jejich rodiče do mateřského centra Veselý krokodýl, YMCA Podivín. Probíhá každé pondělí a čtvrtek od devíti do jedenácti hodin
dopoledne v Spolkovém domě Podivín. Hrajeme si, učíme se básničky a říkanky, zpíváme a doprovázíme se k tomu na hudební
nástroje, tancujeme, malujeme a vyrábíme. Děti se tak příjemnou
cestou naučí něčemu novému, seznámí se s dětským kolektivem
a najdou si první kamarády.

Dnes už je to přibližně rok, co Veselý krokodýl užívá pro svoji
činnost několik prostor v zrekonstruovaném Spolkovém domě.
Prostředí Spolkového domu se plně osvědčilo pro setkávání rodičů s dětmi a nově jsme se mohli scházet i během letních prázdnin, což bylo zejména v letošních tropických dnech velmi příjemné. Děkuji za tuto možnost.
Budou se na Vás těšit
Vojta a Terezka Pálkovi

Mistr ČR v lukosřelbě
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O víkendu 30. 9. – 1. 10. 2017 se v Římově u Českých Budějovic konalo dvoudenní Mistrovství ČR 2017 ve 3D lukostřelbě,
kterého se zúčastnilo cca 180 soutěžících rozdělených do různých kategorií podle druhu luku a věku sportovce. O medaile
bojovali také dva lukostřelci z Podivína pod vedením trenéra
Jaroslava Wunche, Veronika Veselá a Matěj Havlík. Ten se se
ziskem 985 bodů postaral o senzační vítězství v kategorii žáků
do 13 let a stal se tak mistrem České republiky. V kategorii dospělých jeho trenér obsadil 2. místo. Trenér se Matějovi a jiným
dětem věnuje každé pondělí v podivínské školní tělocvičně.
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3D Lukostřelba představuje spojení lukostřelby a pohybu, někdy i v poměrně náročném terénu a střílí se do zhruba
30 zvířecích figurín v životní velikosti z různých vzdáleností.
Figuríny mají zónová označení, která jsou různě bodována.
Během soutěže vládla na trati i mimo ni příjemná přátelská
sportovní atmosféra. I když jsou soutěžící soupeři, jsou to i přátelé a vzájemně si pomáhají i radí.
Pokud by Vaše děti měly zájem, mohou navštěvovat kroužek lukostřelby každé pondělí od 14:30 hod. na ZŠ Podivín,
který zde pořádá Duhovka Břeclav.

Taneční studio N.C.O.D.
PRAVIDELNÉ TANEČNÍ LEKCE V
PODIVÍNĚ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KAŽDÉ ÚTERÝ 16:30 –
17:30
V SÁLE BESEDNÍHO DOMU
Taneční studio N.C.O.D. (No
Comment Only Dance) se specializuje na tanec zvaný STREET DANCE, který se stává stále více populárním. Tento taneční obor zastřešuje velké množství tanečních stylů, jež se neustále rozvíjejí, a každý
si určitě naleznete ten svůj.
Zajišťujeme dětem, mládeži
a dospělým vzdělání v oblasti moderního tance, pořádáme vzdělávací workshopy, organizujeme
různá vystoupení a taneční show
pro rodiče a veřejnost, zajišťujeme účast členů na tanečních soutěžích, vzdělávacích workshopech
a soustředění.
Taneční studio vzniklo v roce
2011. Nyní vyučujeme v 17ti
městech a obcích včetně PODIVÍNA. Věnujeme se dětem od 3 let,
dospělým do xx let. Taneční studio navštěvuje celkem více jak
250 členů. Taneční aktivity bychom chtěli do budoucna dále
rozšiřovat a doufáme, že se nám
podaří rozšířit lásku k tanci směrem k dalším dětem, mládeži a dospělým, kteří budou chtít využít
svůj volný čas zdravěji, aktivněji,
v kruhu nových přátel a získávat
tak nové zážitky a zkušenosti.
Na soutěžích jsme získali již
mnohá ocenění, tím posledním
bylo 2. místo a titul více mistra
světa na soutěži v Chorvatsku
„World dance masters 2017“.
Naše motto: „V tanci není dobrých či zlých – tanec můžeš milo-
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vat nebo milovat nade vše!“
Nově členy přibíráme po celý školní
rok, stačí dorazit na trénink
Více na www.ncod.cz, dotazy zasílejte na email: ncod@seznam.cz

