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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. V a VI
konaných ve dnech 26.06. 2007 a 02.08. 2007
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující body :
1. Vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva
města č. IV. ze dne 26. 04. 2007.
2. Rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. KN 2723/1 (část
pozemku PK p.č. 1313) vedeného jako orná půda v k.ú. Podivín a na prodej části
pozemku p.č. KN 2722 (části pozemků PK p.č. 1312, p.č. 1313) vedeného jako orná
půda v k.ú. Podivín. Podmínky prodeje : minimální kupní cena je stanovena na částku
Kč 75,−/m2, žadatel v nabídce uvede nabízenou kupní cenu a záměr využití. Jednotlivé
nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách se zřetelným označením parcelních
čísel pozemků a nápisem NEOTVÍRAT, VEŘEJNÁ NABÍDKA. Výsledná kupní cena bude
navýšena o hodnotu daně z převodu nemovitostí, kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem pozemků do jeho vlastnictví, město Podivín si smluvně vymiňuje
předkupní právo na pozemky po dobu pěti let od podpisu kupní smlouvy.
3. Rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej části pozemku p.č. 2317, která
byla geometrickým plánem vyčleněna a označena jako pozemek p.č. 2317/1 vedený
jako ostatní plocha o celkové výměře 4213 m2 v k.ú. Podivín a na prodej pozemku p.č.
1124/1 vedeného jako ostatní plocha o výměře 455 m2 v k.ú. Podivín. Podmínky pro−
deje : minimální kupní cena pozemku p.č. 2317/1 je stanovena na částku Kč 180,−/m2,
minimální kupní cena pozemku p.č. 1124/1 je stanovena na částku Kč 90,−/m2 . Žadatel
v nabídce uvede nabízenou kupní cenu a záměr využití. Jednotlivé nabídky budou
přijímány v uzavřených obálkách se zřetelným označením parcelních čísel pozemků a
nápisem NEOTVÍRAT, VEŘEJNÁ NABÍDKA. Výsledná kupní cena bude navýšena o
hodnotu daně z převodu nemovitostí, kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem pozemků do jeho vlastnictví.
4. Vzalo na vědomí plnění rozpočtu města k 31.5.2007.
5. Projednalo a schválilo návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města s TJ Sokol Podivín, 691 45 Podivín, zastoupený starostou p. Miroslavem
Ustohalem, IČ : 00531367 ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace na úhradu
nákladů spojených s účastí Dany Suré na mistrovství Evropy v přetláčení rukou ve
Švédsku ve dnech 19.6. − 26.6. 2007 dle předloženého návrhu.
6. Schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2007 bez výhrad.
7. Schválilo dne 26.6. 2007 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům
zastupitelstva města Podivína dle předloženého návrhu.
8. Projednalo a schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Podivína pro TJ Slavoj Podivín, 691 45 Podivín, zastoupený p. Jiřím
Vaňkem, IČ : 42324211 ve věci změny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Podivína dle předloženého návrhu.
9. Projednalo a schválilo 1/ založení Dobrovolného svazku obcí ČISTÝ JIHOVÝCHOD,
2/ Smlouvu o založení Dobrovolného svazku obcí ČISTÝ JIHOVÝCHOD, 3/ Stanovy
Dobrovolného svazku obcí ČISTÝ JIHOVÝCHOD. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města p. Stanislava Machovského a místostarostu města Bc. Martina Důbravu, DiS
k zastupování města v Dobrovolném svazku obcí ČISTÝ JIHOVÝCHOD. Zastupitelstvo
města schvaluje členství starosty města pana Stanislava Machovského a místostarosty
města Bc. Martina Důbravu DiS v orgánech Dobrovolného svazku obcí ČISTÝ
JIHOVÝCHOD. Zastupitelstvo města schválilo základní vstupní příspěvek Kč 3.000,− a
roční poplatek Kč 2,−/obyvatel.

Oznamujeme všem občanům, kteří mají zájem dostávat z MěÚ aktuální
zprávy prostřednictvím e−mailové pošty, že mají stále možnost zaslat
svou e−mailovou adresu na: starosta@podivin.cz.

Nařízení Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj
č. 8/2007
Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj, jako místně a věcně
příslušný správní orgán podle ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o vete−
rinární péči nařizuje
mimořádná veterinární opatření k ochraně chovů včel v souvislosti
s výskytem nebezpečné nákazy moru včelího plodu.
Ve včelstvech u chovatelů v katastru obcí Břeclav, Bulhary, Podivín,
Poštorná, Přítluky, Velké Bílovice, Tvrdonice (okres Břeclav ) byla v roce
2007 zjištěna a laboratorně prokázána nebezpečná nákaza – mor včelího
plodu. Mimořádná veterinární opatření se nařizují k ochraně zdravých chovů
včel v Jihomoravském kraji.
Veterinární opatření se týkají:
− vymezení ochranného pásma
− poučení o nákaze
− opatření v ochranném pásmu
− sankce
− vyšetření zimní měli
− závěrečná ustanovení
− opatření na celém území Jihomor. kraje
− přemísťování a kočování
MVDr. Jaroslav Salava v.r.
ředitel Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj
Vzhledem ke značné obsáhlosti „Nařízení“ jsou podrobnosti k nahlédnutí
na úřední desce ve vestibulu Městského úřadu v Podivíně.
Stanislav Machovský, starosta

Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“ /dále jen Projekt/
Na základě dotazů obyvatel města na Projekt uvádím dva dopisy, které mapují poslední vývoj akce.
Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., ředitel společnosti p. Cabal Jan, Čechova 23,
690 11 B ř e c l a v
Podivín 1.8.2007
Vážený pane,
Město Podivín jako jeden ze subjektů zúčastněných na projektu „Břeclavsko – rekon−
strukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“ /dále jen Projekt/
převedlo na základě Smlouvy o vkladu mimo základní kapitál /schváleno ZM usnesením č.
XIX −257−06 dne 16.3.2006/ a jejího dodatku č. 1 /schváleno ZM usne−sením č. XXII−296−06
dne 26.9.2006/ částku Kč 9.800.000,−. Tato transakce byla potvrzena dopisem VaK Břeclav
zn. 6670/06, vyřizuje Tyc/519304640 dne 8.11.2006.
Vzhledem k tomu, že jsem povinen na následujícím zasedání zastupitelstva města podat
zprávu o hospodárném využití námi převedených finančních prostředků, žádám Vás o podání
zprávy
−
v jaké fázi se v současné době nachází Projekt
−
jakým způsobem bude vyřešena problematika vrácení převedené částky v případě
neuskutečněného Projektu
−
o úhradě nákladů spojených s přijetím úvěru /výběrové řízení, úroky, penále za předčasné
splacení úvěru .../
Protože Projekt by se v případě jeho uskutečnění dotkl nepřímo všech obyvatel města Podivín,
zastupitelé jsou pod neustálým tlakem obyvatelstva, jež oprávněně požaduje informace
o akci, avizované již před téměř dvěma lety.
Děkuji a očekávám Vaši zprávu.
Stanislav Machovský, starosta
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PROGRAM
SLAVNOSTNÍHO SETKÁNÍ OBČANŮ MĚSTA
U PŘÍLEŽITOSTI

135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ TJ SOKOL PODIVÍN
A
89. ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
PROGRAM OSLAV

135.VÝROČÍ ZALOŽENÍ TJ SOKOL PODIVÍN
26.10.2007 19.00 BESEDNÍ DŮM
− SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ V SÁLE BESEDNÍHO DOMU
− DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
− POSEZENÍ U CIMBÁLU

projev starosty
TJ Sokol Podivín
TJ Sokol Štěpánov
CM sourozenců Osičkových
V. Bílovice

PROGRAM OSLAV

89. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
27.10.2007

14.00

TYRŠŮV SAD

− SLAVNOSTNÍ PROJEV
− POLOŽENÍ KYTIC K POMNÍKU PADLÝCH
V I. SVĚTOVÉ VÁLCE
− HYMNA
− SLAVNOSTNÍ PRŮVOD K BESEDNÍMU DOMU
− POLOŽENÍ KYTIC K PAMĚTNÍ DESCE OBĚTEM
II. SVĚTOVÉ VÁLKY
− UDĚLENÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ IN MEMORIAM
POPRAVENÝM ČLENŮM TJ SOKOLA PODIVÍN
− TĚLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE

starosta města
organizace a spolky města

zástupci města a TJ Sokol
zástupci města a TJ Sokol
tělovýchovné složky

VŠECHNY OBČANY MĚSTA SRDEČNĚ ZVOU
ZASTUPITELÉ MĚSTA PODIVÍNA A
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL PODIVÍN
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Kam s ním neboli co s biologickým odpadem

Nový sběrný dvůr

Podivínský zpravodaj č. 4/2005 informoval o procesu likvidace biologického odpadu
formou kompostování. Ve zpravodaji č. 1/2007 je uvedena zpráva o možné spolupráci
s a.s. Hantály Velké Pavlovice, a to při zajišťování zahradních kompostérů, tedy
jednoduchých zařízení pro likvidaci biologického odpadu. Jak z názvu zařízení vyplývá,
jedná se o metodu vhodnou pro vlastníky zahrad, kde je následný produkt možno dále
využít jako hnojivo. Co však ti, kteří takovou možnost nemají?
Hantály, akciová společnost, jejíž akcionářem je i město Podivín, zadala firmě
Strojírny Olšovec zakázku na zařízení pro stabilizaci travní fytomasy /česky posečené
trávy/. Převážně ta je tím produktem, který se nedaří vlastníkům okrasných zelených
ploch vracet do země a který se ze zákona nesmí ukládat na skládkách komunálních
odpadů. V úvodu položená otázka „Kam s ním“ je tedy pro tyto lidi víc než na místě.
Prototyp zařízení předvedl při předváděcím provozu zpracování cca 100 kg
posečené trávy. Konečný výsledek se po hodině dal srovnat s výsledkem ročního
postupu kompostování biologických odpadů, které se vyprodukují na zahradě.
V současné době tedy obce budou řešit problematiku nikoliv jednotlivých
kompostérů na každé zahradě, ale způsob shromažďování a dopravy biologických
odpadů na místo zpracování.
Pro město Podivín to v každém případě znamená stanovení otevíracích dnů a
hodin na skládce Rozmberský, kde se do vyřešení výše uvedených úkolů budou
muset biologické odpady od občanů města deponovat.
Termíny otevření: 20.10.2007, 3.11.2007, 17.11.2007

