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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. V
ze dne 26.06. 2019 a č. VI ze dne 26.08. 2019
1. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města č. IV ze
dne 25.04. 2019.
2. Zastupitelstvo města projednalo návrh
závěrečného účtu Města Podivín za rok
2018, který je zveřejněn na internetových stránkách Města Podivín – na
elektronické úřední desce Městského
úřadu Podivín a na úřední desce od
27.05.2019. Zastupitelstvo města uzavřelo projednání Závěrečného účtu
Města Podivín za rok 2018 vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením
Města Podivína za rok 2018, a to bez
výhrad.
3. Identifikace účetní závěrky: Účetní závěrka k 31.12. 2018, za účetní jednotku: Město Podivín, Masarykovo nám.
180/20, 691 45 Podivín, IČ: 00283495,
DIČ: CZ00283495. Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku za rok
2018 Města Podivín, Masarykovo nám.
180/20, 691 45 Podivín, IČ: 00283495,
DIČ: CZ00283495. Zastupitelstvo města 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.
4. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtových opatření č. 4/2019 a č.
5/2019 k rozpočtu města na rok 2019
a tato rozpočtová opatření vzalo na vědomí bez výhrad.
5. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu plnění rozpočtu k 31.05. 2019 a toto
vzalo na vědomí bez výhrad.
6. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 138.000 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Slavoj Podivín
z.s. se sídlem: U Stadionu 982/6, 691
45 Podivín, IČ: 42324211, zastoupenou
Bronislavem Krškou, předsedou výboru spolku, Pavlem Kavanem, členem
výboru spolku. Zastupitelstvo města
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 17/2019 s organizací Tělovýchovná jednota Slavoj Podivín z.s., se sídlem:
U Stadionu 982/6, 691 45 Podivín, IČ:
42324211, zastoupenou Bronislavem
Krškou, předsedou výboru spolku, Pav-
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lem Kavanem, členem výboru spolku
ve věci poskytnutí finanční investiční
dotace z rozpočtu města Podivína za
účelem úhrady nákladů na nákup nové
sekačky na trávu. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
7. Zastupitelstvo města Podivína revokovalo usnesení č. IV-66-19 ze dne
25.04.2019. Zastupitelstvo města Podivína schválilo koupi nemovité věci
pozemku p.č. 2521/2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 167 m2
v k.ú. Podivín, který byl geometrickým
plánem č. 2021-19/2019 vypracovaným Ing. Markétou Berkovou, První
zeměměřická a.s., Sokolská 474/4, 691
45 Podivín oddělen z původního pozemku p.č. 2521/2 v k.ú. Podivín od
prodávajícího Židovské obce Brno,
IČ: 49465473, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno- Černá Pole za
celkovou kupní cenu ve výši 22.107 Kč.
Zastupitelstvo města Podivína schválilo kupní smlouvu. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
8. Zastupitelstvo města Podivína schválilo koupi nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 101/2 – ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 1302
m2 , pozemku p.č. 101/3 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 356 m2 a
budovy s čp. 907 – objekt občanské
vybavenosti na pozemku p.č. 101/3
vše v k.ú. Podivín od prodávajícího
společnosti Hamburger Recycling CZ
s.r.o., IČ: 25595822 se sídlem Havlíčkova 573/38, 693 01 Hustopeče za celkovou kupní cenu ve výši 2.000.000 Kč.
Zastupitelstvo města Podivína schválilo kupní smlouvu s prodávajícím. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy.
9. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
záměr Tomáše Hřebačky nesetrvávat
v podílovém spoluvlastnictví pozemku
p.č. 745/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Podivín, kde 1/30 vlastní Město Podivín. Zastupitelstvo města
v rámci navrhovaného zrušení spoluvlastnictví dohodou naopak nabízí odkoupení spoluvlastnického podílu od
Tomáše Hřebačky, jež činí 17/30 a za
tento mu nabízí tržní cenu ve výši 700
Kč/m2. Zastupitelstvo města rozhodlo

vstoupit v jednání s ostatními spoluvlastníky výše uvedeného pozemku
a jejich podíly od nich odkoupit. Zastupitelstvo města pověřuje radu města
dalším jednáním s navrhovatelem Tomáše Hřebačkou ve věci vypořádání
podílového spoluvlastnictví pozemků.
10. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
záměr Tomáše Hřebačky nesetrvávat
v podílovém spoluvlastnictví pozemku
p.č. 745/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Podivín, kde 1/30 vlastní Město Podivín. Zastupitelstvo města
v rámci navrhovaného zrušení spoluvlastnictví dohodou naopak nabízí odkoupení spoluvlastnického podílu od
Tomáše Hřebačky, jež činí 17/30 a za
tento mu nabízí tržní cenu ve výši 700
Kč/m2. Zastupitelstvo města rozhodlo
vstoupit v jednání s ostatními spoluvlastníky výše uvedeného pozemku
a jejich podíly od nich odkoupit. Zastupitelstvo města pověřuje radu města
dalším jednáním s navrhovatelem Tomáše Hřebačkou ve věci vypořádání
podílového spoluvlastnictví pozemků.
11. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
záměr Tomáše Hřebačky nesetrvávat
v podílovém spoluvlastnictví pozemku
p.č. 745/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Podivín, kde 1/14 vlastní Město Podivín. Zastupitelstvo města
v rámci navrhovaného zrušení spoluvlastnictví dohodou naopak nabízí odkoupení spoluvlastnického podílu od
Tomáše Hřebačky, jež činí 245/294 a za
tento mu nabízí tržní cenu ve výši 700
Kč/m2. Zastupitelstvo města rozhodlo
vstoupit v jednání s ostatními spoluvlastníky výše uvedeného pozemku
a jejich podíly od nich odkoupit. Zastupitelstvo města pověřuje radu města
dalším jednáním s navrhovatelem Tomáše Hřebačkou ve věci vypořádání
podílového spoluvlastnictví pozemků.
12. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. 2318/5 – zastavěná
plocha o výměře 33 m2 a pozemek
p.č. 2318/6 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 129 m2, které
byly geometrickým plánem č. 199937/2019 vypracovaným Ing. Janem
Hlávkou, Riegrova 60, Břeclav odděleny z původního pozemku p.č. 2318/1
v k.ú. Podivín společnosti Betonárna
Podivín s.r.o., IČ: 28260805 se sídlem
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Zborovská 977, 691 45 Podivín za prodejní cenu 847 Kč/m2 vč. DPH. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitých věcí do jeho vlastnictví. Zastupitelstvo města schválilo
kupní smlouvu na prodej pozemků p.č.
2318/5 – zastavěná plocha o výměře
33 m2 a p.č. 2318/6 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 129 m2,
které byly geometrickým plánem č.
1999-37/2019 vypracovaným Ing. Janem Hlávkou, Riegrova 60, Břeclav
odděleny z původního pozemku p.č.
2318/1 v k.ú. Podivín . Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
13. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat
pozemek p.č. 979 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 112 m2
v k.ú. Podivín panu Pavlu Hemzovi, nar.
…., bytem ……. Prodejní cena činí 300
Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci
do jeho vlastnictví. Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na prodej
pozemku p.č. 979 – ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 112 m2 v k.ú. Podivín.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
14. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat
pozemek p.č. 1052/6 – ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 44 m2, který
byl geometrickým plánem č. 19964/2019 vypracovaným Ing. Markétou
Berkovou, První zeměměřická a.s., Sokolská 474/4, 691 45 Podivín oddělen z původního pozemku p.č. 1052/1
v k.ú. Podivín panu Vítu Gálovi, nar.
….., bytem ……… za prodejní cenu
500 Kč/m2 vč. DPH. Kupující uhradí
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veškeré náklady spojené s převodem
nemovité věci do jeho vlastnictví.
Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na prodej pozemku p.č.
1052/6 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 44 m2, který byl geometrickým plánem č. 1996-4/2019 vypracovaným Ing. Markétou Berkovou, První
zeměměřická a.s., Sokolská 474/4, 691
45 Podivín oddělen z původního pozemku p.č. 1052/1 v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy.
15. Zastupitelstvo města neschválilo prodej části pozemků p.č. 937/1, 981
a 1052/1 v k.ú. Podivín.
16. Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemků p.č. 1025
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře
86 m2, p.č. 1026/2 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 19 m2, p.č. 1027 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře
30 m2 a pozemku p.č. 1032/5 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 55 m2,
odděleného geometrickým plánem
z původního pozemku p.č. 1032/1 vše
v k.ú. Podivín. Prodejní cena 325 Kč/
m2 vč. DPH, žadatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovité věci do jeho vlastnictví. Písemné
žádosti budou přijímány do 30.8. 2019
do 12:00 hodin.
17. Zastupitelstvo města zamítlo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
981 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú.
Podivín.
18. Zastupitelstvo města zamítlo zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č 1042 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 83
m2 v k.ú. Podivín.

Zastupitelé Města Podivína
pořádají v pátek 25. října 2019
v 16,00 hodin v Tyršově sadě
SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ OBČANŮ MĚSTA
u příležitosti 101. výročí
DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKA
Program
Slavnostní projev
Položení květinových darů – organizace a spolky
Hymna České republiky
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19. Zastupitelstvo města schválilo podání
žádosti o nabytí pozemku p.č. 1041
v k.ú. Podivín do majetku města Podivína.
20. Zastupitelstvo města zamítlo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
937/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Podivín.
21. Zastupitelstvo města zamítlo zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č 1024
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře
137 m2 a p.č. 1032/2 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře
51 m2 vše v k.ú. Podivín.
22. Zastupitelstvo města zamítlo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
1032/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Podivín..
23. Zastupitelstvo města zamítlo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
1283/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Podivín.
24. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města č. V ze
dne 26.06. 2019.
25. Zastupitelstvo města Podivína schválilo koupi nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 295 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 415 m2, budovy s čp.
396 – objekt k bydlení na pozemku
p.č. 295, pozemku p.č. 296 – zahrada,
o výměře 1284 m2 vše v k.ú. Podivín
od prodávajícího pana PaedDr. Igora
Huleji, bytem ……. za celkovou kupní
cenu ve výši 2.710.000 Kč. Zastupitelstvo města Podivína schválilo kupní
smlouvu s prodávajícím. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.

