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Informace ze zasedání zastupitelstva města
č. XX. a č. XXI. ze dne 4. 3.2014 a 29. 4.2014
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující body:
1. vzalo na vědomí zprávu starosty
města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města č. XIX ze dne 11.12.2013.
2. provedlo kontrolu rozpočtového
opatření č. 10/2013 a toto rozpočtové
opatření vzalo na vědomí bez výhrad.
3. projednalo Návrh rozpočtu města na
rok 2014, který byl zveřejněn na úřední
desce a webových stránkách v termínu
od 13.02.2014 do 03.03.2014. Zastupitelstvo města schválilo bez výhrad Rozpočet
města na rok 2014 takto: celkové příjmy
ve výši 38.847.000,- Kč, celkové výdaje
ve výši 57.259.300,- Kč, celkové financování ve výši 18.412.300,- Kč. Závazným
ukazatelem pro výkonné orgány města je
paragraf dle vyhlášky o rozpočtové skladbě. Zastupitelstvo města schválilo soupis
pořízení nemovitého majetku.
4. projednalo a schválilo poskytnutí dotací jednotlivým organizacím včetně uvedené výše dotace z rozpočtu města pro
rok 2014 dle předloženého návrhu.
5. projednalo a schválilo smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Podivína, uzavřené v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
s těmito subjekty: Moravský rybářský
svaz – místní organizace v Podivíně, 691
45 Podivín, IČ: 00546968, Římskokatolická farnost Podivín, Komenského 193/3,
691 45 Podivín, IČ: 64520943, Loutkářský soubor Podivíni, 691 45 Podivín, IČ:
49137344, Občanské sdružení Chasa
Podivín, Rybáře 906/9, 691 45 Podivín,
IČ: 22876235, Postoj, občanské sdružení,
Masarykovo nám. 990/12, 691 45 Podivín, IČ: 01466712, TJ Sokol Podivín, Palackého 386, 691 45 Podivín, IČ: 531367,
TJ Slavoj Podivín, 691 45 Podivín, IČ:
42324211, YMCA T. S., o.s., Na Řádku 21,
690 02 Břeclav, IČ: 26532859, Modelářský
klub SMČR č. 125, KLoM CALYPSO Podivín, Sadová 854, Klub přátel okrasného
ptactva v Podivíně, Revoluční 934, 691 45
Podivín, Diecézní charita Brno, Oblastní
charita Břeclav, Svatoplukova 18, 690 02
Břeclav, IČ: 44990260, Občanské sdružení BILICULUM, 692 01 Mikulov, Růžová
561/1, IČ: 26641046, Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace, Sokolská 483, 691 45 Podivín,
Klub aktivního stárnutí Lednice - Bulhary,
o.s. Lednice, sídl. Osvobození č.p. 573, IČ:
01618695.
6. revokovalo usnesení zastupitelstva
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města č. XVI-301-13 ze dne 16.05. 2013.
Zastupitelstvo města schválilo záměr odkoupení pozemku p.č. KN 1583/6 o celkové výměře 249 m2, vedeného jako ostatní
plocha, ostatní komunikace a pozemku
p.č. KN 2710/15 o celkové výměře 270
m2, vedeného jako ostatní plocha, ostatní
komunikace, vše v k.ú. Podivín, za těchto podmínek: výkupní cena za 1 m2 výše
uvedených pozemků činí 100,- Kč. Kupující
dále uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví. Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu
na odkup pozemku p.č. KN 1583/6 o celkové výměře 249 m2, vedeného jako ostatní
plocha, ostatní komunikace a pozemku
p.č. KN 2710/15 o celkové výměře 270
m2, vedeného jako ostatní plocha, ostatní
komunikace, vše v k.ú. Podivín, od vlastníka VERAART AGRI s.r.o., se sídlem Rybáře 919, 691 45 Podivín, IČ: 65277511
a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
7. revokovalo usnesení zastupitelstva
města č. XV-272-13 ze dne 07.03. 2013.
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. KN 1615/2 ostatní plocha, jiná
plocha o celkové výměře 435 m2 v k.ú.
Podivín a pozemek p.č. KN 1616/2 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře
23 m2 v k.ú. Podivín žadateli Marinu Adrianu Mariu Veraartovi, bytem ....., Nizozemí za těchto podmínek: prodejní cena
za výše uvedený pozemek činí Kč 550,-/
m2. Kupující dále uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovitosti do jeho
vlastnictví. Zastupitelstvo města schválilo
kupní smlouvu na prodej pozemku p.č.
KN 1615/2 ostatní plocha, jiná plocha
o celkové výměře 435 m2 v k.ú. Podivín
a pozemku p.č. KN 1616/2 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 23 m2
v k.ú. Podivín s panem Marinem Adrianem Mariem Veraartem, bytem ........,
Nizozemí za těchto podmínek: prodejní
cena za výše uvedený pozemek činí Kč
550,-/m2. Kupující dále uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti
do jeho vlastnictví. Kupujícímu byl stanoven termín pro uzavření smlouvy do 30.6.
2014.Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením kupní smlouvy.
8. projednalo a schválilo přijetí pozemku p.č. KN 3204 o celkové výměře 1884
m2, vedeného jako trvalý travní porost
v k.ú. Podivín, do vlastnictví města Podivína za těchto podmínek: náklady na podání návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí hradí obdarovaný.
Obdarovaný dále uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovitosti do jeho

vlastnictví. Zastupitelstvo města schválilo
darovací smlouvu na pozemek p.č. KN
3204 o celkové výměře 1884 m2, vedeného jako trvalý travní porost v k.ú. Podivín,
od vlastníků: Alexandra Bradávková, RČ:
....., Mgr. Daruše Burdová, RČ: ......, Mgr.
Dagmar Havlíčková, RČ: ......, RNDr. Milada Štorková, RČ: ......., Alexander Umann,
RČ: ........, Michal Umann, RČ: ..... Zastupitelstvo města pověřilo starostu podpisem smlouvy.
9. schválilo podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. KN 1775/2 o celkové výměře 582 m2, vedeného jako zahrada v k.ú. Podivín.
10. vzalo na vědomí žádost o prodej
části pozemku p.č. KN 2320/1 v k.ú. Podivín a rozhodlo předložit žádost k posouzení stavební komisi města.
11. projednalo žádost o prodej části
pozemku p.č. KN 1070/1 v k.ú. Podivín
č.j. 316/2014 a rozhodlo nechat vypracovat geometrický plán, který oddělí části
pozemku před rodinnými domy č.p. 221,
č.p. 222 a č.p. 223. (vzniknou tři nové pozemky z pozemku p.č. KN 1070/1 v k.ú.
Podivín, hranice pozemků bude tvořit současný stav „předzahrádek“).
12. projednalo návrh Okresního soudu
v Břeclavi a zvolilo do funkce přísedící
Okresního soudu v Břeclavi paní Jaroslavu Zimmermanovou, nar. 11.12. 1943,
bytem Sadová 933/1, 691 45.
13. souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území
Místní akční skupiny Vinařská na období
2014 – 2020 na svém správním území.
14. projednalo a schválilo Dodatek č. 1
ke Zřizovací listině příspěvkové organizace města Podivín s příspěvkovou organizací Základní škola Podivín, okres Břeclav, sídlo: Masarykovo náměstí 230, 691
45 Podivín, IČ: 70285471. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením
Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace města Podivín.
15. vzalo na vědomí zprávu starosty
města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města č. XX ze dne 04.03. 2014.
16. schválilo finanční neinvestiční dotaci ve výši Kč 100.000,- pro občanské
sdružení Postoj, občanské sdružení, Masarykovo nám. 990/12, 69145 Podivín, zastoupené Mgr., MgrA. Darinou Herákovou,
předsedou, IČ: 01466712 na úhradu nákladů na pořádání kulturní akce „Podivafest 2014“. Zastupitelstvo města schválilo
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Podivína č. 18/2014 s občanským
sdružením Postoj, občanské sdružení,
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Masarykovo nám. 990/12, 69145 Podivín,
zastoupené Mgr., MgrA. Darinou Herákovou, předsedou, IČ: 01466712 ve věci
poskytnutí finanční neinvestiční dotace
z rozpočtu města Podivína ve výši Kč
100.000,- na úhradu nákladů na pořádání
kulturní akce „Podivafest 2014“. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Podivína č. 18/2014.
17. provedlo kontrolu rozpočtového
opatření č. 1/2014 a toto rozpočtové opatření vzalo na vědomí bez výhrad.
18. schválilo rozpočtový výhled na roky
2015, 2016 dle předloženého návrhu.
19. provedlo kontrolu a vzalo na vědomí plnění rozpočtu města Podivína
k 31.03. 2014.
20. schválilo finanční neinvestiční dotaci ve výši Kč 120.000,- pro společnost
REMEDIA PLUS o.p.s., se sídlem U Nemocnice 1, 690 02 Břeclav, zastoupenou Jarmilou Pěčkovou, ředitelkou, IČ:
26276925 na zabezpečení pečovatelské
služby potřebným občanům města Podivína. Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Podivína č. 17/2014 se společností REMEDIA PLUS o.p.s., se sídlem U Nemocnice 1, 690 02 Břeclav, zastoupenou Jarmilou Pěčkovou, ředitelkou, IČ: 26276925
ve věci poskytnutí finanční neinvestiční
dotace z rozpočtu města Podivína ve
výši Kč 120.000,- na úhradu nákladů na
zabezpečení pečovatelské služby potřebným občanům města Podivína. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
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uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Podivína č. 17/2014.
21. stanovilo prodejní cenu části pozemků p.č. 378 a p.č. 380/1 v k.ú. Podivín
na částku Kč 180,-/m2. Geometrický plán
bude vypracován dle návrhu zastupitelstva města až na základě vyjádření (souhlasného stanoviska) žadatele SBD Dyje
a vlastníků dotčených bytů.
22. stanovilo prodejní cenu části pozemku p.č. 92 v k.ú. Podivín na částku
Kč 500,-/m2 s tím, že případný záměr
prodeje části pozemku bude zveřejněn
zastupitelstvem města až po vyhotovení
geometrického plánu, který oddělí část
pozemku p.č. 92 v k.ú. Podivín dle žádosti
společnosti Jednota, spotřební družstvo
v Mikulově.
23. vzalo na vědomí žádost společnosti Jednota, spotřební družstvo v Mikulově
o prodej části pozemku p.č. 745/1 v k.ú.
Podivín s tím, že tuto opětovně projedná
po předložení upravené projektové dokumentace.
24. schválilo vyhlášení záměru prodeje
pozemku p.č. KN 1070/7 – ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 119 m2, pozemku
p.č. KN 1070/8 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 107 m2, pozemku p.č. KN
1070/9 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 87 m2 vše v k.ú. Podivín, který byl
vyčleněn geometrickým plánem č. 178649/2014, který vyhotovil Ing. Jan Hlávka,
Riegrova 60, Břeclav. Prodejní cena Kč
500,-/m2 pozemku. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité
věci do jeho vlastnictví.

Zametání města
V týdnu od 30. 6.do 4. 7. 2014 bude v našem městě probíhat zametání ulic. Prosíme všechny majitele osobních automobilů, kteří mají své miláčky postaveny na komunikacích,

O investicích
rekonstrukce přístavby ZŠ Podivín
17.000.000 Kč
rekonstrukce vozovky U Dráhy (okolo stavebnin)
		
8.200.000
inženýrské sítě Havlíčkova (voda a kanalizace)
		
5.200.000
komunikace lokalita Rybáře
2.500.000
vodovod Za Drahou
3.500.000
O investičních akcích /nebo spíše výdajích v rozpočtu na rok
2014/ jsem podrobněji psal v březnovém zpravodaji. Výše uvedený seznam hlavních akcí připomínám proto, že v současné
době je již hotova akce „vodovod Za Drahou“ /1,4/ a čekáme
pouze na kolaudaci stavby. Ukončeno bylo spojené výběrové
řízení na akce „vozovka U Dráhy“ a „inženýrské sítě Havlíčkova“
/9,2/, kam jsme mimo vodu a kanalizaci zařadili také vozovku,
chodník a osvětlení. Čísla v závorkách jsou hodnoty, které se
podařilo vysoutěžit.