Zastupitelstvo Města Podivína schválilo dne 2.8.2007 vstup města do
Dobrovolného svazku obcí ČISTÝ JIHOVÝCHOD /dále jen DSO/, který byl založen za
účelem získání finančních prostředků z dotačního titulu na zřízení, případně rekonstrukci
sběrných dvorů v obcích.
DSO, ve kterém je začleněno celkem 21 obcí z bývalého břeclavského okresu,
bude ve dvou až třech fázích /podle připravenosti projektové dokumentace jednotlivých
obcí/ žádat o finanční prostředky z fondů Evropské unie, Státního fondu životního
prostředí a fondů Jihomoravského kraje.
Souběžně se zajišťováním podkladů pro možné získání finančních prostředků
probíhá zpracování projektové dokumentace firmou EKOINPROS. Pro město Podivín
by se jednalo o investici řádově 4 miliony Kč, z nichž 70−80 % by mohlo být uhrazeno
z dotačních prostředků. Sběrný dvůr je plánován do lokality „Starého hřiště“, vedle
současného sběrného místa, tedy tam, kam si již místní občané zvykli odpady odvážet.
Podpora projektů na ochranu životního prostředí je v současné době jednou z priorit,
obce jako původce odpadu jsou ze zákona povinny jej shromažďovat a ekologicky
likvidovat. Připojení města k akci bude ku prospěchu jak obyvatel města, tak i životnímu
prostředí. Vzhledem k tomu, že šance získávat peníze z fondů EU se budou neustále
snižovat, je rozhodnutí zastupitelstva časově i zaměřením správné.
Studie sběrného dvora je k nahlédnutí v kanceláři starosty města.
Stanislav Machovský, starosta

Staré elektro nepatří do popelnice
Město Podivín ve spolupráci s a.s. Hantály provede v druhé polovině měsíce října
sběr starých elektrospotřebičů. Žádáme občany města, aby ve středu 17.10. 2007
připravili k odvozu veškerý elektromateriál, který je vyjmenovaný v přiloženém letáku.
Upozorňujeme, že spotřebiče musí být kompletní, nerozebrané. Jiné, než vyjme−
nované a nekompletní spotřebiče zaměstnanci města neodeberou a bude povinností
občana je odstranit na vlastní náklady na sběrný dvůr.
Stanislav Machovský

VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Nejpozději dnem 31. prosince 2007 skončí platnost občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1998
Konec platnosti se vzta−
huje i na občanské průkazy
s vyznačenou platností „bez
omezení“, s výjimkou ob−
čanských průkazů občanů
narozených před 1. lednem
1936.
datum vydání
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Žádejte výměnu občanského průkazu
v průběhu celého roku.
Výměna občanských průkazů za strojově čitelné občanské průkazy
je bezplatná.
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Penzion

Informace prostřednictvím zpravodaje pro občany
od Policie ČR

Vážení spoluobčané,
někteří z Vás již dostali informace o připravovaných změnách na penzionu. Někteří
je mají neúplné, a proto je možná napadají otázky typu: Co to ti noví radní dělají? Proč
do toho ten Důbrava vrtá? A jiné. Níže v textu Vám vysvětlím důvody a podstatu změn,
které připravujeme na Penzionu.
Při sestavování rozpočtu města na rok 2007 schválilo zastupitelstvo města finanční
dotaci na Penzion. Rozdíl mezi dosaženými příjmy a výdaji dosáhl ztráty ve výši cca
1.400 tis. Kč. Příjmy − za pronájem bytů, nebytových prostor, rozvoz obědů a
pečovatelské služby − jsou 762 tis. Kč. Provozní výdaje (platy zaměstnanců a energie
aj.) jsou 2.200 tis. Kč. Investiční výdaje (oprava fasády, bezbariérový boční vstup aj.)
cca 450 tis. Kč. Výdaje spojené s provozem penzionu dosahují 9,5 % celkových
rozpočtových příjmů roku 2007, jde o druhou největší výdajovou položku města.
Rozhodli jsme se v průběhu letošního roku hledat možnosti úspor s cílem spustit
nový systém od 1.1. 2008, přičemž nechceme snížit standard služeb pro klienty penzionu
a obyvatele města. Jediným řešení, které přispěje ke snížení ztráty, je zvýšení příjmů a
snížení nákladů.
Příjmy může zvýšit:
Zvýšení nájmu u nebytových prostor – realizováno v průběhu prvního pololetí
2007. Zvýšení nájmu u bytových jednotek – v současné době je nájemné ve výši
16,00 Kč/m2. Uvedenou částku nemůžeme bez dohody se stávajícími nájemci zvýšit,
neboť nám to nepovoluje zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného
z bytu. Nové nájemní smlouvy budou uzavírány s nájemným ve výši 32,00 Kč/m2.
Zvýšením poplatku za služby (úklid, osvětlení a vytápění společných prostor, výtah
aj.) – stávající poplatek ve výši 400 Kč/osoba/měsíc bude od 1.1.2008 zvýšen na 800 Kč/
osoba/měsíc. Nejvyšší nákladovou položkou jsou mzdy a s nimi související odvody na
sociální a zdravotní pojištění – 1.480 tis. Kč. Zde jsme museli hledat úspory, neboť
topit a svítit na penzionu musíme. V současné době jsou na penzionu se 46 klienty
zaměstnány následující profese: vedoucí, údržbář, pečovatelka 2x a uklízečka 2x.
Rada města rozhodla o zrušení pracovních míst a tedy počtu zaměstnanců za
účelem zvýšení efektivnosti provozu penzionu. Jednotlivé činnosti a funkce budou
zajišťovány následovně: Vedoucí– pracovní místo bude zrušeno. Činnost převezmou
stávající zaměstnanci města. Údržbář – pracovní místo bude zrušeno. Uvedený
zaměstnanec převezme funkci vedoucího technických služeb města /tzv. rychlá rota/,
která se uvolní odchodem stávajícího pracovníka do důchodu. Uklízečky – obě pracovní
místa budou zrušena. Činnost bude zajišťována dodavatelskou firmou, která je dle
předběžné nabídky a konzultací ekonomicky výhodnější. Výběr firmy bude proveden
v průběhu 4. čtvrtletí 2007.
Pečovatelky − obě pracovní místa budou zrušena. Činnost bude zajišťována
dodavatelskou firmou, která se specializuje na pečovatelské služby a splňuje podmínky
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Dle dohody s dodavatelskou firmou se
jedna ze stávajících pečovatelek může stát její zaměstnankyní a vykonávat činnost
v Podivíně, musí však splňovat kvalifikační předpoklady.
Uvedeným zaměstnancům, kteří se stanou nadbytečnými, bude předána výpověď
s ukončením pracovního poměru k datu 31. 12. 2007 a vyplaceno odstupné v souladu
se zákoníkem práce. Zaměstnanci již byli prostřednictvím vedoucí penzionu o těchto
rozhodnutích informování v srpnu 2007.
Rád bych zdůraznil, že uvedené změny v personální oblasti nejsou důsledkem
špatné práce těchto zaměstnanců. Změny jsou jen nutnou reakcí města na vysokou
provozní ztrátu vytvářenou na penzionu, která byla dosud přehlížena.
Dovolte mi tímto poděkovat všem zaměstnankyním za jejich práci, kterou s velkou
pečlivostí vykonávaly pro město, obyvatele penzionu a také pro další obyvatele města,
zejména důchodce.
Pečovatelské služby bude na základě smlouvy s městem poskytovat od 1.1.2008
Remedia Plus o.p.s., která se specializuje na uvedenou činnost a má s ní bohaté
zkušenosti. Rozsah poskytovaných služeb (včetně rozvozu obědů) bude zachován.
Bližší přesnější informace obdrží stávající klienti – občané – využívající pečovatelských
služeb do konce listopadu a dále budou uveřejněny v prosincovém zpravodaji.
Úspory pro město budou plynout především ze snížených nákladů na administrativu
a správu pečovatelských služeb (nové zákony a vyhlášky v sociální oblasti – často se
měnící), neboť to, co u nás vykonávala vedoucí penzionu pro 2 pečovatelky, tak u
externí firmy může vykonávat pro 15 pečovatelek. A tudíž přepočtené náklady na jednu
pečovatelku výrazně klesají. I přes takto snížené náklady však externí pečovatelská
služba není zisková, a proto bude Město Podivín tuto firmu dotovat v závislosti na
vykonané práci pro občany našeho města.
Úklid společných prostor probíhá nyní každý den. Od roku 2008 bude úklid
realizován 3x týdně ve všech společných prostorách penzionu s výjimkou společných
prostor v přízemí (ordinace, kadeřnictví, pedikúra, modelář nehtů a masáže), které
budou uklízeny každý pracovní den.
Na základě výše popsaných změn očekáváme v roce 2008 ztrátu cca 50 tis. Kč.
Jinými slovy, z provozu penzionu a pronájmu bytů v něm nezůstávají městu žádné
peněžní prostředky na budoucí opravy, které nás jistě čekají. Předpokládaná
rozpočtovaná úspora oproti roku 2007 by měla být cca 1.350 tis. Kč. Tato úspora
bude využita k rozvoji města.
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se výše uvedených změn, anebo máte nějaké
podněty a návrhy ke zlepšení provozu penzionu, neváhejte se prosím obrátit na starostu
nebo místostarostu. Diskusí a vysvětlováním můžeme společně předejít nejistotě a
najít řešení případných problémů.
Martin Důbrava, místostarosta