VÁNOČNÍ STROM
Město Podivín hledá vhodný vánoční strom, který
během adventu ozdobí Masarykovo náměstí v Podivíně.
Žádáme, aby se přihlásili majitelé pozemků, kteří by byli
ochotni vhodný strom na svém pozemku pro tento účel
darovat městu, nebo o podobném stromu ví. Vánoční
strom by měl být 6 až 10 metrů vysoký, v dobrém stavu,
který na místě posoudí pracovník města. Výhodou je také
dobrá dostupnost pro techniku, která jej po pokácení nepoškozený naloží a převeze. Informace zašlete na email:
podatelna@podivin.cz nebo volejte: 519 344 203.
Děkujeme
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Slavnostní otevření Nové radnice
V sobotu 29. června 2019 v 10.00 hodin se po ne až tak
krátkém proslovu místostarosty města otevřela vrata Staré
radnice. Horko k zalknutí a on pořád mluví. Ještě že minerálka i víno, na sedmém schodu Cyrilky uložené, je studené.
Mohlo být i jiné občerstvení, trubičky, koláčky a podivínské
oplatky, ale o to všechno nás připravily orgány památkové
péče. Ani ne tak ony, jako spíš jimi nařízená pokuta.
Stín nikde a místostarosta je k nezastavení. Už dvakrát
slíbil, že bude končit a pořád nic. A navíc – druhé nejhlavnější osobě, Radimu Holubovi, dovolil říct jen „Neřeknu“.
A nejhlavnější osobě, panu Jiřímu Klimovičovi z dodavatelské firmy FKB Břeclav, nedovolil vůbec nic. A to přitom
pan Klimovič chtěl jen konstatovat, jak pěkný jeden a půl
roku v Podivíně na rekonstrukci Staré radnice strávil.

4

Ještěže je alespoň ke slavnostnímu přestřižení pásky pustil. Tedy ten místostarosta. Po krátkém zaváhání,
jak při oné akci stát /zda zády, či čelem k masám/, zvolili
„střihači“ tu nesprávnou variantu a za zvuků slavnostní intrády rozdělili pásku na několik kusů. Otevřeli tím
pomyslný i skutečný vstup do budovy radnice. Konečně
chládek!!!
A i když v okresním tisku vyšlo, že prohlídka bude
možná do pozdních večerních hodin, ve dvanáct prázdné
žaludky zavelely a šlo se na oběd. Těm, kdo přišli později,
se omlouváme. Ale my jsme tu informaci o pozdních večerních hodinách do tisku nedali. Většina z těch „opozdilců“ byla však uspokojována individuálně.
Ovšem jen do 2. září 2019. Po týdnu stěhování, tedy
od 9. 9. 2019, zahájil městský
úřad svoji činnost už v nových prostorách Staré radnice.
V okamžiku, kdy píšu tento
článek, je stěhování blízkou
budoucností a v okamžiku,
kdy jej čtete, je to již minulost.
Řada z vás už na novém
úřadě byla a řada z vás se tam
chystá. Dovolte mně tedy přivítat vás parafrází známé věty
o mrtvém králi:
STARÁ radnice je mrtvá,
ať žije radnice NOVÁ!
Slávek Machovský

Podivínský zpravodaj
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Koupě areálu sběrných surovin
Zastupitelstvo města v červnu odsouhlasilo nákup nemovitostí sběrných
surovin od společnosti Hamburger
Recycling CZ s.r.o. /původní názvem
Stavosur s.r.o./ za cenu 2.000.000,- Kč.
Jedná se o areál přímo sousedící s městským sběrným dvorem tvořený stavbou
s ocelovou halou a zpevněnou plochou.
Zvažovali jsme i výstavbu nového areálu
na vlastních pozemcích, avšak cena za
obdobný nový objekt byla minimálně
dvojnásobná. Tyto nemovitosti hodláme
využít k rozšíření sběrného dvoru, jako je

zázemí pro komunální techniku a sklad
nejrůznějšího materiálu a majetku.
V průběhu podzimu by mělo dojít k nejnutnějším opravám spočívajících v nátěrech kovových konstrukcí haly, oplocení
a propojení s areálem sběrného dvoru.
Jistě Vás napadá myšlenka, jak to
bude dál s výkupem kovového šrotu.
Stávající majitel objektu plánuje ukončit
jeho výkup. Současně však vedeme jednání se zájemcem, který zvažuje pronájem části areálu – zpevněné plochy - za
účelem výkupu kovového odpadu.

Stejně jako doposud mají občané
možnost bezplatně (a taky bez odměny za složení) uložit papír či kovový
odpad na našem sběrném dvoře. Za
takto uložený a vytříděný odpad město
získává odměnu, která snižuje celkové
náklady města na svoz a separaci odpadu, na jejichž úhradě se spoluobčané podílejí ročním poplatkem tzv. za
popelnici - aktuálně ve výši 550,- Kč za
občana.
Martin Důbrava,
starosta

Oprava komunikace k myslivně, rybárně a čističce
V průběhu července byla provedena oprava komunikace vedoucí k čističce odpadních vod, která byla mimo jiné poničena
provozem těžkých vozidel svážejících odpad a také při rekonstrukci čističky před 10 lety. Díky tomu se nám podařilo dohod-

Podivínský zpravodaj

nout se s provozovatelem čističky firmou Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. na spolupodílení se na nákladech opravy.
Martin Důbrava,
starosta
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Prostor pro rozšíření mateřské školy
Jak asi většina občanů a zejména rodiny s malými dětmi ví,
kapacita naší mateřské školy je nedostatečná, proto v tomto
roce musela (jako i v předchozích letech) paní ředitelka v rámci
přijímacího řízení odmítnout více než 15 dětí nejmladšího věku.
Rozšířit objekt naší školky není v rámci stávajícího areálu
možné, neboť z legislativních důvodů nemůže být třída MŠ
v 3. nadzemním podlaží. Výstavba nového objektu v prostoru
hřiště také není vhodná. Proto již před třemi lety zastupitelstvo
rozhodlo vypracovat studii na výstavbu nového samostatného pavilonu/třídy pro nejmenší děti ve věku od 2 let, které mají
specifické potřeby. Již v té době jsme zvažovali zakoupení některé ze sousedních zahrad a umístit tento pavilon v ní s cílem
propojit oba objekty podzemním krčkem pro dovoz jídla z kuchyně, která je v suterénu objektu MŠ.
V letošním roce se městu podařilo zakoupit jednu ze sousedících zahrad od pana Igora Huleji včetně rodinného domu
č.p. 396 na ulici Palackého. Díky tomu máme do budoucna zajištěn prostor pro rozšíření mateřské školy. Někteří se ptají, co
budete dělat s rodinným domem? V této věci zatím zastupitelstvo nerozhodlo. Já osobně přemýšlím, že bychom si jej ponechali pro rozšíření zájmové činnosti spolků či jejich přesun
z budovy bývalé ZUŠ.
Martin Důbrava, starosta

Chodníky Rybáře
Tento článek je „oslavou“ úřednického šimla a ukázkou toho, co se může stát,
když se pokusíte investovat za podpory
financí z dotačních titulů státu.
V našem případě to byly finance, poskytované na výstavbu, modernizaci,
nebo opravu místních komunikací nebo
veřejně přístupných účelových komunikací Státním fondem dopravní infrastruktury – ve zkratce „chodníky Rybáře“.
Hodnota díla 3 miliony, výše dotace 90%,
tj. 2,7 milionu korun, podíl města tedy
300 tisíc. Nedělej to za ty prachy, že? Ve
výběrovém řízení byla vysoutěžena firma,
která nabídla částku 2,6 milionu korun.
Dotace se tedy snížila na 2,35 milionu korun, náš podíl na 250 tisíc. Pořád dobré.
Pak ale začaly škrty a rozdělování nákladů
na uznatelné a neuznatelné. Podle klíče
Státního fondu, který jsem do dnešního
dne nepochopil, se dotace smrskla na nějakých 1,5 milionu / necelých 58%./ a náš
podíl se rázem zvýšil na 1,1 milionu. Ale
každá koruna dobrá, i když původně se
zdála být lepší. Takže dotoho!
15. června 2017 je stavba zahájena,
předání hotového díla je stanoveno na
31.1.2018. Inženýrské stavby Hodonín vše
plní a v lednu 2018 je stavba předána. Vše
zaplaceno, dotace vyčerpána a teď už jenom povinná závěrečná zpráva, ve které
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musí investor, tedy Město Podivín, doložit, že pozemky, na nichž bylo dílo provedeno, jsou beze zbytku jeho.
A ouha! Dva malé pozemečky, konkrétně části cest před a za mostem přes
Svodnicu, nemají vlastníka. A rozbíhá se
kolotoč, jak k pozemkům od neznámého vlastníka přijít. Případně jak uzavřít
smlouvu o věcném břemeni s někým,
kdo je neznámý. Právníci na Státním fondu nabízí geniální řešení. Vyvlastnit! Od
neznámého vlastníka!!
Druhé ouha – vyvlastnění přichází
v úvahu pouze u staveb a komunikací I.
stupně. Předmětná komunikace, jejíž část
by se vyvlastňovala, je však stupně čtvrtého. Náš právník je toho názoru, že budeme postupovat protizákonně. Zjišťujeme
však, že vyvlastnění spadá do kompetence břeclavského úřadu, a tak žádost podáváme tam. Ať jsou stíháni oni.
Třetí ouha – s vyvlastněním tam mají
minimální zkušenosti. Takže co s tím?!
A jak dlouho to může trvat?! Maně si
vzpomínám na tu paní s drdolem Havránkovou a její pozemky pod dálnicí.
Je září 2019, dílo je téměř dva roky
hotové a my už počtvrté natahujeme čas,
který je nám dán na vypracování závěrečné zprávy. Probíhá čilá korespondence
mezi městem a poskytovatelem dotace,