25. schválilo vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. KN 1091/1 - zahrada
o celkové výměře 407 m2 v k.ú. Podivín,
který byl vyčleněn geometrickým plánem
č. 1731-129/2013, který vyhotovil Ing. Jan
Hlávka, Riegrova 60, Břeclav za cenu 80
Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovité věci do
jeho vlastnictví.
zamítlo vyhlášení záměru prodeje části
pozemku p.č. 2320/1 v k.ú. Podivín.
26. schválilo vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 1283
v k.ú. Podivín dle doporučení stavební komise. Zastupitelstvo města stanovilo prodejní cenu části pozemku p.č. 1283 v k.ú.
Podivín na Kč 500,-/m2.
27. schválilo vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. KN 1755 – orná půda
o celkové výměře 920 m2 v k.ú. Podivín
a pozemku p.č. KN 1756 – orná půda
o celkové výměře 3728 m2 v k.ú. Podivín
za cenu Kč 500,-/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do jeho vlastnictví.
28. schválilo darovací smlouvu na darování pozemku p.č. 1257/1 – orná půda
o celkové výměře 4181 m2 v k.ú. Podivín,
zapsaného v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 3552 s dárci: Zdeňka Trpělková, r.č. ....., Blažena Roháčová, r.č. ......,
Zdenek Trpělka, r.č. ........, Zbyněk Ondrák, r.č. ......... Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením darovací
smlouvy.
29. projednalo a schválilo Zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2013.

aby je v uvedený termín zaparkovali mimo tyto komunikace.
Usnadní tím pohyb zametacího vozidla a město tím uspoří
finanční prostředky za případné další zametání na místech,
kde vozidla zůstanou stát.
Děkujeme.
Stanislav Machovský
starosta
Právě probíhá výběrové řízení na akci „rekonstrukce přístavby ZŠ Podivín“ a připravena je výběrovka na komunikaci v lokalitě Rybáře.
Administrativní povinnosti, spojené se zákonem o výběrových řízeních, jsou natolik složité a zdlouhavé, že akce /připravená již začátkem roku/ se může zahájit třeba až na podzim,
nebo třeba také vůbec.
Z drobných investičních akcí připomenu instalaci druhé části
rozhlasu /chybí pouze „doladění“ slyšitelnosti/, obnovu chodníků v místech opravy plynovodu /ul. B. Němcové a Husova/,
která bude dokončena v měsíci červnu. Ve stejném období odejdou z města všechny firmy, které se podílely na rekonstrukci
plynovodů. Dokončena by měla být také instalace optického kabelu pro zkvalitnění internetového připojení. Následně nás čeká
složitá přebírka všech povrchů dotčených stavbou.
K dokončení oprav památek města chybí pouze sousoší Immaculaty na Masarykově náměstí. Tato oprava bude zahájena
v průběhu měsíce června. Centrální kříž na hřbitově je hotov a
na pomníku padlých v první světové válce v Tyršově sadě chybí
pouze vyčištění plakety TGM.
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Poznámka na okraj: jsem si vědom toho, že tak „poničené“
nebylo město snad od kopání zákopů při osvobozování Podivína v roce 1945. Jsem si vědom také toho, že už nám to všem
může lézt krkem. Ale jsem si také vědom toho /a doufám, že

zpravodaj
nejen já/, že vše je odvislé od „přísunu“ finančních prostředků.
A ty jsou buď teď, anebo nemusí být už nikdy.
Stanislav Machovský
starosta

Občanské sdružení Postoj vzniklo 4. března 2013 a cílem
jeho činnosti je především organizace obecně prospěšných
prací, zejména kulturních (koncerty, vernisáže, hudební festivaly, divadelní představení), vzdělávacích (přednášky, školení, sympozia) a sportovních (utkání amatérských sportovních
družstev, atd.). V současné době má 13 aktivních členů, jejichž
předsedou je Mgr., MgA. Darina Heráková.
V minulém roce jsme zorganizovali řadu hudebních akcí - 3.
ročník Podivafest 2013, Prázdninové popařeníčko na Rybárně, Mikulášský bigbít v Besedním domě a 17. listopad, který se
uskutečnil v Rakvicích. Uspořádali jsme také pro žáky základní
školy i pro veřejnost přednášku světoznámého režiséra a dob-

rodruha Steva Lichtaga. Na podzim byl založen Mykologický
krúžek, jehož náplní jsou naučné vycházky po okolí vždy poslední neděli v měsíci. V roce letošním jsme se již mohli setkat
na Velikonočním rockovém odpoledni ve Vinárně u Františka.
Momentálně pro Vás připravujeme 4. ročník hudebního festivalu Podivafest 2014, na který tímto srdečně zveme všechny
hudební příznivce i příznivce Postoje. Rádi ve svých řadách
přivítáme každého, kdo se chce aktivně zapojit do naší činnosti, a jsme otevřeni všem nápadům a připomínkám.
Letos se na tomto festivalu, který finančně podporuje město Podivín, představí celkem 7 kapel. Mimo jiné kapela BLUE
EFFECT. Vznikla již v roce 1968 a jedním z jejích členů je
legendární kytarista Radim Hladík. Vůbec poprvé si budeme
moci poslechnout nedávno vzniklou podivínskou kapelu IN
VINO MUSICA a řadu dalších vystoupení. Těším se na setkání.
Kristýna Vaňková

S tvojí dcerou ne

Pálení čarodějnic

Trvalo to tři roky. Zatímco někteří /některé/ dospěli do věku, ve
kterém si byli schopni pamatovat text svůj i texty ostatních, dostali
se jiní do věku a stavu, v němž se ukazovalo, že ještě rok a bylo
by jim cizí vlastní jméno a příjmení, natož nějaký Procházkův text.
Mluvím o hercích a herkách /dámy prominou/, kteří v pátek
25. dubna a pak ještě 10. a 11. května 2014 vystoupali po vrzajících modrých schůdcích na podium v sále Besedního domu, aby
vkročili na prkna, z nichž po zaznění úvodní hudby a rozsvícení
reflektorů není minimálně hodinu a půl návratu. A bavili. Diváky
i sebe.
Co na tom, že tréma je tak velká, že si nejste jisti, jestli text,
který na jevišti zaznívá, vychází z vašich nebo úplně cizích úst.
Co na tom, že čas na převlek z civilního oděvu do sado-maso
kostýmu je tak krátký, že představitelku role převlékají všichni,
kteří mají volné ruce. Je nutné to stihnout do textu: „…máš milující
katolickou matku“. A že se světlo nerozsvěcuje hned po dotyku
vypínače? To osvětlovač, pouštěč hudby, telefonista a režisér
v jedné osobě má pouze dvě místo potřebných pěti rukou. Že
zloděj uteče za dveře, za nimiž nemá co dělat? Ať si poradí ta,
která ho měla navigovat správně. A že chybí hlas a náušnice? To
vše se může stát. A divák to rád promine. Takové přece divadlo je.
A jak pak stojíte před divákem /kterému jste to dlužili a věnovali/ a vnímáte jejich potlesk, znovu si /jako už poněkolikáté/
uvědomujete, že bylo dobře dotáhnout to až do tohoto okamžiku.
A také vám proletí hlavou, že jsme tu strašně krátce na to, abychom se hádali a zlobili navzájem.
Za všechny ty, kteří si ještě umějí vystřelit i ze sebe sama,
Luboš Šimandl

V
podvečer
magické filipojakubské noci se na
dvoře Besedního
domu ke svému
reji slétli všechny
podivínské čarodějnice a čarodějové na košťatech.
A že jich letos
bylo!!!
Při reji plnili
čarodějové a čarodějnice nejrůznější úkoly s čarodějnickou tématikou: v kotlíku míchali elixíry, v kouzelných pytlíkách hledali
myši, vyráběli si pavouky. Všichni si mohli vyzkoušet slalom na
koštěti, střelu balónku na branku nebo si zaskákali v pavučině.
Krásné kouzelnice malovali na obličej.
Za odměnu všichni dostali jablíčko a špekáček.
Nechyběl ani táborák, a než se začaly opékat špekáčky, byla
zapálená i čarodějnice!
A komu se nechtělo domů, mohl zůstat do večerních hodin a
zatančit si, protože večer patřil skupině Lazy Dogs.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě příjemně stráveného odpoledne, za špekáčky Tomáši Hřebačkovi, za ovoce
Tomáši Suskému, za cukrovinky Lucii Vonšovské.
Doufáme, že se odpoledne všem líbilo.
Sokol Podivín

O postoji
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Výstava vín 2014

12.YMCA-skautský oddíl Podivín

Město PODIVÍN a Sdružení vinařů PODIVÍN uspořádalo 20.
dubna 2014 v prostorách Městské haly XXIII. Výstavu vín. Vystavovatelé ze 37 obcí blízkého i vzdáleného okolí předvedli výsledky svého vinařského umění v celkovém počtu 593 vzorků.
Znalecká komise vybrala z tohoto množství tato vína:

Putovní výprava
První červnový víkend jsme se vydali na vytouženou putovní
výpravu, tentokrát do malebného prostředí řek Jihlavy a Oslavy. Počasí nám přálo, někdy až moc. Ranní teploty v údolí se
pohybovaly kolem 12 -15 stupňů, v poledne se přehouply přes
30, což nám umožnilo odpolední koupání ve studené řece. Kdo
někdy navštívil tuto krajinu, dá mi za pravdu, že svou krásou a
malebností předčí leccos. V nás nejvíc vzpomínek (pozitivních
i negativních) zanechaly skalky, ať už ty po cestě, nebo ty na
trase naší zkratky. Jak cedule oznamovaly, trasa byla jen pro
zkušené turisty, ještě náročnější však bylo jít ji s plnou polní.
Cestu jsme začali v Náměšti a skončili v Ivančicích, celkově
jsme nachodili přes 40 km. Kvůli počasí jsme vstávali vždy brzy,
abychom se vyhli horku. To mělo také za následek, že jsme
svůj návrat do Podivína zvládli o 2 hodiny dříve, než byl původní plán (to rodiče koukali).
Odměnou pro účastníky budiž dobrý pocit, že vše bravurně zvládli. A navíc se teď mohou pyšnit Řádem prošlapané
podrážky:)
Žbb

Nejlépe hodnocené víno bílé		
		
Vzorek: č. 212 Rulandské šedé
VINAŘSTVÍ SÝKORA, ČEJKOVICE		
Nejlépe hodnocené víno červené
Vzorek: č. 526 Blauburger
VINAŘSTVÍ FOUKAL, RAKVICE
Nejlépe hodnocené víno Města Podivína
Vzorek: č. 480 Cabernet Moravia
PAVEL TELESZ, PODIVÍN
Nejlépe hodnocená kolekce vín
VINAŘSTVÍ KACHYŇA, VELKÉ BÍLOVICE 993,
kolekce 7 vín s průměrným hodnocením 18,64
Všem vinařům /i těm, kteří nedosáhli oněch výše uvedených
met/ blahopřejeme a děkujeme za jejich práci a účast na výstavách v Podivíně.
Stanislav Machovský, Jednatel Sdružení vinařů

Volby do Evropského parlamentu konané 23. - 24. 5. 2014
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20

název
SNK Evropští demokraté
Strana práce a nespokojených občanů
Klub angažovaných nestraníků
NE Bruselu - Národní demokraté
KDU - ČSL
Strana zdravého rozumu
TOP 09 a Starostové
Liberálně ekologická strana
LEV 21 - Národní socialisté
KSČM
evropani.cz
Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska
Fair play - HNPD
ČSSD
ANO 2011
Strana rovných příležitostí
Moravané
Česká strana regionů
ODS

15,84

účast v %

počet hlasů

%

počet hlasů

%

počet hlasů

%

2
0
0
3
10
1
23
0
0
32
0
0
0
33
22
0
3
0
14

1,14
0,00
0,00
1,70
5,68
0,57
13,07
0,00
0,00
18,18
0,00
0,00
0,00
18,75
12,50
0,00
1,71
0,00
7,95

3
0
0
1
23
3
22
0
1
18
0
0
0
15
47
1
2
0
27

1,43
0,00
0,00
0,47
10,90
1,42
10,43
0,00
0,47
8,53
0,00
0,00
0,00
7,11
22,27
0,47
0,95
0,00
12,80

5
0
0
4
33
4
45
0
1
50
0
0
0
48
69
1
5
0
41

1,29
0,00
0,00
1,03
8,53
1,03
11,63
0,00
0,26
12,92
0,00
0,00
0,00
12,40
17,83
0,26
1,29
0,00
10,59