V rámci prevence proti kriminalitě bychom Vás tímto chtěli stručně seznámit
s nápadem trestné činnosti v obci Podivín v průběhu tohoto roku. Jedná se především
o majetkovou trestnou činnost a velice aktuální a nebezpečnou drogovou problematiku
mládeže nejen v obci Podivín, ale tato problematika je aktuální v celé ČR. Z drogové
problematiky vyplývají právě majetkové a další trestné činnosti, protože drogy stojí
velké peníze a ty se musí někde vzít. Jako občané tohoto města máte určitě zájem
zabránit v růstu těchto kriminalit a nemáte zájem jen tak nečinně přihlížet a nechat je
rozrůstat. Proto je hodně důležité o těchto věcech mluvit, informovat, aby orgány jako
třeba PČR, která se touto problematikou zabývá, mohla díky poznatkům a informacím
od Vás tyto věci ve Vaší obci eliminovat. Bez důvěryhodných poznatků, svědectví,
důkazů se dá těžko v dnešním právním systému někoho za něco odsoudit. Jak se
lidově říká, vařit polívku jen z čisté vody nelze.
Proto Vám tímto nabízím kontakty, kam poznatky zasílat. Informace různého
charakteru, které snesou odkladu (stalo se dříve a něco o tom víte) zasílejte buď na e−
mail podivinskepoznatky@seznam.cz. Dále můžete pouze formou SMS zasílat poznatky
na telefonní číslo 774 955 637. Toto číslo je určeno pouze pro příjem sms, nikoliv
volání, nebo informace formou dopisního papíru v zalepené obálce bez známky
adresované Policii ČR, pprap. Hluchý nebo pprap. Strejc, kterou vhodíte do schránky
Městského Úřadu Podivín a tam si to již budeme pravidelně vyzvedávat a informace
vyhodnocovat.
Pokud nastane událost, která nesnese odkladu (stalo se teď nebo před chvilkou),
například je ohrožen život, zdraví, či hrozí nebo byla způsobena škoda na majetku,
volejte v první řadě číslo 158, to je operační středisko v Břeclavi fungující 24 hodin
denně, nebo dozorčího Obvodního oddělení v Břeclavi na číslo 519 321 424, fungujícího
také 24 hodin denně, nebo ve všední dny v pracovní době na Policejní stanici v Lednici
na telefonní číslo 519 340 126.
Nyní uvádíme některé čerstvé případy za poslední období spáchané v Podivíně:
− ÚT 31.7.2007 − Dosud nezjištěný pachatel v době od 16:00h 30.7 do 02:00h 31.7.
neoprávněně vnikl do areálu betonárky a ze zaparkovaných nákladních aut odcizil větší
množství motorové nafty.
− PÁ 27.7.2007 − Dosud nezjištěný pachatel kolem poledne odcizil trekingové jízdní
kolo zn. Autor Classic, stříbrné barvy, uložené pod schody v činžovním domě na ulici
Revoluční a ve stejném činžovním domě se v NE 29.7.2007 vloupal do sklepní kóje
kde odcizil opět jízdní kolo zn. Dema Merano 2007, černé barvy se žlutými prvky a
rybářské pruty, které se našly posléze pohozené za domem.
− ČT 5.7.2007 − Dosud nezjištěný pachatel v době konání rybářských závodů od 23:30h
do 06:30h dne 6.7.2007 odcizil z automobilu Seat Toledo zaparkovaného v blízkosti
auto−vrakoviště na ul. Havlíčkova 4 ks hliníkových kol rozměru 195/65/15 s paprsky
od okraje ke středu ve tvaru kapky
− ČT 7.6.2007 − Dosud nezjištěný pachatel v době od 07:30h do 13:00h na ulici
U Dráhy odcizil z neuzamčené kolárny před budovou ČD zamčené jízdní kolo zelenobílé
barvy značky Harier ( v tomto případě doporučujeme využívat zajištěnou placenou
kolárnu ČD)
A další případy v průběhu roku hlavně vloupání do sklepních kójí s krádeží kol,
květináčů na ulicích Revoluční, U mlýna a Nerudova a odcizení křovinořezu zn. Oleomac
740 T oranžové barvy ze sklepní kóje na ulici Revoluční a zloděj nepohrdl ani odcizením
automatu na žvýkačky před novinovým stánkem na ulici Komenského.
Na závěr doporučujeme zajistit si řádně sklepní kóje, dále v autech, do kterých dochází
taky často k vloupání, nenechávat drahé věci a doklady, hlídat a zajistit si další věci a
hlavně si všímat okolí a nebát se nás informovat o nekalých věcech.
Za PČR pro Podivín pprap. Hluchý a pprap. Strejc

Městská knihovna Podivín
Týden knihoven
V týdnu od 1.10. – 5.10.2007 se na Městské knihovně
uskutečnily následující akce:
1. Návštěva dětí z Mateřské školy, malování s výstavkou na knihovně
2. Návštěva dětí z 1. třídy ZŠ, seznámení s knihovnou, malování
s výstavkou na knihovně
3. Autorské čtení: Poezie regionálního básníka Oldřicha Damborského
– pro II.st. ZŠ
4. Knihovnická bašta: Nocování dětí na knihovně, společné čtení
z klasické i moderní literatury pro děti. Spojeno s občerstvením −
ochutnávkou pomazánek pro děti /určeno pro I. st.ZŠ /
5. Pro začátečníky výuka práce s PC a internetem zdarma.
Knižní novinky
Pro děti:
Učím se číst − Příběhy malých zrzků
Veselá dobrodružství o dvou lišácích, kteří se pokusili nabarvit nebe na
modro a také postavit kosmický koráb.
Zatoulané číslice
Příběh o detektivu Alfrédovi a jeho psu Damiánovi, kteří dostali za úkol
najít zatoulané číslice, které utekly paní učitelce a ještě ke všemu vyvádějí
lumpárny!
(Pokračování na str. 6)
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Městská knihovna Podivín
(Dokončení ze str. 5)
100 nejzajímavějších kuchyní z celého světa
Publikace pro děti provede rovnou stovkou kulinář−
ských oblastí a to nejen v Evropě, ale také např. na Kavkazu,
v Austrálii či Kanadě. Jednoduché recepty, lze snadno připravit doma.
Pro dospělé:
V pěně − Obermannová, Irena
Kniha povídek a fejetonů o ženách, ale nejenom pro ženy. Je deníkem,
komentářem událostí a vlastních zážitků autorky, která v současné době
patří k nejoblíbenějším…
Pomsta – Weiss, Pavol
Novela autora střední generace, přezdívaného „ slovenský Viewegh“,
vypráví o začínajícím spisovateli Samovi, který se nedokáže smířit
s odchodem milované ženy. Rozhodne se zničit svého soka a o pomstě
napsat knihu. Příběh o vztazích a rozchodech s důvěrnou znalostí a ironií
odhaluje svět současné reklamy a byznysu.
Forman, Miloš a Carriere, J.C – Goyovy přízraky
V době, kdy většina evropských zemí se probouzí z náboženského tmářství,

zpravodaj
Španělsko úpí v kleštích církve a neúprosné inkvizice. Svědomitě jí slouží
i Lorenzo, mladý horlivý mnich.V temné dobové atmosféře tvoří svá
vrcholní díla uznávaný dvorní malíř Goya. Portrétuje mladičkou Ines a
jeho nedokončený obraz upoutá Lorenzovu pozornost. Nespravedlivé
obvinění této dívky z kacířství vtahuje Lorenza do víru nečekaných událostí.
Může v krutých podmínkách vykvést láska nebo je to jen přízrak, který
zmizí?
Zeland,Vadim – Ovlivňování reality 1.−5.díl
Duchovní literatura pro náročné čtenáře.
Nový ruský autor představuje velmi účinnou techniku, jež umožňuje tvořit
věci, které nám z běžného úhlu pohledu připadají neuskutečnitelné.
Zejména však dává moc ovlivňovat osud dle vlastního uvážení. Připravte
se na to,že až dočtete, váš obvyklý pohled na svět se změní.
„Jste v moci okolnosti. Svůj život neřídíte.Tak tomu bude neustále, dokud
nepochopíte, jak lze realitu ovlivňovat..“
Rodinná domácí apatyka
Jednoduché, praktické rady, které lze snadno použít doma. Široká škála
alternativních terapií, od léčivých bylin po akupresuru a jógu. Kniha je
uspořádána do tematických celků,obsahuje konkrétní rady na řadu
zdravotních potíží.
Hana Ocelíková, knihovnice

120 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PODIVÍNĚ
V letošním roce si
občanská veřejnost naše−
ho města a zvláště členové
místní jednoty Sdružení
hasičů Čech, Moravy a
Slezska připomenou vý−
znamné výročí záslužné
činnosti této organizace.
Její zaměření bylo a je
starobylý obraz na zbrojnici
velice nezastupitelné, pro−
tože od dob nejstarších čelilo živlům, které lidstvu
způsobovaly nesmírné škody. To vedlo zodpovědné
činitele i v naší vlasti, že od primitivního, neorganizo−
vaného způsobu čelení těmto živlům, zvláště ohni,
začala se vytvářet organizace, která by se tomuto zlu
postavila.
Prvopočátky organizovaného hasičstva v českých
zemích jsou spojeny s městem Třebíč a následně
Velkým Meziříčím, kde v letech 1868−1871 neúnavný
propagátor této myšlenky TITUS KRŠKA položil
základy odborné hasičské činnosti, ale veliký důraz
kladl i na vlastenecké zaměření a společenskou
prospěšnost nově vznikajících jednot.
V nejjižnější části Moravy – v okresech Hodonín
a Břeclav – spojujeme počátky hasičských sborů
s obětavou prací METHODA MATOUŠKA – učitele
v Hruškách. Jeho zásluhou byla v roce 1891 vedle
jednot v obou okresech vytvořena Župní hasičská
jednota. Pro úplnost je třeba připomenout, že ani Podi−
vín nestál v tomto směru stranou. Již v roce 1892 se
zde konala župní valná hromada a v roce následujícím
byl do župního výboru zvolen ANTONÍN NEBUDA,
měšťanosta (starosta) Podivína.
Dobrovolný sbor hasičský byl v Podivíně založen
roku 1887. U jeho zrodu stáli:
BEDŘICH KRATOCHVÍL (účetní místního cukrovaru)
a JAN KUTÁLEK (kandidát profesury). Prvním

předsedou byl zvolen rolník JAN NEDBÁLEK, náčel−
níkem hostinský IGNÁC BAUMANN a jednatelem JAN
KUTÁLEK. Velkou podporu našli v řadě spoluobčanů,
kteří se přičinili o rozvoj sboru po stránce odborné,
materiální a postarali se i o povznesení jednoty a
města po stránce vzdělávací i kulturně společenské.
Za všechny je třeba uvést: Ant. NEBUDU, Pavla
BERÁNKA, Jana ALBACHA a zvláště Englberta
DOBROVOLNÉHO. V tomto počátečním období měl
sbor celkem 16 členů, k technickému vybavení patřila
čtyřkolová dvouproudní a dvoukolová ruční stříkačka.
Od počátku minulého století až do konce první
světové války se dochovalo pramálo záznamů o čin−
nosti sboru. Toto krizové poválečné období skončilo
až v roce 1923, kdy z popudu městského zastupitel−
stva se uskutečnila valná hromada sboru a ta zahájila
úspěšné období práce sboru, narušené vlastně až
druhou světovou válkou. V tomto období rozkvětu
stáli v čele jednoty starosta Adolf LÉDL a náčelník
sboru Karel ROTTER. V tomto období patřil sbor
i k oporám kulturně společenského života − v zá−
pisech je uvedeno, že ve 30. letech odehráli v místě a
blízkém okolí 18 divadelních her, organizovali další
společenské akce, jako plesy, krojované hody, veřejná
cvičení za účasti řady okolních sborů apod.
Důležitou zprávou z tohoto období je informace
o hasičské zbrojnici. Z původně provizorních prostorů
podél farní zahrady byla v roce 1929 vystavěna první
etapa zbrojnice, další následovala v roce 1931.
V dalších letech tohoto období stojí za připomenutí
pořízení nové čtyřtaktní motorové stříkačky a zabudo−
vání výtahu na sušení hadic. Velmi aktivně v těchto
letech pracovalo i osmičlenné družstvo „samaritánů“
s patřičným vybavením.
Období druhé světové války bylo i v činnosti
sboru poznamenáno útlumem. Omezila se na nejnut−
nější zásahové akce. Na druhé straně ani členové sboru