Za celý lektorský tým srdečně zve
a těší se Lenka Žůrková, tel: 723 665 935
Více informací na: www.duhovka.cz,
na Facebooku, nebo maja.duhovka.at.gmail.com
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Oddíl badmintonu TJ Slavoj Podivín
Členové našeho oddílu se zúčastňují turnajů ve všech mládežnických kategoriích U11, U13, U15, U17 i U19. Naši nejstarší
svěřenci v nové sezoně 2017 přešli do vyšších kategorií, David
Herzán a Dan Kostrhun do kategorie U17, Adam Kostrhun do
kategorie U19 a hrají turnaje jak oblastní, tak republikové úrovně. Lucka Pacalová, Štěpánka Líčková a Lukáš Herzán se zúčastňují oblastních turnajů, přičemž Lukáš, vzhledem ke svému
umístění na celorepublikovém žebříčku v kategorii U13, v příštím roce začne hrát i republikové turnaje. Naše nejmladší děti
začaly v letošní sezoně objíždět turnaje kategorie U 11 a U13,
kde začaly sbírat zkušenosti. Další turnaj je čeká v nejbližších
dnech a všichni se na něj moc těší.
Tréninky mají starší děti třikrát týdně, kdy jeden trénink je
zaměřen na rozvoj fyzické kondice a dva tréninky zdokonalují badmintonovou techniku. Mladší děti mají tréninky dvakrát
týdně. Náplň tréninkových jednotek je přizpůsobena jednotlivým věkovým kategoriím.
Za družstvo dospělých začali od ledna 2017 hrát i David
Herzán s Danem Kostrhunem, což také přispělo k tomu, že dospěláci postoupili z 5. do 4. ligy, kde se budeme snažit uhrát co
nejlepší výsledek. Od ledna 2018 už za dospělé ve 4. lize bude
nastupovat také Štěpánka Líčková.
Dvě z našich svěřenkyň výše jmenované Štěpánka a Lucka
se o prázdninách zúčastnily badmintonového campu, který
pořádal spřátelený klub Kometa Brno. Obě děvčata byla s průběhem soustředění moc spokojená a kromě toho, že si zlepšila
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fyzičku i badmintonovou techniku, našla si spoustu nových kamarádů.
Obzvlášť nás těší velmi kamarádské vztahy mezi dětmi v oddíle, i když je věkové rozmezí od osmi do sedmnácti let, a taky
skutečnost, že se nám daří u sportu udržet i starší kluky a holky,
protože přechod z kategorie U15 do vyšší je vždy problematický a spousta hráčů končí.
Závěrem bychom chtěli pozvat další potenciální badmintonisty, aby vyzkoušeli tento nejrychlejší raketový sport. Děti mohou přijít ve středu a pátek od 17:30 hod, dospělí pak po předchozí domluvě v pondělí, středu a pátek od 19:00.
Za oddíl badmintonu Jaromír Solařík

Podivínský zpravodaj

říjen 2017

číslo 3

XLVII. ročník

Beachvolejbal
Koncem června a začátkem července
proběhla na dětském hřišti na Hliníkách
obnova pískového hřiště pro plážový volejbal. Původní hřiště již bylo několik roků
nevyužíváno. Příčinou byl hlavně neutěšený stav, v jakém se hřiště nacházelo.
Bylo potřeba vykopat a odstranit trávu,
které se zde úspěšně dařilo. Také bylo
nutné vyměnit povrch hřiště. Původní
nevhodný kopaný písek byl odvezen
a nahrazen novým křemičitým pískem
s ostrostí do 0,4 mm, který se na plážák
běžně používá a který při hře příjemně
masíruje chodidla.
Přestože práce na úpravě hřiště probíhaly v úmorném vedru, podařilo se dílo
úspěšně dokončit a začátkem července
proběhl úvodní zápas nové beachvolejbalové sezóny v Podivíně. Všichni zúčastnění byli spokojeni s novým hřištěm
a hlavně s možností zdravého pohybu na
přírodním hřišti.

Děkuji touto cestou Sportovní komisi
rady města Podivína, která stála u zrodu
myšlenky obnovit toto hřiště a také se
na tom aktivně podílela, dále členům vodáckého oddílu TJ Slavoj Podivín a v neposlední řadě dalším dobrovolníkům
z řad občanů našeho města, kteří nelenili

Oddíl kopané při TJ Slavoj Podivín z.s.
ZPRÁVA O ČINNOSTI
Oddíl kopané při TJ Slavoj Podivín má 90 členů a 6 hráčských
týmů. Jsou to první a rezervní tým mužů, dorost, žáci, přípravka
starší a mladší.
Výbor oddílu kopané se v únoru letošní roku rozšířil o nové
členy. Jiřího Vízdala, Bronislava Kršku, Františka Dohnala, Františka
Škrobáčka, Miroslava Ustohala a Vladimíra Doláka doplnili Roman
Glíž, Martin Brůček a Martin Švestka.
Hospodářem je Miroslav Labuda a správcem hřiště Karel Švestka.
Tým mužů opustil po 16.letech krajské soutěže a hraje v sezóně
2017/2018 okresní přebor. V současnosti se se ziskem 10 bodů nachází na 7. místě čtrnáctičlenné tabulky. I přesto, že se tým podařilo výrazně posílit na pozici brankáře a v zimní přestávce přišli dva
nový hráči je naší slabinou úzký kádr. Trenérem mužstva je Roman
Müller z Nikolčic .
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a přiložili ruku k dílu. Hřiště je otevřeno
pro celou širokou veřejnost našeho města. Nyní již počasí a roční doba tomuto
sportu nepřeje, ale příští rok na jaře bude
možno toto hřiště zase pro sportovní aktivity používat.
Ing. Petr Průdek