3

2

1
4

5

okrsek 2

účast v % 16,76

celkem
Podivín

okrsek 1

3
4

5

6_7
1

2

ø účast 16,32 %

6
4

2

3
1

5
5

Podivínský
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

VIZE 2014
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Strana zelených
Strana svobodných občanů
Romská demokratiská strana
Komunistická strna Československa
Pravý blok
ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Hnutí sociálně slabých
Republika
Česká pirátská strana
Česká Suverenita
Koruna Česká
Aktiv nezávislých občanů
Česká strana národně sociální
Občanská konzervativní strana
Věci veřejné
Občané 2011
Celkem:

zpravodaj
0
5
6
10
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
2
0
0
0
176

0,00
2,84
3,41
5,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,68
0,00
0,00
0,00
1,14
0,00
0,00
0,00
100

6_7

6_7

0
13
7
8
0
2
1
0
0
0
0
15
0
1
0
0
1
0
0
211

0,00
6,16
3,32
3,79
0,00
0,95
0,47
0,00
0,00
0,00
0,00
7,11
0,00
0,47
0,00
0,00
0,48
0,00
0,00
100

8

6_7

0
18
13
18
0
2
1
0
0
0
0
25
0
1
0
2
1
0
0
387

0,00
4,65
3,36
4,65
0,00
0,52
0,26
0,00
0,00
0,00
0,00
6,46
0,00
0,26
0,00
0,52
0,26
0,00
0,00
100
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Projekt meziobecní spolupráce na Břeclavsku se rozjíždí
18 obcí a měst v působnosti ORP Břeclav je zapojeno
jako většina obcí s rozšířenou působností v ČR do realizace
pilotního projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci
území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ (reg.
č. projektu CZ.1.04/4.1.00/B8.00001), zkráceně Obce sobě.
Cílem projektu je podpořit společné strategické plánování
a řízení poskytování veřejných služeb v samostatné působnosti obcí, a to na základě principů meziobecní spolupráce.
Výsledným efektem spolupráce obcí by měla být úspora finančních prostředků, které budou obce a města moci využívat pro svůj další rozvoj. Předpokládá se, že i stát přihlédne
ke spolupracujícím obcím a nějakým způsobem je podpoří.
V průběhu projektu, který probíhá od 1. května 2013 do
30. července 2015, budou řešena tři povinná témata: Školství a předškolní vzdělávání, sociální služby a odpadové
hospodářství. Čtvrté plošné téma bude volitelné a rozhodnou o něm hlasováním zástupci měst a obcí na svém prvním
setkání v červnu 2014. Pátým tématem, rovněž volitelným,
je tzv. aglomerační téma, které se bude týkat hlavně města
Břeclavi a měst, či obcí, které se s tématem ztotožní. Ře-

Jubilea a gratulace občanům
Mnohokrát se mě lidé ptají, zda jsme nezapomněli blahopřát jubilantům tak, jak se to do jisté doby dělalo. Nezapomněli, ale není nám to zákony dovoleno. A vzhledem k tomu, že při
nedodržení zákona by měl následovat patřičný trest, od blahopřání jsme upustili. Stačilo by totiž, aby si někdo stěžoval,
že jsme neoprávněně užili data jeho narození, a už bychom
se „vezli“.
Nebudu popisovat přesně paragrafy všech zákonných norem, které se problematikou zabývají. Řeknu jen, že je to zákon o obcích, zákon o matrikách, zákon o evidenci obyvatel a
rodných číslech a zákon o ochraně osobních údajů.
A my si pořád stěžujeme, že se o nás zákonodárci nestarají. A podívejte se!!
Stanislav Machovský
starosta
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šitelský tým již kontaktoval všechny zástupce měst a obcí
v regionu a na základě prvních zpracovaných analýz navrhuje jako volitelné plošné téma pro celé území ORP Břeclav
Bezpečnost (městská policie, prevence kriminality, sociální
začleňování) a jako aglomerační téma Cestovní ruch a volnočasové aktivity. Ve všech nastíněných pěti tématech bude
zpracovaná podrobná analýza a vytvořena rozvojová strategie pro území obce s rozšířenou působností Břeclav. Strategie bude samozřejmě odrážet potřeby všech obcí a měst
v působnosti ORP Břeclav a bude již jenom na dobrovolném
rozhodnutí zastupitelstev, zda do projektu vstoupí, respektive v něm budou pokračovat.
Do realizace projektu jsou kromě pracovníků realizačního
týmu aktivně zapojeni dva motivující starostové: RNDr. Libor
Kabát a Ing. Pavel Trojan. Úkolem motivujících starostů je
garantovat rovný přístup ke všem zapojeným obcím, stejně
tak jako podpora prohloubení stávající meziobecní spolupráce.
Veškeré informace o projektu jsou dostupné na oficiálních
stránkách projektu www.obcesobe.cz.
Milan Sedláček,
koordinátor meziobecní spolupráce za ORP Břeclav.

Gratulace občanům,
vítání občánků
Od 1. ledna letošního roku bylo zrušeno zasílání blahopřání
k životnímu jubileu občanům města. Novela zákona o evidenci
obyvatel zkomplikovala městu nejen zasílání blahopřání občanům při jubileích, ale i obřady vítání občánků. Městu již není
umožněno získávat údaje o jubilantech a narozených dětech
z vlastních databází, a tak budeme moci poblahopřát pouze
občanům, kteří nám o svém významném výročí dají vědět. Totéž platí i o vítání občánků. Rodiče dětí, kteří budou mít zájem
zúčastnit se slavnostního obřadu vítání občánků v obřadní síni
MěÚ Podivín, se mohou hlásit na matrice Městského úřadu
Podivín.

Podivínský
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Kronika města Podivína
Rok 1914
28/6 Den zavraždění následníka trůnu říše Rakousko-Uherské arcivévody Františka Ferdinanda z Este v Sarajevě lze označiti jako mezník v dějinách lidstva a proto rok 1914 zůstane v dějinách národů navždy zaznamenán. Bude vzpomínán i po staletí,
ježto v tomto roce vznikla válka národů, válka, které se zúčastnil
téměř celý svět a jejíž následky byly pociťovány v každé chatě.
Srážka národů byla sice předvídána a připravována, leč rozsahu jejího v účasti zemí, lidstva a válečného materiálu nikdo
neočekával a ani na dobu trvání světové války nikdo připraven
nebyl. Příčinu k napětí mezi národy způsobila říše Německá,
která v čele s Vilémem II. usilovala o nadvládu národů jiných a
těžce nesla hegemonii říše Velkobritské nad oblastí mořskou vůbec a nad mořskými úžinami zvlášť.
I světová soutěž v odbytišti průmyslových výrobků, kolinisace zámořských krajů a uplatnění rozhodujícího vlivu ve světových otázkách působila nevraživost mezi světovými velmocemi
a proto ozbrojený konflikt mezi těmito se očekával a hledala se
jen příčina, která by zahájení nepřátelství odůvodňovala. Příčina
ku vzniku války se tudíž hledala přes ujišťování všech státníků
o jejich mírumilovnosti a našlo ji Rakousko-Uhersko jako spojenec Německa a odvěký nepřítel Slovanů, zejména Srbů.
Císař rakouský a král uherský František Josef I. nemaje přímých potomků po meči, ustanovil dle tehdejších dvorních řádů
svým nástupcem svého synovce arcivévodu Františka Ferdinanda z Este, důvěrného přítele německého císaře Viléma II. Jako
následník trůnu a vojenský hodnostář zúčastňoval se organisace armády dle německého vzoru, bral účast na vojenských manévrách a zařídil i manévry v roce 1914 v oblasti bosensko-hercegovinské. Ač zrazován od osobní účasti na horké bosenské
půdě, přece dne 28. června 1914 zavítal i s chotí do Sarajeva,
kdež byl i s chotí zavražděn příslušníky srbského národa. Okolnost tato argumentuje, že sarajevský atentát byl bezprostřední
příčinou války jen zdánlivý, byl však signálem k zahájení nepřátelství mezi národy, nepřátelství, o kterém se vědělo a které vraždou následníka trůnu přestalo se ukrývati. Co následovalo, lehce
se domysliti. Rakousko-Uhersko podalo Srbsku nesplnitelné ultimatum, načež dne 28. července 1914 vypovědělo Srbsku válku.
Vzdor námaze zahraničních diplomatů – zejména anglického,
aby válka byla lokalizována jen na Rakousko-Uhersko a Srbsko,
nebylo již lze vývoj událostí zadržeti, ježto Německo zůstalo neústupné, postavilo se celou svou mocí po bok Rakouska-Uherska a nařídilo mobilisaci. Stejně mobilisovalo i Rusko, načež mu
Německo dne 1. srpna 1914 vypovědělo válku a pak již spěla
věc nezadržitelně ku předu. Německo napadlo a z větší části obsadilo neutrální Belgii k obsazení francouzských hranic, načež
Francie vypověděla válku Německu a v několika dnech následovala ve vypovězení války i Anglie se svými zámořskými državami. Světová válka byla zahájena ve vší své hrůze a útrapami a
u nás i persekucemi na českém lidu.
Přihlížeje k mobilisaci Rakouska a tím na události místní, poznamenávám, že mobilisační vyhlášky byly do Podivína přineseny zvláštním poslem pozdě večer dne 1. srpna 1914, které
byly ještě téže noci vylepovány a jejich obsah v noci o 12 hod.
bubnováním prohlášen. Obsah vyhlášky nařizoval narukování
do 24 hodin všech příslušníků branné moci 38ti letých a mladších k jich doplňovacím okresům, u nás tedy do Kroměříže. Napětí obyvatelstva a obavy o budoucnost nelze zde ani vylíčiti.
Po nadšení, které se jevilo u obyvatelstva židovského, nebylo
u českého lidu ani zdání. Nechuť k válce vůbec a vůči Srbsku případně Rusku zvláště, projevována dosti nepokrytě; později projevované sympatie tehdejším nepřátelům Rakouska a Německa
byly krutě stíhány a mnohý pykal za svůj projev nejen ztrátou
svobody, nýbrž i životem.

Ku snažší paměti jmén válčících mocností nutno uvésti, že
Rakousko-Uhersko a Německo označovali se jako „Spojenci“,
kdežto Rusko, Francie a Anglie jako „Dohoda“.
-rm-

Co se do minulého Zpravodaje nevešlo
O Palackého ulici do r. 2011

„Zvyk je druhá přirozenost“ platí také pro bydlící občany
města Podivína na Palackého a s ní sousedící ulice. Ta se před
2 roky změnila. Staré vysoké stromy kaštanů vroubící obě strany
silnice zmizely. Na jejich jakoby rozkvetlé svíce, vůni v máji, na
baldachýn prorostlý větvemi kryjící střed vykachličkované silnice
se jen tak nedá zapomenout. Kolem stromů nedajících se jen tak
obejmout se to hlavně na podzim hemžilo dětmi, sbíraly pro zvěř
kaštany, soutěžily, kdo více odevzdá lesníkům, pro školní družinu
byly plody kaštanů materiálem pro hračky, mnozí dospělí je nosili
v kapsách prý pro zdraví nebo pro štěstí. „Honičky“ a schovávačky“ kolem stromů byly mnohdy místem pro malé i dospívající
chlapce i děvčata. Jistě mezi ně patřili i sourozenci z rodiny p. Ing.
Zapletala. Bydleli ve vile u odbočky Palac. ulice , směr Rakvice.
Hrdinské činy manželů Zapletalových a syna Dalibora v dobách
německé okupace dějiny našeho města, ba celého Česka z paměti nikdy nevymizí. Okny do vedlejší vily vál čerstvý vzduch od
kaštanů s nadějí na osvobození. Silnice vroubená kaštanovou
alejí pamatuje krutý odvoz židů do konc. táborů v době německé okupace. Bydlící Pal. ulice jen za okny se mohli loučit s židy
pláčem a bezmocností. Během roku prožívala ulice i radostné
dny. Při různých slavnostech, významných výročí, sokolských
srazech apod. mísilo se šumění kaštanů se zvuky dechové hudby doprovázející účastníky průvodu. O hodech krojovaná chasa
ovládla Palac. ulici, zpívala, tančila, výskala, nabízela stovkám
přihlížejících Podivínčanů a hostům z blízkého i vzdáleného okolí víno a koláče. V horkých slunných dnech mohutné větve bohatě obrostlé kaštanovými listy umožnovaly divákům v pohodě ve
stínu prožívat jakoby hodové divadlo. Další jednání se odehrávala u máje. Chasa i ty nejmenší děti v krojích, díky jejich maminkám, v rychlejším tempu hudby směřovaly k hodové máji. Hudba
se donesla i na hřbitovy sousedící s Palackého ulicí. To muzikanti dali vědět, že život jde dál. Když se k ránu vraceli z hodů
ti příliš poživační jídla a pití, poskytly stromy nutnou oporu.