Skupina sboru asi kolem roku 1898: zleva Eng. Dobrovolný (velitel) Jakub Pochylý
(místostarosta města), Ant. Nebuda (starosta města a sboru).
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se nesmířili s okupací německými fašisty a podíleli
se na nejrůznějších formách odporu. Nejvýraznější
postavou v tomto směru byl JAN DUBRAVA, který se
aktivně zapojil v odbojové skupině R3.
Poválečné období je charakteristické vysokým
nárůstem aktivity sboru. Pod vedením nového starosty
Julia BÁNERA se objevila řada nadprůměrně
obětavých členů: Václav SÝKORA, Šimon KALIŠ,
František OSIČKA, František HLÁVKA, Antonín
ZELINKA, František KLIMEŠ, Rudolf NĚMEC,
Bohumil ŠINDELÁŘ, František KOŠULIČ, Metoděj
KADLEC a zvláště Jan DUBRAVA a Zdeněk ZIPPER.
Toto období je příznačné i zapojením velkého
množství mládeže včetně žen: Anna KOŠULIČOVÁ,
Marie STOHROVÁ, Jiřina FROŇKOVÁ, Anna
BOCHNÍČKOVÁ a další.
Z technických opatření sboru stojí za uvedení
zakoupení operativního vozidla zn. JEPP v roce 1949
a o tři roky později zabudování poplašné sirény na
budově radnice.
Novou etapu činnosti hasičského sboru můžeme
uvést rokem 1953, kdy dochází ke změně názvu na
SVAZ POŽÁRNÍ OCHRANY a v čele jeho místní
organizace byl volbou postaven předseda.
Následná 50. léta jsou poznamenána v činnosti
požární organizace zvýšeným vlivem okresních požár−
ních orgánů. Organizace ztratila na samostatnosti
v rozhodování některých oblastí, na druhé straně se
toto vedení PO systematicky zabývalo obměnou
zastaralé techniky i výcviku a celkové připravenosti
sboru.
Rok 1954 se zapsal do historie sboru tím, že
s podporou okresních orgánů byla provedena roz−
sáhlá přestavba nevyhovující zbrojnice a bez dalších
úprav musí sloužit do současnosti. Ve stejném roce
byla naše požární ochrana doplněna o požární vozidlo
HV8 a 300 m hadic a 2 dýchací přístroje.

Rok 1949 − skupina žen. sboru, řidič Fr. Košulič,
vozidlo JEEP

Podivínský
Požární jednotka v té době pod vedením Václava
SÝKORY dosahuje velmi dobrých výsledků, úspěšně
se rozvíjí práce s mladou generací, o kterou se stará
František HELLINGER. Po Janu BDINKOVI se ujímá
jednatelské agendy Zdeněk ZIPPER.
Rok 1958 je významný pro tuto oblast tím, že byl
vydán zákon o požární ochraně 18/58 Sb., který platil
až do roku 1986, kdy byla provedena změna vydáním
zákona ČNR č. 113/85 Sb., kterým se řídíme dodnes.
Další léta šedesátá jsou ve znamení nástupu
nových tváří do vedoucích funkcí sboru. Do čela
organizace je zvolen František HELLINGER, který
nachází podporu v dalších aktivních členech, kterými
byli Zdeněk a Bohumil MARKOVI, Rostislav SVAČINA,
Josef BAUMAN, Emil DUHAJSKÝ, Josef DUDA a další.
Velice významným impulsem k další činnosti
organizace byly i oslavy výročí jejího založení. V roce
1977 devadesáté, v roce 1982 pětadevadesáté a

zpravodaj

konečně v roce 1987 stoleté. Všechny byly spojeny
nejen s mediálním připomenutím v našem zpravo−
daji, ale i v okresním tisku. Jsem rád, že jsem se na
všech osobně podílel svými příspěvky, poskytl jsem i
materiály do kroniky „PODIVÍN“, kde byla této oblasti
věnována samostatná kapitola. Tyto akce byly spojeny
i s tradičními požárnickými soutěžemi, poslední i s
početným průvodem městem s moderní i historickou
technikou.
V údobí 80−90 let je požární sbor pro svou
akceschopnost využíván k pořádání významných
soutěží. Z těch nejvýznamnějších je možno uvést
v roce 1983 – III. ročník soutěže o put. Pohár Mor.
slov. pomezí, v roce 1991 – mezinárodní soutěž
v požárním sportu CTIF a v roce 1994 – Velká cena
celostátního sdružení hasičů (celkem 26 družstev).
Změny v politickém klimatu roku 1989 se
pochopitelně promítly i do oblasti požárnické

Hasičská Jednota v roce 1993 − nové vozidlo CAS − 25 RHTP (vlevo okresní tajemník
PO − Petr Radvanovský, vpravo starosta Jos. Franěk)
To byl i základní podnět k tomu, že jsem vyhověl žádosti sboru, abych
k jeho 120. výročí založení zachytil dokumentační formou významnější
události z jeho historie. Ta je pochopitelně velice obsáhlá, a proto je na
škodu věci, že se nepodařilo k 110. výročí vydat plánovaný „Almanach“.
Vždyť jen výjezdy k požárům a různým živelným pohromám by si zasloužily
samostatnou kapitolu.
Současná JEDNOTA SDH PODIVÍN má 20 členů, převážně z řad mladší
generace. K dlouholetým členům jednoty patří Bohumil MAREK a zvláště
Zdeněk ZIPPER. Starostou jednoty je Josef FRONĚK, velitelem jednotky
Zdeněk KUČERA a jednatelem Miroslav GÁLA. Jednota je součástí okrsku,
který má sídlo v RAKVICÍCH, starostou je výše uvedený Zdeněk KUČERA,
okresní sdružení je ve VELKÝCH PAVLOVICÍCH, starostou je Miroslav ADÁMEK.

organizace. V roce 1990 byl sjezdem ČSPO schválen
staronový název – Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska. Rovněž základní organizace se vrátily k názvu
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ v čele se starostou.
Shodou okolností se tyto změny promítly i do mých
životních osudů, neboť v tomto roce jsem byl zvolen
starostou města, a tak mé kontakty, dříve se projevující
na úseku spolupráce v historické oblasti, dostaly nový
rozměr. Daleko bezprostředněji jsem se mohl podílet
na ovlivňování činnosti této organizace. Sbor
organizoval každoročně s podporou města soutěž
„O putovní pohár starosty města“ pod. Ze společných
prostředků bylo zakoupeno cisternové vozidlo CAS –
25 – RHTP, slavnostně bylo i vysvěceno 4.5.1993 D.p.
farářem Karlem ONUCOU. Byl to i první krok
k návratu tradičního kultu patrona hasičů Sv.
Floriána a působení sboru v řadě tradičních místních
církevních akcí.

Rok 2007 − září − část zásahové jednotky SDH Podivín − vlevo Zd. Kučera
V současné době je středem pozornosti členské základny i veřejnosti
otázka generální opravy nebo výstavby nové hasičské zbrojnice, v návaznosti
na úpravy „Staré radnice“. Je nesporné, že tato neodpovídá současným
požadavkům a je vlastně dlouhodobým nevděkem vůči těm, kteří se nezištně
a obětavě starají o bezpečnost lidských životů i o naše společné hodnoty.
Závěrem proto přejme našemu hasičskému sboru do dalších let činnosti
– podporu městských orgánů i celé občanské veřejnosti, lepší ocenění jeho
činnosti naší společností i zvýšený zájem ze strany mladé generace, která
v budoucnu převezme plnění tohoto náročného a společensky prospěšného
poslání.
plukovník v.v. Vlastimil NĚMEČEK, exstarosta města PODIVÍNA

Podivínské Janohraní 2007 za námi
Letošní Janohraní 2007 je za námi. A jak dopadlo? Osmý ročník hudebního festivalu Podivínské
Janohraní 2007 se letos nesl v tak trochu netradičním duchu. Páteční folkový večer vystřídala
jazzově laděná sobota. Na podiu se postupně vystřídal zlínský folkový Podjezd, břeclavská
folkrocková Rovnátka, multifolková skupina Bezefšeho s prvky swingu, jazzu a rocku. Překvapením
bylo vystoupení folkrockové californské zpěvačky Janet Robin. Páteční tečku pak za příjemným
folkovým večerem udělal vždy skromný a pohodový Robert Křesťan a Druhá Tráva. Sobotní večer
zahájilo uskupení P.K.D. − Pro klid
duše s podivínskými hráči Romanem
Kratochvílem (sólová kytara) a Petrem
Ocelíkem (saxofon). Na podiu je po
hodině hraní vystřídal s hudbou
dvacátých a třicátých let Originální
pražský synkopický orchestr se
zpěvačkou Alicí Bauer. Třešničkou
na dortu bylo vystoupení české
jazzové špičky Jiřího Stivína s Co Jazz
Systémem. Závěr večera pak patřil
skupině Funky Bussines opět s podi−
vínskými − Radimem Pacalem coby
zpěvákem a Romanem Kratochvílem
(sólová kytara), kteří po chvíli roztančili
nádvoří Janova hradu a postarali se
s celou kapelou o příjemné zakončení
festivalu.
Jiří Stivín

Přestože nás sobotní počasí trochu pozlobilo,
účast stejně jako v předchozích ročnících byla
vysoká, festival navštívilo přes 600 posluchačů.
Velký dík patří všem sponzorům a ochotným
pořadatelům – dobrovolníkům, bez kterých by
tento kulturní projekt jen velice těžce přežíval.
Takže příští rok snad znovu a v podobném
duchu NASHLEDANOU!
Radim Mildner

P.K.D.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok 2007/2008

Organizace školního roku 2007/2008

Ze slohových prací žáků 5. ročníku:

Slavnostní zahájení nového školního roku se
uskutečnilo v pondělí 3. září. Dveře naší školy se otevřely
v 7:40 a 215 žáků tak začalo plnit další rok své povinné
školní docházky.
Prvňáčky v doprovodu svých rodičů jsme přivítali
spolu se starostou města S. Machovským a třídní
učitelkou Mgr. Z. Floriánovou.
Někteří z Vás naposled usednou do školních lavic
(vycházející žáci) a čeká Vás důležitý krok v životě – volba
svého povolání a přijímací zkoušky.
Všem žákům přeji úspěšné vykročení do nového
školního roku, hodně studijních úspěchů a dobrý pocit
ze školních lavic.

Začátek školního roku je v pondělí 3. září 2007.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a
pátek 26. října 2007.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. pro−
since 2007 a skončí ve středu 2. ledna 2008. Vyučování
začne ve čtvrtek 3. ledna 2008
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek
1. února 2008.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 18. února
do 24. února 2008.
Odevzdání přihlášek na střední školy výchovnému
poradci do 28. února 2008.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 20. března
a pátek 21. března 2008.
Přijímací řízení na středních školách 21. dubna 2008.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 30. června 2008
do neděle 31. srpna 2008. Období školního vyučování
ve školním roce 2008/2009 začne v pondělí 1. září 2008.