městem a zpracovatelem dotace, městem a projektantem, městem a právníky.
Nejrychlejším /snad/ řešením asi
bude vrácení té části dotace, která byla
poskytnuta na stavbu chodníku na pozemcích neznámého vlastníka. Už vidím
ty stohy papírů a zástupy úředníků, kteří
se na tom budou pást.
A pak žádejte o dotace. Je to k nasr….
Slávek Machovský
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Pozvánka
V sobotu 28. září v 16,00 hodin
na městském hřbitově v Podivíně
společně uctíme památku všech, kteří se jako dobrovolci podíleli
na dovršení osvobození republiky v letech 1918 – 1920
100 let
uplynulo, kdy zde byl pohřben mladičký dobrovolec,
příslušník Slovácké brigády - pluku
VÁCLAV NEUŽIL
narozen 2. 9. 1898 v Podivíně
zemřel 2. 10. 1919 v Hodoníně
Duchovní část vzpomínky u tohoto vojenského
hrobu celebruje D. p. Slavomír BEDŘICH.
Akce se uskutečňuje z iniciativy a s podporou
Klubu vojenské historie Hodonín – Břeclav
a Slov. Klubu Záhorie ze Senice
a dalších vlasteneckých organizací místních i regionálních
Mgr. Lukáš Lexa a plk.v.v. Vlastimil Němeček
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Přednáška o československých legionářích a dobrovolcích
V horkém letním odpoledni 29. srpna se přednáškový sál
Spolkového domu zaplnil do posledního místa. Všechny přilákala přednáška Mgr. Františka Trávníčka o československých
legiích a válečných a zejména poválečných osudech legionářů našeho města.
Přednášející pan Trávníček je členem Komunitního centra
pro válečné veterány a nespočet let se věnuje shromažďování
materiálů o osobních životech legionářů a dobrovolců. Materiály dohledává v archívech, v městských matrikách, ale také
navštěvuje žijící rodinné příslušníky vojáků a mravenčí prací
doplňuje autentickou mozaiku jejich životních osudů.
Mgr. František Trávníček během přednášky několikrát zdůraznil, jak důležitá byla existence našeho zahraničního vojska
pro mezinárodní uznání samostatnosti státu Čechů a Slováků
i to, že mnozí tito skromní hrdinové zemřeli v zapomnění. Velice poutavě pak vylíčil osudy podivínských legionářů a dobrovolců. Autentičnost jeho slov byla umocněna počítačovou
prezentací – na fotografiích jsme viděli nejen podobu vojáků
během války, ale také pozdější snímky z jejich soukromého života v kruhu rodiny v poválečných letech, které se panu Trávníčkovi při osobních návštěvách žijících potomků či jiných příbuzných podařilo získat.
Během přednášky se pan Trávníček několikrát obrátil přímo k lidem v publiku a vyjádřil své poděkování. Panu Vlastimi-

lu Němečkovi za pomoc a spolupráci, dále pak paní L. Huňové
a M. Berkové za pomoc při shromažďování informací.
Na závěr besedy poprosil všechny přítomné o jakékoliv
informace či fotografie týkající se legionářů Podivína či našeho regionu. Tímto jeho prosbu tlumočím i těm, kteří přednášku nenavštívili.
Pavla Schallenbergerová

Vzpomínka na Podivín
Hlavním důvodem k napsání této
vzpomínky bylo setkání se smutečními
hosty na hostině po pohřbu paní Aničky
Vaňkové dne 27.března 2019 v Podivíně.
Dámy z Podivína mě oslovovaly a připomínaly mi dobu, kdy jsem v Podivíně pracoval na Zkušební stanici ÚKZÚZ (Ústřední a kontrolní ústav zemědělský). Byl jsem
překvapen, jak živě si pamatovaly manželky a zejména našich dětí, tehdy svých
spolužáků v základní škole. Z přítomných
podivínských pánů mě téměř nikdo neoslovil, zřejmě ani nepoznal. Na jarní výstavě vín 2019 jsem v Podivíně zjistil, že
mě poznali jen pan Doležel a pan Vlast.
Němec, spolužák našeho syna. Přítomní
pánové, mladší muži, byli v době před
40 lety v různém útlém mládí nebo ještě
v nebi. A jakmile jsem si na Podivín zase
vzpomněl, vyhledal jsem si korespondenci z té doby a našel jsem pozvání Městského národ. výboru Podivín na oslavy
750. výročí povýšení Podivína na Město.
Přitom byl slavnostně předáván Pamětní
list jako ocenění zásluh za budování města. A jelikož jsem se těch oslav ve dnech
21., 22. a 23. září 1972 nemohl účastnit,
přijel mi do Lednice osobně předat Pamětní list tajemník Městského národního
výboru Antonín Knopp dne 27. září 1972.
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Tak to byla skutečně milá památka. Další věc připomínající Podivín byl obsáhlý Vlastivědný sborník jihomoravského
města Podivína. Ten přinesl podivínský
kronikář Zdeněk Hasilík, jako dar města
Podivína asi v létě, to jsem si škoda nepoznamenal, takže soudím, že to bylo v roce
vydání Sborníku roku 1997. Zdeněk Hasilík, spolužák našeho syna, s lítosti upozornil, že o existenci naší stanice ÚKZÚZ
v Podivíně není ve Sborníku ani zmínka.
Že si nedovede vysvětlit, jak to přehlédli, když tam ještě zůstali bývat dva naši
technici – Jiří Šemora a Vladimír Rác, kteří
po přemístění stanice dál z Podivína do
Lednice dojížděli. Já jsem tehdy slíbil, že
mu pošlu krátký přehled o činnosti naší
stanice v Podivíně. Ten přehled jsem také
našel v rukopise. Není mi známo, zda ho
Zdeněk ještě nějak použil. Nedávno jsem
se dozvěděl, že Zdeněk Hasilík už zemřel.
Tak je teď na řadě, abych aspoň v tomto vzpomínkovém článku popsal vznik
a také konec působení naší Zkušební stanice ÚKZÚZ v Podivíně a k čemu vlastně
sloužila.
Naše stanice byla jednou z 21 odrůdových stanic v ČSR, které poskytovaly
přesné výsledky odrůdových pokusů
uznaných a nově vyšlechtěných odrůd

polních plodin, zelenin, ovoce, révy a květin na vhodnost pro pěstování v jednotlivých výrobních typech zemědělských,
jaké v republice máme - výrobní typ
horský, bramborářský, řepařský a kukuřiční. Půdní a klimatické podmínky Podivína představovaly výrobní typ teplý
kukuřiční. Grandiózní vývoj závlahových
zařízení v ČSR si vyžádal na odrůdovém
zkušebnictví ověřovat odrůdy hospodářských plodin na vhodnost pro pěstování
pod závlahou. Stanice Podivín se tak stala
první, na které se pokusy pod závlahou
začaly.
Zkušební stanice ÚKZÚZ byla v Podivíně zřízená na pozemcích bývalé Rolnické zimní školy – čtyřhektarový pozemek
zahrady v centru Podivína, a asi 30 ha
polních ploch u silnice do Velkých Bílovic.
Pro pokusy pod závlahou bylo vybráno
8 ha u štěrkoviska. Z hospodářských budov byla sušárna a sýpka v zahradě, která
dlouho sloužila jako staniční budova po
úpravě. Převzata byla obytná budova na
ul. Palackého č. 407, která byla přestavena
na čtyřbytovku pro pracovníky stanice.
Ve dvoře byla dílna, maštal, kůlna a mohutná hůra na krmení. Napřed se držely
i krávy dojnice, ale s tím jako neúčelným
se přestalo. Ukončení existence stanice
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v Podivíně způsobila výstavba dálnice,
která byla plánovaná přímo přes polní
pozemek na Bílovsku. Okresní orgány
zařídily náhradní pokusné pozemky ve
Školním zemědělském podniku v Lednici.
Přemístění stanice se uskutečnilo po dokončení nové stanice v Lednici roku 1978.
Zkušební stanice v Podivíně tedy sloužila
od roku 1955 do roku 1978, plných 23 let.
Pracovní kolektiv stanice pozůstával
zhruba z 20 pracovních sil. Napřed tu
byla děvčata ze Žabčic, později z Velkých
Bílovic a nakonec převažovaly pracovnice domácí z Podivína. Byly to Olga Melicharová, Kateřina Oslzlá, Marie a Lída
Hrdličkovy, Majka Čapková, Gretka Pospíšilová, Růženka Floriánová, Zdena
Suská, Marie Hanrajchová, Anežka Pochylá, Milada Cyprisová, Marie Damborská, Štěpánka Knápková a Anna Petříková. Kratší dobu pracovaly také Květa
Gajarová, Emília Maňaková, Anna Labudová, Marie Důbravová a Jarmila Sedláčková. Jako kočí pracovali Ondřej Harant,
Ondrej Hollý a napřed i Zdeněk Důbrava,
později traktorista, jako Frant. Opluštil
a Josef Krátký, Jaroslav Ryšavý, Vladimír
Gerner, František Damborský a Jan Pálka, kteří se vystřídali předtím. Opravář
strojů byl Metoděj Čapka. Zvláštním
kmenovým pracovníkem byl František
Florián, kterého stanice převzala po
Rolnické škole i s pozemky a budovami
a později i jeho manželku za uklízečku.
Tomu jsme všichni říkali stařeček. Nemůžu vynechat tři důležité pracovníky hlídače, kteří se časem také vystřídali – Karel Hřebačka, Jaroslav Lucký a František
Pochylý. To byl dělnický personál.
Jako techničtí pracovníci se na stanici
vystřídali Bohuslav Janča, Karel Strýček,
Míla Petrjánošová, Ing.Eva Koukalová,
Jiří Šemora, Vladimír Rác a z dělnic měla
technickou úroveň Maruška Šemorová.
Technici organizovali jednak práci dělníků a hlavně zajišťování sledování a zapisování průběhu růstu pokusných porostů
pro výsledky pokusů. Účetním stanice
byl napřed Bohumil Bocheza a od roku
1960 byla Marie Braunová do přemístění
stanice do Lednice, kdy ji vystřídala místní mladá síla Miluška Melicharová. Moc
se musím omluvit, že u řady uvedených
osob si už bohužel nepamatuji přesná
křestní jména.
Vedoucím stanice od založení byl Ing.
Miroslav Bobek, po jeho odchodu na krajskou pobočku byl Ing. Bořivoj Sedláček
do roku 1960, kdy ho vystřídal Bohumil
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Bochéza, ten sloužil do nástupu Ing. Václava Svobodného, který už stěhoval stanici do Lednice.
Od roku 1960 jsem byl ustaven hlavním referentem pro zkoušení odrůdových
pokusů pod závlahou, jelikož jsem už
v tom měl určité zkušenosti. A mým úkolem bylo zorganizovat odrůdové pokusy
pod závlahou na 3 stanicích na Slovensku
a na dvou v českých zemích. Závlahy se
staly velkou novinkou v zemědělské výrobě a jelikož jsme my - náš ústav ÚKZÚZ
- měly první nějaké výsledky, byli jsme po
celé republice zváni na závlahářské dny
a porady na výzkumných ústavech a zemědělských družstvech. A u toho jsem
zůstal do důchodu.
Kromě své odborné činnosti jsem rád
pomáhal v Podivíně ve společenské činnosti. Nejvíc jsem se angažoval jako předseda Školského sdružení, jelikož jsme
měli 3 děti v základní škole, kdy se nám