Palackého ulice od r. 2011

Po roce 2011 kaštanová alej v ul. Pal. byla vykácena. Starosta
a zastupitelé města Pod. zdůvodnili občanům důvody (bezpečnost, narušení rozvodních sítí atd.) a seznámili bydlící s novými
plány a návrhy celkové změny, nové tvárnosti ulice. Nesetkali
se u některých občanů s porozuměním. Ale co nového se rodí
snadno? Nakonec nová úprava dostala zelenou. Prostranství
před každým stavením se rozšířilo, ulice se zviditelnila, vždyť
od poštovního úřadu na vzdálenost 1 ½ km je vidět podivínské
nádraží. Za nepříznivých povětrnostních podmínek lidé jdoucí
ulicí se nemusí obávat vyvrácení letitých stromů. Slunce pozlacuje obydlí a svými paprsky vniká otevřenými okny dovnitř obytných místností. Na okraje chodníků byly vysázeny trávníky, před
každým domem ční k modré obloze nevelké koruny mladých
stromků. Pro pracující mimo Podivín jezdí po silnici autobusy na
všechny strany, což přišlo vhod všem cestujícím. Včasné setmění
počátkem zimních měsíců se oddálí. Mladá generace bude spokojenější s účelným a líbivým vzhledem ulice, romantici a starousedlíci si zavzpomínají, vždyť přece nakonec: Cestička k domovu známě se vine. Hezčí je krásnější než všechny jiné. A kdybys
ve světě Bůhví kam zašel, tu cestu k domovu vždycky bys našel.
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Klub lodních modelářů
A jedeme dál…
O víkendu 26. a 27. 4 proběhly v Sedlejově u Třeště první
soutěže lodních modelářů ze Seriálu EX a zároveň se jel seriál
Moravského poháru.
Naši mladí modeláři opět dokázali, že umí. Počasí nám přálo, takže se všem dobře jezdilo a podle toho vypadaly i výsledky a následné body do celoročního hodnocení.

Kategorie EX jun:

Kategorie EX 500: Moravský pohár

1. místo - Jan Rybka

1. místo - Pavel Rybka

3. místo - Hana Lauterbachová
Na Oblastním přeboru v Blansku opět úspěch
Ve dnech 3. a 4. května 20014 za slunečného i hodně deštivého počasí v krásném prostředí v Blansku proběhly další
soutěže lodních modelářů, a to nominace na MI−ČR žáků, které se bude konat ve dnech 14. až 15. června v Borovanech, a
Moravský pohár
Kategorie EX 500:

Kategorie EX jun:

3. místo – Klára Dubšíková

2. místo – Hana Lauterbachová

4. místo – Pavel Rybka

3. místo – Klára Dubšíková

Všem třem blahopřejeme k postupu na MI- ČR a zároveň jim přejeme medailové umístění.
V soutěži o Moravský pohár vyhrál 1. místo Pavel Rybka
kategorii EX 500.
Za KLoM Calypso ZH

Badminton
V sobotu 17. 5. a v neděli 18. 5. proběhl v podivínské hale
pod patronací starosty města Podivína pana Slávka Machovského již devátý ročník žákovského badmintonového turnaje
„Soutěž o pohár města Podivína“.
Turnaje se mimo domácích podivínských hráčů zúčastnily
i děti z nejlepších badmintonových klubů v Republice. Přijeli
hráči ze severní Moravy, Sokola Klimkovic, z Astry Praha, děti
z Českého Krumlova, Sokola Brno Veselý Jehnice, Břeclavi,
Hustopečí, ze Sigmy Olomouc a badmintonové školy Tomáše
Mendreka v Brně.
Soutěžilo se v kategoriích do 11 a do 13 let ve dvouhrách
a čtyřhrách. V sobotu podvečer jsme se díky panu Martínkovi z 1. plavební projeli lednickým parkem a díky prodloužené
směně paní Horké a jejích průvodkyň jsme si prohlédli Janohrad. Cestu jsme absolvovali „slavojáckým autobusem“ s řidičem panem Kovalovským.
Z podivínských dětí se turnaje zúčastnili Štěpka a Viktorka
Líčkovy, Lucka Pacalová, Lukáš Švec a Lukáš Herzán. V kategorii žáků do 13 let vyhrál a pohár získal David Herzán.
Za velkou podporu a organizační pomoc děkuji panu starostovi Machovskému, své manželce, panu Jaromíru Solaříkovi,
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Martinovi, Radce a Adéle Švecové. Večer proběhl i turnaj dospěláků.
Všem se v Podivíně a okolí velmi líbilo a rádi se k nám budou vracet.
Za oddíl badmintonu Kavan Pavel

Podivínský
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Spolkový dům
Jak asi všichni víte, město se stalo v roce 2010 majitelem objektu bývalého kovomatu, dříve také pošty. Pro mladší
a nové spoluobčany města se jedná o dům vedle městské
knihovny.
V minulém čísle Podivínského zpravodaje se v článku
„Smuteční obřadní síň v Podivíně?“ objevila poznámka o rychlé koupi této nemovitosti a dotaz, proč se koupila.
Vzhledem k tomu, že jsem patřil k iniciátorům záměru
koupě a na radnici mám na starosti tento projekt, rozhodl
jsem se popsat jeho aktuální stav a připomenout důvody, které nás vedli ke koupi.
Objekt se nachází na strategicky výhodném místě – je
v centru města a spolu se sousedícími městskými objekty
(knihovnou, mateřskou školu a skautskou klubovnou) tvoří jeden areál. A nyní se dostávám k názvu svého článku.
Pracovně již nepoužívám označení bývalý kovomat, ale nově
Spolkový dům, který přesně vystihuje budoucí záměr využití
objektu.
Cílem města je v objektu vybudovat volnočasové centrum
se zaměřením na děti a mládež, tj. nové místo, kde budou
moci trávit svůj volný čas a tím se pokusíme omezit jejich tzv.
nezdravé trávení volného času.
V objektu jsou navrženy klubovny pro podivínské spolky,
které se dnes scházejí v různých městských prostorách a
o tyto prostory se kolikrát dělí s jinými. V našem městě jsou
i lidé, kteří již dnes vedou nebo chtějí vést děti a nemají svou
stálou „základnu“. Ve sklepě objektu by mohlo vzniknout tzv.
nízkoprahové centrum – tj. prostor pro nekuřácké a bezalkoholové setkávání mládeže. Dále bude sklep využíván pro

pořádání menších besed a koncertů, promítání dokumentárních filmů nebo výstavy. Předpokladem je, že tento sklepní
prostor by si mohly pronajímat nejrůznější organizace a spolky pro svá nepravidelná setkání.
V průjezdu do dvorní části by mohla vzniknout trvalá
výstava připomínající historii města a popisující místní památky. Ve stávající zahradě by měl vzniknout malý amfiteátr s pódiem a lavicemi pro pořádání koncertů či divadelních
představení místními spolky nebo mateřskou školou.
A teď k tomu, co se za ty 4 roky od koupě událo. Je pravda, že s objektem se nic viditelného nestalo, ale nesouhlasím
s tím, že chátrá. Objekt je uzamčen a nezatéká do něj. Vy,
kteří jste někdy rekonstruovali objekt, víte, že věci nejsou tak
jednoduché, jak na první pohled vypadají. Vzhledem k tomu,
že neexistovala projektová dokumentace, tak jsme museli vyhotovit passport stávajícího objektu. Na jeho základě proběhlo několik schůzek a návrhů budoucího dispozičního využití,
o kterém bylo informováno na jednání zastupitelstva. Následně v roce 2013 byl vyhotoven projekt pro stavební povolení.
Stavební povolení bylo vydáno v květnu 2014. Na jeho základě se nyní zpracovává detailní projektová dokumentace
pro realizaci stavby, která má být hotova do konce září 2014.
Tím budeme mít vše připraveno pro realizaci rekonstrukce
bývalého kovomatu na Spolkový dům třeba již v roce 2015.
Uvedeným nechci říci, že by vše nešlo zkrátit. Ale vzhledem ke znalosti našich rozpočtových možností a plánovaným
investičním akcím v letech 2011-2014 by rekonstrukce objektu stejně neproběhla.
Martin Důbrava, místostarosta
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Podivínští pákaři doma nezaváhali
Velká cena Podivína, která proběhla v sobotu 26. Dubna, byla poslední extraligovou akcí uzavírající kvalifikaci před mistrovstvím ČR. Nejlépe se dařilo
domácím silákům, kteří získali nejvíce medailí a bodů ze všech zúčastněných.
Na 14. ročník přicestovali závodníci z 27 oddílů České republiky a další nezařazení jednotlivci. A museli se sklonit před uměním jedenácti podivínských
pákařů, kteří získali 22 medailí, z toho 10 zlatých, 7 stříbrných a 5 bronzových.
Příkladem a bojovností pro ostatní domácí závodníky se stal trenér Rostislav Svačina (55 let), který v kategorii masters (nad 40 let) vybojoval dvě medaile stříbrné a bronzové hodnoty. Trenér podivínských pákařů má také z čeho
čerpat. Vede oddíl od jeho založení roku 2000 a předtím vedl své tři syny jako
jednotlivce.
Nejúspěšnějšími z podivínských pákařů byli tentokráte mezi ženami Dana
Surá, v kategorii do 60 kg, a Lukáš Dorazil, mezi muži ve váze 65 kg, oba
dva se dvěma zlatými medailemi. Nejvíce medailí ze všech zúčastněných
však získala juniorka Michaela Jandová, nejprve zlatou a stříbrnou ve váze do
55 kg a později dvě stříbrné mezi ženami do 60 kg. Denisa Kupková získala
1. a 2. místo, její sestra Darina Kupková 2. a 4. místo a Věra Mikulicová 1. a 3.
místo ve váze nad 55kg, takže ovládly tuto juniorskou kategorii.
V mužské kategorii do 70 kg obsadil Michal Zapletal dvě 3. místa. Třetí a
čtvrté místo vybojoval v kategorii do 85 kg i Pavel Stejskal. Rostislav Svačina
mladší dlouho sahal po dvou vítězstvích ve váze do 95 kg. Nakonec zvítězil na
pravou a na levou skončil na druhém místě, když ve finále prohrál dva ku jedné
na zápasy. Své první vítězství vybojoval na soutěži v kategorii začátečníků
ve váze do 95kg Jan Brabec. Výborné výsledky podivínských pákařů završil
Michal Zapletal mladší, který závodil ve dvou kategoriích (mezi juniory a muži
do 65 kg), 1. a 3. místem.
Rostislav Svačina – vedoucí oddílu

Město Podivín

TJ Sokol Podivín

Odstartují 26. července 2014 traktoriádu

PODIVÍNSKÝ
PODIVÍNSKÝ

MAZEC
MAZEC
3. ročník

Soutěžní disciplíny:
• jízda v terénu na čas
• nejrychlejší a nejpomalejší traktor
• couvání
Kategorie:
• domácí traktory benzín
• domácí traktory diesel
• tovární malotraktory

Akce se uskuteční
za každého počasí!

