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Informace ze zasedání zastupitelstva města
č. XXII. ze dne 17. 6. 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. XXI ze dne 29.04.2014.
2. projednalo návrh závěrečného účtu
města Podivína za rok 2013, který byl
zveřejněn na úřední desce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup v termínu od
15.05.2014 do 04.06.2014. Zastupitelstvo
města uzavřelo projednání Závěrečného
účtu města Podivína za rok 2013 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města Podivín za rok 2013, a to bez
výhrad.
3. schvaluje účetní závěrku za rok
2013 města Podivín, Masarykovo náměstí 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. provedlo kontrolu rozpočtových opatření č. 2/2014 a č. 3/2014 a tato rozpočtová opatření vzalo na vědomí bez výhrad.
5. provedlo kontrolu a vzalo na vědomí
plnění příjmů a výdajů k 31.05.2014.
6. rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. KN 1186/1 vedený jako orná
půda o výměře 405 m2 v k.ú. Podivín.
Upřesnění podmínek: prodejní cena Kč
80,-/m2 pozemku. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité
věci do svého vlastnictví. Písemné žádosti
budou přijímány do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru.
7. ukončilo veřejnou nabídku na prodeje pozemku p.č. KN 1070/7 vedený
jako ostatní plocha, jiná plocha o výměře
119 m2, který byl vyčleněn geometrickým
plánem č. 1786-49/2014, který vyhotovil
Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav.
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. KN 1070/7 vedený jako ostatní plocha, jiná plocha o výměře 119 m2
v k.ú. Podivín, který byl vyčleněn geometrickým plánem č. 1786-49/2014, který
vyhotovil Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60,
Břeclav do společného jmění manželů Lucie Ibrahimi, bytem .... a Rexhepa Ibrahimi, bytem ... za těchto podmínek: prodejní
cena za výše uvedený pozemek činí Kč
59.500,-. Kupující dále uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti
do svého vlastnictví. Zastupitelstvo města
schválilo kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. KN 1070/7 vedený jako ostatní plocha, jiná plocha o výměře 119 m2 v k.ú.
Podivín, který byl vyčleněn geometrickým
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plánem č. 1786-49/2014, který vyhotovil
Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav do
společného jmění manželů Lucie Ibrahimi, bytem ... a Rexhepa Ibrahimi, bytem
... Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy.
8. ukončilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. KN 1070/9 vedený jako
ostatní plocha, jiná plocha o výměře
87 m2, který byl vyčleněn geometrickým
plánem č. 1786-49/2014, který vyhotovil Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav. Zastupitelstvo města zamítlo prodej
výše uvedeného pozemku žadatelce č.j.
1002/2014 s ohledem na to, že žadatelka
odmítla akceptovat podmínky uvedené ve
zveřejněném záměru prodeje pozemku
p.č. KN 1070/9 v k.ú. Podivín.
9. ukončilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. KN 1070/8 vedený jako
ostatní plocha, jiná plocha o výměře
107 m2, který byl vyčleněn geometrickým
plánem č. 1786-49/2014, který vyhotovil
Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav.
10. ukončilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. KN 1091/1 vedený jako
zahrada o výměře 407 m2 v k.ú. Podivín.
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. KN 1091/1 vedený jako zahrada o výměře 407 m2 v k.ú. Podivín do
společného jmění manželů Ing. Hany Bartochové, trvale bytem ... a Ing. Jaroslava
Bartochy, trvale bytem ... za těchto podmínek: prodejní cena za výše uvedený pozemek činí Kč 32.560,-. Kupující dále uhradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do svého vlastnictví. Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na
prodej pozemku p.č. KN 1091/1 vedený
jako zahrada o výměře 407 m2 v k.ú. Podivín do společného jmění manželů Ing.
Hany Bartochové, trvale bytem ... a Ing.
Jaroslava Bartochy, trvale bytem ... Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
10. projednalo návrh názvu nové ulice
(z ulice Štefánikova mezi pozemky p.č.
KN 1339 a p.č. KN 1342 v k.ú. Podivín
ve směru k Panskému kopci) a schválilo
nový název ulice: „K Panskému kopci“.
11. projednalo návrh názvu nové ulice (z ulice Havlíčkova mezi pozemky p.č.
KN 1487 a p.č. KN 1489 v k.ú. Podivín)
a schválilo nový název ulice: „Hliníky“.
12. vzalo na vědomí informaci o tom,
že v termínu zveřejněné „Veřejné vyhlášky oznámení o zjišťování vlastníka
věci opuštěné v k.ú. Podivín“ - centrální
kříž na pozemku p.č. KN 1435 v k.ú. Podivín (městský hřbitov) neuplatnil nikdo
vlastnické právo ke stavbám a objek-

tům uvedeným ve vyhlášce. V souladu
s § 135 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů se vlastníkem věcí opuštěných
stává město Podivín. Zastupitelstvo města
schválilo přijetí opuštěné věci uvedené ve
„Veřejné vyhlášce oznámení o zjišťování
vlastníka věci opuštěné v k.ú. Podivín“ do
majetku města Podivína - centrální kříž
na pozemku p.č. KN 1435 v k.ú. Podivín
(městský hřbitov).
13. schválilo Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace města Podivína s příspěvkovou organizací
Mateřská škola Podivín, Sadová 864,
691 45 Podivín, IČ: 49963406. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace města Podivína.
14. projednalo a schválilo poskytnutí
dotace z rozpočtu města Podivína pro organizaci TJ Slavoj o.s., se sídlem U Stadionu 982/6, Podivín, zastoupené p. Bronislavem Krškou ve výši Kč 200.000,- za
účelem nákupu nové travní sekačky s příslušenstvím. Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č. 19/2014 s TJ Slavoj
o.s., se sídlem U Stadionu 982/6, Podivín,
zastoupené p. Bronislavem Krškou, předsedou, IČ: 42324211 ve věci poskytnutí
finanční investiční dotace z rozpočtu města Podivína na nákup nové travní sekačky
s příslušenstvím ve výši Kč 200.000,-. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Podivína č. 19/2014.
15. projednalo žádost společnosti E.ON
Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku p.č. 379 v k.ú. Podivín č.j. 1030/2014
a před vlastním zveřejněním záměru prodeje pozemku pověřilo starostu města
jednáním se společností E.ON Česká republika, s.r.o. o možnosti přesunutí elektroměrového rozvaděče (tzv. Antoníček)
do těsné blízkosti budovy trafostanice.
16. schválilo pro následující volební období let 2014 – 2018 počet členů Zastupitelstva města Podivína: 15 členů.
17. vzalo na vědomí informaci zastupitele Mgr. Václava Vaňka o jednání s ministrem kultury Mgr. Danielem Hermanem ve
věci možného získání finanční podpory
na rekonstrukci „staré radnice“ s tím, že
pověřilo starostu města, aby na Ministerstvo kultury ČR k rukám vedoucí tiskového oddělení PhDr. Heleny Markusové
zaslal informace o budově „staré radnice“
včetně vyčíslení předpokládaných nákladů na její rekonstrukci.
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O investicích
V červnovém zpravodaji jsem psal o nejsložitější a nekonečné stavbě „vodovodu Za Drahou“. Hodnota stavby
1,55 mil. Kč. To, že byla velmi složitá, bylo způsobeno průchodem vodovodu pod tratí. Nikdo si nevezme „na triko“ rizika spojená např. s poklesem trati v místech, kde mezinárodní rychlíky jedou rychlostí 160 km/h. To, že byla nekonečná,
způsobil vynucený
a neplánovaný přechod přes vozovku
u bývalých jatek
a to na pozemky, k nimž nebylo
vydáno
stavební
povolení. A tak se
vzpínal a řehtal
úřední šiml. V současné době probíhá shromažďování
dokladů k převodu
vodovodu do správy Vodovodů a kanalizací Břeclav. Obyvatelům lokality Za Drahou už však nic nebrání v přípravě projektů
a žádostí o připojení na hlavní řad.
U právě probíhající stavby inženýrských sítí Havlíčkova
/po našem Hliníky/ jsme čekali víc než dva roky na převod jednoho pozemku z vlastnictví ČR do vlastnictví Jihomoravského
kraje. A to proto, abychom od budoucího vlastníka dostali povolení a mohli se napojit na kanalizaci pod tímto pozemkem
položenou. Přírodní neovladatelný prvek, jakým je pramen
vody u bývalého Bitůnku, je proti státnímu úředníkovi naprostý
outsider.
Lokalita vozovky U Dráhy /okolo stavebnin/ je zase u dráhy.
S uzlem všech možných i nemožných kabelů, nacházejících
se v tomto místě, by si ani Alexandr Veliký neporadil. To, že
si kdysi nikdo nedělal těžkou hlavu s normami a odstupovými vzdálenostmi jednoho vedení od druhého, ztěžuje práci,
zbytečně prodlužuje termíny a samozřejmě zvyšuje finanční nároky na ruční práce. Ještě, že se nám podařilo v rámci
výběrového řízení na obě předchozí akce, tedy Havlíčkovu
a U Dráhy, vysoutěžit částku 9,2 mil. Kč.
Právě se rozbíhající stavba komunikace, chodníku a osvětlení v nové lokalitě pro bydlení Rybáře se zase objevila v hledáčku archeologů. Ti nám potvrdili, že místo je pro ně víc než
zajímavé a snaží se nám podsunout povinnost jeho průzkumu. Kdo si myslí, že to bude zadarmo, velmi se mýlí. Všichni