Rozela pestrá

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

složení zaměstnanců školy:
Jméno třídního učitele
Počet žáků
Mgr. Zlatka Floriánová
25
Mgr. Jana Mrázová
16
Mgr. Anna Racková
17
Mgr. Martina Poláchová
23
Mgr. Miriam Šilhanová
17
Mgr. Jana Malinová
16
Mgr. Irena Musilová
20
Mgr. Jana Leblochová
19
Mgr. Elena Pěčková
24
Mgr. Lenka Nedělová
18
Mgr. Markéta Svobodová
14

Pedagogové bez třídnictví: Mgr. Ladislav Richter,
Mgr. Jiří Medek
Výchovný poradce:
Mgr. Dagmar Mačicová
Zástupce ředitele školy: Mgr. Jindřich Horňák
Ředitel školy:
Mgr. Miroslav Cagášek
Školní družina:
pí. Jiřina Valíčková
pí. Věra Holubová
Provozní zaměstnanci:
pí. Marie Ondráková
pí. Olga Čechová
pí. Marie Průšová
pí. Blažena Kratochvílová
p. Karel Gála
V pedagogickém sboru opět nastaly změny. Za ode−
šlé učitele byli přijati Mgr. Irena Musilová (Aj− Čj) a Mgr.
Jiří Medek (TV−Ma).
Všem zaměstnancům školy přeji v novém školním
roce mnoho osobních i pracovních úspěchů a pracovní
pohodu.

Volba povolání
Žáci devátých ročníků musí do konce pololetí vyřešit
otázku, jaký studijní či učební obor napíší na svoji
přihlášku. Některé děti mají už dávno jasno, pro jiné je to
tvrdý oříšek. Jak jim na naší škole pomáháme najít
optimální řešení?
V předmětu rodinná výchova se touto proble−
matikou zabýváme už od sedmé třídy, kdy volbě povolání
věnujeme jednu hodinu měsíčně a v deváté třídě dokonce
celé první pololetí. Děti jsou vedeny k aktivnímu
vyhledávání potřebných údajů o středních školách a
učilištích na internetu, informujeme je o možnostech
studia a dnech otevřených dveří na těchto školách, všem
žákům 9. ročníku zapůjčíme brožuru „Sborník studijních
a učebních oborů“. V případě zájmu rodičů nabízíme
možnost individuální konzultace s výchovným porad−
cem a třídním učitelem. Naši deváťáci navštěvují Úřad
práce v Břeclavi, kde získávají informace o možnostech
studia a profesního uplatnění v rámci našeho okresu.
Mgr. Dagmar Mačicová – výchovný poradce

DROGY, ALKOHOL, KOUŘENÍ A NAŠE MLÁDEŽ
Dne 17.10. 2007 v 17:00 ve cvičebně základní školy
bude ve spolupráci Základní školy Podivín, Policie České
republiky, Městského úřadu Břeclav – odboru sociální
správy, psychologa a města Podivín uskutečněna před−
náška spojená s besedou na téma DROGY, ALKOHOL,
KOUŘENÍ A NAŠE MLÁDEŽ. Přijďte všichni, jimž není
tato tématika lhostejná.
ZŠ Podivín, Město Podivín
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Státní a ostatní svátky:
1. leden
Den obnovy samostatného státu, Nový rok
9. duben
Velikonoční pondělí
1. květen
Svátek práce
8. květen
Den vítězství
5. červenec Den slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje
6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa
28. září
Den české státnosti
28. říjen
Den vzniku samostatného
československého státu
17. listopad Den boje za svobodu a demokracii
24. prosinec Štědrý den
25. prosinec 1. svátek vánoční
26. prosinec 2. svátek vánoční

Domovem Rozely pestré je Austrálie. Žije ve volné
přírodě a obývá velkou část australského kontinentu.
Jinak se tento krásný pták chová po celém světě pro
krásně zbarvená peříčka a pro radost chovatelů. Jméno
tohoto papouška je skutečně podle jeho vzhledu. Hlavu
a náprsenku má jasně červenou, bříško svítí žlutě. Ocásek
a část křídel se zelenají jako jarní tráva. Ostatní pírka jsou
zbarvena do modra. Tento pozoruhodný ptáček je veliký
asi 30cm. Když se podívám ze svého pokoje na dvůr,
uvidím prostorné voliéry, ve kterých s dědou chováme
Rozely. Ve voliéře mají postavenou budku pro odchov
svých mláďat, bidýlko, na kterém většinou posedávají a
na zemi misky s vodou a krmením.
Australští papoušci snášejí dobře naše klimatické
podmínky, a proto se zde i rozmnožují. Snášejí do budky
asi 8 vajec, na kterých sedí samička. Sameček ji poctivě
krmí. Jak se mláďátka vylíhnou, samička je krmí.
Za 3 týdny opouštějí své hnízdo a začínají pomalu zobat
sami.
Jako pochoutku jim s dědou chystáme směs prosa,
postrouhané mrkve, slunečnicových semínek,
naklíčeného obilí. Rádi si pochutnají na jablku. Každý
den musí mít čistou vodu, nejen na pití, ale i na čištění
peříček. Stalo se mi, že když jsem jednou šla Rozely krmit,
jedna z nich nechtěla pustit misku s krmením, tak jsem
pomalu začala do misky rukou sypat a vtom mi začala
zobat z ruky.Ani to nebolelo. Začala jsem jí říkat Adélko.
( Kristýna Líčková – V. třída)

Poprvé ve škole
Prázdniny utekly jako voda a už je tu očekávaný
slavnostní okamžik – 3. září, první den ve škole pro nové
prvňáčky.
Ve vyzdobené třídě žáky přivítala třídní pí. uč.
Floriánová, paní vychovatelka Holubová a výchovná
poradkyně p. Mačicová. Uvítat je přišel také pan ředitel
Cagášek a pan starosta Machovský, kteří krátkým
proslovem popřáli dětem hodně úspěchů ve škole.
Na lavicích měly děti přichystány dárkové balíčky
s pomůckami, které budou potřebovat při školní práci.
V upomínku na tento den obdržely také něco na zoubek.
Svoji třídu už děti znaly, neboť v loňském roce si ji
už prohlédly a zároveň prozkoumaly všechna místa
na naší škole. Do školy se prý všechny děti moc těšily a
většina prohlásila, že už nemohla dospat rána.
Touto cestou přeji dětem hodně úspěchů a radosti
ve škole. Vždyť 1. třída hraje v utváření vztahu dítěte ke
škole jednu z nejdůležitějších rolí. Vstup do školy je
důležitým mezníkem v životě dítěte. Z hravého dítěte se
stává školák, který musí dodržovat určitá pravidla.
Děti by měly v 1. třídě zažívat především úspěch
z vykonané práce. Společnými silami tedy rozvíjejme
jejich nadání a chvalme nejen jejich úspěchy, ale i
pokroky.
Tř. uč. 1. třídy Floriánová

Velbloud
Velbloudi obývají teplé země jako jsou Afrika a Asie.
Je to až 3,4 m velký savec, který má dlouhé nohy i krk,
tělo má pokryté krátkou srstí, má dva hrby a pouze dva
prsty na každé noze.
Pobývají nejčastěji na pouštích, takže obydlí nemají.
Rozmnožují se pářením a o mláďata se starají až do
dospělosti.
Velbloud je býložravec, takže se živí trávou, kořínky
a různými rostlinami.
Zajímavé je to, že dokáže najednou vypít přes
50 litrů vody, do hrbů se mu ukládá tuk, při chůzi zvedá
obě nohy na stejné straně. Dlouhé řasy je chrání před
pískem a nozdry dokážou uzavřít, takže jim nepronikne
písek dovnitř. Umí pít i z Pet−láhve.
( Daniel Chrástek – V.třída)
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zahájení nového školního roku 2007/08 v MŠ
Naše MŠ zahájila další školní rok 3. září 2007 v počtu 84 dětí a 10 zaměstnanců. Na škole
pracuje šest kvalifikovaných učitelek, dvě uklízečky, kuchařka a vedoucí stravování.
Personální obsazení školy:
ředitelka− Eliška Ryšavá
učitelky− Lenka Studená, Jana Crhová, Jarmila
Hošková, Milena Kynická, Jana Švecová
uklízečky−Dana Škrobáčková, Pavla Malinová
kuchařka− Růžena Ocelíková
vedoucí stravování− Blanka Sztanková

Jako vloni probíhá na školce pod vedením p.uč.
Švecové pro předškoláky Metoda dobrého startu.
Malé děti vede v Prvních krůčcích k hudbě
p.uč.Crhová. Drobné logopedické vady řeší
p.řed.Ryšavá. Novinkou je zavedení výuky angličtiny

Děti jsou rozmístěny do čtyř věkově smíšených
tříd. Věkově smíšené třídy vytvářejí v předškolním
kolektivu daleko pohodovější a přirozenější prostředí
podobné rodině.Na předškolní děti jsou přitom
kladeny daleko větší nároky. Učíme předškoláky
chovat se k mladším s porozuměním a ohleduplně,
malé děti je zato napodobují, chtějí „být velicí“ jako
oni. Od šesti let je vhodné děti rozdělit podle kriteria
„věk“, jelikož pak jde především o proces vzdělávání.
My jsme ale především škola MATEŘSKÁ.
V průběhu celého měsíce září probíhá adaptace
nových dětí do školky, zvykání si na nové prostředí,
vytváření nových pravidel. Zkrátka, sžíváme se.
Koncem měsíce začínáme plnit téma Poznáváme
podzim, které obsahuje části Změny v přírodě a
Lidské tělo a zdraví. Pracujeme podle kurikula Zdravá
mateřská škola, podle programu „Hrajeme si od
podzimu do léta“. Koncem loňského školního roku
proběhlo hodnocení tříletého období, a to jak ze
strany učitelek, tak ze strany rodičů. Dotazníky byly
anonymní a ukázaly nám směr, v čem začít trochu
jinak, nebo v čem se nám daří dobře. Děkujeme
rodičům za objektivnost.