Sraz a závody

podomácky vyrobených traktorů

Divácké soutěže:
pití piva a Kofoly na čas
Předvedení historických
i supermoderních traktorů poslední generace
jako součást akce
Občerstvení zajištěno

www.agrosort.cz
Generální sponzor

Atrakce pro děti: nafukovací hrady a trampolíny

Program: 10.00 - 11.00 Sraz a prezentace - Podivín, Masarykovo náměstí
11.00 - 11.30 Spanilá jízda městem - přesun na závodiště
12.00 - 12.30 Oficiální zahájení - start závodu
16.00 Vyhlášení výsledků a předání cen
Uvádí: Martin Maťašovský známý moderátor sportovních a společenských akcí
Ředitel akce: Rostislav Svačina

Spojení: tel. 734 451 755, e-mail: r.svacina@email.cz

Mateřská škola
Poděkování mateřské školy
Děkujeme prostřednictvím Podivínského zpravodaje sponzorům mateřské školy, kteří během tohoto školního roku přispěli finančními či materiálními dary.
Srdečně děkujeme panu MUDr. Zbyňkovi Muchovi, panu
Tomáši Hřebačkovi a všem rodičům, kteří pomáhali dle svých
možností.
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Také děkujeme slečně Lucii Vonšovské za uspořádání
sponzorské akce, kterou máme fotograficky zdokumentovánu,
avšak z důvodu uzávěrky otiskneme v budoucím čísle Podivínského zpravodaje.
Děkujeme městu Podivín za smysluplnou spolupráci ve prospěch našich dětí.
Za Mateřskou školu Podivín Bc. Lenka Studená, ředitelka MŠ

Podivínský

zpravodaj

Z Á K L A D N Í Š KO L A
Co nového po materiálně-technické stránce
Jako každoročně i v letošním školním roce se ve spolupráci
se zřizovatelem věnovala pozornost zlepšení materiálně-technického zázemí školy.
1. Interaktivní tabule (5 ks)
2. Rekonstrukce kotelny
Vedle náročných úkolů ve výchovně-vzdělávacím procesu
se zaměstnanci školy zapojili do dalších akcí, kterých se nejen
zúčastnili, ale mnohé z nich sami pořádali (např. vědomostní,
výtvarné a sportovní soutěže, „Školní akademie“ atd.). Tak přispěli k dobrému jménu školy a reprezentaci našeho města.
Co nás čeká …
Do prvních tříd pravděpodobně nastoupí 33 prvňáčků. Jistě
se těší na nové kamarády, kamarádky a paní učitelky.
O prázdninách nás čeká po organizační, ale i finanční stránce velmi náročná rekonstrukce „školní přístavby“. Díky stavebním úpravám vzniknou nové prostory pro školní družinu a
odborné učebny, dále se sníží provozní náklady na vytápění
a značně se zlepší výukové podmínky ke vzdělávání žáků našeho města.

Velké díky
Závěrem chci poděkovat všem pedagogickým pracovníkům
naší školy za náročnou práci, kterou vykonávají při vzdělávání dětí. Díky všem provozním zaměstnancům za zodpovědnou
práci při zajištění bezproblémového chodu školy.
Díky také patří těm, kteří přímo nebo nepřímo pomáhají ZŠ
Podivín.
Přeji Vám všem příjemnou dovolenou.
Mgr. M. Cagášek, ředitel ZŠ

Ovoce do škol

ročníku. V tomto školním roce bylo žákům dodáno následující
– hrozny, broskve, švestky, jablka, banány, karotka, mandarinky, hrušky, ovocný salát, hrách, rajčata, ovocná šťáva, jahody,
ředkvičky. Jde o produkty převážně s ČR a EU. Žákům je ovoce poskytováno zdarma. Finančně je projekt zajištěn státem
a dotacemi z EU (73 %). Pokud nastal problém, jako např.
v případě dodávky jahod (v balíčcích byla nalezena plíseň), tak
dodavatel, kterým je Ovocentrum Valašské Meziříčí, okamžitě
zareagoval a v následující dodávce žákům dodal jako náhradu
pomeranče. Mezi dětmi je ovoce oblíbené a i učitelky ho hodnotí kladně, a proto v něm budeme pokračovat i v příštím roce.
Pro příští školní rok dodavatel připravuje zábavně naučné akce
s možností výhry. Každé dítě dostane zdarma naučné pexeso
a papírovou záložku s rozvrhem hodin či násobilkou.
J. Horňák, ZŘŠ

Sběr papíru
Ve dnech 28. 4. – 29. 4. 2014 žáci naší školy přinesli celkem
21.752,6 kg starého roztříděného papíru. Potěšující skutečností je, že se zapojuje každým sběrem více žáků – sběr jich přineslo 197, což je 86,03 %.
Nejlepší žáci:
M. Rotter (IX.) – 1.215 kg, V. Kos (VII.) – 860 kg, M. Kernová
(I. B) – 820 kg, D. Doležalová (I. A) – 780kg, K. Kopřivová (III.
B) – 760 kg, Š. Konfráter (III. A) – 749 kg, L. Hellingerová (VII.) –
718 kg, M. Budín (I. A) – 639 kg, A. Včelouchová (VII.) – 518 kg,
M. Švecová (V.) – 348 kg, O. Štefan (II.) – 340 kg, J. Fišarová
(III. A) – 306 kg.
Přehled tříd:
I. A - 2.159,1 kg, I. B – 1525,1 kg, II. – 2.580 kg, III. A – 2.102
kg, III. B – 1.579 kg,
IV. – 1.400,5 kg, V. – 1.312,5 kg, VI. – 1.412,1 kg, VII. –
3.459,5 kg, VIII. A – 723,8 kg,
VIII. B – 1.245 kg, IX. – 2.059 kg.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na tak skvělém
výsledku a tím přispěli k ochraně životního prostředí.

Od školního roku 2011/2012 je naše škola zapojena do
projektu „OVOCE DO ŠKOL“. Projekt je určen pro žáky 1.-5.

Mgr. M. Cagášek, ředitel ZŠ

Studijní vzdělávací zájezd do jižní Anglie
Po třech letech se na naší škole našlo relativně dost žáků na
to, abychom se zúčastnili zahraničního zájezdu. Vybrali jsme
si jižní Anglii a neprohloupili jsme. Vycestovali jsme s cestovní
kanceláří Školní zájezdy. Jedenáct zvídavých žáků se svým pedagogickým doprovodem zahájilo cestu v pondělí 19. května.
Autobus byl přistaven v půl desáté a ve třičtvrtě už všichni mávali na rozloučenou. Ve Vyškově nás doplnilo 31 žáků se svými
dvěma hodnými a trpělivými paní učitelkami, mladý pan průvodce a v Brně se přidal druhý pan řidič. To už jsme byli všichni.
Dlouhou cestu zpestřovaly zastávky na benzinových stanicích.
Po půlnoci jsme překročili hranice Belgie a pokračovali do
Francie. Z Calais do Doveru jsme byli přepraveni na trajektu a
do Británie jsme vjeli v 7.00 ráno. Naším cílem bylo město Brighton. Sea Life Centre - podmořské akvárium otvíralo v devět,
proto jsme se nejdříve procházeli po pláži. Po prohlídce akvária
(viděli jsme i řízené krmení mořských želv) jsme se přesunuli

ke královskému paláci Royal Pavilon, sídlu krále Jiřího IV. Na
jeho prohlídku jsme si vyčlenili hodinu a po ní jsme měli piknik
v královské zahradě. Po obědě jsme si prošli centrum města,
byl i rozchod a na závěr jsme navštívili známé molo Brighton
Pier. Vybíhá 512m do moře a na jeho konci jsou různé kolotoče
a atrakce pro děti. Kolem půl sedmé jsme odjeli na meeting
point, kde byl sraz s hostitelskými rodinami v osm hodin. Žáci
postupně odcházeli k rodinám. V jejich domech dostali teplou
večeři, měli možnost procvičit si anglickou konverzaci.
Na středu jsme měli objednánu návštěvu muzea pod širým
nebem – Weald&Downland Open Air Museum. Nacházejí se
zde stavby ze 13. – 19. století. Dobrovolníci, dobově oblečení,
ochotně vysvětlovali způsob života v minulosti. Počasí přálo,
bylo slunečno. Z muzea jsme se stavili v Chichesteru na krátkou
prohlídku známé katedrály, která je jako jediná v Británii vidět
z moře. Posledním středečním místem byl v minulosti rušný ná11
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mořní přístav, město Portsmouth. Je zde velké námořní muzeum, je možno navštívit některé lodě a kotví zde i nové funkční
lodě britského námořnictva. My jsme si prohlédli loď Victory, na
které velel admirál Nelson ve vítězné bitvě u Trafalgaru a na které také zemřel. Byl to nevšední zážitek. Následně jsme v muzeu
viděli osobní věci admirála Nelsona, zhlédli krátký film, mohli si
vyzkoušet opis jeho jména a v dalších expozicích projít vývoj námořnictví až do současnosti. Nechyběly ani interaktivní plochy,
žáci se mohli dovědět mnoho zajímavého. Zavítali jsme také do
centra města, žákům byl dán prostor k nákupům a odpočinku.
Návrat do rodin proběhl ve stejném čase jako v úterý.
Ve čtvrtek jsme se sešli opět v půl osmé, ale už se všemi
zavazadly. Protože doprava byla velmi hustá, autobus nám zastavil blízko jedné stanice metra a tím jsme pokračovali dál,
abychom vše stihli. Závěrečný den pobytu jsme začali prohlídkou muzea voskových figurín Madame Tussaud´s. Všichni si to
zde užili, fotili se s osobnostmi za světa umění, filmu, sportu

Medvědí stezkou
Ve čtvrtek 24.04.2014 připravili učitelé pro žáky 4.-9. ročníku soutěž v přírodě „Medvědí stezku“. 25 dvojic děvčat a 31
hlídek chlapců absolvovalo trať dlouhou 3,5 km, která byla vyznačena okolo „Šutráku“.
Během závodu se žáci zastavili na 11 stanovištích, kde prokázali nejen své vědomosti z oblasti přírodovědy, zeměpisu,
určování azimutu, zdravovědy, ale i ruční dovednosti (vázání
uzlů, hod na cíl, součinnost atd.)
První dvě hlídky postupují do krajské kola, které se uskuteční v Olšanech dne 31.05.2014.
Výsledky:
Mladší žákyně II.:
L. Syslová, K. Rejentíková
1. místo
A. Jurkovičová, S. Pekaříková
2. místo
Starší žákyně III.:
M. Švecová, D. Glížová
1. místo
T. Procházková, T. Bartošíková
2. místo
Starší žákyně IV.:
E. Rotterová, H. Mildnerová
1. místo
N. Důbravová, N. Glížová
2. místo
Dorostenky:			
A. Švecová, E. Kosová
1. místo
B. Bučková, K. Dobešová
2. místo
Mladší žáci II.:
A. Ibrahimi, T. Kratochvíl
1. místo
J. Hřebačka, T. Rotter
2. místo
Starší žáci III.:		
A. Ibrahimi, T. Kratochvíl
1. místo
A. Létal, M. Jurkovič
2. místo
Starší žáci IV.:			
M. Rotter, R. Gramlich
1. místo
M. Mynařík, O. Švec
2. místo
Dorostenci:
J. Savara, E. Neuhauser
1. místo
P. Vavřík, M. Latín		
2. místo
Chtěl bych poděkovat všem závodníkům, kteří se zúčastnili
závodu, a postupujícím přeji mnoho úspěchů v krajském kole.
Mgr. M. Cagášek

Krajská Medvědí stezka
Dne 31.05.2014 se žáci ZŠ Podivín zúčastnili krajského kola
otevřené soutěže „Medvědí stezkou“, kterou uspořádala Jiho12
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i politiky a na závěr zhlédli 4D projekci – Super Heroes. Další
jízda metrem a pak jen pěší trasa kolem budov Parlamentu,
Westminster Abbey, Downing Street, St. James´s Park. V parku byl čas na odpočinek a piknik. Chtěli jsme si blíže prohlédnout Buckinghamský palác, ale zabránila nám v tom bouřka.
Již promoklé nás průvodce schoval v nejbližší galerii, kde jsme
bouřku přečkali. Pak bylo poměrně teplo a slunečno a uschli
jsme. Navštívili jsme Trafalgarské náměstí i nejrušnější náměstí Pickadily. Návštěvu Londýna jsme zakončili jízdou na obřím
kole London Eye a zhlédnutím krátkého 4D filmu – Londýn
z ptačí perspektivy. Kolem sedmé hodiny večer jsme zahájili
cestu zpět domů. K naší školičce jsme šťastně dorazili v pátek
kolem sedmé hodiny večer. Unavení, ale spokojení.
Touto cestou děkuji žákům za vzorné chování a navigaci na
trajektu, rodičům za skvělou spolupráci a panu starostovi za
poskytnutí propagačních materiálů pro hostitelské rodiny.
Mgr. Jitka Harnušková a Mgr. Dagmar Mačicová

moravská krajská asociace Sportu pro všechny v Olšanech
(region Vyškov).
V konkurenci ostatních regionů Jihomoravského kraje naši
reprezentanti dosáhli těchto výsledků:
Mladší žákyně:
Lucie Syslová, Kateřina Rejentíková – 4. místo
Anna Jurkovičová, Klára Švestková
7. místo
Starší žákyně III.
Tereza Procházková, Denisa Glížová
Tereza Bartošíková, Kateřina Hrdličková

2. místo
3. místo

Starší žákyně IV.
Natálie Důbravová, Natalie Glížová
Eliška Rotterová, Michaela Syslová