zpravodaj
chápeme, že informace pro generaci
příští jsou důležité, ale náklady
1.000 Kč za hodinu
průzkumu mohou
snad v konečném
součtu
překonat
i hodnotu díla samotného. Ta je
3,7 mil. Kč.
U rekonstrukce
ZŠ jsme si mysleli,
že začneme minimálně na začátku prázdnin. Ale ouha. Povinné zveřejnění podkladů pro výběrové řízení na dalším veřejném portálu /už třetím - a za každý se platí/ prodloužilo termín
o jeden měsíc. S ostatními termíny jsme se dostali na konec
prázdnin. Vše špatné je prý pro něco dobré. Tady se zdálo,
že díky nezahájené stavbě můžeme požádat o dotaci. A tak
jsme požádali. Ale protože jsme nemohli průkazně zdokladovat vzestupnou
tendenci
demografického
růstu po dobu
deseti let, byla
žádost v samém zárodku
odmítnuta. To,
že maminkám
říkám při každém
vítání,
že bych je rád
viděl na úřadě
i příští rok a že
tatínky nabádám, aby s tím
něco dělali, prý
nestačí.
Jako předposlední jsem
si nechal opravu balkonů na
PENZIONU.
Po dohodě
s obyvateli bude dílo zahájeno ve druhé polovině měsíce září
a to z dvorní strany budovy. Jednotliví obyvatelé budou individuálně informováni o přípravě akce a omezeních, které se
jich samotných dotknou. Oprava sestává
z kompletního odstranění starých povrchů a s využitím moderních technologií
při instalaci povrchů nových. Hodnota díla
bude vycházet ze vzorku opravy jednoho
balkonu.
A nakonec IMMACULATA. Je hotová,
září novotou a zlatem. Na sochu uprostřed
parku jsme dotaci dostali. Ale protože přidělená částka byla zaokrouhlena směrem
nahoru /my jsme požadovali přesně, ale
úřednice žádost zpracovávající chtěla být
přejícná/, tudíž bychom dostali o čtyřicet
korun víc, než na co máme nárok. A problém je na světě! Kontrolní orgány ministerstva kultury a finančního úřadu nám to
/nevinným/ pěkně spočítají.
Stanislav Machovský
starosta
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Mateřská škola
Renovace plotu mateřské školy
Jednou z forem sponzorování naší mateřské školy je materiální pomoc místních podnikatelů. Jednou z nich byla nabídka
pana Tomáše Hřebačky na bezplatnou úpravu a nátěr plotu mateřské školy.
Tento plot byl v roce 2011 opraven. Nová fasáda byla položena na starý základ z dob vzniku mateřské školy v roce 1984.
Stavba nového plotu by byla finančně nákladná, navíc byly výraznější priority, do kterých bylo nutno v rámci inovace MŠ investovat. Díky povětrnostním vlivům počasí začal plot pomalu
v některých místech praskat. Proto jsme uvítali možnost během
letních prázdnin plot v rámci údržby bezplatně upravit a natřít.
Veškeré náklady na barvy pokryla firma Chemolak, zastoupená obchodním ředitelem pro ČR panem Josefem Masarykem.
Další z firem, které se podílela na podpoře nátěru školky je

tuzemská firma Spokar – spojené kartáčovny Pelhřimov, která
dodala na nátěr potřebný materiál. Tyto firmy dodávají zboží do
místního železářství. Vedoucí obchodu pan Tomáš Hřebačka
se domluvil se stavební firmou Johan, která zídku před školkou opravila, a společnými silami zídku následně natřeli. Firmy
i lidé, kteří se podíleli na opravě zídky před školkou, to dělali
zdarma.
DĚKUJEME panu Tomáši Hřebačkovi, panu Josefu Masarykovi za firmu Chemolak, firmě Spokar – spojené kartáčovny,
stavební firmě JOHAN a dobrovolníkovi Pavlu Švrčkovi, tedy
všem, kteří se na této „akci Z“ podíleli.
Plot kolem školičky máme díky vám jako „ze škatulky“.
Bc. Lenka Studená, ředitelka

30 let mateřské školy
V září 1984 byla do provozu uvedena budova mateřské školy. Od těch dob se hodně změnilo. Díky zřizovateli, kterým je
město Podivín, budova neustále vzkvétá a našim nejmenším
dětem je tak poskytováno předškolní vzdělávání ve velmi pěkném prostředí. V červnu letošního roku navštívila naši školu
Česká školní inspekce, která velmi kladně hodnotila nejen výsledky, ale i podmínky vzdělávání dětí. U příležitosti 30. výro-

Mateřská škola 1984

Mateřská škola 2002

čí mateřské školy bych chtěla touto cestou poděkovat vedení
města v čele se starostou panem Stanislavem Machovským
za vstřícnost a smysluplnou spolupráci. Sami porovnejte rozdíl
alespoň na fotografiích budovy zvenčí pořízené v letech 1984,
2002 a nyní.
Bc. Lenka Studená, ředitelka

Mateřská škola nyní

Fashion show Luu Style dne 22. června 2014
sponzorská akce pro mateřskou školu
V červnu se pod vedením slečny Lucie Vonšovské (dnes již
paní Lucie Suské), majitelky módních oděvů Luu Style Podivín,
uskutečnila v Městské hale v Podivíně módní přehlídka. Výtěžek z této akce byl věnován naší mateřské škole a třídě dětí
s více vadami, sídlící v areálu nemocnice Břeclav, odloučené
pracoviště ZŠ Herbenova Břeclav. Město Podivín pro tento účel
halu zapůjčilo.
Charitativní akce v takovémto měřítku je v našem městě poměrně ojedinělá. O to více můžeme být rádi, že někdo s takovým nápadem přišel. Provázení celého odpoledne se ujal moderátor Pepa Bočkay. Lucčini přátelé v roli modelů a modelek
vystupovali asi poprvé, ale zcela profesionálně a sympaticky.
Milým zpestřením bylo účinkování malých dětí, které na „červeném módním molu“ předváděli letní kolekci společně se svými
rodiči.
Naše mateřská škola přispěla do programu tanečním vystoupením pod vedením paní učitelky Mileny Kynické. Břec4
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lavská školka vyzdobila halu veselými barevnými kytičkami.
V průběhu odpoledne byly vydraženy tři dorty, které pro tuto
příležitost připravila paní Matina Bočkayová, rodina Huňova
a Delicana Břeclav. Vizážistky firmy Mary Kay prezentovaly
svoji práci na proměně stylu oblečení i líčení jedné paní.

Bohatá tombola od mnoha sponzorů byla postupně zcela
vyprodána a každý divák něco vyhrál. Celá akce byla zvládnuta
na výbornou a měla vysokou úroveň.
Děkujeme všem, kteří akci podpořili ať již finančně, nebo
svojí účastí. Díky vám všem obdržela naše MŠ částku 16.730,Kč a v městské hale jsme strávili příjemné nedělní odpoledne.
Stejný obnos šel i na účet MŠ Herbenova. Naše mateřská škola chce získané finance přidat k dalším sponzorským darům,
částečně doplnit z rozpočtu svého zřizovatele města Podivín
a pořídit dětem do MŠ jednu z nejmodernějších pomůcek vyvinutých pro předškolní vzdělávání v současné době, tzv. SMART
Table (chytrý stůl). Jedná se o technologii, která rozvíjí děti po
všech stránkách - kognitivní, komunikativní, sociální, grafomotorické, učí děti spolupracovat či řešit společně problémy.
Ještě jednou tedy VELKÉ DÍKY paní Lucii Suské Vonšovské)
a vám všem, kteří jste s ní „do toho šli“.
Obdobná akce je plánována na 23.11.2014 ve svatebním
stylu a výtěžek půjde opět na dobročinné účely zase pro někoho jiného. Přejeme čerstvě provdané Lucii hodně zdaru v podnikání i soukromém životě.
Za MŠ Podivín Bc. Lenka Studená, ředitelka
Seznam sponzorů:
Děkujeme za finanční podporu a příspěvky do tomboly pro
první FASHION SHOW. Sponzorsky přispěli: paní Jana Menší-