dařilo organizovat nejpěknější společenské plesy. Ujal jsem se na krátký čas cvičit
i jednu třídu žáků v Sokole. Na vlastní stanici jsme hojně slavili Mikulášskou, MDŽ,
dožínky a všechny společenské události
na stanici jak přicházely, přivítání, loučení,
gratulování. To mně zůstalo na krku jako
předsedovi ROH až do důchodu. Přitom
jsem vždy k tomu zabezpečoval veselé
veršované říkanky. Když si dnes mnohdy v těch říkankách zalistuji, tak se mi ty
veselé přátelské vzpomínky na všechny
spolupracovníky i na všechnu tu podivínskou společnost a veřejnost tak pěkně
a mile jeví, že stály za prožití i za vzpomínáni.
Vřelý dík královskému městu Podivínu, kde mi bylo dopřáno prožít tak pěknou část svého života v mladších letech.
Psáno dne 15. srpna 2019
ve věku 92 let.
Ing. Bořivoj Sedláček

60. léta na Zkušební stanici Podivín

70. léta - pracovnice Zkušební stanice Podivín
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Kronika: Rok1919
18. ledna 1919 byla zahájena mírová konference o likvidaci světové války
a o podmínkách míru. Konference se
odbývala v Paříži v paláci Versailleském
a vůdcem české mírové delegace byl ministerský předseda Dr. Karel Kramář.
Okresní úřad politický v Hodoníně
jednal s obcí o umístění stálé vojenské posádky v Podivíně a žádal o vyjádření, čím
by obec přišla vstříc vojenskému eráru.
Tehdejší členové obecní rady pánové Ant.
Nebuda a Dr. Jan Šlechta ve schůzi zastupitelstva dne 8.2. 1919 až příliš opatrně navrhovali zjištění všech podrobností a tím se
stalo, že o věci nebylo učiněno ani zásadní
usnesení, takže politický úřad nabídku již
více neopakoval. Nutno zde poznamenati, že se zřízením stálé vojenské posádky
v Břeclavi vážně nepočítáno pro velké zadlužení města.
Rozhárané poměry poválečné počaly se v novém státě urovnávati a Revol.
Národní shromáždění v Praze usilovalo
vydáním nových zákonů jak ve směru
hospodářském a kulturním tak i sociálním
a politickém, aby se veřejný život normalisoval.
V tomto roce byly vydány nejdůležitější zákony, jimiž:
28/1 zřízena druhá česká universita v Brně;
31/1 vydán řád volení do obcí na podkladě všeobecného, přímého a tajného
práva hlasovacího pro muže i ženy po
dosaženém věku 21 let, s povinností
volební; nařízeno okolkování veškerých bankovek a zadržení těchto do
výše 50% proti 1% úrokování; provádění soupisu všech peněžních vkladů,
cen. papírů, pohledávek, zlata, stříbra
a cizích peněz, dobytka, strojů, vozidel,
zboží a skvostů. Účelem těchto soupi-

sů bylo, aby byl získán podklad pro vyměření dávky z majetku a dávky z přírůstku na majetku, aby byla čsl. měna
od korun rakouských a uherských odloučena a aby inflace papírových peněz byla zabrzděna;
28/2 zrušena číselná loterie a ponechána
v platnosti jen loterie třídní;
16/4 uvalen zábor na fidejkomisní (svěřenské) a jiné velkostatky za účelem parcelace a zřízen státní pozemkový úřad;
1/7 vydány první čsl. bankovky, nejprve
po 100 Kč a 5000 Kč, pak po 1000 Kč,
a později i drobné bankovky po 1 a 5
Kč;
22/7 nařízeno všem obcím, aby zřídily
obecní veřejné knihovny a k vedení
těchto zvolily zvláštní knihovní rady
a knihovníky;
24/7 zřízena vysoká zemědělská škola
v Brně;
8/8 zavedeny všeobecné občanské legitimace, které nahražovaly každému občanu jakýkoliv jiný průkaz v tuzemsku
a současně zrušeny knížky pracovní
a čelední;
uzákonněny právní poměry a ustanovena úprava platů obecních zaměstnanců
v zemích koruny České, takže zaměstnanci
obecní byli tímto zákonem vyvazeni z dřívější poroby a zvůle obecních zastupitelstev, zejména v menších městech a obcích
venkovských;
14/10 prohlášen den 28. října za svátek
státní pro oblast celé republiky Československé.
Nový zákon o slučování a o rozluce
obcí dal zdejší městské obci možnost, aby
o zrušení israel. obce v Podivíně a přivtělení této k městské obci Podivínu u příslušných úřadů zažádala. Nejprve jednáno se

židovskou obcí o dobrovolné její připojení
k městu, leč bezvýsledně. Židovská obec
v čele se starostou Siegfriedem Eisingerem
a sekretářem Adolfem Hohenbergerem
houževnatě odpírala připojení, chtíc uchovati svou politickou a na městské obci neodvislou samosprávu. Vzdor tento netrval
však dlouho. K žádosti města Podivína byla
politická židovská obec Podivín výnosem
presidia ministerské rady v Praze ze dne
16. července 1919 čís. 12456 ai 1919 zrušena a pod jednotným jménem „Podivín“
k městské obci přivtělena. Slučovací jednání bylo příčinou že byl povolen odklad
voleb do obecního zastupitelstva, nařízený na den 15. června 1919, až do doby,
kdy budou obě obce tvořiti jeden správní
celek. Likvidace žid. obce nebyla úkolem
snadným, neboť obec tato o svém správním řízení ničeho nezanechala a zejména
korespondenci a kompromitující listiny zavčas odstranila. Likvidační řízení prováděl
zmocněnec zemského výboru účetní rada
Hrubý za účasti zástupců obou obcí dne
13.listopadu 1919 a o předání jmění a písemných dokladů sepsán protokol. Jmění
židovské obce pozůstávalo jedině z budovy čís. 24 jakožto dvoutřídní obecné
školy s německým jazykem vyučovacím,
a ze staveb plochy parc. čís. 319. Zjištěná
hotovost a pohledávky nedosahovala ani
té výše, aby byly uhraženy dluhy a nedoplatky. Písemný materiál svědčil o tom, že
správa židov. obce byla soustředěna jen
v rukách starosty Eisingera a tajemníka
Hohenbergera, kteráž sloužila těmto dvěma funkcionářům především za záštitu
k výdělkovém udílení domovského práva
různým cizozemcům.
(text v původním znění)
-rm

Mateřská škola
V letošním školním roce bude mateřskou školu navštěvovat celkem 100 dětí.
Tabulka počtu dětí pro školní rok 2019/20

Kuřátka

Počet
dětí
25

Počet
dívek
13

Počet
chlapců
12

Děti
r. 2012
0

Děti
r. 2013
0

Děti
r.2014
0

Děti r.
2015
9

Děti
r. 2016
11

Děti
r. 2017
5

Provozní
doba
7:00(30)-15:30

Sluníčka

25

12

13

0

0

0

6

14

5

6:15-16:15

Koťátka

25

12

13

0

7

8

10

0

0

6:15-16:15

Berušky

25

15

10

1

5

17

2

0

0

7:00 -15:30

Třída

10

Podivínský zpravodaj

září 2019

Personální obsazení školy:
Ředitelka: Bc. Lenka Studená, MBA
Zástupce ředitelky: Mgr. Jana Crhová
Třída Kuřátka
učitelky: Bc. Hana Hrabalová, Bc. Lenka Studená, MBA
chůva: Edita Kovaříková
Třída Sluníčka
Učitelky: Miroslava Švestková, Mgr. Jana Crhová
Chůva: Eva Půlkrábková
Třída Koťátka
Učitelky: Bc. Hana Hřebačková, Petra Moučková, Dis.
Třída Berušky
Učitelky: Jana Švecová, Marie Blažková (Bc. Z. Jankovičová od 1.
1. 2020)
Všechny učitelky jsou kvalifikované. Ředitelka má manažerské vzdělání. Chůvy mají rekvalifikační kurz chůva pro předškolní
vzdělávání a nejsou pedagogickými pracovníky. Pomáhají učitelkám při veškerých činnostech, sebeobsluze a dohledu na bezpečnost dětí.
Provozní zaměstnanci:
Blanka Sztanková - účetní, vedoucí stravování
Růžena Ocelíková - kuchařka
Blanka Martečíková - pomocná kuchařka
Dana Škrobáčková - školnice
Lenka Zemková – domovnice
Edita Kovaříková - domovnice