1. místo
3. místo

Dorostenky:
Natálie Havránková, Kateřina Dobešová

2. místo

Mladší žáci:
Jakub Hřebačka, Michal Havelec
Artim Ibrahimi, Martin Puzrla

3. místo
4. místo

Starší žáci III.
Arian Ibrahimi, Václav Kalužík
Adam Létal, Martin Jurkovíč

3. místo
4. místo

Starší žáci IV.
Marek Rotter, Jakub Předinský
Michal Mynařík, Ondřej Švec

2. místo
3. místo

Armwrestlling na ZŠ Podivín
Ve spolupráci s předsedou oddílu armwrestllingu uspořádali
žáci 9. třídy soutěž v páce. Klání se uskutečnilo ve cvičebně ZŠ
za účasti 28 závodníků z 6. – 9. tříd za velkého zájmu diváků.
Soutěžilo se v kategoriích děvčat a chlapců. Po úporných
bojích byly dosaženy tyto výsledky.
Děvčata: 1. Kateřina Dobešová, 2. Eva Kosová, 3. Natalie
Glížová
Chlapci: 1. Kamil Bartošík, 2. Jiří Savara, 3. Martin Petřík
Blahopřeji nejen vítězům, ale i ostatním soutěžícím, kteří
předvedli svoji sílu v pažích.
Dále bych chtěl poděkovat zástupcům oddílu armwrestllingu
z našeho města, kteří pomohli s organizací a zajistili poháry a
medaile pro soutěžící.
M.C.
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Školní akademie 7. 5. 2014
Po třech letech nejen učitelé a žáci připravili „Školní akademii“, kterou jste mohli zhlédnout 7. května v sále Besedního domu v 15 hod. a v 18. hod. Více než 87% žáků naší školy
předvedlo své umění celkem v 19 vystoupeních.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří pro podivínskou veřejnost
připravili tuto pestrou paletu zábavy a tak přispěli k dobré náladě.
Přehled vystoupení:
1) I. A
Mgr. J. Malinová
- dramatizace písničky „Perníková chaloupka“
III. B Daniela Jeřelová
- „Ej, až budu veliká“
III. A Lukáš Švec
- zobcová flétna „Jak se budí
				 princezny“
2) I. B
Bc. K. Řezáčová
- taneční vystoupení „ABBA“
3) IV. tř. Mgr. M. Poláchová - taneční vystoupení
				 „Limonádový Joe“
4) II. tř. Mgr. M. Babičová Šilhanová, V. Holubová
			
- taneční pásmo „Děti ráje“
5) III. A Mgr. J. Mrázová
- hudební pásmo (3 písničky)
II. tř. duo T. Kratochvíl a Š. Pospíšil - „Menuet“
6) III. B Mgr. A. Racková
- „Cesta kolem světa“
7)		
Mgr. Z. Horníčková - gymnastické vystoupení
				 „Padák“
8) III. B Daniela Jeřelová
- písnička „Chodníček bělavý“
9)		
T. Mačica
- Break dance
10) V. tř. Mgr. Z. Floriánová - country vystoupení „Zuzana“
11) VI. tř. Mgr. M. Svobodová - recitační pásmo „Polednice“
12) VII. tř. Mgr. V. Mihalíková - taneční vystoupení
				 „Svědomí“
13) VIII. A Mgr. J. Harnušková - „Osmá A má talent“
14) VIII. B Mgr. P. Schallenbergerová
			
- pantomima „V parku“
15) IX. tř. E. Kosová
- taneční vystoupení
				 60. a 70. léta
Školní akademii slovem provázeli: M. Mičík a E. Neuhauser.
Vystupujících: 200
Děkuji všem, kteří se podíleli na nácviku a organizaci naší
školní akademie.
ředitel ZŠ

Akademie očima žáků devátého ročníku

VEČER V KNIHOVNĚ

Ve středu dne 7. 5. 2014 se konala školní akademie, která
byla plná energických vystoupení a usměvavých tvářiček. Diváci však viděli pouze finální vystoupení a nevědí tak, co všechno
vystoupení předcházelo. Byly to pro některé i 3 měsíce tvrdé
dřiny a psychika některých učitelů klesla doslova na bod mrazu. Ale kdo by se divil? Když vidíte, jak hlavní postava zapomene text, tanečníci neví, jestli se pohybovat doprava nebo doleva, nebo vidět sebevědomého Johna Travoltu, jak tancuje jako
tučňák někde v poušti.
Ne, teď vážně, John Travolta byl skvělý! Přes všechna počáteční trápení učitelů i nás žáků se školní akademie velmi zdařila, byla pestrá, od divokého západu až po Japonsko, a jako
vrchol přišlo taneční vystoupení nás deváťáků, kterým se tak
trochu společně loučíme se školou. Nepodařilo by se to bez
pevných nervů našich učitelů a výdrže nás žáků, zvukaře pana
Harnuška, Sokolovny Podivín a Vás, kteří jste přišli podpořit a
ocenit výkony žáků naší školy. Všem jmenovaným bych tímto
chtěl poděkovat a už se těšíme na to, co si pro nás i Vás žáci
připraví na další školní akademii.
Za všechny deváťáky Marťa Mičík

I letos se konalo tzv. „Večerní čtení v knihovně“, které se
už stává v městské knihovně tradicí. Akce se uskutečňuje
v měsíci dubnu, kdy se vzpomíná na velkého pohádkáře světa
H. CH. Andersena, a zároveň tak nezůstává pouze na papíře projekt Celé Česko čte dětem. Tentokrát přišli do knihovny
v pátek 4. dubna od 18 do 20 hodin žáci třetích tříd se svými
třídními učitelkami, mnozí si tak zopakovali pohodové a poučné dvě hodiny, které zde prožili jako prvňáčci. Zájem účastnit
se takové besedy v příjemném prostředí knihovny, a to ještě
v nezvyklou dobu, mělo 17 chlapců a dívek. Knihovnice p.
Hana Ocelíková pro ně měla opět připravené malé pohoštění,
příjemným zážitkem pro ně bylo poslouchat střídavé předčítání svých učitelek a paní knihovnice z vybraných knih na zemi
ve svých spacích pytlích nebo na dekách. Kromě čtení pohádky a pověsti byla dětem představena zajímavá a poučná
kniha pro začínající čtenáře Jak se dělá knížka. Děti byly překvapené, jak umělecky a řemeslně náročná a dlouhá je cesta
k tomu, než si mohou v obchodě prohlédnout a koupit knihu,
kterou si chtějí přečíst. Děti pouze pasivně neposlouchaly, ale
soutěživou formou odpovídaly na otázky, které se vyskytovaly
13
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v knížce pro pobavení a k zamyšlení pro vnímavé a zvídavé mladší děti pod názvem 111 příběhů s hádankou. Rovněž
si mohly listovat v nových knihách a časopisech, které jsou
do knihovny pravidelně nakupovány a besedovat o nich. Dvě
společně prožité hodiny všem rychle utekly, chlapci a děvčata
si domů jistě odnášeli příjemné zážitky, na které budou vzpomínat, a snad i větší touhu ke čtení knih.
Mgr. Anna Racková

ADOPCE NA DÁLKU
– Z PODIVÍNA DO INDIE
Poté, co jsme do školy obdrželi krásné dopisy od školou
,,adoptovaných“ chlapců Vishala a Anthonyho, jsme je nechtěli
nechat dlouho čekat na odpověď. Spolu s dopisem (viz níže)
jsme poslali i krásné obrázky Podivína a okolí, které nakreslili
žáci 5.-6. třídy v hodinách výtvarné výchovy s paní učitelkou
Zlatkou Floriánovou, které tímto děkuji za spolupráci.
Dopis:
Drahý Vishale/ Anthony
Posíláme mnoho pozdravů z Podivína. Děkujeme Ti moc za
dopis a pěkné obrázky. Jsme děti za Základní školy v Podivíně
a spolu s našimi rodiči jsme se rozhodli vybrat peníze na podporu Tvého vzdělání. Jsme děti ve věku od šesti do patnácti let
a na škole je nás 231. Učí nás zde 23 učitelů. Paní Pálková je
vychovatelka ve školní družině a jen zařizuje vše okolo programu Adopce na dálku.
Naše město Podivín je na jihu České republiky u řeky Dyje.
Podivín není velké město, má okolo tří tisíc obyvatel. Máme
zde školu, kostel, knihovnu a spoustu zajímavých aktivit, které
se zde dají dělat ve volném čase. Některé děti se učí hrát na
hudební nástroje, nejčastěji na housle, klavír, kytaru... Někdo
chodí rybařit, jiní hrají fotbal, chodíme i do skautu. Za školou
máme hřiště, kde cvičíme a hrajeme si, když je pěkné počasí. Teď začíná jaro a příroda se probouzí. Začínají kvést první
květiny a vrací se stěhovaví ptáci z teplých krajů. Mnoho z nás
bude svým rodičům pomáhat sít na zahradě hrášek, mrkev
nebo brambory. Většina z nás má doma nějaké domácí zvíře,
nejčastěji psa nebo kočku.
Jsme moc rádi, že jsme Tebe a Tvou rodinu potěšili, přejeme
Ti dobré zdraví a úspěchy ve škole a už se těšíme na Tvůj další
dopis.
Srdečně
děti za Základní školy Podivín
Jsem velmi ráda, že se projekt Adopce na dálku podařilo na
naší škole rozběhnout, a doufám, že budeme úspěšně pokračovat i příští rok.
Pálková Zuzana

Výsledky přijímacího řízení
v tomto školním roce
Těší mě, že i v tomto školním roce byli naši deváťáci i páťáci úspěšní už v prvním kole přijímacího řízení. Potvrdilo se,
že veškeré činnosti v rámci předmětu volba povolání usnadní
žákům jejich rozhodování a pomůžou jim najít správnou školu
(návštěva Úřadu práce v Břeclavi a veletrhu vzdělávání, spolupráce se středními školami a učilišti, práce se žáky v předmětu volba povolání. Nesmím opomenout přípravu na přijímací
zkoušky zejména v hodinách českého jazyka a matematiky.)
Dva žáci složili talentové zkoušky na výtvarné obory a umístili
se na předních místech.
14
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Nezbývá mi, než našim vycházejícím žákům popřát na nových školách mnoho úspěchů, jejich rodičům poděkovat za
spolupráci a těšit se na nový školní rok, kde moje práce bude
pokračovat s novými deváťáky.
Mgr. Dagmar Mačicová

Atletický čtyřboj
ASPV ve spolupráci s učiteli TV naší školy uspořádali v pátek 09.05.2014 6. ročník okresní atletickou soutěž. Tohoto atletického zápolení se zúčastnilo 74 mladých sportovců naší
školy. Vítězství zajišťovalo postup do krajského v Brně, které se
uskutečnilo v neděli 18.05.2014.
Soutěžilo se v těchto atletických disciplínách: běh 50 (60)
m, hod kriketovým míčkem, běh 400 (800) metrů, skok daleký.
Mladší žákyně I:
			
			
Mladší žákyně II:
			
			
Starší žákyně III:
			
			
Starší žákyně IV:
			
			
		
Dorostenky:
Mladší žáci I:
			
			
Mladší žáci II:
			
			
Starší žáci III:
			
			
Starší žáci IV:
			
			
Dorostenci:
			
			

1. místo Pavlína Berková (1. místo – kraj)
2. místo Lucie Pacalová
3. místo Tereza Střižíková (3. místo – kraj)
1. Kateřina Rejentíková (9. místo – kraj)
2. Sabina Böhmová (6. místo – kraj)
3. Anna Kouřilová (12. místo kraj)
1. Miroslava Švecová (1. místo – kraj)
2. Denisa Glížová (3. místo – kraj)
3. Barbora Teleszová (4. místo – kraj)
1. Eva Kosová (4. místo – kraj)
2. Pavlína Tréšková
3. Natálie Havránková (6. místo – kraj)
Denisa Jandásková (8. místo – kraj)
1. Adéla Švecová
1. místo Petr Procházka (5. místo - kraj)
2. místo David Puzrla (3. místo – kraj)
3. místo Vojtěch Kratochvíl (4. místo – kraj)
1. Martin Puzrla
2. Jakub Řezáč
3. Jakob George Kellner (8. místo – kraj)
1. Arian Ibrahimi (4. místo – kraj)
2. Pavel Vozár (5. místo – kraj)
3. Roman Tréšek (7. místo – kraj)
1. Jakub Předinský
2. Ondřej Švec (3. místo – kraj)
3. Zdeněk Nosek (4. místo – kraj)
1. Jiří Savara
2. Martin Latín (12. místo – kraj)
3. Martin Petřík

I těmto žákům bych chtěl poděkovat za skvělé výkony a vybojování si postupu do republikového finále (1. – 4. místo v krajském kole), které se uskuteční 07.06.2014.