ková, paní Eva Kosová, pan Zdeněk Suský, manželé Hájkovi, sl.
Bílková, paní Vrbová, paní Kadrnková, manželé Kosovi, benzinka KM PRONA, paní Anna Minaříková, manželé Mělničtí, pan
Tomáš Suský, sl. Michaela Levčíková, přítel Luu Style (nechtěl
být bohužel jmenovaný), manželé Teleszovi, Zahradnické služby Podivín p. Švec, Stavebniny Vajbar, ABC KOVOPIT, webdesign-www.cz Josef Bočkay, Řeznictví Rybkovi, Očenášek a.s.,
přítel Luu Style, manželé Jeřelovi, manželé Suských, manželé
Hegrovi, Vinařství Vajbar, Vinařství Machalínek, Fruta Podivín
a.s., Dřevín v.o.s., Lékárna Podivín, Železářství Hřebačkovi,
pan Cutleac, paní Eva Kadrnková, sl. Jolana Wunschová, Vinařství u Kapličky, Květinářství Rakvice, BS vinařské potřeby, paní
Jana Hegrová, paní Jana Kobsová, přítel Luu Style, Kadeřnictví
Gabriela Hladíková, masáže Peter Prušanský, paní Lucie Prušanská, Nehtové studio paní Čáchová, paní Luběna Zemková,
Pedikúra Podivín paní Valová, pan Zapletal, CDC DATA s.r.o.,
Město Podivín, Pneuservis Městecký, FUJITSU, CANON s.r.o.,
Lipera s.r.o., paní Lenka Krušinová Létalová, Vinařství Hana
Mádlová, Vinařství Skoupil, Vinařství Stanislav Mádl, Vinné
sklepy Zapletal, Velkobílovická vína, Autodílna Hrdlička, paní
Olga Babičová, KPN Podivín, Ovoce a zelenina Šultesovi, SIGNEX, pan Fabikovič, pan Reisten, pan Pavel Knébl, V.O: Pavlov
Jiří Hanus, sl. Markéta Huňová, Delikana, Dále děkujeme městu Podivín za zapůjčení haly, svatební agentuře Svatby podle
vás za zapůjčení koberce, Jožkovi Hegrovi a Petru Dolečkovi
za pomoc při chystání sálu, sl. Janě Rosákové a sl. Michaele
Bílkové za prodej plyšáků, panu Čačíkovi za prodej tomboly,
paní G. Hladíkové za kadeřnické služby, paní L. Prušanské
a jejímu týmu z MARY KAY za líčení, Janě Osičkové za pomoc
v zákulisí, všem modelům a modelkám, Františku Floriánovi
a Josefu Bočkayovi za pouštění hudby a zapůjčení aparatury, Josefu Bočkayovi za moderování. Dětem z MŠ Podivín za
zpestření programu, paní Mileně Kynické za přípravu tanečního
vystoupení. Také děkujeme paní Romaně Teleszové za výrobu
gumiček do vlasů a čelenek.
Ještě jednou velké díky všem, kteří jste se jakkoli podíleli na
této akci a také děkujeme za krásnou návštěvnost
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Informace obyvatelům ulic Zborovská a Úlehlova
Nevím, zda dobrá, či špatná je informace obyvatelům ulic
Zborovská a Úlehlova. Zde by mělo dojít k rekonstrukci vedení
nízkého napětí a to přesunem ze sloupů do země. Zda v oné
zemi bude ještě místo na uložení kabelů, neví nikdo. V každém
případě žádá E.ON jako stavebník o územní rozhodnutí. Na základě zákonných termínů územního řízení a jednání města se
stavebníkem E.ON lze předpokládat, že akce bude zahájena
až v roce 2015. Vědomí, že k ní dojde, vedlo město k tomu, že
úpravy chodníků a veřejné zeleně po rekonstrukci plynu jsou
plánovány až po této akci.

A i když se mi bytostně příčí zastavovat lidi v rozletu
a v aktivitách prospěšných městu, musím to protentokrát udělat. Prosím všechny obyvatele jmenovaných ulic, aby nebyli
příliš aktivní a aby na případné úpravy prostor okolo svých nemovitostí nespěchali.
Nevím totiž, zda z těch mála, kteří ještě z vlastní vůle a na
vlastní náklady zvelebují naše město, nezbude ještě míň.

Úprava dopravního značení
na ulici Úlehlova

Kronika města Podivína

V předchozím vydání Zpravodaje byla zveřejněna informace
o návrhu dopravní komise na částečné „zjednosměrnění“ ulice
Úlehlova. Předložený návrh úpravy dopravního značení vycházel z petice části obyvatel ulice Úlehlova a Pod Branou, kteří si
stěžovali na nadměrné vytížení komunikace motorovými vozidly, zejména návštěvníků Lednicko-valtického areálu sjíždějící
z dálnice D2. Toto dopravní omezení průjezdnosti by se však
dotklo všech obyvatel města, což bylo také následně značně
kritizováno. S ohledem na kritiku a zároveň snahu o odlehčení
dopravní vytíženosti uvedených komunikací předložila dopravní komise další návrh řešení. Toto řešení spočívá v umístění
dopravního značení B 11 (Zákaz vjezdu všech motorových
vozidel) s dodatkovou tabulkou E 11 a textem: „Mimo občanů
města Podivína a vozidel s povolením MěÚ“. Dopravní značení
bude umístěno na části ulice Úlehlova, a to od křižovatky Úlehlova – Bratislavská a Úlehlova – Zahradní. Obyvatelé města
Podivína touto dopravní úpravou nebudou dotčeni, stejně jako
osoby, které nemají v Podivíně trvalý pobyt, ale vlastní na ulici
Úlehlova nemovitost, případně se jedná o rodinné příslušníky
či pravidelné návštěvníky obyvatel této části, kterým bude vydáno povolení vjezdu v souladu s textem dodatkové tabulky.
Rád bych zdůraznil, že se v této chvíli bude jednat o zkušební
provoz. Praxe ukáže, zda tato dopravní úprava bude přínosem,
nebo dojde k jejímu zrušení.
Radim Mildner
tajemník MěÚ Podivín

Stanislav Machovský
starosta

Rok 1914
Nejdůležitější události v prvním válečném roce shrnuje tajemník a kronikář Michal Pospíšil v těchto záznamech:
27/8 Ruská porážka u Tannenbergu (Mazurská jezera ve
vých. Prusku) pod vedením ruského generála Samsonova.
11/9 Porážka Rakušanů v Haliči a obsazení Lvova, obležení pevnosti Přemyšlu a postup Rusů do Karpat. Okolnost tato
způsobila, že civilní obyvatelstvo Haliče bylo před obsazením
země evakuováno (vyklizeno) do různých částí Moravy a Čech.
Do Podivína v tomto roce přibylo vícero uprchlických rodin dne
15.10. 1914, hlavně železničářů a učitelů z okolí Sambora a
Věličky. Mezi uprchlíky nalézal se i Julius Fiala s rodinou, syn
bývalého nadučitele Jos. Fialy a zdejší rodák.
21/9 Porážka Němců na Marně ve Francii. Vojenské operace v Srbsku, částečné úspěchy Rakušanů obsazením Šabace
a Valjeva.
3/11 Dohodové mocnosti vypověděly válku Turecku, které
nadržovalo Německu a popuzovalo své souvěrce v Egyptě proti Angličanům.
2/12 Obsazen Bělehrad rakouským vojskem pod velením
generála Franka.
7/12 Porážka Rakušanů v Srbsku, Bělehrad dobyt Srby zpět
a vypuzení rakouského vojska ze Srbska.

ZASTUPITELÉ MĚSTA PODIVÍNA
POŘÁDAJÍ SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ K

96. VÝROČÍ
DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKA
V PONDĚLÍ 27. ŘÍJNA 2014 V 16.00 HODIN V TYRŠOVĚ SADĚ
SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ OBČANŮ MĚSTA
PROGRAM:
- SLAVNOSTNÍ PROJEV (STAROSTA MĚSTA)
- POLOŽENÍ KVĚTINOVÝCH DARŮ (SPOLKY A ORGANIZACE)
- HYMNA ČESKÉ REPUBLIKY
6
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Po páté
Je sobota 23. srpna a obloha se
otevírá. Od Svaté Anny po Bratislavské
a Štefanikově se valí řeka, auta odstřikují gejzíry vody, a kdo nemusí ven,
ten se modlí za oknem. My bohužel
musíme. Od „picerky“ po vchod do divadelního sálu Besedního domu je to
dvacet metrů, ale i tak jsme na kost.
A tak už o šesté hodině večerní jsou
někteří v pyžamu. A to to divadlo začíná až v osm. Jestli tedy vůbec začne.
Protože jak dostat diváka do sálu, když
je potopa? Myslíme na operní kolegy
v Lednici, kde je představení Nabucca
pod širým nebem.
A pak už je osm nula nula, přestává pršet, sál sice nepraská ve švech,
ale je plno. Už po páté. Rudla téměř
vraždí Alici, Sandra kopne tam, kam
by nemusela, Česťa Otomar Umakart
v sokolském úboru necvičí, ale krade.
A zase se všichni baví. Diváci i herci.