Nový obor na ZUŠ v Podivíně
Ve školním roce 2007−08 se na ZUŠ v Podivíně nově
otevírá obor výtvarná výchova. Přihlášeno je 21 dětí z Podivína
a Rakvic. Žáci se naučí základům kresby, malby, v rámci
možností se seznámí s některými grafickými technikami a
prostorovou tvorbou.
Vyučování probíhá jednou týdně po tři vyučovací hodiny
v termínech: pondělí 13:05 – 15:15, úterý 14:00 – 16:15 a
čtvrtek 14:00 – 16:15.
Kateřina Zimmermannová

Krůčky k hudbě na Lučině
Hudební škola YAMAHA z Břeclavi a okolí uspořádala
pro ty nejmenší /od 2 do 6 let/ v červenci hudební setkání
maminek s dětmi na Radějově – Lučině. Příjemná spolupráce
učitelů, maminek a dětí v krásném prostředí s bohatým
programem /hudebně−rytmické hry, pohybové hry, hledání
pokladu, karneval a táborák/ stmelila kolektiv natolik, že už
teď se maminky a děti těší na příští setkání s Yamahou.

pod vedením lektorky p.D.Ryšavé. Zde jsou děti
rozděleny do tří skupin podle věku a schopnosti délky
soustředění.
Médii i sdělovacími prostředky přednedávnem
proběhla informace, že mateřské školy budou
vypracovávat hodnocení na každé dítě. Využívám
této příležitosti k upřesnění. Nejde o dělení dětí na
„šikovné a méně šikovné“, ale o záznam vývoje dítěte
a jeho posun v klíčových oblastech. Tyto záznamy
budou na vyžádání rodičům k nahlédnutí.
V tomto školním roce připravujeme obohacení
pobytu dětí o zábavné projekty, hudební a sportovní
pořady, plavání a výlety. Plánujeme také besedu
s psycholožkou, máme v úmyslu ji otevřít nejen pro
rodiče našich dětí, ale i pro veřejnost. Těšíme se na
vzájemné návštěvy se základní školou i na povídání
si v místní knihovně, stejně jako na dopravní výchovu
za pomoci dálniční policie v Podivíně.
Našim cílem je připravit pro děti co
nejzajímavější a nejpestřejší pobyt v naší školce.
Držte nám přitom palce.
Za MŠ Lenka Studená

Z činnosti loutkářského souboru Podivíni
z Podivína
LS Podivíni ve dnech 4. až 5.července účinkoval na národní
přehlídce amatérských loutkářů v Chrudimi. Celkem jsme na přehlídce
sehráli v jednom dnu tři představení pohádky Š.D.B. Ohlas u publika
byl dobrý, ale u odborné poroty jsme nebyli přijati vlídně. Není se
čemu divit vzhledem k tomu, že na přehlídce z celé České republiky
účinkovalo kolem 25 souborů ze všech koutů ČR s různými
možnostmi uměleckými, ale hlavně finančními.
Pro členy souboru byla Loutkářská Chrudim neocenitelnou novou
zkušeností pro další činnost. Důležité je, že jsme na národní přehlídce
reprezentovali město Podivín a Brněnský kraj.
Za soubor: Vlastimil Ondrišík

První krůčky k hudbě se vyučují již v těchto obcích a
městech:
V Břeclavi, Kosticích, Tvrdonicích, Moravské Nové Vsi,
Prušánkách, Velkých Bílovicích, Bořeticích, Zaječí,
Rakvicích, Lednici, Podivíně a Valticích.
Bližší informace na www.yamahaskola.cz,
nebo tel.: 777 256 714
9
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Tábor 12. YMCA SKAUTského oddílu
Táborový oheň Podivín
Letošní týdenní tábor byl v mladším kruhu dětí, než jsme zvyklí, neboť se ho
zúčastnili druháci a třeťáci a také děti školou ještě nepovinné z Tanečního krúžku.
Prožili jsme ho ke konci července na okraji lesa v chatkách, dřevěné kuchyňce a s kera−
mickými toaletami bez splachování…
Na dohled nám byl Milkov, z nejvyšší borovice jsme měli výhled na Bouzov a
Bystrozraký by na východě spatřil 26km vzdálenou Olomouc.
Celoroční hrou byl Mauglí, která vyvrcholila na táboře, kde se každý Mauglí
(ó ano, měli jsme jich víc) stal po splnění deseti nelehkých úkolů vůdcem smečky.
Bezpochyby by se tak nestalo bez jejich kouzelných želviček (s runou na zádech), které
byly živou vodou vzkříšeny (a které se přes noc rozprchly do lesa, kde si je ráno vyděšení
táborníci museli najít).
Počasí nám moc nepřálo, i přesto jsme hráli spoustu bojovek v lese, míčových
her na louce, nočních her (nečekaně) v noci a vytvořili spoustu umělecky cenných děl.
Výprava do Javoříčských jeskyní nás schladila teplotou 7°C s téměř 100% vlhkostí,
hrad Nouzov nás naproti tomu ohromil vysokou věží (jako z pohádky) a hlubokou
studnou s poklady typu klobouk, řetízek, mobil, zubní protéza… Obohaceni novými
informacemi jsme si šli dát do těla na minikárách, které byly pro některé děti nejsilnějším
zážitkem.
za dvanáctku Elf

KROUŽKY při 12.YMCA−SKAUTském oddíle 2007/08
Ruční práce
Zajímají Vás ruční práce? Chcete se naučit
háčkovat, vyšívat či plést? Tak to pro Vás něco máme!
Věk: od 10 let
úterý 15:00 − 16:00
cena na školní rok: 150 Kč
vedoucí: Eva Pospíšilová
Tvůrčí psaní
Pokud rádi píšete povídky či básně, baví Vás práce s jakýmkoliv textem,
či jen máte v oblibě slohová cvičení, tento kroužek bude přímo pro Vás. A nebojte,
nebudete se učit „klasiky“, budete si jen pohrávat s písmenky.
Věk: od 11 let
každá druhá středa 15:30 −17:00
cena na školní rok: 150Kč
vedoucí: Mirka Čačíková
Keramika −mladší
tvoření z keramické hlíny, glazování, malování engobami, vylívání do forem
Věk: 2.třída MŠ − 2.třída ZŠ
čtvrtek 15:00−16:00
cena na školní rok: 300 Kč
vedoucí: Simča Dvořáková
Keramika −starší
tvoření z keramické hlíny, glazování, malování engobami, vylívání do forem
Věk: 9−15 let
každý druhý čtvrtek 16:30 − 18:00
cena na školní rok: 300 Kč
vedoucí: Vendula Sedláčková
Keramika −dospělí
tvoření z keramické hlíny, glazování, malování engobami, vylívání do forem
Věk: od 16 let
každý druhý čtvrtek 18:00 − 19:30
cena na školní rok: 300 Kč
vedoucí: Vendula Sedláčková
Lezení na lezecké stěně
lezení po umělé stěně, jištění, lezecké techniky
Věk: 8−15 let
pátek 18:00 − 19:00
cena na školní rok: 150 Kč
vedoucí: Radim Holub
Klub deskových her
hraní spousty deskových her ( Osadníci z Katanu, Bang, Carcassone apod.)
otevřeno pro širokou veřejnost −jednorázový poplatek 10 Kč
Věk: 9−99 let
pátek 18:30−…
cena na školní rok: 150 Kč
vedoucí: Stanislav Juras

Poděkování

Železný Zekon
Nevíte kdo to je? Napovíme vám. Je
to také ministr kulturistiky Valašského
království Bolka Polívky. Ještě nevíte kdo
to je ? Řekneme vám to tedy rovnou. Je to
Zdeněk Knedla. Ne, to si neděláme legraci.
Opravdu se tak jmenuje. Stále nevíte kdo
to je? Pak je tedy škoda, že jste 1.září 2007
neměli čas a nemohli se zúčastnit Loučení
s prázdninami, které se konalo na farním
dvoře. A kdo to tedy je onen Zdeněk
Knedla? Je to jeden ze siláků, který provádí
kousky typu: ohýbání železné tyče na
hlavě, polykání žiletek, nechá se přejet
automobilem, na uchu zvedá těžké
předměty apod. Všechny tyto a mnohé jiné
ukázky silákovy dovednosti se daly na tomto představení zhlédnout.
Své vystoupení provázel i vtipným slovem. Nezapomněl ani na diváky a
zapojoval je do své „šou“.Byla to velmi příjemně strávená hodinka.
Nenechte si ujít naše další akce. Třeba i vy budete spokojeni. Už teď
se na vás těšíme.
Pořadatelé
Podivínská chasa by chtěla poděkovat všem, kteří se s ní podíleli
na přípravě a hladkém průběhu letošních krojových hodů. Moc jste
nám pomohli a těšíme se na další spolupráci.
Podivínská chasa oznamuje, že je možnost objednání a zakoupení
DVD nebo VHS letošních hodů. Cena za DVD nebo VHS je 400 Kč.
V případě zájmu objednávejte do 31.10.07 na tel. čísle 721 322 269
(Jitka Gálová).
Rádi bychom mezi sebe přijali také nové členy. Máš chuť trávit
svůj volný čas v kolektivu mladých lidí a dělat něco pro kulturní dění
v Podivíně? Neboj se a přijď mezi nás. Schází−me se každý pátek
v 19 hod. v tělocvičně ZŠ.
S případnými dotazy se můžeš obracet na jednotlivé členy nebo
nám můžeš poslat e−mail na adresu: chasa.podivin@seznam.cz.
Na nové členy se těší podivínská chasa.
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OSOBNOSTÍ

Věnováno těm,kteří by neměli upadnout v zapomenutí

František ČAPKA – 24.9.1879 – 3.11.1949
rolník, statkář, průmyslník, poslanec
V předminulém čísle PZ jsme veřejnosti připomněli
významnou osobnost duchovního stavu – vlasteneckého
buditele, spisovatele a děkana podivínského – Vincence
ŽÁKA.
Dnes chceme vzpomenout zástupce stavu, který byl
pýchou Moravy a našeho regionu obzvláště – významného
rolníka a veřejného činitele. Že byl vybrán právě zástupce
rodu ČAPKŮ, z desítek dalších možných postav z této oblasti,
lze zdůvodnit tak, že si to za svůj široký záběr činnosti skutečně
zaslouží. Tím dalším důvodem byla vlastně i inspirace,
způsobená velikou rodinnou slavností, kterou tato rodina
uskutečnila v první květnovou neděli t.r.
Podle ústního podání
prapředci rodiny ČAPKŮ
pocházeli z jižního Maďarska.
V letech vlády Marie Terezie
na moravsko – slovenském
pomezí vymřely na zhoubnou
choleru celé vesnice, a proto
panovnice na své opuštěné
panství povolala osídlence
z Dolních Uher. Původně se
objevili Čapkové na Senicku
v obci Koválov, postupně
osadili Břeclav a zřetelnou
stopu, kterou již zaznamenaly
i staré anály, nalézáme v obci
Lanštorf − dnešní Ladná, kde Matouš ČAPKA v letech 1840
– 50, obhospodařoval selský grunt. Když jim v roce 1882
hospodářství vyhořelo, zakoupil vzpomínaný v Podivíně selské
domy č.p. 232 a 234. S manželkou Kateřinou, která
pocházela z Lanštorfa, měli čtyři děti, z nichž dospělého věku
se dožila dcera Helena a syn František, jehož životní pouť
budeme sledovat.
FRANTIŠEK ČAPKA se narodil 24.září 1879 v Lanštorfě.
Již od mládí se u něho projevovaly vůdčí schopnosti. Mezi
mladou generací byl velmi oblíbený a populární. Ale první
velký boj o svou velikou lásku prohrál. Lízinka Pecůchová,
děvče z podivínské hospody, i když měla zkušenosti z vídeňské
metropole a mohla mu být znamenitou oporou v jeho
budoucích významných postech, nenašla přízeň u jeho rodičů,
a tak s „požehnáním“ rodičů pojal v roce1906 za manželku
Adélu BECHNOU, ze selské rodiny z Veselé. Tato událost
nezůstala bez ohlasu tehdejšího tisku a můžeme si udělat
představu, že již 27letý František byl na Moravě známou
osobností, díky jeho aktivitám v katolických rolnických
spolcích, podpoře Matice Hodonínské i dalších akcích
vlasteneckého a sociálního charakteru, na kterých se podílel.
V letech 1913 se z dobového tisku dočítáme, že byl
s velikým náskokem před dalšími kandidáty zvolen za říšského
poslance, za okresy Břeclav a Hodonín. Po vzniku nové
republiky, byl v roce1919 členem i I. revolučního Národního
shromáždění ČSR. Z jeho manželství vzešlo deset dětí, z nichž
osmi zabezpečil slušný vstup do života, formou zakoupení
statkářských usedlostí, či odpovídajícím finančním zajištěním.
Zcela určitě si položíte otázku, jak původně řadový rolník se