Republikové finále atletického čtyřboje
V sobotu 7. 6. 2014 se uskutečnilo na atletickém stadionu E.
Zátopka, Houšťka, TJ Stará Boleslav republikové finále atletického čtyřboje pořádané Českou asociací Sportu pro všechny.
Výše uvedeného finále se zúčastnili i naši žáci, kteří reprezentovali nejen město Podivín, ale i Jihomoravský kraj.
Dosáhli jsme výrazných výsledků. Pavlína Berková se stala
vicemistryní v kategorii mladší žákyně I. V konkurenci dvanácti
krajů, se součtem všech disciplín a umístění, si Jihomoravský
kraj celkově vybojoval 3. místo.
K tomuto skvělému úspěchu přispěli: Pavlína Berková (2.
místo), Tereza Střižíková (19. místo), Miroslava Švecová (17.
místo), Barbora Teleszová (21. místo), Natálie Havránková (16.
místo), Denisa Jandásková (18. místo), David Puzrla (20. místo), Arian Ibrahimi (17. místo), Ondřej Švec (9. místo), Zdeněk
Nosek (14. místo).
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Sportovní rekordy školy
Od roku 2003 se vede statistika rekordů školy ve sportovních disciplínách. Ne každý rok se podaří tyto výkony zlepšit.
Letošní školní rok, kdy žáci vytvořili celkem 8 rekordů, je výjimkou:
Eva Kosová v běhu na 1500 m v kategorii 8. – 9. ročníku
zaběhla čas 6 minut 26,4 sec. (stávající rekord 7 minut 3 sec.
M. Horáková z roku 2008).
Arian Ibrahimi opět v běhu na 1500 m v kategorii 6. – 7.
ročníku zaběhl čas 5 minut 21 sec. (starý rekord A. Plundrák 5
minut 29 sec. z roku 2005).
Hana Mildnerová ve skoku dalekém v kategorii 6. – 7. ročníku pokořila hranici 4 metrů výkonem 428 cm (dosavadní rekord
M. Huňová 392 cm z roku 2008).
Hana Mildnerová v běhu na 60 m stanovila rekord školy
v kategorii 6. – 7. tříd časem 9,23 sec. (doposud se běželo jen
50 m).
Pavel Vozár opět v běhu na 60 m stanovil rekord školy v kategorii 6. – 7. tříd časem 8,64 sec.
Pavlína Tréšková v běhu na 60 m stanovila rekord školy
v kategorii 8. – 9. tříd časem 8,58 sec.
Jakub Předínský v běhu na 60 m stanovil rekord školy
v kategorii 8. – 9. tříd časem 7,98 sec.
Adéla Švecová překonala v kategorii 8. – 9. ročníku rekord
školy ve vrhu koulí výkonem 741 cm (starý rekord A. Blanářová
720 cm z roku 2008).
Hana Mildnerová v kategorii 6. – 7. ročníku ve vrhu koulí vytvořila nový rekord výkonem 640 cm (dosavadní rekord
A. Takáčová 607 cm z roku 2008).
Adéla Švecová v kategorii 8. – 9. ročníku hodila kriketovým
míčkem 40 metrů (starý rekord P. Hellingerová 39,60 m z roku
2005).
Blahopřeji rekordmanům a věřím, že i v následujícím školním roce budou vytvořeny nové rekordy.

Matematické soutěže na škole
V soutěži Matematický klokan se v kategorii Benjamin
v rámci okresu z 1010 řešitelů umístil na 24. – 25. místě Tomáš
Kratochvíl s 86 body, Martin Jurkovič s 63 body na 129. – 130.
místě, Arian Ibrahimi s 57 body na 189. – 204. místě (všichni
žáci z 6. ročníku).
V kategorii Kadet (žáci 8., 9. tříd a gymnázií) se z 884 řešitelů v rámci okresu umístili naši žáci následovně: Jiří Čapka
(VIII. B) se 70 body na 22. – 23. místě, Jiří Savara se 69 body
na 24. – 28. místě, Marek Rotter s 59 body na 78. – 86. místě
(oba z 9. ročníku).

zpravodaj
Matematická Pythagoriáda /škol.kolo/
1. místo JIŘÍ LAŠEK 11 bodů
2. místo MAREK BERKA 9 bodů
3. místo MAGDA ŠVECOVÁ 9 bodů
Školní kolo proběhlo 4. 3. 2014. První dva soutěžící postoupili do okresního kola, které proběhlo 15. 5. 2014 v Břeclavi
na ZŠ Slovácká. Maximum dosažených bodů v okresním kole
bylo 15. Žák Marek Berka získal 12 bodů a umístil se na 6.
místě. Jirka Lašek získal 11 bodů a skončil 9. Oběma chlapcům
blahopřejeme za velmi pěkné výsledky a doufejme, že najdou
i nadále zalíbení a radost v řešení zajímavých matematických
úloh.
Mgr. Zlatka Floriánová

Výtvarné soutěže
ve šk. roce 2013/2014
V letošním roce se naši žáci zúčastnili opět výtvarných soutěží, ve kterých získali velmi pěkná umístění. První výtvarnou
soutěž vyhlásila 30. 4. 2014 Českomoravská myslivecká jednota v Břeclavi na téma: „Mé toulky za zvěří“. Soutěž byla rozdělena do věkových kategorií.
II.kategorie: 1. místo TEREZA BARTOŠÍKOVÁ, 5. roč.
3. místo MAGDA ŠVECOVÁ, 5. roč.
III.kategorie: 3. místo HANA MILDNEROVÁ, 7. roč.
Druhou výtvarnou soutěž vyhlásilo 5. 4. 2014 EKOCENTRUM Vel. Pavlovice na téma: ,,Náš život na zahradě, na poli, na
vinici.“ Ve III. kategorii obsadila 1. místo KATKA HRDLIČKOVÁ,
5. roč. Ve IV. kategorii získala 2. místo JOLANA KOVAŘÍKOVÁ,
6. roč. Zvláštní ocenění získal také JIŘÍ LAŠEK, žák 5. ročníku.
Všem vítězům, ale i dalším dětem, které se výtvarných soutěží
zúčastnily, blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
naší školy.
Mgr. Zlatka Floriánová

Den se sluníčkem
3. květen je Mezinárodním dnem Slunce. Děti z 1.B a druhé
třídy se 2. května rozhodly sluníčku poděkovat. Všechny děti se
k tomu postavily velmi zodpovědně a do školy přišly oblečeny
do žluté barvy, se sluníčkem si započítaly, něco si o sluníčku
přečetly a sluníčka si i vyrobily. Pro všechny to bylo příjemně
strávené dopoledne
		
Mgr. Miriam Babičová Šilhanová,
Mgr. Kristýna Řezáčová – třídní učitelky

Do školního kola Matematické olympiády byli zapojeni žáci
6. – 8. ročníku. Do okresního kola postoupil Tomáš Kratochvíl
(VI. A), který se umístil na pěkném 5. místě z 23 řešitelů.
Mgr. L. Richter
MATEMATICKÉ SOUTĚŽE V 5. ročníku
Výsledkové listiny Matematický Klokan /škol. kolo/
1. místo ROMAN TRÉŠEK 112 bodů
2. místo JIŘÍ LAŠEK 102 bodů
3. místo MAREK BERKA 96 bodů
4. místo MAGDA ŠVECOVÁ 95 bodů
V rámci okresu se počtem 112 bodů umístil žák Roman Tréšek na pěkném 5. místě.
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Co se do minulého čísla nevešlo

Papoušek ve světě
Byl jednou jeden papoušek, který se jmenoval Bertík. Bydlel
v džungli. Jednoho dne se rozhodl, že se vydá mezi lidi. Tak
letěl a jak tak letěl, narazil na město New York. Řekl si: „Tady je
to pěkné! Tak tady se zabydlím.“ A jak si tak prolétal městem,
narazil na zrní. Povídá si: „Mám už stejně hlad, tak něco sezobnu!“ Najednou uviděl bandu lupičů. Nepozorovaně ho chytili do
pytle. Bertík byl vystrašený, a proto začal volat o pomoc. Volal
na celé kolo: „Pomóc, pomóc, pomóc!“ Ale najednou se uklidnil,
protože spatřil díru. Tak tedy začal do díry klovat a až byla pořádně velká, tak frrr do okna, které bylo otevřené. Spatřil chlapečka. Jmenoval se Honzík. Byl to ale hodně smutný chlapeček, protože všechny děti mají nějakého domácího mazlíčka,
ale on žádného neměl. Jakmile spatřil papouška Bertíka, běžel
se zeptat své maminky, jestli si může Bertíka přivést domů.
Maminka souhlasila. Hned si běželi hrát do parku. Mezitím došla banda lupičů do své skrýše. Začali rozvazovat pytel. Jak
ho otevřeli, zjistili, že jim papoušek utekl. Velitel lupičů zvolal: “

Školní výlety
I. stupeň
I. A, I. B, II. – Šiklův Mlýn
III. A, III. B – Buchlovice, Buchlov
IV., V. – Moravský kras
II. stupeň
VI., VII.–
Vranovský zámek
Vranovská přehrada (projížďka lodí)
Znojemské podzemí
VIII. A, VIII. B – Valtice – Stezka bosých nohou
IX. – Jeseníky

Výletníci třeťáci
Máme tady opět měsíc červen. Měsíc, kdy se bilancuje
uplynulý školní rok, ale také měsíc školních výletů a výprav
za poznáním naší krásné země. My jsme se vydali hned na
výpravy dvě.
Jedna vedla do Strážnice, přesněji do skanzenu v tomto
městě slováckých tradic. Během dvou dní se zde konala „výstava“ nazvaná Abeceda řemesel. Při procházení této kulturní památky děti navštívily prostá obydlí našich předků a v každé chaloupce je čekalo jedno z dávných řemesel. Například
zhlédly ukázky stavění prostého plotu kolem zahrádky jako
dlaň, práci na starých soustruzích poháněných lidskou
energií, opracovávajících kusy dřeva, práci řezbáře, koláře,
tkalce, který tkal z lýka pěkná prostírání, košíkáře, jenž pletl krásné ošatky, pekařky, která nás pohostila lívanci podle
starého receptu. Zajímavý byl také stroj na ruční pohon, který
sušenou slámu sekal na tzv. „sečku“, a také pila se složitým
soukolím původně na vodní pohon, která pomaloučku řezala
klády na úhledné desky. Zajímavé byly i dětské hry, které si
děti zahrály tak, jako děti před mnoha a mnoha lety, kdy ještě
netrávily svůj volný čas u počítačů a televizorů. Mohly hádat,
které předměty kdysi sloužily lidem k jejich životu, a mnoho
dalších zajímavých věcí, které dnes již pomalu upadly v zapomnění. A to by nebyl ani výlet, aby si děti nekoupily nějaké
upomínkové předměty nebo něco pro maminku. A bylo vskutku co nakupovat.
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A sakra, ten zatracený pták nám zdrhl! Musíme se vydat na lov
toho zatraceného opeřence, ha, ha, ha, ha!“
Zatímco banda lupičů hledala, Honzík si s Bertíkem hrál
v parku. Jenže lupiči, jakmile se přiblížili k parku, uslyšeli, jak
papoušek piští. Honzík ztratil čepici a začal ji hledat. Během
hledání Bertík letěl za křoví a tam na něj banda lupičů čekala.
Měli Bertíka zase v pytli. Ten začal zase křičet, volat na Honzíka. Honzík sice svoji čepici našel, ale neměl Bertíka. S pláčem šel domů a banda lupičů s Bertíkem se dostala do svého
doupěte. Těšili se, že si Bertíka dají k večeři. Drželi ho, aby ho
mohli svázat. Naštěstí pro Bertíka jeden z lupičů byl nešikovný,
nechtěně Bertíka pustil a ten mu frnknul za novým kamarádem
Honzíkem. Jakmile Bertík doletěl k Honzíkovi, bylo mu Honzíka
moc líto. Plakal, že se mu Bertík ztratil. Ale Bertík zapištěl, Honzík to uslyšel, podíval se k oknu. Když tam uviděl svého nového
kamaráda Bertíka, běžel za ním a slíbil sobě i Bertíkovi, že si
bude už dávat velký pozor, protože dobrých kamarádů je málo.
A banda lupčů? Ta je asi hodně naštvaná.
O. Macán a L. Švec, 3.A

Druhá cesta, ta nás teprve čeká. Vyjedeme 18. června ještě dále za Strážnici. Přivítají nás totiž hrad Buchlov a zámek
Buchlovice. Tyto končiny jsou většinou výletem pro třeťáky,
tak jako jsou naše děti. Věříme, že se nám výlet podaří tak
jako výjezd do Strážnice, že nám počasí bude přát a budeme
mít na co vzpomínat.
třídní učitelky 3.A a 3.B
Jana Mrázová a Anna Racková

Rýmování žáků I. A
Mám ráda jaro,
když stromy na zahradě kvetou,
když kluci pomlázky si pletou.
Mám ráda léto,
zapomeňte na učení,
o prázdninách škola není.
Mám ráda podzim,
když jablíčka v sadu zrají,
když vlaštovky odlétají.
Mám ráda zimu,
když sněhem zima střechy
nazdobí,
mám ráda všechna roční
období.
(Vendulka Hemzová)

Ráno venčím Vendelína,
Nejsem totiž holka líná.
Odpoledne letím ven,
S kamarády blázním jen.