Jedno oko nezůstává suché. Obzvlášť
to, o které po Libušině úderu bičem téměř přichází Luboš. A všechna ostatní
oka, zasažená obranným intim sprejem. Robinovu schýzu tudíž ani neslyšíme, natož abychom ji viděli.
A pak pomyslně padá opona a je
konec. Konec jednoho divadla, které se
připravovalo tři roky. Nebyly to tři roky
pravidelných zkoušek, ty se dají zhustit
do posledního půl roku před navrženým termínem představení a pak do
týdne před už jistou premiérou.
Byla to dřina, největší snad s tím,
abychom našli čas se všichni najednou
sejít. Obzvláště my, ti starší, jsme měli
problémy. Je snad něco pravdy na tom,
že čím má člověk víc roků, tím méně
času má? Asi ano. To ale některým nebrání rozčilovat a nutit pana režiséra
k přípravě dalšího kusu.
Luboš Šimandl

Informace z městské knihovny
Knižní novinky:
• Mayes, F: Toskánsko na každý den – životopisná kniha, autorka popisuje krajinu a životní styl na opuštěné toskánské
usedlosti.
• Jonasson, J: Analfabetka, která uměla počítat – humoristický
román.
• Vondruška, V: Ještě že nejsem kat, Smrt ve Vratislavi, Ulička
hanby – historické krimi od oblíbeného autora.

• Skořepovi: Chytré pohádky z městské zahrádky, Chytré pohádky z lesní mýtinky – zvířátka ve světě financí a ekonomie.
Originální knihy pomohou vysvětlit dětem základní zákonitosti
světa peněz, financí a ekonomie.
• Janouchová, K: Jak jsem přišel na svět – láskyplné vyprávění
pro nejmenší s ilustracemi.
• Fišerová: Na orlích křídlech – dobrodružný příběh pro děti, vypráví o partě kamarádů, kteří objeví stopu pašeráků vzácného
ptactva.

• Kriseová, E: Jméno-Milost-Ráchel – dramatické příběhy z nedávné historie.
• Woodová, B: Had a hůl – historický román ze starověké Sýrie.
• Olsen, A: Washingtonský dekret – politický thriller.
• Larssonová, A: Temná stezka, Než pomine tvůj hněv – severské detektivky.
• Morganová, M: Poselství od protinožců – příběh americké lékařky, které se naskytla příležitost poznat život i duchovní svět
australského domorodého kmene.
• Davis, W: Život bez pšenice – autor je preventivní kardiolog,
který propaguje život bez pšenice. V minulosti neškodná obilnina, nyní geneticky změněná, zvedá krevní cukr drastičtěji než
běžný stolní cukr. Konzumování pšenice lékař uvádí do souvislosti s mnoha chorobami.
• Neff, O: Pět neděl v balonu, Pán vzduchu – dobrodružné romány pro mládež.

Půjčovní doba:
Pondělí:
9-12,30		
Úterý:					
Středa:
zavřeno
Čtvrtek:
8-12,30 		
Pátek:		
zavřeno

13,30-18
12,30-18
13,30-18

E-mail: knihovna@podivin.cz
Tel. 606 816 860
www.podivinknihovna.webk.cz
Hana Ocelíková
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Komunální volby 10. a 11. října 2014

Volby do zastupitelstva
města Podivín
Aktivity, které mají smysl.
Vážení obyvatelé, podle nás má
smysl prosazovat a podporovat níže
uvedené aktivity směřující k tomu,
aby Podivín byl…
… městem, kde se nám dobře žije
• Podpora kvalitního vzdělávání na základní škole
• Vybudování odpočinkových zón k posezení a relaxaci
v lokalitách Borový háj, Šutráky a Panský kopec
• Rekonstrukce náměstí mezi základní školou a Starou
radnicí
• Péče o okolí města a výsadba stromořadí
• Nové aktualizované webové stránky města
• Podpora podnikatelských aktivit = více pracovních
míst ve městě, více služeb a zboží pro občany

… městem, kde to žije
• Spolkový dům – přestavíme bývalý kovomat na
volnočasové centrum pro všechny věkové skupiny.
Spolkový dům se stane místem pro nejrůznější
setkání, pořádání přednášek, výstav a koncertů.
V zahradě vybudujeme malý amﬁteátr.
• Podpora kulturního dění – hody, divadla, koncerty
napříč hudebními žánry a jiné společenské akce
pořádané místními spolky
• Rozšíření činnosti lidové školy umění

… městem sportovních a volnočasových aktivit
• Podpora TJ Sokol, TJ Slavoj, YMCA a dalších
existujících i nově vzniklých spolků při práci s mládeží
• Tělocvična u základní školy – příprava projektu pro
výstavbu
• Vybudování vysoké lezecké stěny v městské hale
a tenisových kurtů

… městem bezpečným
• Městská policie – zvýšení počtu pracovních hodin
městský strážníků dohlížejících na veřejný pořádek
• Boj proti užívání a šíření drog
• Kamerový systém – monitorující dodržování
veřejného pořádku na problémových místech
• Podpora činnosti místních dobrovolných hasičů

… městem řešícím dopravní problémy,
výstavbu cest a chodníků
• Omezení tranzitní dopravy na ulicích Úlehlova a Pod
Branou
• Výstavba zpomalovacích prvků v obytných ulicích
a při vjezdech do města
• Vybudování obslužné cesty do průmyslové zóny
– betonárka, Alvey Manex – odlehčení dopravy
v ulicích Úlehlova a Zborovská
• Obnova nejstarších nevyhovujících chodníků
• Nové komunikace na ulici Kopce, Hřbitovní a Dolní
Valy / U Mlýna
• Osvětlení a zvýraznění přechodů pro chodce

… městem pečující o kulturní památky
• generální oprava kaple sv. Cyrila a sv. Metoděje
• restaurování soch

… městem atraktivním pro turisty
• Orientační systém – označující ulice, kulturní
památky, veřejné budovy a podnikatelských aktivit
• Cyklostezky – pravidelně udržovat sečením
a zpevněním cyklostezky vedoucí naším katastrem

… městem, kde se čerpají dotace
• Hledat dotace na realizaci velkých investičních
záměrů jako je cyklostezka k Janohradu, oprava staré
radnice nebo školní tělocvična

jít k volbám ... to má smysl
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Bc. Ladislav Hemza, 34 let

Ing. Jan Vondráček, 56 let

František Škrobáček, 50 let

Jaroslav Švec, 39 let

komisař Policie České republiky

Ing. Martin Důbrava, 36 let
místostarosta města, ekonom – bankovní poradce

vedoucí hotelu

úředník – stavební úřad

živnostník - zahradník

Mgr. Jana Mešková, 35 let
lékárnice – lékárna Podivín

Mgr. Vít Slezák, 37 let
vedoucí pracovník v inf. technologiích

Zdeněk Vidlář, 32 let živnostník –
obchodní činnost

Monika Kratochvílová, 35 let živnostnice – reklamní služby

Jan Juráš, 27 let
živnostník - elektrikář

Ing. Leona Hřebačková, 41 let
ekonomka

Leoš Huňa, 51 let
úředník – celní správa

Květa Marešová, 55 let
úřednice – Česká pošta

Pokud i Vám dávají uvedené
aktivity smysl, volte křížkem
kandidátku č. 1 a my
je budeme prosazovat.
Ing. Martina Robošová, 41 let
účetní

Metoděj Skřeček st., 83 let
důchodce

jít k volbám ... to má smysl
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3
KřesťansKá a demoKraticKá unie
Čs. strana lidová

Naši kandidáti
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stanislav machovský

ing. Jan latín

miroslav ustohal

ing. dalibor Klusáček

tomáš Hřebačka

ing. ondřej Hégr, Ph.d.

michal rybka

mgr. miroslav cagášek

Jiří Škarda

Pavel telesz

Jiří rotter

mgr. Jitka Harnušková

mudr. Zbyněk mucha

emília Pešlová

libor Pospíšil
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KONKRÉTNÍMI ÚKOLY
PRO JEDNOTLIVÉ ROKY VOLEBNÍHO
OBDOBÍ 2014 – 2018 TEDY BUDE:
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
vYBudovánÍ multimediálnÍ uČeBnY, uČeBnY vÝtvarnÉ a HudeBnÍ vÝcHovY
a novÝcH Prostor druŽinY v PřÍstavBĚ ZŠ PodivÍn.
odstranĚnÍ enerGeticKÝcH ÚniKŮ ZatePlenÍm a vÝmĚnou oKen.
ZřÍZenÍ odBornÉ uČeBnY FYZiKY a cHemie, JaZYKovÉ uČeBnY,
uČeBnY Pc a ŠKolnÍ dÍlnY.