V loňském roce se podařilo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dovybavit třídy dalším novým nábytkem
Dodržovat tradice (zdobení vánočního stromečku, vítání občánků,…)
Realizovat besedu pro rodiče předškoláků
Zrealizovat Vánoční besídky
Organizovat a zrealizovat depistáž logopedie a školní zralosti
Pokračovat v logopedické prevenci u dětí s lehčími vadami
Dotvářet a obohacovat vzdělávací nabídku pro děti
Získat sponzorské dary
Realizovat besídky ke Dni matek
Otevřít školku pro veřejnost a seznámit rodiče s podmínkami
pro vzdělávání dětí na dni otevřených dveří
Zrekonstruovat obložení v přípravně jídla ve vrchním patře
Obohatit dětem vzdělávací nabídku výukou bruslení, plavání,
přednáškami
Vytvořit okrasnou zahrádku
Pořídit nové zajímavé pomůcky pro vzdělávání dětí
Spolupracovat s okolními mateřskými školami
Opravit průlezky na hřišti
Zmodernizovat obložení v multifunkční místnosti
Vymalovat multifunkční místnost, šatny, schodiště a příslušenství
Opravit elektriku a vyměnit osvětlení v multifunkční místnosti

Podivínský zpravodaj
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•
•
•
•

XLIX. ročník

Realizovat výlety do ZOO Hodonín a Skanzenu Strážnice
Pořídit dataprojektor do třídy Sluníček
Vystavět chodník bosou nohou na hřišti
Nově obložit kuchyňku v horním patře

Plánované úkoly na příští školní rok:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uvést do provozu organizační změny v souvislosti s reformou financování
Zabezpečit hřiště elektronicky
Zajistit všem dětem rovný přístup ke vzdělání s individuálním přístupem ke specifickým vzdělávacím potřebám
a větší bezpečnost pro mladší děti zřízením druhé chůvy
do třídy Sluníček
Zaměřit se na emoční výchovu dětí, pořídit nové zajímavé
pomůcky
Realizovat cvičení dětí ve spolupráci s firmou Hasport pod
vedením profesionálních trenérů
Zajistit materiální a ekonomické předpoklady pro kvalitní
činnost školy
Zrealizovat depistáž logopedie – 7. 11.
Realizovat besedu s předním českým psychologem Mgr.
Haldou a učitelkami ZŠ - 18. 11.
Realizovat besedu s psycholožkou a terapeutkou Kateřinou Bartošovou – leden, únor 2020
Realizovat depistáž školní zralosti – leden, únor 2020
Udržovat s dětmi okrasnou sezónní zahrádku
Informovat pravidelně veřejnost i rodiče o akcích školy
Soustředit se na zařazování polytechnické výchovy, zřídit
dílnu pro děti
Podporovat mateřský jazyk
Pokračovat v logopedické prevenci s dětmi s lehčími vadami řeči, nutná spolupráce rodičů
Vytvářet opatření ke snižování odkladů školní docházky
Maximálně využívat prožitkového učení
Vytvářet nadále podmínky pro zdravé stravování
Zkvalitňovat dopravní výchovu dětí
Doplňovat nový nábytek do tříd, estetizovat prostředí
MŠ
Realizovat nabídku kulturních představení
Realizovat besídky jako ukázky přímé výchovné práce
Zorganizovat výlet – rozlišit pro menší a větší děti
Karneval uspořádat v dopoledních hodinách na hřišti MŠ
jako masopust
Změnit formu rozloučení s předškoláky ve spolupráci
s Městem Podivín
Zrekonstruovat obložení a protiskluzovou dlažbu v přípravnách jídla
Obohacovat kulturní, společenský život dětí, zainteresovat
partnery

Plán spolupráce s rodiči:
• Besídky
• Besedy s psychology a terapeuty na zajímavá témata
• Veřejná vystoupení dětí
• Sponzorování školy
• Podpora logopedické prevence

11

XLIX. ročník

číslo 3

Plán spolupráce se školskými poradenskými zařízeními:
• Logopedická péče
• Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Plán spolupráce se ZŠ:
• Beseda o školní zralosti
Plán spolupráce se zřizovatelem:
• Přijímací řízení
• Uzavírání MŠ
• Materiální rozvoj MŠ
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Plán spolupráce s dalšími partnery:
• Spolupráce s místními firmami
•

Spolupráce s kulturními institucemi

•

Spolupráce s dětským pediatrem

•

Spolupráce s Klubem přátel ptactva

•

Plavání – plavecká školy Hustopeče u Brna

•

Bruslení – hokejová škola HC Lvi Břeclav

•

Cvičení – profesionální firma Hasport

•

Mgr. D. Heráková – divadelní představení
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XLIX. ročník

Základní škola
První den ve školním roce 2019/2020
Prázdniny uběhly jako voda v řece
a žáci naší školy v pondělí 2. září v 8:00
usedli do lavic, aby slavnostně zahájili
nový školní rok 2019/2020.
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 226 žáky.

Podivínský zpravodaj

Třída

Jméno třídního učitele

Počet žáků

I. třída

Mgr. Zuzana Pálková

26

II. třída

Mgr. Jitka Kolaříková

30

III. třída

Mgr. Anna Racková

17

IV. třída

Mgr. Olga Škrobáková

26

V. A

Mgr. Martina Poláchová

18

V. B

Mgr. Zlatka Floriánová

14

VI. třída

Mgr. Jitka Harnušková

22

VII. třída

Mgr. Tomáš Studený

30

VIII. třída

Mgr. Jiří Medek

23

IX. třída

Mgr. Pavla Schallenbergerová

20
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XLIX. ročník

Pedagogové bez třídnictví:
Mgr. Jana Leblochová
Mgr. Irena Šemorová
Mgr. Markéta Svobodová
Ředitel školy:
Mgr. Miroslav Cagášek
Zástupce ŘŠ:
Mgr. Alena Veselá
Výchovný poradce:
Mgr. Dagmar Mačicová

číslo 3
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Školní družina:
pí Jiřina Valíčková
pí Věra Holubová
Asistentka pedagoga:
Bc. Marie Vízdalová
pí Jitka Švábová
pí Radmila Roušarová
pí Zdeňka Husáková
Mgr. J. Smatanová
Provozní zaměstnanci:
pí Libuše Paulíková
pí Miroslava Konfráterová

pí Marie Průšová
pí Jana Syslová
p. Karel Gála
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

Organizační informace pro školní rok 2019/2020
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne
ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu
30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. 12. 2019
a skončí v pátek 03. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 06.
ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny takto:
17. 02. 2020 – 23. 02. 2020.
LVK 6. - 9. ročník v délce jednoho týdne proběhne: 08. 02. 2020
– 14. 02. 2020
Zápis do 1. ročníku povinné školní docházky – 22. 04. 2020.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 09. dubna 2020.
Den otevřených dveří – říjen 2020
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
v úterý 30. června 2020.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 01. července 2020 do
pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021začne
v úterý 01. září 2020.
Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře
pro školní rok 2020/2021
Pro přijímací řízení ve školním roce 2020/21 platí zejména:
• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do 30. listopadu 2019 pro 1. kolo
přijímacího řízení;
• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2020 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 obo-
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rů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění je
stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2020; pro
talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní
přípravou od 2. ledna do 15. února 2020;
• termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do
oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od
15. ledna do 31. ledna 2020;
• 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
2020;
• 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 2020;
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 2019
a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) a zaslány školám, a to nejpozději 30. dubna 2020.
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 2020.
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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XLIX. ročník

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 a Mezinárodní den studenstva

Ostatní svátky

Významné dny České republiky

1. leden
10. duben
12. duben
1. květen

Nový rok
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Svátek práce

16. leden

Den památky J. Palacha

27. leden

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

8. březen

Mezinárodní den žen

24. prosinec
25. prosinec
26. prosinec

Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční

9. březen

Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březin

12. březen

Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)

28. březen

Den narození J. A. Komenského

7. duben

Den vzdělanosti

8. duben

Mezinárodní den Romů

5. květen

Květnové povstání českého lidu

Prosba pejskařům

15. květen

Den rodin

Prosíme všechny ty, kteří své pejsky venčí před školou či v okolí školy, aby si po svých miláčcích uklízeli
exkrementy. Stává se běžně, že žáčci
pak do takového „nadělení“ šlápnou
a není to nic příjemného ani voňavého. Den se dá začít i lépe ….
Děkujeme.

1. červen

Mezinárodní den dětí

10. červen

Vyhlazení obce Lidice

18. červen

Den hrdinů druhého odboje

27. červen

Den památky obětí komunistického režimu

8. říjen

Památný den sokolstva

Státní svátky a ostatní svátky jsou dny
pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu.

11. listopad Den válečných veteránů
Významné dny jsou dny pracovními.