Rezervní tým hraje nejnižší, tedy čtvrtou třídu, okresní soutěže.
Po 4 zápasech je bez bodu na předposledním, osmém místě. Vedení zápasů „B“ mužstva zajišťuje Vladimír Brůček a Jiří Jäger.
Dorostenci, kterým těsně uniknul postup do krajské soutěže
hrají okresní přebor. Tato soutěž se dlouhodobě potýká s nedostatkem účastníků. V současnosti zde hraje 5 týmů a naši dorostenci
jsou na první místě se ziskem dvanácti bodů ze čtyř zápasů. Trenéry jsou Miroslav Ustohal a Bronislav Krška.
Žáci zvítězili v okresní soutěži starších žáků a i v letošní sezoně
se pokusí s omlazeným týmem hrát o čelo tabulky. Trenéry jsou
Vlastimil Šemora, Radek Tréšek.
Nejmladší fotbalisty oddílu vedou Petr Opluštil, Radek Ferbar,
Vlastimil Mildner a Bronislav Krška. Hrají okresní přebor starších
a mladších přípravek.
Ženy pro nedostatek hráček ukončily účinkování v moravskoslezské divizi.
www.slavojpodivin.estranky.cz
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Traktoriáda Podivínský mazec
Domácí traktory klub Podivín ve spolupráci s městem
Podivín a Tělocvičnou jednotou Sokol Podivín uspořádaly
v sobotu 29. července 2017 další, v pořadí již 6. ročník
traktoriády Podivínský mazec – sraz a závody podomácky
vyrobených traktorů.
Pořadatelé traktoriády se po pěti letech rozhodli pozměnit disciplíny a podobu tratě, aby akce měla nadále
napínavý průběh a všem se líbila.
Na schůzi klubu byly odsouhlaseny 3 disciplíny : 1. jízda zručnosti na čas ( slalom s kládou mezi pneumatikami),
2. tažení břemene na čas ( tažení obrovské pneumatiky)
a ponechali královskou disciplínu na většině traktoriád
jízdu v terénu na čas.
Po dobu akce se přišlo na závody podívat na pět stovek dospělých i dětí.Ty zejména přivítaly výpomoc akce
firmy Agrotec Hustopeče v podobě atrakcí – nafukovacího skákacího kombajnu velikosti 1 : 1 se skutečným a pěti
modelů traktorů na dálkové ovládání , s kterými se zabavily nejen děti , ale i jejich doprovod.
Letošní velmi vydařenou akci vhodně doplnili stánkový prodejci triček, kšiltovek, peřinek,... vše s potiskem
a tématikou traktorů a prodejci cukrové vaty a cikrovinek.
Nebudeme daleko od pravdy, že to příjemnou atmosférou
vypadalo jako na pouti.
Součástí akce, která se stala tradicí je každoroční vyhlášení a ocenění nejstaršího, nejmladšího a nejvzdále-

nějšího účastníka s traktorem. Nejstarším účastníkem byl
vyhlášen Vladislav Berdych ( Rokycany) 68 let, nejmladším Jiří Ottenschläger ( Benešov nad Černou) 19 let a nejvzdálenějším účastníkem opět Vladislav Berdych 300km
Rokycany. Top cenu – pohár konstruktérů pro nejlépe
zhotovený traktor domácí výroby si po třetí za sebou odvezl Lukáš Görner z Velkých Bílovic , na druhém místě Jiří
Šlör ze Šakvic a na třetím Alois Kalců Modlíkov ( Havlíčkův
Brod).
Výsledky soutěže :
domácí traktory benzín
1.místo Alois Kalců Modlíkov ( Havlíčkův Brod)
2.místo František Chrást Nová Ves ( Brno – venkov)
3.místo Jan Vajbar Moravská Nová Ves
tovární traktory diesel
1.místo Vladislav Berdych Rokycany
2.místo Rostislav Svačina Podivín
3.místo Jiří Ottenschläger Benešov nad Černou
tovární malotraktory
1.místo Bronislav Lang Cvrčovice ( Brno – venkov)
2.místo Jiří Damborský Suchov ( Hodonín)
3.místo František Gála Podivín
Rostislav Svačina
předseda
DT kub Podivín

V průběhu podzimních prázdnin proběhne v Podivíně příměstský tábor pro děti ZŠ s názvem: „Jak vycvičit draka“. Na všechny děti se těší Veronika a Mája.
Přihlašování proběhne již brzy online na www.duhovka.cz. Bližší informace od října na
nástěnkách školy.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Restaurace Sport v Podivíně pořádá tradiční zvěřinové speciality ve dnech
10. - 12.11 2017 rezervace na mobil 724 058 533. Těšíme se na vaši návštěvu. .
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