CHODNÍKY
oBoustrannÉ doKonČenÍ PáteřnÍ sÍtĚ cHodnÍKŮ na ulicÍcH KomensKÉHo,
masarYKovo námĚstÍ aŽ Po loKalitu rYBáře.
PřÍPrava ProJeKtŮ na reKonstruKci cHodnÍKŮ,
navaZuJÍcÍcH na PáteřnÍ sÍť.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VZHLED MĚSTA
oBnova ZelenĚ Po reKonstruKcÍcH PlYnovodŮ v ulicÍcH ZBorovsKá, ÚleHlova,
BratislavsKá, ZaHradnÍ, Husova a BoŽenY nĚmcovÉ.

KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
loKalita rYBáře a HlinÍKY – voZovKa, cHodnÍKY a osvĚtlenÍ.
loKalita u dráHY – voZovKa, cHodnÍKY, ParKoviŠtĚ, osvĚtlenÍ,
autoBusovÉ nastuPiŠtĚ, PřÍstřeŠeK Pro Kola.
loKalita HřBitovnÍ – ProJeKt KomuniKace a inŽenÝrsKÝcH sÍtÍ.
loKalita ul. PřÍČnÍ – voZovKa.

BEZPEČNOST
uZavřenÍ smlouvY s ProvoZovatelem oPticKÉ sÍtĚ o instalaci KamerovÉHo sYstÉmu
a JeHo naPoJenÍ na monitorovacÍ centrum mĚstsKÉ Policie Břeclav.

PODNIKÁNÍ
ZaPoJenÍ PodniKatelŮ do ProJeKtu mÍstnÍ aKČnÍ sKuPinY (mas).
Činnost mas - sdruŽenÍ oBcÍ, PodniKatelŮ a FYZicKÝcH osoB Je ZamĚřena na ZaJiŠťovánÍ FinanČnÍcH ProstředKŮ Z evroPsKÝcH FondŮ,
smĚřuJÍcÍcH HlavnĚ do oBlasti ZemĚdĚlsKÉ ProduKce.

TURISTIKA
ZPracovánÍ ProJeKtu cYKlotrasY PodivÍn - HáJenKa - lávKa Přes dYJi - JanoHrad.
v souČasnÉ doBĚ Je JiŽ trasa souČástÍ ÚZemnÍHo Plánu
a Je moŽnÉ na ProJeKtu Pracovat.
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Kandidátka�pro�volby�do�zastupitelstva
města�Podivín�2014
A

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Ing. Petr�Průdek
IT�manager,�50�let

Bc. Karel�Hrubý
jednatel�společnosti,�58�let

Martin�Rybka
ekonom,�45�let

Mgr. Petr�Houžvička
advokát,�40�let

Ing.�arch. Pavel Šemora
architekt,�37�let

Zdeněk�Trpělka

Mgr.,�MgA. Darina�Heráková
divadelní�pedagožka,�40�let

Helena�Macánová

Radomíra�Fiedorová

vedoucí�prodeje,�38�let

referentka,�38�let

personalistka,�54�let

Ing. Milan�Krupár MBA
živnostník,�47�let

Ing. Radek�Musil
geodet,�30�let

Tomáš Racek

Petr Švec

Lubomír Adámek

živnostník,�37�let

finanční�makléř,�40�let

tiskař,�57�let

Lumír Šemora
soukromě hospodařící
rolník,�47�let

Žádáme Vás o podporu ve volbách.
S Vaším hlasem, silným volebním výsledkem, a tím i dostatečným zastoupením
v zastupitelstvu, budeme moci snadněji plnit body našeho programu.
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Program�pro�volby�do�zastupitelstva
města�Podivín�2014
A

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Zlepšení�dopravní�bezpečnosti�v�Podivíně
• Spolupráce se státní správou na realizaci silničního obchvatu města Podivína směrem k Lednici.
• Zajištění bezpečných výhledů v křižovatkách a přechodech pro chodce.

Podivínské�náměstí
• Zahájení revitalizace Masarykova náměstí.
• Vybudování parkoviště u základní školy.
• Řešení problému staré radnice.

Podpora�sportu�a�volnočasových�aktivit
• Realizace výstavby tenisových kurtů.
• Příprava a vybudovaní přístavby nové školní tělocvičny.
• Podpora všech spolků, občanských sdružení a neziskových organizací,
které se svojí činností zaměřují na oblasti kultury, tradic, sportu a volnočasových aktivit
a hlavně na práci s dětmi a mládeží.

Turistika
• Podpora drobných podnikatelů se zaměřením na turistický ruch.
• Propagace našeho města s návazností na Lednicko-Valtický areál, region Podluží a vinařské oblasti.
• Propojení Podivína bezpečnými cyklostezkami s okolními obcemi.

Podnikání�a�pracovní�místa

• Podpora všech investičních aktivit, které přinesou nebo udrží ve městě pracovní místa.
• Podpora veřejných služeb a drobných živnostníků.

Bydlení
• Podpora individuální i organizované výstavby rodinných domků.
• Budování a rekonstrukce chodníků v dostatečných šířkách pro pohyb v obou směrech.
• Upravit bezbariérově přístupy k přechodům pro chodce s ohledem na matky s kočárky,
starší a invalidní občany.

Životní�prostředí

• Řešení nadměrného hluku dálnice D2 na obytnou zástavbu města.
• Údržba a obnova polních cest tak, aby mohly sloužit nejen pro zemědělství,
ale i pro turismus a volný pohyb po krajině.

Obřadní�smuteční�síň
• Vybudování důstojné obřadní smuteční síně v lokalitě městského hřbitova.

Čestné�jednání�s�občany

• Budeme respektovat výsledky voleb a nebudeme přepouštět křesla kandidátům,
kteří neuspěli ve volbách.
• Jsme si plně vědomi odpovědnosti za správu našeho města, a proto budeme prosazovat chování
a jednání s péčí řádného hospodáře tak, abychom nezatížili jeho budoucnost neúnosným zadlužením.
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Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuji
1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v pátek 10. října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin a v
sobotu 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb v okrsku č. 1 v Podivíně je obřadní síň v I. patře budovy městského
úřadu č.p. 180 pro oprávněné občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v
ulicích:
Boženy Němcové, Družstevní, Havlíčkova, Hřbitovní, Husova, Janův hrad, l. máje, Nerudova,
Palackého, Revoluční, Rakvická, Řadová, Sokolská, U Dráhy, Újezd, U stadionu, Za Drahou.
Místem konání voleb v okrsku č. 2 v Podivíně je místnost č. 2 městského úřadu pro oprávněné
občany podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu v ulicích:
Angerlova, Bratislavská, Děvínská, Dolní Valy, Habánov, Hájenka, Horní Valy, Komenského,
Kopce, Masarykovo náměstí, Na Ostrůvku, Pod Branou, Poříčí I, Poříčí II, Příční, Radniční,
Rybáře, Sadová, Stará čtvrť, Štefanikova, U Mlýna, Úlehlova, Zahradní, Zborovská.
3. Oprávněnému občanu bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Hlasovací lístky budou oprávněnému občanovi dodány nejpozději do 07.10.2014.
5. Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební místnosti a požadují
přenosnou schránku, mohou své požadavky uplatnit telefonicky na městském úřadě nejpozději ve čtvrtek 09.10.2014 do 12.00 hod – tel. 519344203.
6. Voličům okrsku č. 1, kterým by působila potíže chůze do I. patra, bude umožněno volit v
přízemí budovy MěÚ na požádání .
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SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ
„Nestraňme se novému...“

Mohli bysme napsat mnoho, jenom co pak máte z toho?

Jsme otevření věškerým kompromisům a možnostem, které budou
přínosné pro naše město.
Budeme se snažit o všestranný rozvoj města jako je
- vzdělání
- kultura
- sport
s pomocí dotací získaných z Evropské unie.