Prvňáčci ve škole
Pondělí 2. září bylo pro 26 podivínských dětí dnem s velkým D. Byl to pro ně
první školní den v životě. Z pískoviště do
lavic!! To je důležitý milník v životě každého dítěte a jeho trpělivých rodičů.
Děti slavnostně přivítal pan starosta
Ing. Martin Důbrava DiS., ředitel školy Mgr.
Miroslav Cagášek a výchovná poradkyně
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Mgr. Dagmar Mačicová. Některé děti šly do
školy s radostí, jiné s obavami z toho, co je
ve škole čeká. Ale žádný strach! Společně
se vydáme na cestu objevování a doufám,
že pro nové žáčky bude škola nejen nutnou
povinností, ale také příjemné místo, kde se
hravou formou naučí spoustu věcí o světe
kolem nás a setkají se zde s novými přáteli.

V tomto školním roce nás také čekají pěkná divadelní představení, výlety a exkurze,
takže se děti mají opravdu na co těšit.
Prvňáčkům přeji šťastné vykročení
„pravou“, hodně kamarádů a radost z každého úspěchu.
Mgr. Zuzana Pálková,
třídní učitelka
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Adopce na dálku
V letošním roce proběhne opět sbírka finančních prostředků na podporu výuky žáků z Indie. O letních prázdninách přišlo vysvědčení a milý dopis od Malige Vishala. Vishal
měl na vysvědčení jedničky mínus (B) a stále si přeje být policistou. Jeho učitelka v dopise uvedla, že je snaživý, ochotný
a dělá pokroky v učivu. Na podzim budeme vybírat ve škole
druhého „žáčka“ nebo „žákyni“, kterou budeme podporovat,
protože Anthony Melvin ukončil studium a odešel do práce.
Děti jako každý rok mohou nosit peníze svým třídním učitelům a to během října a listopadu. Nejnižší částka je 50 Kč.
Děkujeme touto cestou každému, kdo se zapojí do letošního
ročníku projektu.

Dopis od Malige Vishala:
Drazí,
píši Vám, abych Vám popřál radostné a klidné Velikonoce
touto speciální cestou. Jak se máte?? Děkuji za krásný dárek na
Vánoce, dostal jsem boxík, lahev na vodu a tašku. Takový dar pro
mě mnoho znamená.
Přeji Vám krásné Velikonoce. Modlím se za Vaše zdraví. U nás
doma se máme dobře a všichni posílají pozdravy. Jsem šťastný, že
mohu pokračovat ve studiu. Mám moc rád své přátele a učitelům
dělám radost. Zúčastňuji se školních aktivit. Ještě jednou děkuji
za Vaši podporu a velkou lásku posílá Malige Vishal
Mgr. Zuzana Pálková

YMCA SKAUT
Tábor 2019
V letošním roce jsme se vrátili na
krásné tábořiště v pohoří Králického
Sněžníku. Počasí nám přálo, a i přes
počáteční deště bylo většinu dní krásně. Tématem tábora se stala kniha
Hoši od Bobří řeky, a tak jsme se letos zaměřili (ještě ostřeji než obvykle)
na lov bobříků a dobrodružství kluků
pod vedením zdatného Rikitana. Prokazovali jsme mrštnost, sílu, zručnost,
odvahu, ušlechtilost, čestnost i dobré
činy, mlčeli jsme, mířili a zachraňova-
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li, vyráběli herbář, noc strávili osaměle. Jen ten plavec nedostal příležitost
v plné síle:)
A kromě toho? To jsme samozřejmě zlepšovali svou odolnost (třeba
na dvoudenním puťáku, jehož cílem
byl pro ty nejotrlejší samotný vrchol
Králický Sněžník), běhali a sportovali, vylaďovali jsme svůj kuchařský um
(například výrobou pita chlebů), vyráběli jsme si náramky z paracordu,
barvili z přírodnin, vyráběli masti a re-

pelenty, malovali si na kůži ornamenty hennou, stříleli z luku, malovali na
trika, foukali z flusačky, vyráběli kompasy a sluneční hodiny v jednom, pracovali s nářadím, čachtali se v potoce,
chodily 1,5 km s kárkou pro vodu, sekali a řezali, houpali se v sítích a hamakách, umývali a utírali nádobí, zažívali
nepohodlí i chvíle luxusu. A dva týdny
utekly jako voda, ale v nás zanechaly
hlubokou stopu.
Žbb
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YMCA PODIVÍN
YMCA Podivín pro děti a jejich rodiče letos připravila na
Spolkovém domě pestrý výběr kroužků, který najdete na
www.spolkovydumpodivin.cz, na plakátcích a ve vývěsce
SD. Stránky jsou stále ve vývoji, buďte prosím shovívaví.
Koordinátorem kroužků je Marie Macinková, info.ymcapodivin@gmail.com, na kterou se můžete s důvěrou obrátit.
Podivínský zpravodaj
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Podivínské letní kino
Od 6. do 10. srpna proběhlo v amfiteátru promítání filmů
v rámci akce „Podivínské letní kino“. Postupně byly promítány
filmy Po čem muži touží, Zrodila se hvězda, Bohemian Rhapsody, Jak vycvičit draka 3 a Ženy v běhu. Všechny filmy byly vybrány formou ankety na webových stránkách města. Přiznám
se, že ne úplně všechny. Pohádka Jak vycvičit draka 3 se umístila na nepromítacím 6. místě, ale po dohodě se všemi organizátory jsme ji zařadili, neboť jsme děti nechtěli ochudit o noční kulturní zážitek pod oblohou. Věříme ale, že tento prohřešek
nám jistě odpustíte. Návštěvnost byla vysoká a amfiteátr byl

zaplněn do posledního místa, a tak došlo i na sledování vleže
na dece, někteří seděli na vlastních přinesených židlích nebo
na židlích ze Spolkového domu. Pro organizátory to bylo náročných 5 večerů a taky jim předcházející příprava byla náročná, a proto bych chtěl poděkovat všem, kteří nám pomáhali,
a sponzorům za finanční podporu této akce. Věřím, že v příštím
roce projekt „Podivínské letní kino“ bude pokračovat a filmaři
nám do té doby představí nové filmy, aby bylo v příštím roce
opět z čeho vybírat.
Martin Důbrava, starosta

Veselý krokodýl

Klub dětí a rodičů „Veselý krokodýl“ při YMCA
Podivín zve v novém školním roce 2019/2020
všechny děti do tří let s doprovodem k pravidelnému setkávání.
Těší se na Vás
Janča M., Vendy M., Eliška S. :-).
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LEDNICKO|VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2019
Čtvrtému ročníku LVHF udávají
tón kapelníci a skladatelé, kteří byli po
sedm století spjati s jižní Moravou.
V termínu od 28. 9. do 12. 10. 2019 se
uskuteční čtvrtý ročník LEDNICKO|VALTICKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU (LVHF),
který jedinečným způsobem spojuje krásu
klasické hudby s unikátním architektonickým odkazem Lichtenštejnů v Lednicko-valtickém areálu a okolí.
„Koncerty LVHF jsou symbiózou předních
hudebních interpretů a promyšlené dramaturgie inspirované kulturní historií Lednicko-valtického areálu a přispívají k setkávání
obyvatel České republiky, Rakouska a Slovenska,“ říká ředitel festivalu Jiří Partyka.
Dramaturgie letošního ročníku připomene v osmi koncertech kapelníky a skladatele, kteří byli spjati s rodem Lichtenštejnů, působícím po 700 let na jižní Moravě. Zaměření festivalu předznamenal již
v červnu mimořádný koncert v City Palais
Liechtenstein ve Vídni, kde vystoupili jedni
z našich nejlepších umělců – basbarytonista Adam Plachetka, sopranistka Patricia
Janečková a trumpetista Ondřej Jurčeka
za doprovodu komorního souboru Barocco sempre giovane.
Festival se i letos vrátí k několika oblíbeným místům konání koncertů, mezi
něž patří zámek Valtice, zámek Lednice
či lovecký zámeček Rendez-vous, a současně umožní návštěvníkům objevit prostory nové, jež jsou rovněž dědictvím po
lichtenštejnských architektech, například
zámek Mikulov, kostel v Katzelsdorfu
nebo zřídka užívaná kaple Cyrila a Metoděje v Břeclavi.
Na zahajovacím koncertu 4. festivalového ročníku vystoupí vynikající francouzsko-holandská houslistka Cosima Soulez
Larivière, vítězka prestižní maďarské Bartók World Competition, za doprovodu pianisty Miroslava Sekery.
Druhý festivalový večer v podání přední harfenistky Kateřiny Englichové a flétnisty Petra Pomkly nabídne díla Wolfganga Amadea Mozarta, Clauda Debussyho
a Gabriela Faurého a svým umístěním do
Dianina chrámu zvaného Rendez-vous
přenese posluchače do časů domácího
koncertování 18. a 19. století.
Podtitul třetího koncertu Hudba z Nové
Říše odkazuje na rodiště bratrů Antonína
a Pavla Vranických. Jednou z dominant
večera bude houslový koncert Pavla Vranického, který zazní v někdejším rodovém
sídle Lichtenštejnů na zámku Mikulov. Za
Podivínský zpravodaj