mohl dopracovat k takovým možnostem a k takovému
společenskému postavení.
Ze svědectví pamětníků vyplývá, že to byl člověk obdařený
nadprůměrným nadáním, nesmírně zbožný, zásadový,
neuvěřitelně pracovitý. Byl vyhledáván širokou veřejností,
žádnému neodmítl poskytnout radu a pomoc.
Co všechno stačil za svůj plodný život obsáhnout, uveďme
alespoň na několika jeho aktivitách:
− zakladatel a dlouholetý předseda akciového pivovaru
Břeclav,
− předseda dozorčí rady Uhelné společnosti Karbon v Brně,
− spoluzakladatel Syndikátu cepařů a akcionářů cukrovarů
Břeclav a Hodonín,
− burzovní rada, rozhodčí Plodinové burzy, železniční rada
v Brně a Praze atd..
Téměř na den před tím, než ukončil svou pozemskou pouť,
sepsal vlastnoručně svou poslední vůli, jejíž některé pasáže
ukazují na to, jaký to byl velký muž.
„Pohřeb si přeji jednoduchý, aby to odpovídalo celému
mému život, bez hudby a řečnění, neboť po celý život konal
jsem jen to, kam jsem byl vůlí Boží postaven a to vždy
svědomitě, neboť jsem to pokládal za svou povinnost
křesťanskou, tak i občanskou.“
František ČAPKA odpočívá na čestném místě
podivínského hřbitova, v majestátní rodinné hrobce, obklopen
všemi, kteří jeho jménu a odkazu dělali čest.

Jak již bylo uvedeno v úvodu této vzpomínky, milou
pohnutkou k napsání těchto řádků byla skutečnost, že 6. květ−
na t.r. se na oslavě 90tých narozenin vzácné pokračovatelky
rodinné tradice – paní Aničky ČAPKOVÉ – roz. Lůcké, sešla
početná společnost rozvětvených rodin, aby této milé, stále
činorodé ženě a vlastně i rodu, který tak důstojně reprezentuje,
vzdali hold, projevili úctu a lásku
A hlubokou neopakovatelnou rodinnou sounáležitost.
Za všechny poctěné: Vlastimil NĚMEČEK
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Kronika města Podivína
„Památný rok 1866:
Dne 23. května když nejlépe rýž kvetla přišel takový mráz, že
rýž v květě zmrzla. Dne 24.5. přišel hned druhý mráz takže i všecko
ovoce pomrzlo a neostálo ničeho jedině od půl kopca
v Lanštorfském poli rýž nezmrzla až k Prechovu. Za několik dní
jsme ty rža sekli a seli jsme do nich prosa nebo pohanku a která se
nechala stát narůstla sláma tuze dluhá ale zrna neměla tak, že ji
lidé vozili zrovna domů a ne do stodol. Erteple a turkyně též zmrzli
až do zemi ale zase vyrostly, které ale lidé zaorali byli mnohém
větší než které ostaly stát, pšenice byly toho roku tuze špatné,
poněvadž též přemrzly a vyrůstaly ze zemi druhé takže když první
dozrála, druhá kvetla, ječmena a ovsa bylo mnoho a byly dobré.
Fazole vymrzly docela a sázeli lidé po druhé a bylo jich mnoho a
byl ten rok úrodný na všecko mimo rži, pšenice a ovoce.
1866 na jaře nastala s pruským králem válka, bylo to na jaře
co se mnoho vojska po železnici vozilo do Čech na pruské hranice
a trvalo to dlouho než tam bylo vojska zadost, pak ještě táhlo pěší
vojsko, totiž myslivci a ubytoval se v Podivíně celý batalion totiž
5. a zůstali zde celé tři týdně. V Lednici byl ubytován 4. bat. pak
něco v Bílovicích, pak za něma táhli atoleristi a konečně salvátoři,
ti jen jednu noc v Podivíně přenocovali. Když pak se již válka
započít měla, teprve vytáhli myslivci z Podivína a dělali dvojí
pochod aby do času přispěli. Sotva ale přitáhli na místo museli
hned do boje beze všeho oddechu a tak nastal boj a myslivci všecí
zahynuli, až na několik mužů, kteří se útokem ubránili. Válka ale
trvala dále a rakúské vojsko prohrávalo až bylo hnaté od Prušáků
přes Čechy, Moravu až k Vídňu – u Břeclavy se též dělaly parigati,
ale jen na oko, jakmile se Prušák blížil, prchlo vojsko od Břeclavy
k Marchfeldu před Vídněm byly velké parigati nadělané a tam se
vše rakúské i saské vojsko, které Rakúsko na pomoc bylo
shromáždilo a očekávali Prušáka, ten ale táhnul celýma Čechama,
Moravú a Rakúsama, nebo ho bylo strašná síla. Konečně se
zastavilo, nebo si k Vídni přec netrúfali a obcházeli, kudy by se
do Vídně dostali, také táhli přes Uhry a chtěly přes Prešpurk
doVídně, ale se zklamali, nebo tam bylo rakúské vojsko a pobili
Prušáků a hnali nazpátek. Dne 16. července přitáhli první Prušáci
do Podivína rozložili se na celém pastvisku od stodol až za zelnice
a museli jsme jím dát víno, pivo, chleba a vlejtách vodu vozit, by
mohli koně ponapájet. Dostali 32 věder vína, 2 ˝ piva, 800 lablíků
chleba, jak se najedli a napili, táhli dále k Břeclavě a moseli jsme
jim dát několik vozů co přípřež, které nám toho samého dne zpátky
poslali, hned na to přitáhlo jiné vojsko a ubytovali se po domech
a dostali lidé i po 40 a trvalo to přecházení po 14 dní. Po 14 dnech
ostali na místě, nebo se vyjednávalo o pokoj,a sice v Mikulově
ležel pruský král a ve Valticích korunní princ a natáhli od Podivína
od nádraží telegraf do Lednice, do Valtic a do Mikulova. Rolníci
moseli jen ustavičně jezdit po přípřežích a nemohli svoje pole
obdělávat ani úrodu sklízet, taky mnozí se s koňma skrývali po
lesách a palachách a tak vzali nám Prušáci 12 koní na pastvě a
odvedli preč. Jedině za ně dali na 4 prsty hrubý lístek olůvkem
psaný co kvitanci a tak všecko kvitovali co se jim kde dalo, říkaje,
že se po válce vše zaplatí a žádali po obcích mnoho ovsa, sena,
chleba, vína, vyzabíjali jsme pro Prušáky v našej obci 42 kusů
dobytka, 30 skopů, pak s sebů jsme jim dali 6 krav na zabití,
jednoho vepře a vše to kvitovali, pak dostali mnoho ovsa a sena
to vše mosel obecní představený obstarat. Pak se zmohla mezi
Prušákama cholera a moseli jsme jim zařídit lazaret a špitál na
vrchu na radnici a dúle na obecním domu a tak ty nemocné
převáželi z osady na osadu po špitálech a zemřelo jich v Podivíně
84 mužů na choleru. Konečně se uzavřel mír a vojsko táhlo
zpátkem do Pruska a za 8 dní byl Podivín vyprázdněn od Prušáků.
Jedině v Břeclavě zostalo ale 50 mužů co stráž po 14 dní. Konečně
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též odtáhli. Po válce se zase okresní úřadové dostavili na svá místa,
nebo byli všecky rozejíté a neúřadovali. Pak přišel rozkaz, aby
každá obec udělala účet na stravování Prušáků a jim vydaných
všech věcí a přiložili se kvitance a bylo nám vše zaplaceno, rozumí
se, že jen z poloviční částky ale lidé byli spokojeni, taky dostali
lidé réž, rýžu, masné a jiné stravy an toho roku obilí bylo pomrzlé
a to se potom ze záplaty peněžité odpočítalo a obnášelo přední
záloha než se vše zúčtovalo pro obec Podivín 280 zl. na penězích,
180 měřic rži, 20 q muky, 10 q krup, 5 q sádla a 2 q rýže a očekávala
se další náhrada a konečně přišla za každého koně 100 zl. stříbra,
za každú krávu 75 zl., za škopa po 5 zl., za 1 míru ovsa 2 zl., 21
kr. za 1 q sena 2,49 zl., za 1 porci chleba 7,5 kr. za ty věci , které
byly kvitované na obci mosel se údělat účet co obecní a to bylo
do jedné sumy zúčtováno a zaplaceno státníma papírama, tyto se
mosely prodat, aby se mohli jednotlivci vyplatit a obdržela obec
jen za 100 zl. 61, to ostatní obecní pokladna lidem vyplatila. Byli
toho času představení obecní: Josef Švestka, starosta, Gottlieb
Stättner, I. radní, Jan Nedbálek, II. radní. Pak 30. srpna vypuknul
oheň u Jana Nedbálka ve stodole a shořelo 3 stodolí a dvě chalupy.“
réž − žito; myslivci – vojáci; atoleristi − dělostřelci;
salvátoři − zdravotníci; parigati − barikády;
lejta − dřevěná káď naležato; láblík − pecen, bochník;
škop – ovce, beran, jehně

Naše zahrady
Zahrada či zahrádka − každý si ji obhospodařuje po svém.
Někdo pěstuje brambory, zeleninu, jiný zase kytky či léčivky.
Naši předkové − dědové a babičky − o svou zahradu opravdu
pečovali, okopávali, ryli. Mám v paměti, kdy moje stařenka ve
svém věku 80 let ještě pracovala na zahradě a dělala tuto práci
ráda.
Dříve každý kousek zahrady byl obdělán, před zimou poryt či
zorán. A dnes? Nemám nic proti zatravnění, je to každého věc a
je to módní. Na udržovanou zatravněnou zahradu je hezký pohled
a každého zahrádkáře potěší. Ale vídám zahrady zarostlé plevelem
až do výšky dospělé osoby, plevel svá semínka vesele rozsévá do
okolí. Lituji majitele sousedních ploch, mají příští rok o práci navíc
postaráno − plevel se určitě „dobře“ zakoření i u nich.
Havlová Jarmila, Podivín