Podivín je město naše, budou k dobru hlasy Vaše.
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SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ

12. BcA. Markéta Hořínková

13. Josef Duda
10. Michaela Janková
4. Ing. Martin Brůček

1. Mgr. Kristýna Vaňková

7. Mgr. František Trecha
5. Ing. Martin Kučera

11. Tomáš Mačica
3. Karel Čapka
2. Lenka Školařová
15. Václav Rotter
8. Milan Hellinger
6. Rostislav Svačina

14. Bc. Elena Stachovičová

9. Jaroslav Sýkora
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
První den ve školním roce
2014/2015
01.09. 2014 v 7:40 hod se otevřely vstupní dveře naší školy,
aby po dvou měsících prázdnin začalo opět rušné období – nový
školní rok. Toto pondělí bylo prvním školním dnem pro naše prvňáčky, které jsme spolu se starostou města a s jejich třídními
učitelkami přivítali.
Věřím, že se jim ve škole bude nejen líbit, ale i dařit. Starší
žáci již ví, co je ve škole čeká a na co se mohou těšit, k tomu jim
přeji tolerantní a chápající učitele.
V letošním školním roce zahajujeme celkem s 236 žáky.
Třída	Jméno třídního učitele		Počet žáků
I. A Mgr. Zlatka Floriánová		
16
I. B Mgr. Jitka Kolaříková		
14
II.
Mgr. Jana Malinová		
31
III.
Mgr. Miriam Babičová Šilhanová
24
IV. A Mgr. Dana Hošpesová		
15
IV. B Mgr. Anna Racková		
17
V.
Mgr. Martina Poláchová		
28
VI.
Mgr. Irena Šemorová		
16
VII. Mgr. Markéta Svobodová		
22
VIII. Mgr. Jindřich Horňák		
20
IX. A Mgr. Jitka Harnušková		
17
IX. B Mgr. Pavla Schallenbergerová
16
Pedagogové bez třídnictví:
Mgr. Jana Leblochová
Mgr. Ladislav Richter
Mgr. Jiří Medek
Ředitel školy:			
Zástupce ŘŠ: 		
Výchovný poradce:		
Školní speciální pedagog

Mgr. Miroslav Cagášek
Mgr. Jindřich Horňák
Mgr. Dagmar Mačicová
Mgr. Alena Veselá

Školní družina:
					
					

pí Jiřina Valíčková
pí Zuzana Pálková
pí Věra Holubová

Asistentka pedagoga:		
					
					

Mgr. Lydie Vránová
pí Hana Vízdalová
pí Věra Holubová

Provozní zaměstnanci:		
					
					
					
					

pí Libuše Paulíková
pí Olga Čechová
pí Marie Průšová
pí Jana Syslová
p. Karel Gála

Jistě jste si všimli, že v letošním školním roce máme změny
v pedagogickém sboru. Do I. A nastoupila paní učitelka Mgr. Jitka
Kolaříkova (aprobace učitelství ZŠ pro I. stupeň). Protože odešla na jiné pracoviště Mgr. J. Mrázová, přijal jsem na její místo
paní učitelku Mgr. Danu Hošpesovou (aprobace učitelství ZŠ pro
I. stupeň).
Denní rozvrhy a fotografie jednotlivých tříd budou v průběhu
měsíce září k dispozici na internetových stránkách školy www.
zs.podivin@indos.cz.
Všem zaměstnancům přeji při plnění náročného výchovně
vzdělávacího procesu a vytváření podnětného zázemí hodně sil
a pracovní pohody.
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Rekonstrukce
V úvodu Zpravodaje psal pan starosta našeho města o rekonstrukci „přístavby“ školy. Nebudu zde ještě jednou vypisovat, co
a jak bude rekonstruováno, ale zmíním se o stísněném provozu
v tomto školním roce. „Nová“ část školy z roku 1985 byla zcela
uzavřena, když nastávají i změny v organizaci chodu školy. Poprvé má IX. A třídu v prvním patře, přestože jsme se snažili, aby
zůstala v přízemí. Největší změnou je používání WC – zůstaly
jen v 1. patře, proto se zvýšily dozory a na chlapeckém WC, zde
budou mít dohled jen páni učitelé a také školník.
Věřím, že toto provizorium bude skutečně ukončeno v březnovém termínu a na stavbě nenastanou neočekávaná překvapení a vše bude probíhat dle plánu.
Mgr. Miroslav Cagášek
ředitel školy

Sběr starého papíru
Ředitelství ZŠ Podivín informuje veřejnost, že ve dnech 21.
10. – 22. 10. 2014 v době od 10:30 hod. do 17:00 hod. ve spolupráci se SRPDŠ ZŠ Podivín organizuje „Sběr papíru“.
Odevzdávejte tříděný papír: směs novin, letáků a časopisů
bez příměsi ostatních papírů a dále vlnité lepenky bez ostatních
příměsí.
Polovina získané částky za sběr zůstává pro potřebu třídám
a druhá polovina částky bude vložena na fond SRPDŠ (finanční
prostředky budou použity na zakoupení nastavitelných bruslí pro
výuku bruslení na zimním stadiónu Břeclav).
Za zapojení do této akce Vám předem děkují žáci, vedení
školy a výbor SRPDŠ.
ředitel ZŠ Podivín

Organizační informace pro
školní rok 2014/2015
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne ve všech základních školách, středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna
2015. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. Června 2015.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu
29. října 2014.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22.12.2014
a skončí v pátek 2. ledna 2015. Vyučování začne v pondělí 5.
ledna 2015.
Zápis do I. ročníku povinné školní docházky ZŠ Podivín proběhne 22.01.2015
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.
LVK 6.-9. ročník v délce jednoho týdne proběhne v měsíci
únoru 2015.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny takto:
23.02. – 27.02.2015.
Školní ples se uskuteční v pátek 06.03.2015
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 02. dubna a pátek 03. dubna 2015.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 01. července 2015
do pondělí 31. srpna 2015.
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 01. září 2015.

Podivínský
Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2015/2016
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví
školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č.
671/2004 Sb.). Přijímací řízení probíhá jako v předchozím školním roce za podmínek, které byly naposledy upraveny novelou
školského zákona (zákona č. 472/2011 Sb.) a změnou vyhlášky
č. 671/2004 Sb. (vyhláška č. 86/2012 Sb).
V platnosti jako v uplynulém školním roce zůstává zejména
podávání v prvním kole jen dvou přihlášek, vyhlášení výsledku
přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů
formou vydání seznamu přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna
a v dalších kolech bez zbytečného odkladu, zasílání písemného
rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům, po vyhlášení výsledků
potvrzení zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem
do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní
formy vzdělávání), vydávání zápisového lístku školou nebo krajským úřadem, možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou
(s výjimkou, kdy uchazeč jej bere zpátky pro uplatnění na druhé
škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné). Také zůstává v platnosti
termín pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v
pracovních dnech, do oborů s talentovou zkouškou od 2. do 15.
ledna, do oborů vzdělávání konzervatoří od 15. ledna do 31. ledna a do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky od 22. do 30.
dubna pro všechny formy vzdělávání.
Podrobnější informace jsou uvedeny v materiálu „Informace
o přijímacím řízení ve školním roce 2013/2014“ zveřejněném na
adrese: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/prijimani-dostřednich

Dopravní výchova
8.9.2014 se žáci 4.A,
4.B a 5. třídy účastnili
dopravní výchovy vedené Autoškolou Lednice. Po hodině teorie ve
škole se všichni moc těšili hlavně na praktickou
část, která se konala u
sportovní haly. Každý
z žáků dostal své číslo
a na základě krátké instruktáže si se svými koly procvičili různé silniční situace na připraveném dopravním hřišti. Ti, co dostali nejméně trestných bodů
v podobě
čer ných
puntíků,
byli panem policistou
odměněni samolepkami,
reflexními pásk a m i
nebo jinými drobnostmi. Protože byli naši čtvrťáci nováčky, zaslouží si za svou snahu a výkony velkou pochvalu!
Mgr. Dana Hošpesová

zpravodaj
Státní svátky České republiky
1. leden
Den obnovy samostatného českého státu
8. květen
Den vítězství
5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa
28. září
Den české státnosti
28. říjen
Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad Den boje za svobodu a demokracii
Ostatní svátky
1. leden
Nový rok
9. duben
Velikonoční pondělí
1. květen
Svátek práce
24. prosinec Štědrý den
25. prosinec 1. svátek vánoční
26. prosinec 2. svátek vánoční
Významné dny České republiky
16. leden
Den památky J. Palacha
27. leden
Den památky obětí holocaustu a předcházení zlo
		
činům proti lidskosti
8. březen
Mezinárodní den žen
12. březen
Den přístupu České republiky k Severoatlantické
		
smlouvě (NATO)
28. březen
Den učitelů, Den narození J. A. Komenského
7. duben
Den vzdělanosti
8. duben
Mezinárodní den Romů
5. květen
Květnové povstání českého lidu
15. květen
Den rodin
1. červen
Mezinárodní den dětí
10. červen
Vyhlazení obce Lidice
27. červen
Den památky obětí komunistického režimu
26. září
Evropský den jazyků
11. listopad Den válečných veteránů
20. listopad Den přijetí Úmluvy o právech dítěte

Začalo to před deseti lety…
Rozloučení s vycházejícími žáky se i ve školním roce 2013/2014
uskutečnilo v prostorách Městského úřadu Podivín. Za přítomnosti starosty města, ředitele školy, rodičů a učitelů je žákům
předáno vysvědčení z rukou třídního učitele a drobné upomínkové dárky od starosty města a ředitele školy. Celý slavnostní program je zahájen
paní matrikářkou
a pak se slova
postupně ujímají
starosta města,
ředitel školy, třídní učitel a zástupce vycházejících
žáků. Je zde také
předána
cena
starosty města
pro
nejlepšího
žáka a tím se
ve školním roce 2013/2014 stala žákyně IX. třídy Eva Kosová.
Slavnostní atmosféru doplňuje předání drobných dárků vyučujícím od žáků IX. třídy a závěrečné fotografování před budovou
městského úřadu. Podpisem všech vycházejících žáků a učitelů
do pamětní knihy městského úřadu dostává celá akce oficiální a
důstojný ráz. S touto tradicí se začalo před deseti lety a stává se
nedílnou součástí ukončení každého školního roku. Chtěl bych
touto cestou ještě jednou popřát všem vycházejícím žákům hodně zdraví a úspěchů v dalším studiu i v osobním životě.
			