doprovodu klasicistního Ensemble 18+
vystoupí přední český houslový virtuos
Ivan Ženatý a také sólistka Národního divadla Marie Fajtová.
Úspěšný český barokní orchestr Collegium Marianum rozezní kostel v rakouském Katzelsdorfu a nabídne mimo jiné
novodobou premiéru skladby Melchiora
Pichlera, který byl dalším ze slavných kapelníků Josefa Jana Adama Lichtenštejna.
Pátý koncert představí krásy samotných Valtic – na valtickém zámku zazní
skladby renesančního autora Nicolause
Zangia, úzce spjatého se zdejším panstvem, v podání vokálního souboru
Cappella Mariana a sopranistky Lucie
Rozsnyó.
Projekt Cembalissimo s Editou Keglerovou a Monikou Knoblochovou představí, spolu s řídce uváděnou hudbou pro
dvě cembala, kostel sv. Cyrila a Metoděje,
další ze staveb „lichtenštejnských“ architektů. Hostovat budou významní absolventi břeclavské ZUŠ, houslista Jiří Partyka a violoncellista Lukáš Svoboda.
Mezi valtické rodáky patří neprávem
opomíjený skladatel a kontrabasista Johannes Matthias Sperger, jemuž bude
věnován sedmý festivalový večer. Hlavní
hvězdou programu bude violoncellista
Emil Rovner.
Závěrečný galakoncert, tradičně umístěný do renovované jízdárny zámku Valtice, bude patřit vítězi prestižní Soutěže
královny Alžběty v Bruselu. Pianista Lukáš
Vondráček zahraje v doprovodu PKF –
Prague Philharmonia pod taktovkou
Vojtěcha Spurného Beethovenův Klavírní
koncert č. 5, zvaný „Císařský“. Spolu s mezzosopranistkou Alexandrou Yangel,
sólistkou Státní opery ve Vídni, zakončí
IV. ročník festivalu.
Již pravidelný doprovodný program
festivalu tvoří koncerty pro žáky základních škol. Hudbu doprovázejí samotní
umělci poutavým výkladem, který má přiblížit nejen hudební nástroje, ale rovněž
různé stylové epochy a žánry hudby.
LVHF se svým čtvrtým ročníkem stává pravidelným kulturním svátkem, který
vždy na přelomu září a října láká do Lednicko-valtického areálu a okolí příznivce
klasické hudby. Koncerty festivalu hojně
navštěvují i čestní hosté z řad starostů a zástupci státních institucí a kulturních domů.
Čtvrtému ročníku LVHF poskytl svou
laskavou záštitu hejtman Jihomoravského
kraje JUDr. Bohumil Šimek.

Program festivalu:
1. koncert – Slavnostní zahájení –
sobota 28. září 2019 v 19h
Zámecká jízdárna Lednice – Multifunkční
centrum
Cosima Soulez Larivière – housle, Miroslav
Sekera – klavír
2. koncert – Rendez-vous s harfou – neděle 29. září 2019 v 16h
Dianin chrám Rendez-vous
Kateřina Englichová – harfa, Petr Pomkla –
flétna
3. koncert – Hudba z Nové říše –
úterý 1. října 2019 v 19h
Zámek Mikulov
ENSEMBLE 18+
Marie Fajtová – soprán, Ivan Ženatý –
housle
4. koncert – Pocta Janu II. Lichtenštejnovi – sobota 5. října 2019 v 18h
Kostel Sv. Bartoloměje, Katzelsdorf – Bernhardsthal (Rakousko)
COLLEGIUM MARIANUM, Jana Semerádová – umělecký vedoucí
Patricia Janečková – soprán
5. koncert – Italské nebe –
neděle 6. října 2019 v 16h
Zámecká kaple Valtice
CAPPELLA MARIANA, Vojtěch Semerád –
umělecký vedoucí
Lucie Rozsnyó - soprán
6. koncert – Cembalissimo –
středa 9. října 2019 v 18h
Kaple Sv. Cyrila a Metoděje v Břeclavi
Edita Keglerová – cembalo, Monika Knoblochová – cembalo
Hosté: Jiří Partyka – housle, Lukáš Svoboda
– violoncello
7. koncert – Maestro J. M. Sperger – pátek 11. října 2019 v 19h
Zámecké divadlo ve Valticích
BAROCCO SEMPRE GIOVANE, Josef Krečmer – umělecký vedoucí
Ondřej Kepka – mluvené slovo, Emil Rovner – violoncello
8. koncert – Závěrečný galakoncert – sobota 12. října 2019 v 19h
Zámecká jízdárna Valtice
PKF – Prague Philharmonia, Vojtěch Spurný – dirigent
Alexandra Yangel – mezzosoprán, Lukáš
Vondráček - klavír
Vstupenky na festival jsou již nyní
v prodeji přímo na www.lvhf.cz a v síti
GoOut.
Fotografie LVHF 2019: http://bit.ly/
LVHF2019
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MgA. Jiří Partyka
Valtický rodák Jiří Partyka nastoupil roku 1989 na Konzervatoř Brno, kde studoval hru na housle pod vedením profesora
Jiřího Besperáta. Poté následovalo studium na Akademii múzických umění v Praze v mistrovské třídě profesora Jindřicha Pazdery. V roce 1998 vystupoval jako sólista Brněnského komorního
orchestru na turné po USA. Zastával místo koncertního mistra
v Talichově komorním orchestru a jako host také v Salcburské
komorní filharmonii. Aktuálně působí na postu koncertního mi-

stra v orchestru St. Gellért Academy v maďarském Segedínu. Je
členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze jako
1. zástupce koncertního mistra. S těmito soubory vystupoval
mimo jiné ve Francii, Španělsku a Japonsku. V roce 2014 vystoupil s Pavel Haas Quartet na festivalu v Glasgow. Jiří Partyka je
zakladatelem a zároveň výkonným i uměleckým ředitelem LEDNICKO|VALTICKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU, LVHF.

Street dance pro všechny
Máme otevřeno na 30 kroužků po celém Břeclavsku, Mikulovsku a Hodonínsku. Nemusíte děti nikam vozit, my jezdíme za
Vámi. Ušetřený čas mohou děti využít zase o něco lépe než sezením v autě či autobuse. Výčet tréninků, kde všude taneční lekce
probíhají, který den a v kolik hodin, naleznete na našich stránkách
www.ncod.cz, který by měl být zcela úplný první týden v září.
Hodiny probíhají jednou týdně v pravidelný čas na stále stejném místě a navazují na sebe. Pokud však vynecháte nějakou
lekci kvůli nemoci, nic se neděje, pomáháme dětem vše dohnat
a neustálým opakováním choreografií se lehce chytí i ti, kteří nezačnou s kurzem od začátku hned v září. Nebude se dítě nudit?
U nás rozhodně ne. Během školního roku si vyzkouší spoustu
různých tanců a technik. STREET DANCE, na který se naše taneční studio zaměřuje, je totiž jen takový nadřazený pojem, jež pod
sebou ukrývá nespočet zajímavých tanečních stylů. Z nejznámějších můžeme třeba jmenovat hip hop, dancehall, house, lockin, break dance a další, které si děti mají možnost všechny vyzkoušet během kurzů. Z těchto stylů dávají lektoři dohromady
asi 3 minutové choreografie, které jsou složené z více písniček,
díky čemuž se děti v žádném případě nestihnou nudit. Bojíte se,
že si Vaše dítě nezvládne něco zapamatovat? Na to máme také
řešení – lektoři každou skladbu zvlášť natáčejí na počítání a videa dáváme na náš web. Naši svěřenci pak tedy mohou trénovat
a procvičovat také doma a samy napomáhat svému zlepšování.
Kurz máme rozdělen na dvě období – září až prosinec a leden až červen. Obě tato období jsou ukončena závěrečným
projektem – vystoupením pro rodiče a veřejnost, na kterém děti
předvedou choreografie, jenž se zvládly v tomto krátkém čase
naučit. Tanečky všech skupinek na sebe navazují a dávají tak
něco přes hodinku dlouhý program. Nemusíte se však bát, že
Vaše dítě zde bude muset trávit celý den, máme to vymyšleno
tak, abyste si děti na vystoupení přivezli, zhlédli představení
a hned si Vaše ratolesti zase odvezli domů. Termíny těchto závěrečných projektů vystavujeme hned v září na našich stránkách,
tak aby si rodiče mohli tato dvě důležitá data zarezervovat ve
svém diáři a nedošlo tak k tomu, že se dítě nebude moci představení účastnit a tím zkomplikuje práci lektorům a ostatním
dětem, jelikož věřte, že není pro děti nic horšího než se učit znovu a znovu, kde přesně má stát, kam se hnout při které písničce
tak, aby vše ladilo a dotvářelo to správné kouzlo choreografii.
Představení samozřejmě nejsou povinná a čím dříve je o tom
lektor informován, tím méně problémů to způsobí.
Dětí, které navštěvují naše kurzy ve své obci či městě, se
týkají ještě další vystoupení a to přímo v jejich místě bydliště.
Pokud se tam pořádá nějaká akce (den dětí, ples či cokoliv) a or-
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ganizátor nás osloví, rádi uvítáme zařazení našeho vystoupení
do jejich programu. Děti se pak snáze otrkají a zvykají si lépe na
stres, což se jim bude hodit i celkově do života.
Některé z vás bude jistě zajímat i finanční stránka našich
kroužků. Vydaných peněz se u nás rozhodně nebojte. Pololetní
školné je minimální, abychom uhradili pronájem prostor, cestovné, další poplatky s kurzy spojenými a nebyli na tom „tratní“.
Po domluvě s lektorem lze pololetní školné ještě rozkouskovat
na menší částky, klidně i na měsíce, aby to neohrozilo rodinný
rozpočet. Věřte, že se vše rodičům snažíme ulehčit, už jen například kostýmy na závěrečná představení se snažíme poskládat
z toho, co většina dětí najde doma v šatníku.
Naše motto: „V tanci není dobrých či zlých – tanec můžeš milovat nebo milovat nade vše!“
Za celé TANEČNÍ STUDIO N.C.O.D. srdečně zve a těší se Lenka
Žůrková
tel: 723 665 935
ncod@seznam.cz
www.ncod.cz
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Světlušky
Podivín DĚTEM srdečně zve malé i velké na tradiční průvod lampionů - světlušek s bohatým odpoledním programem.
Další a poslední akcí pro děti tohoto roku bude „Setkání s Mikulášem“. Nezapomeňte nás sledovat :-). Budeme se na Vás
těšit. Dagi a Eliška