Redakce časopisu
Moravská reklamní Brno
oznamuje, že v měsíci září byl zahájen prodej nového časopisu
pro region jižní Moravy s názvem Kabrňák. Po dohodě s redakcí
tohoto časopisu je možno zasílat příspěvky, které se dotýkají života
v našem regionu. Tento měsíčník je ve volném prodeji na stáncích
s tiskem v rámci jižní Moravy a dalších vybraných městech.
Kontakty na redakci si můžete vyžádat přímo na našem úřadě.
Další výtisky a předplatné Vám budou zabezpečeny redakcí
přednostně.
Kontakty na adresách : info@mrs.cz, ouplenkovice@seznam.cz

Bílá chladnička BOSCH
chlad. 200 l – mražák 100 l – skleněné police
2 chladící okruhy – stáří 3 roky
Cena 3000,− Kč
Tel. 732 288 929

Hledám pronájem garáže,
nebo vhodného prostoru pro garážování osobního auta.
„Spěchá, nutné, dohoda jistá“.
Tel. 605 368 817
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BADMINTON CAMP 2007
Po dvouleté přestávce uspořádal oddíl badmintonu opět prázdninové soustředění pro členy
žákovského družstva.Bylo zaměřeno na získání dobré fyzické kondice před badmintonovou
sezónou 2007 – 2008.
Konalo se v Mladkově v Orlických horách, kde díky přátelským vztahům s místní tělový−
chovnou jednotou, jmenovitě lyžařským oddílem, máme velmi dobré /hlavně finanční podmínky.
Všichni účastníci, čtrnáct dětí, žáků a dorostenců absolvovalo pět velmi náročných tréninkových
dnů, včetně turistického výšlapu údolím Divoké Orlice, kde jsme se seznámili se Zemskou bránou,
zbojníkem Orlických hor Ledříčkem a také „Betonovou linií“− opevněním postaveným před druhou
světovou válkou.Také noční stezka odvahy byla zpestřením velmi tvrdé tréninkové práce.
Chtěl bych poděkovat paní Kavanové, která se celou dobu pečlivě starala o naše žaludky,
paní Kadrnkové Janě a panu Solaříkovi za náročnou trenérskou práci.V neposlední řadě patří náš
dík panu Šmokovi, starostovi Mladkova a jeho ženě a panu Uhrnerovi , předsedovi TJ Mladkov.
Doufám, že všichni účastníci zúročí tuto přípravu v následující sezóně minimálně
takovými výsledky, jakých dosahuje v posledních letech naše momentálně nejnadějnější hráčka
Denisa Solaříková.
Oddíl badmintonu trénuje ve sportovní hale 3x týdně /pondělí,středa,pátek/,
vždy od 17,30 do 19,00 hod.
Můžete se přihlásit i Vy – děti prvních až třetích tříd základní školy. Zvlášť vítáni budou
chlapci, kterých je v oddíle nedostatek.
Pavel Kavan

Firma Bi Textil, s.r.o.
Podivín
pořádá setkání
bývalých pracovníků − důchodců
firmy:

“Bi a Tylex”
dne 19.10.2007 v 17,00 hodin
v restauraci U Šveca
− napravo od nádraží.
Zápisné na osobu činí 80,− Kč
a bude vybráno až na místě.
Zájemci se mohou přihlásit
u pana Kavana.

Stáj Zora Podivín
Stáj Zora Podivín pořádala formanské soutěže
s mezinárodní účastí ve spolupráci s Městem Podivín
a Sborem dobrovolných hasičů Podivín.
V sobotu dne 16. června 2007 v Podivíně za
slunného počasí probíhaly soutěže formanů. Soutěže
byly rozděleny do čtyř kategorií. Ovladatelnost v kládě,
Formanská jízda, honební Podivínské derby a těžký
tah. Těchto soutěží se zúčastnilo 13 formanů z toho
2 páry ze Slovenské republiky. Za Slovenskou
republiku startovali pan Viliam Grega z Podolie a pan
Pavol Kitaš z Golianova. Celou akci přišlo zhléd−
nout 250 návštěvníků a mezi nimi i prezident
Svazu chovatelů ČMB pan Josef Andrle z Kosova.
V 10 hodin začalo rozlosování startujících a v 10.30
hodin se začalo soutěžit v ovladatelnosti v kládě.
Soutěže ovladatelnosti v kládě se zúčastnilo
16 kočích. V této soutěži bylo 6 překážek slalom,
začelení klády, vytlačení klády a průjezd mezi kužely.
Na prvním místě se umístil pan Mišák Václav
z Otrokovic s koněm Sony. Na druhém místě se
umístil závodník ze Slovenské republiky pan Kitaš
Pavol z Golianova s koněm Gaštan. Na třetím místě
byl pan Oskar Sněhota ze Žarošic s plemenným
hřebcem ČMB Agar 2881. Na čtvrtém místě se umístil
pan Svoboda Antonín z Rosic s koněm Agr. A jako
pátý se umístil pan Maurič Stanislav z Dambořic
s plemenným hřebcem SN Steiman 2885. Tato
soutěž byla kvalifikace na mistrovství republiky.
Druhá soutěž byla Formanská jízda rovněž
kvalifikace na mistrovství republiky. Tato soutěž se
jezdila v klusu až do cíle. Soutěž absolvovalo všech
13 formanů. Na trati bylo 10 překážek a nejobtížnější
byla překážka č.4 tak zvaný labyrint, který mnoha
závodníkům zamotal hlavu. Jako první se umístil pan
Vlašic Petr z Ranče Ladná s klisnami Elza a Lejdy.
Na druhém místě se umístil pan Blizňák Jan z jezdec−
kého klubu Podlesí s plemennými hřebci SN Nacho

Salazar 2868 a Brys Slezký 2925. Třetí místo si
vybojoval pan Svoboda Antonín z Rosic s koňmi Agr
a Bakar. Čtvrté místo obsadil pan Maurič Stanislav z
Dambořic s plemennými hřebci SN Steiman 2885 a
ČMB Baron ze Zubří 2954. Na pátém místě bodoval
pan Raichl Pavel z Dolního Benešova s klisnami Xena
a Savana.
Ve třetí soutěži honební Podivínské derby, byl
chod koní libovolný a bylo postaveno devět překážek.
V této soutěži opět zvítězil pan Vlašic Petr z Ranče
Ladná s klisnami Elza a Lejdy. Jako druhý se umístil
pan Raichl Pavel z Dolního Benešova s klisnami Xena
a Savana. Třetí místo vybojoval pan Blizňák Jan z
jezdeckého klubu Podlesí s plemennýmí hřebci SN
Brys Slezký 2952 a Nacho Salazar 2868. Čtvrtá příčka
patřila opět panu Vlašicovi Petrovi z Ranče Ladná

s koňmi Pšonek a Duda. A páté místo obsadil pan
Hradečný Zdeněk ze Zdounek s klisnami ČMB Amica
a Arisa.
Nejzajímavější soutěží pro diváky byl těžký tah,
který se konal na travnatém suchém povrchu. Tuto
soutěž vyhrál Slovenský účastník pan Viliam Grega
z Podolie s klisnou ČMB jménem Silva. Tato klisna
utáhla 1650 kg. Na druhém místě se umístil pan
Václav Karpíšek z Vranovic s koněm Kuba. Třetí
místo patřilo panu Stanislavu Mauričovi z Dambořic
s plemenným hřebcem SN Steiman 2885. Jako čtvrtý
se umístil pan Jakub Mišák z Otrokovic s klisnou
SN Majka. A na pátém místě bodoval pan Oskar
Sněhota ze Žarošic s plemenným hřebcem ČMB Agar
2881.
František Nedbálek, Podivín
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TRANZA a.s. se sídlem v Břeclavi, tř. 1. máje 7,
od 1. 12. 2007 se sídlem v Lednici, Komenského 614:
přijme ihned z důvodu nutnosti rozšiřování výrobních kapacit pracovníky
v následujících profesích:

Obchodník-prodejce
Náplň práce: sjednávání obchodních kontraktů na západním trhu, péče o stávající zákazníky,
vyhledávání nových. Orientace v řízení výrobní zakázky.
Požadované vzdělání: středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na strojírenství.
Praxe v oboru alespoň 3 roky.
Další požadavky: Francouzština na dobré úrovni nutností, rovněž angličtina nutností a další
jazyky vítány. Dobrá znalost PC.Komunikativnost a přesvědčivost v jednání, spolehlivost.

Zakázkový manažer dopravních systémů
Náplň práce: Kompletní řízení výrobní zakázky, přehled a orientace ve výrobě.
Požadované vzdělání:SŠ nebo VŠ strojírenského zaměření, praxe ve strojírenství. Znalost jazyků vítána.
Další požadavky: Znalost jazyků vítána. Komunikativnost a přesvědčivost v jednání,spolehlivost.

Operátor mechanik-provozní elektrikář
Náplň práce: sestavování rozvodnic a rozvaděčů, elektromontážní práce, opravy elektro zařízení,
diagnostika poruch. Demontáž a montáž strojů, opravy elektro součástí strojů. Předpoklady pro projektování
(tvorba nabídek, projektů). Programování PLC (znalost software).
Požadované vzdělání: vyučen mechanik elektronik, elektrotechnik, maturita v oboru vítána. Odborná praxe 3 roky.
Další požadavky: vyhláška 50/78 Sb., § 6 a vyšší, práce ve výškách a nočních směnách.

Operátor mechanik - údržbář
Náplň práce:
Sestavování konstrukcí, svařování, pálení,rovnání, montáž konstrukcí. Diagnostika poruch, demontáž a montáž
strojů, opravy součástí strojů. Montáž a opravy pneumatických a hydraulických systémů.
Požadované vzdělání: vyučen v oboru strojní zámečník, maturita vítána, praxe 3 roky.
Další požadavky: svářečský průkaz, paličský průkaz, ŘP skupiny B, C, vazačský, jeřábnický a průkaz
obsluhovatele zvedacích pracovních plošin, práce ve výškách a v nočních směnách. Dobrý zdravotní stav.

Obráběč kovů - soustružník
Náplň práce:
Obsluha soustruhů SU 50, SU 63. Opracování dílů dle výkresové dokumentace.
Požadované vzdělání:
Vyučen v oboru, praxe v oboru vítána. Dvou-třísměnný provoz.
U všech požadovaných profesí nabízíme zajímavou práci pro cílevědomé a samostatné spolupracovníky v dynamicky
se rozvíjející firmě. Mzdové zařazení odpovídající vzdělání, praxi a náročnosti vykonávané činnosti.

Kontakty:
V případě Vašeho zájmu o některé z nabízených míst zašlete svoji nabídku spolu se strukturovaným životopisem
na adresu:
TRANZA a.s., závod Břeclav
personální oddělení
Tř. 1. máje 7
690 02 Břeclav-Poštorná
Telefon: Břeclav 519 364 592 p. Pokorná Zdenka, 519364525 p. Hrnčířová Doubravka
Mobil: +420604221470
E-mail: pokorna@tranza.cz, hrncirova@tranza.cz
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