Mgr. J.Horňák
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Výlet do Anglie
Když jsme se všichni sešli před školou a já viděla, jak jsou
všichni natěšení, že jedou do Anglie, těšila jsem se tam ještě víc.
Myslím, že budu mluvit za všechny, když řeknu, že to byl nezapomenutelný zážitek. Hlavně proto, že jsme měli úžasného průvodce, který nás zavedl například do muzea Madame Tussaud´s
a na další krásné památky vybavující se nám pod slovem Anglie.
V rodinách nás pěkně krmili a taky si s námi povídali. Bohužel
jsme na ně neměli moc času, protože jsme dojeli vždycky pozdě
večer, ale i tak jsme si to užili. Mrzí mě, že jsme tam nemohli
zůstat déle. Potkali jsme tam nové kamarády i příjemné anglické
lidi. Například hledače kovů na pláži, se kterým jsme si pěkně
popovídali. Bude mi to chybět, tolik lidí se po městě jako třeba
Břeclav procházet nikdy neuvidím. Zopakovala bych si to.
Eva Kosová

zpravodaj

Zahájení nového
školního roku

Prázdninový zážitek
Já a zážitek? No jasně! Mám jich spoustu! Ale povyprávím
vám jen jeden. Třeba tento…
V srpnu jsme jeli s rodinou do Kladna. Bylo to v pátek a já
jsem se moc těšila. Opravdu moc! Jeli jsme večer za taťkovým
kamarádem. Dorazili jsme až ve 20:00 a já nečekala, že tam
hned budu mít kámošku! Šla jsem spát až o půlnoci a hned ráno
jsem vstávala v 6 hodin. V 9 ráno už jsme šli společně na vlak,
jeli jsme totiž do ZOO Praha. Cestovali jsme vlakem, metrem i
autobusem. Zoo jsme procházeli celý den, ale celou jsme ji ani
nestihli. Nejvíce se mi tam líbili sloni.
Druhý den jsme odjížděli domů, ale cestou jsme ještě navštívili dinopark. Bráška se tam těšil, ale pak se stejně bál. Mně se
tam opravdu moc líbilo. Ani jsme nechtěla odjet. No, přiznám se,
že tento zážitek byl nejlepší.
Jana Fišarová, 4. A
Mým nejsilnějším prázdninovým zážitkem byla návštěva
Chorvatska, přesněji Istrie. Byli jsme tam na 8 dní. V sobotu
21.06.2014 jsme v 5:00 vyjeli a někdy před večerem dorazili na
místo. Hned první den jsme se šli podívat k hotelovým bazénům.
Byl tam jeden úžasně velký a jeden malý pro děti. Voda měla příjemných 27°C. Druhý den po snídani jsme se převlékli do plavek
a šli na pláž. Byla balvánková a občas se skalisky. Jeden den
jsem vylezla na skálu a odřela si kůži někde nad břichem. Vypadalo to, jako kdyby mě tam nějaké zvíře škráblo. Celé to skončilo
jizvou. Potom, co jsme si na pláži trochu zaplavali, jsme šli na
oběd. Měli jsme tam mořské plody. Ty já miluji! Ale později jsme
zjistili, že to tam mají strašně drahé, protože v jiné restauraci
to měli asi o 60% levnější. Nakonec jsme šli na dvouhodinovou
procházku po pláži, po které nám hodně vytrávilo. S chutí jsme
snědli večeři a ulehli do postelí. Obvykle jsme volný čas trávili
na pokoji tak, že jsme se dívali na stažené filmy nebo si hráli na
tabletu. V Chorvatsku se nám líbilo, já a Adam jsme si jako suvenýr koupili míček na provázku a babičce jsme pořídili obrázek s
přesýpacím pískem.
Teď už stačí jen napsat o cestě domů. Vyjeli jsme v sobotu kolem 7 hodiny, převlékli jsme se, nasnídali, sbalili a odjeli.
Napřed jsme narazili na chorvatské a slovinské hranice. Protože
obě země nejsou členy Evropské unie, tak se tam musí dávat
pasy. Druhou zastávkou byl McDonald’s v Rakousku. Měli jsme
tam výborné hamburgery a hranolky a mohli se vyřádit na veliké
prolézačce s tobogány. Asi v 20:00 jsme byli doma, umyli se, převlékli se do pyžam, vyčistili zuby, a protože jsme byli hodně unavení, lehli jsme do postele, usnuli a nechali si o všem pěkně zdát.
Zuzana Schmalzová, 4. A
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Zahájení školního roku bylo pro prvňáčky a jejich rodiče 1.
září 2014 v 8:00 hod. v budově ZŠ. Děti i jejich rodiče přivítal
v počítačové učebně pan ředitel spolu s panem starostou. Po
uvítání a předání pamětních listů se děti setkaly se svými paní
učitelkami. V letošním roce máme dvě první třídy, jejich paní učitelky jsou Zlatka Floriánová a Jitka Kolaříková. Všem prvňáčkům
přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku, hodně zážitků, spousty nových kamarádů, hodné paní učitelky a jenom
samé jedničky.
třídní paní učitelky

Soutěž v anglické recitaci
V loňském roce jsme se třeťáky uspořádali soutěž v anglické
recitaci, a protože byli žáci šikovní, nacvičovali jsme básničky i
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letos. V pátek 16. května dvacet odvážlivců ze čtvrté třídy předneslo své naučené říkanky. Připravovali se svědomitě a na výkonech to bylo znát.
Vyhodnotit nejlepší byl oříšek, vítězové jsou pro nás všichni.
Nicméně porota rozhodla a pořadí je následující: 1. místo – Anička Jurkovičová, 2. místo – Lucie Syslová, Sabina Böhmová, Pavlína Glížová, 3. místo – Michal Havelec a Aleš Danihel. Zvláštní
cena za hezký přednes a výslovnost patří Terezce Kristkové.
Srdečně všem gratulujeme.
Mrg. Jitka Harnušková a Mgr. Dagmar Mačicová

Adopce na dálku
Vysvědčení z Indie
Během letních prázdnin k nám dorazily dopisy od ,našich
žáků“ z Indie. Nechyběla dvě vysvědčení, která nás moc potěšila. Oba chlapci ve všech předmětech dosáhli velmi pěkných
výsledků, ani jeden z nich nebyl pod hranicí padesátiprocentní
úspěšnosti. Předměty, kterým se Anthony a Malige učili, byly:
kannada (indické písmo), angličtina, matematika, vědy, hindština a sociální předměty. Navíc díky penězům od nás chlapci navíc, kromě zajištění školní docházky, dostali: školní obuv, knihu,
školní uniformu, aktovku, vánoční dáreček a jednodenní tábor v
centru pomoci.
Také letos se budeme snažit vybrat dostatek příspěvků na
podporu obou chlapců, na jejich vzdělávání a tím na lepší vyhlídky do života. Během října všechny děti obdrží bližší informace,
během listopadu bychom vybírali příspěvky a v prosinci by proběhla platba na další školní rok.
Jsme velmi rádi, že se projekt Adopce na dálku podařilo velmi
úspěšně nastartovat v našem městě. Doufám, že se podaří v
něm stejně skvěle pokračovat. Dali jsme těmto chlapcům skvělý
dárek rok chodit do školy, a jak víme, vzdělání je dar, který je na
celý život.
Pálková Zuzana, koordinátor projektu