Ráda chodím do školy,
vzorně plním úkoly,
počítám jak kalkulačka,
bude ze mě vzorná žačka.
(Karolínka Buršíková)
Ten náš Kuba Švec
má rád mazanec,
maže si ho marmeládou,
zapíjí ho čokoládou.
Kuba má rád Bráníka,
rychle pro něj utíká
do ledničky do koutka,
to je ale pochoutka.
(Jakub Švec)

Po večeři do postele
Lehám si vždy nevesele.
(Jaruška Middletton)

Školní výlet Šiklův mlýn
Dne 2. 6. se vydali prvňáci a druháci na školní výlet. Čekala je úžasná westernová show v areálu Šiklova mlýna a ukázky kovbojského umění. Kromě toho si prohlédli zoo, mohli se
projet vláčkem Union Pacifik, vyzkoušet lukostřelbu, jízdu na
koni, trampolínu, skákací hrad a jiné atrakce. Navštívili také

Podivínský
strašidelný zámek Draxmoor a zhlédli 3D kino. Viděli i expozici věnovanou historii Vysočiny, jeli strašidelným výtahem a
prohlédli si exponáty v strašidelném zámku. Zajímavou pro ně
byla i prohlídka fotoparku Krokodýl, kde se mohli vyfotografovat
u 3D expozic. Věříme, že se dětem výlet líbil.
třídní učitelky Mgr. Miriam Babičová Šilhanová,
Mgr. Jana Malinová, Mgr. Kristýna Řezáčová

zpravodaj

Školní výlet 4. a 5.třídy
3. 6. se žáci vydali poznávat krásy Moravského krasu. Navštívili Punkevní jeskyně, plavili se na lodičkách po řece Punkvě, obdivovali propast Macochu z jejího dna i nejvyššího
můstku, kam je vyvezla lanová dráha. Příjemným zpestřením
byla také projížďka vláčkem s výkladem o zdejších zajímavostech. Radost dětem udělaly i zakoupené suvenýry a dobrá svačinka od maminky.
M. Poláchová, Z. Floriánová

Siláci z Podivína: sedm startů, sedm medailí
Podivínští svalovci si přivezli sedm medailí z republikového
šampionátu. Devítičlenná výprava silových trojbojařů z posilovny
Gita Podivín se vypravila do slovenského Bardejova, aby se tam
zúčastnila dvoudenního mistrovství České a Slovenské republiky
v silovém trojboji pořádané slovenskou federací silového trojboje.
„Vypravilo se nás na Slovensko sedm Podivínských a dva naši
hosté ze Vsetína a všichni si ve svých kategoriích domů přivezli
medaile. Od dorostenců až po veterána, jako jsem já,“ řekl Vladimír Svoboda, majitel podivínské posilovny. Mezi Čechy, Slováky,
Poláky, Ukrajinci a Maďary se siláci z Podivína neztratili. Přivezli
si sedm zlatých medailí a dvě stříbrné. Sedmnáctiletý Roman Dobeš nazvedal v součtu mrtvého tahu, benčpresu a dřepu 435 kg
a bral stříbro. Na medaili stejné hodnoty pak v kategorii masters
2 dosáhl Michal Šafařík s výkonem 647 kg. Pak už Podivín bral
jen zlato. Osmnáctiletý Lukáš Vašíček překonal dva národní rekordy a nazvedal 416 kg. Šestnáctiletý Štěpán Plundrák byl ještě
úspěšnější, překonal v kategorii na 125 kg všechny tři národní
rekordy a se součtem 595 kg musel zvítězit. Také nováček oddílu Nosek si v kategorii masters 4 udělal základní závodní rekord
výkonem 365 kg. První místo bral i mladík Vlastimil Šafařík, mezi
dorostenci neměl v kategorii do 90 kg konkurenci (420 kg). Sám
Vladimír Svoboda v kategorii masters 5 nazvedal 647 kg a svou
kategorii vyhrál. „Sice je mi dvaašedesát, ale oproti loňsku jsem
se ještě o pár kilogramů zlepšil. A stále jsem měl rezervy. Další
závodník byl za mnou o patnáct kilo, takže jsem se nemusel překonávat. Navíc jdu příští rok do důchodu a budu mít víc času na
trénink sebe i mladých závodníků,“ směje se Svoboda. Zdaleka
však nebyl v Bardejově nejstarší, mezi siláky byl dokonce i Košičan, kterému bylo 79 let. A Podivínští nebudou zahálet ani nadále. Čeká je mistrovství republiky v benčpresu v Semilech. „Pokud
nebude nikoho nic bolet, pojedeme všichni na začátku června na

mistrovství Evropy do Trutnova. Bude to asi vrchol sezony, protože mistrovství světa je letos v Argentině. A to už je o něčem
jiném,“ dodal hořce.
Semily, Podivín – Jen dva týdny poté, co přivezli siloví trojbojaři z Podivína sedm medailí z mistrovství České a Slovenské
republiky z Bardejova, odjeli členové posilovny Sokol Podivín do
Semil k republikovému mistrovství v benčpresu. I tam udělali svému městu vynikající reklamu, když se na konci dne všem pěti
účastníkům výpravy houpaly na krku medaile.
Celkem se v Semilech sešlo na 130 závodníků a Podivín
skončil v hodnocení oddílů druhý za Trutnovem. Podivínští siláci v Semilech prakticky potvrdili výkony z nedávného mistrovství
republiky, někteří své výkony ve vytláčení činky ještě vylepšili.
„Náš nejmladší závodník, šestnáctiletý Štěpán Plundrák, vytlačil
bez podpůrného dresu 140 kg, s ním pak přidal ještě dvacet kilo
navíc. V obou disciplínách bral ve své věkové a váhové kategorii
zlatou medaili. Sedmnáctiletý Roman Dobeš, který trošku přibral
a byl ve vyšší váhové kategorii, vytlačil sto kilo a bral stříbro. Kdyby trošku shodil, mohl brát zlato. Ale i tak si přidal deset kilo oproti
výkonu dva týdny starému,“ uznal majitel podivínské posilovny
Vladimír Svoboda.
Třetí mladý silový trojbojař Podivína Lukáš Vašíček, taktéž ještě dorostenec, získal na severu Čech další zlato. Při váze 64 kilogramů zvedl nad svá prsa činku těžkou 107,5 kila. To je sám
o sobě obdivuhodný výkon, navíc se oproti Bardejovu o sedm a
půl kila zlepšil.
Své výkony z mistrovství republiky pak zopakovali při benčpresu i oba veteráni v kategoriích masters. Dvaašedesátiletý
Vladimír Svoboda bral dvě zlata, když zvedl bez dresu 130 kg,
s pomocným trikem pak dokonce 155 kg. Čtyřiapadesátiletý Petr
Nosek pak vytlačil stejně jako v Bardejově 115 kg a byl první.

Vzpomínka veterána „Velké vlastenecké“, stíhacího esa B.N. Jerjomina, na Podivín.
Jedním z málo známých faktů dokumentujících závěr 2.světové války na Břeclavsku, je existence letiště, zřízeného koncem dubna 1945 u Podivína, na kterém byla umístěna základna

sovětské 6.gardové stíhací divize (6.GIAD). Zástupcem velitele
byl tehdy elitní stíhací pilot B.N.Jerjomin - osobnost srovnávána s I.N.Kožedubem nebo A.P.Mersjevem.
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Když v roce 1993 vyšel v češtině seriál článků věnovaných
tomuto pilotovi v dnes již neexistujícím časopise PKR (úzce
specializovaném na letecké modeláře, interview z r.1991),
vzpomínal 78-letý veterán na Podivín takto:
„Nezapomenu nikdy na setkání s místními obyvateli, kteří
nás srdečně vítali, pomáhali budovat letiště, zvali k sobě domů.
Na Moravě je městečko Podivín, kde svoji bojovou cestu zakončila naše divize. Byli jsme tam hosty u všech místních lidí a
společně s nimi jsme oslavili konec té hrozné války. Jsem šťastný, že jsem po válce mohl Československo ještě navštívit. Byl
jsem i v Podivíně. V domku, kde jsem bydlel, již žili noví mladí
lidé. Moji staří přátelé již bohužel zemřeli. Šel jsem na hřbitov
a hluboce se jejich památce poklonil. Není prostě možné zapomenout na poslední válečné dny v Československu, vždyť tam
jsme oslavili vítězství.“
Jerjomin prošel válku od Stalingradu, přes Kursk a další bojiště až po Podivín. Ze základen u Podivína, u Kobylí a u Hustopečí jeho stíhací divize zasahovala do bojů nad Němci dosud
obsazeným zbytkem Protektorátu.
Osobní letadlo B. N. Jerjomina bylo koncem války označeno
velkým bílým nápisem, který v překladu znamená „Od Feraponta Petroviče Golovatého 2.letoun na definitivní zničení nepřítele!“. Letoun byl zaplacen z úspor rodáka ze Saratova, „stachanovce“ saratovského kolchozu F.P.Golovatého. První letoun
staršího typu byl věnovaný stejným dárcem už v prosinci 1942
a od léta 1944 byl vystavován v Saratovském muzeu. Druhý náhradní novější typ (na snímku) byl Jerjominovi darován v červnu
1944.

B. N. Jerjomin je rovněž autorem vzpomínkové knihy
„Vozdusnyje Bojcy“ (1987), zemřel v Moskvě 4.4.2005.
Pro zájemce další internetové odkazy související s tématem (v ruštině):
http://airaces.narod.ru/all4/erymin_b.htm
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2073
http://iremember.ru/letchiki-istrebiteli/eremin-boris-nikolaevich.html
On-line kniha „Vozdusnyje bojcy“:
http://militera.lib.ru/memo/russian/eremin_bn/index.html
(na stránce http://militera.lib.ru/memo/russian/eremin_bn/14.html
je zmínka o umístění štábu 6.GIAD v Podivíně)

Podivínští myslivci

A je to tady znovu.

V sobotu 28. 6. 2014 se uskuteční na myslivecké chatě

3. ročník tradiční pytlácké noci
K poslechu i tanci bude hrát country hudba
a připraveno bude i občerstvení.
Všichni jste srdečně zváni.

myslivci

Společnost Natural pack group s.r.o. Hustopeče,
přijme do sezónního pracovního poměru 50 žen.
Místem výkonu zaměstnání je areál bývalého TYLEXU
(později BI TEXTIL a PISTACHIO).

Nástup od 15. 8. 2014.
Předmětem výkonu práce bude
kompletování potravinářského zboží.
Požadavek, vysoká manuální zručnost, bezúhonnost,
schopnost týmové spolupráce.
Kontakt: paní Hana Rohrerová
Tel: 773 676 169, 519 323 313
Mail: info@naturalpack.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám pianino Petrof, typ moderní, mahagon lesk, první majitel, minimálně používané, zachovalé, cena 55 000 Kč. Tel:
604462931.
Koupím byt 2 + 1 v Podivíně nebo vyměním za 1 + 1 (+ doplatek). Telefonní číslo 773 598 420.
Kdo vyrobí kotec 2x 3m, i s podlahou? Pro německého boxera?
Tel. 606319644.

ÚVĚRY NA BYDLENÍ
• Snížení splátek stávajících úvěrů a půjček • Koupě RD nebo bytu
• Modernizace RD nebo bytu • Výstavba RD nebo bytu
• Vypořádání po rozvodu nebo po dědictví
Všechny nezávazné modelové propočty
jsou připravovány na míru pro Vás a ZDARMA!
Igor Kahánek, tel.: 608 776 618
www.uver-na-bydleni.cz
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Podivínský zpravodaj
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