Prázdninové rybaření
Každým rokem začátkem prázdnin vítá pobočný spolek podivínských rybářů na Šutráku zájemce o rybaření ty, kteří se chtějí
zúčastnit nočních rybářských závodů. Letos probíhaly současně
s hodovou zábavou a dále navazovaly na prázdninový rybářský
maraton „chyť a pust“. Závodníků rybolovné techniky při nočních
závodech se zúčastnilo celkem 65, z toho 3 z řad mládeže do 15
let. Celkem bylo uloveno 290 ks ryb. Velká gratulace patří panu
Patriku Hřebačkovi z Podivína, čímž si za ulovení nejdelší ušlechtilé ryby amura 78 cm obhájil 1. místo na nočních RZ.
Na srpnovém rybářském maratonu bojovali naši rybáři nejen
s rybářskými úlovky, ale i se sršni, kteří se uhnízdili pod střechou
rybářské chaty. Nepříjemné okolnosti po bodnutí a následném
převozu jednoho člena rybářského výboru do nemocnice vedly
k odstranění bodavého hmyzu a likvidaci sršního hnízda. Ale určitě nechci opomenout úspěchy rybářů. S velkým úlovkem amura 65 cm na srpnovém maratonu zazářil Lukáš Herzán z podivínského dětského kroužku. Celkové prvenství v závodech „chyť
a pusť“ za kapra 83 cm si pak obhájil pan Tomáš Görner.
Další akcí, kterou letos rybářský výbor naplánoval, jsou 3. retro závody. Ty se nesou v duchu historickém a rybáři si připomínají dlouholetou tradici podivínského rybářství. Bohužel se příspěvek z této zářijové retro akce do uzávěrky již nevešel, proto si
ho nechám na vánoční vydání.
Kronikářka Helena Macánová
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Myslivecké prázdniny
Letní měsíce jsou obdobím, kdy členové mysliveckého
spolku připravují zásoby krmiva pro zimní přikrmování.
Letošní jadranské počasí nám připravilo starost navíc, a to
mizení přírodních zdrojů vody potřebné pro život zvěře.
Mohli jste potkávat některé členy, jak zaváží cisternou
potřebnou vodu do přírodních nebo uměle vytvořených
napáječek, aby zvěř přečkala tyto parné dny.
Po několikaletém přerušení byla na jaře letošního roku
zprovozněna umělá nora v areálu myslivny. Tato nora
slouží k výcviku psů pro norování škodné zvěře, např. lišky. Výcvik je bezkontaktní se zvěří. Tuto možnost využilo
několik desítek chovatelů mysliveckých psů z celého našeho okresu.
V předhodovém období jsme uspořádali pro spoluobčany „Pytláckou noc“, která začínala tradičně atrakcí
pro děti – skákacím hradem. Samotná hlavní akce nás
překvapila hojnou účastí spoluobčanů, a proto nás to motivačně nutí tuto akci příští rok zopakovat. Tanec, dobrá
hudba a bezkonkurenční myslivecké speciality lákají do
našeho krásného areálu čím dál více přespolních občanů.
Připravit takovou akci je časově náročné pro každého člena. Účast hostů a slova chvály jsou pro nás tou nejlepší
odměnou.
Pokračovali jsme rovněž na zvelebení našeho spolkového zařízení. Na taneční parket byl položen nový povrch
a jeho finální úpravu provedl rybář Milan Krůtil. Město
Podivín a Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., nechaly vybudovat nový asfaltový povrch k čistírně odpadních vod.
Tímto nám a rybářům vznikl nový příjezd ke spolkovým
zařízením – děkujeme.
Na začátku prázdnin byla provedena ze strany Krajského ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje kontrola brokové střelnice, kterou máme na Panském kopci.
Vybavení a dokumentace byla v souladu se zákonem.
Nedostatek byl zjištěn v parcelním čísle nájemní smlouvy.
Při provádění digitalizace katastrálního území Podivín došlo k přidělení nového parcelního čísla na pozemek, kde
máme vybudovanou střelnici. Tento nedostatek je v řešení a nemá vliv na provoz střelnice.
Jednou z posledních akcí letošních prázdnin byla
návštěva spolkového zařízení účastníků příměstského
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tábora, pořádaného folklorním souborem „Voděnka“. Pod vedením paní Petry Kosové a dalších vedoucích děti rozdělené do čtyř
skupin, a to: Tygři, Strážci lesa, Lvíčata a Netopýři, se staly pozornými posluchači myslivecké tématiky. Jednotlivým skupinám bylo
promítáno, jak se chová zvěř, jak se vyrábí krmítko pro zvěř a dále
byla provedena soutěž ve střelbě ze vzduchových zbraní. Fotodokumentaci akce provedl pan starosta Podivína Ing. M. Důbrava.
Překvapila nás disciplinovanost a zájem dětí o přírodu a zvířata.
Budeme se snažit podobnou akci zopakovat. Na závěr dopoledního programu byla podávána vařená cukrová kukuřice, kterou
věnoval místní zemědělec a zelinář, pan Lumír Šemora, za což mu
jménem dětí děkujeme.
Za myslivecký spolek Podivín z.s.
Jiří Hollý
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Podivínský mazec po osmé
V sobotu 27. července uspořádal klub Domácí traktory Podivín
už 8. ročník traktoriády Podivínský mazec. Že akce bude mít nakonec rekordní účast, ještě nikdo nepředpokládal.
Možná, nebo zcela určitě, tomu napomohlo počasí. Nejdříve
pořádně zapršelo a my si mysleli, že akci odvoláme. Poté se počasí
umoudřilo a my jsme mohli po zhlédnutí soutěžního místa traktoriádu rozjet.
Akce započala na náměstí registrací strojů (v 10,30 – 11,30 hodin). Již tady bylo velké rojení obdivovatelů techniky jak podomácky vyrobené, tak tovární výroby a účast leccos napovídala.
V půl dvanácté vyjela avizovaná spanilá jízda. Projela městem
a lákala spoluobčany k účasti. Hlavní část akce byla zahájena ve třináct hodin první disciplínou jízdou zručnosti – slalomem na čas.
Obtížnost tohoto úkolu spočívala i v tom, že na vozíku byl umístěný
prázdný barel, který hrozil při rychlé jízdě spadnutím a penalizací.
Následovala disciplína tahaní břemene na čas. S obrovskou pneumatikou musel traktorista překonat trať tam i zpět v co nejkratším
čase. Akce vyvrcholila nejtěžší disciplínou – jízdou v terénu na čas,
tolik oblíbenou na všech traktoriádách. Vždy totiž rozhodne o výsledku a pořadí v kategorii. Letos byly vypsány čtyři: benzín, diesel,
tovární malotraktory a nově speciály s odpruženými nápravami.
Pro aktivitu dětí byl letos přichystán nafukovací skákací kombajn a trampolína. O občerstvení se postaraly dva nezávislé stánky,
u kterých návštěvníci zaháněli hlad a žízeň. Ale hlavně se netvořily
dlouhé fronty. Další stánky nabízely trička, kšiltovky a peřinky s potiskem traktorů, další pak bižuterii či náhradní díly pro malotraktory.
Než rozhodčí sečetl výsledky a proběhlo slavnostní vyhlášení,
stává se v Podivíně tradicí představit a ocenit nejstaršího, nejmladšího a nejvzdálenějšího účastníka s traktorem. Nejstarší účastník
Alois Kalců - 67 let Modlíkov (Havlíčkův Brod), nejmladší účastník
Josef Petřík - 24 let Podivín ( Břeclav) a nejvzdálenější Jiří Nekola
Losiná ( Plzeň)

Tovární malotraktory:
1. místo Schäffer Radim Přítluky (okres Břeclav)
2. místo Gála František Podivín (okres Břeclav)
3. místo Binder František Rakvice (okres Břeclav)
Speciály (odpružené):
1. místo Ottenschläger Jiří Benešov nad Černou (okres Č.Krumlov)
2. místo Šmukař Ondřej Osvětimany (okres Uherské Hradiště)
3. místo Husák Oldřich Břeclav
Pohár konstruktérů :
1. místo Svačina Rostislav Podivín
2. misto Nekola Jiří Losiná
3. místo Soukup Ondřej Trboušany
Několik stovek spokojených diváků a přes 100 dětí nám pořadatelům udělalo velkou radost. Právě proto traktoriádu pořádáme,
abyste s námi i o prázdninách strávili jedno příjemné odpoledne.
Děkujeme za účast a těšíme se znovu za rok na vás.
Rostislav Svačina
ředitel traktoriády

Výsledky traktoriády Podivínský mazec 2019
Kategorie mbenzín :
1. místo Nekola Jiří Losiná (okres Plzeň)
2. místo Šeďa Ondřej Podivín (okres Břeclav)
3. místo Záruba Vlastimil Zaječí (okres Břeclav)
diesel:
1. místo Svačina Rostislav Podivín (okres Břeclav)
2. místo Soukup Ondřej Trboušany (okres Břeclav)
3. místo Petřík Josef Podivín (okres Břeclav)

Redakční rada
Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla Podivínského zpravodaje bude v pátek 22. listopadu 2019. Prosincové číslo zpravodaje
vyjde 20. 12. 2019.
Své příspěvky do zpravodaje zasílejte na emailovou adresu zpravodaj@seznam.cz. Informace týkající se zpravodaje můžete
zjistit osobně na telefonním čísle 728 189 292, Vaše dotazy tak můžeme pořešit okamžitě.
Zasíláte-li více fotografií k textu, může se stát, že s ohledem na omezený počet stran ve zpravodaji i na kvalitu fotografií
nemusí být všechny zveřejněny.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří přispívají do našeho zpravodaje, za jejich čas i chuť informovat nás o všem, co se v Podivíně děje.
Za naši redakční radu přeji všem pohodové podzimní dny a vše dobré.
Pavla Schallenbergerová
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