DOPIS OD MELVINA ANTHONYHO
MÍ DRAZÍ,
DOUFÁM, ŽE JSTE DOSTALI MŮJ PRVNÍ DOPIS A DOZVĚDĚLI JSTE SE NĚCO O MĚ A MÉ RODINĚ. JSEM ŠŤASTNÝ,
ŽE VÁM MOHU NAPSAT NOVÝ DOPIS A DÁT VÁM VĚDĚT, CO
JE U NÁS NOVÉHO. MODLÍM SE ZA VAŠE ZDRAVÍ A ZA VAŠE
RODINY. BYLO OD VÁS MOC MILÉ, MÍ PŘÁTELÉ, POSLAT MI
DOPIS O VÁS, VAŠEM MĚSTĚ A POČASÍ. PODĚKUJTE VŠEM
ZA KRÁSNÉ KRESBY A VYŘIĎTE MOU RADOST.
DOMA SE MÁME CELKEM DOBŘE. U NÁS JE LÉTO V PLNÉM PROUDU A JE ZDE VELKÉ HORKO, LIDÉ TRPÍ VEDRY
A NĚKTEŘÍ JSOU NEMOCNÍ. ŘEKY VYSYCHAJÍ A VODA VE
STUDNÍCH JE NÍZKO. NAŠE HOSPODÁŘSTVÍ TÍM STRÁDÁ.
ČEKÁME, AŽ ZAČNOU NOVÉ MONZUNOVÉ DEŠTĚ.
JSEM ŠŤASTNÝ, ŽE VÁM MOHU SDĚLIT, ŽE JSEM ÚSPĚŠNĚ POSTOUPIL DO OSMÉ TŘÍDY A ČEKÁ MĚ PRVNÍ ROK NA
DRUHÉM STUPNI (U NÁS OSMÁ TŘÍDA). TENTO ROK BUDU
STUDOVAT TŘI HLAVNÍ PŘEDMĚTY – MATEMATIKU, VĚDY A
SOCIÁLNÍ STUDIA. ČEKÁ MNE SPOUSTA NOVÉHO, CO SE
MÁM NAUČIT A MUSÍM SE NA TO HODNĚ SOUSTŘEDIT.
O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH NAŠE SPOLEČNOST POŘÁDALA JEDNODENNÍ TÁBORY V NAŠEM CENTRU. BYLI TU S
NÁMI DĚTI Z DALŠÍCH ČTYŘ CENTER. HRÁLI JSME SPOUSTU HER A ZPÍVALI PÍSNIČKY. OD TET JSME SE DOZVĚDĚLI
SPOUSTU NOVÉHO O NAŠICH TRADICÍCH, JEJICHŽ DODRŽOVÁNÍ NÁM POMŮŽE V NAŠICH STUDIÍCH. BYLI JSME POUČENI, JAK ZLEPŠOVAT NAŠE CHOVÁNÍ, ABYCHOM MĚLI
LEPŠÍ A ÚSPĚŠNOU BUDOUCNOST.
MÍ RODIČE A BRATR VÁM POSÍLAJÍ SPOUSTU LÁSKY A
PŘEJÍ VÁM PĚKNÉ LÉTO A PRÁZDNINY. BUDU OČEKÁVAT S
RADOSTÍ DALŠÍ DOPIS Z VAŠÍ ŠKOLY.
VÁŠ ANTHONY A MELVIN

Změna je život
Jedna taková změna se udála i v naší farnosti. Do srpna tohoto roku u nás působil pan farář Mgr. Pavel Křivý. Za čtrnáct
let, které v Podivíně prožil, udělal spoustu věcí. Viditelná je především opravená fasáda kostela, jeho nová střecha, odvodnění a upravený areál kolem kostela. Započal i s opravou fasády
fary. Nejen věřícím je známý pojem „maštal“, což jsou opravené
chlévy a budovy na farním dvoře. Využívány jsou pro zkoušky

chrámového sboru, výuku náboženství, ale i pro oslavy a jiné
společenské události. Z iniciativy P. Křivého se začaly konat oslavy Dne dětí, Dne matek, konce školního roku, konce prázdnin,
Mikuláš, představení živého Betléma. Některé akce pak převzaly
Podivínské maminky. Uskutečnily se také farní zabíjačky a jarní
i podzimní burzy oblečení. Všem dětem byla pravidelně nabízena možnost strávit prázdniny na táboře, který pan farář pořádá.
Snad nejznámější akcí se stalo pochovávání basy, za
které také vděčíme našemu bývalému panu faráři. Hlavně „kosteloví“ pak navštěvovali žehnání aut a aktovek,
poutě, katecheze pro dospělé, cestománie, svátostná
požehnání, májové pobožnosti, křížové cesty. Každý
měsíc jsme si mohli přečíst nové číslo časopisu, které
pan farář vydával a nazval Zrníčko.
V neděli 10. srpna odsloužil pan farář svou poslední
mši v Podivíně. Na jejím konci mu byl předán dárek od
farníků – krásné multifunkční hodinky, které hned po mši
začal nosit. Kdo měl zájem, mohl se pak s panem farářem rozloučit na farním dvoře, kam všechny přítomné
na mši pozval. K pohoštění se na rožni točila pečínka a
zapíjela se točeným pivem. Počasí přálo, posezení bylo
příjemné. V následujícím týdnu se pan farář odstěhoval
do nového působiště. Jsou jím Dolní Loučky. Za působení u nás mu děkujeme a přejeme mu hodně Božího
požehnání, sil, radosti v duši a dobré lidi kolem sebe.
Farní rada
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NAŠE FARNOST MÁ NOVÉHO PASTÝŘE
Slavnostní mší svatou v neděli 17. srpna 2014 uvedl do funkce nového duchovního správce
podivínské farnosti břeclavský
děkan Th Lic. Josef CHYBA.
Naším novým farářem se stal
Mgr. Slavomír BEDŘICH. Při této
příležitosti byl požádán, aby nám
přiblížil své životní cesty, i jak si
představuje naplnit své náročné
poslání na svém novém působišti:
Narodil jsem se v roce 1962
v Hustopečích u Brna. Pocházím tedy z břeclavského regionu
obce Borkovany. Rodiče pracovali v zemědělství.
Už tatínkovi prarodiče předkládali Bohu přání, aby se jejich
vnuk stal knězem. Nestalo se
tak.
Tatínek byl jediný syn. Měl
ještě starší sestru. Naše rodina
je věřící.
Sám jsem přijal víru jako zvídavé dítě, kdy jsem si celé mládí
kladl otázky a hledal na ně odpovědi. Nauka víry mne zajímala tedy od dětství, aniž bychom
rodiči, spolu se dvěma bratry, byli do něčeho manipulováni. S
radostí jsem pomáhal ve farnosti a měl rád všechny kněze, kteří
v ní během času působili.
Že bych se měl já někdy stát knězem, jsem si nepřipouštěl.
Vyučil jsem se řemeslu, elektromontérem a vize mého života
byla v tom, že budu pracovat a po vojně založím rodinu. Do nějakých studií se mi už nechtělo. Maturita nebyla. No a následovalo
ono po vojně.
Se skupinou mladých jsme si vyjeli v r. 1985 na pouť do Rajhradu, ku příležitosti 1100 let od úmrtí sv. Metoděje. Tam nastal
silný okamžik, který mne vnitřně oslovil a vybídl k tomu, abych
ve svém životě nastoupil cestu ke kněžství. Tedy povolání. Byl to
šok. Celou noc jsem probrečel, totální životní změna, moje plány
šly stranou. Dalších 14 dní jsem s tím bojoval a čekal jsem, že se
z toho třeba jen vyspím a že toto, co bylo zaseto do mého nitra,
odezní. Nestalo se tak a já tomuto volání podlehl tím, že jsem
řekl Bohu své ano. Po tomto okamžiku mého souhlasu, mne naplnila velká radost a chuť zakousnout se do nového dobrodružství. Hm, a co maturita? I na tu už byla chuť. Musel jsem si ji
udělat během zaměstnání. Jelikož jsem jezdil po montážích, bylo
třeba pracovat na jednom místě. Dal jsem tedy dosavadnímu zaměstnavateli výpověď. Stalo se. Ale najednou, jako blesk z nebe,
tento zaměstnavatel vypsal možnost studovat i v tomto podniku
s tím, že budu pracovat v Brně. Využil jsem toho. Bylo nás pět,
co měli o školu zájem. Šli jsme před komisi, která měla jednotlivé
uchazeče o střední studium doporučit. Ale bylo něco za něco. Šel
první. Ptáme se jej pak, co bylo? Prý musel podepsat do strany!
Taktéž další tři. Pro mne šok, protože jsem zamýšlel věci s „podpisem“ neslučitelné. Vstupuji já: „Pane Bedřich, něco za něco.“
Šok trval. V tom se ozvalo: „Stáhněte výpověď.“ Další šok, ze
zázraku, který se právě udál. Zázrakem jsem byl přijat na školu,
zvláště když moje přihláška zapadla ve škole za stůl a oni ji objevili až po mé urgenci. Tedy rychle zkoušku k přijetí a pak hned
„jste přijat“. Dalším zázrakem jsem školu zdárně dokončil. Píšu
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schválně „zázrakem“, protože
celý proces byl ještě složitější,
než by si čtenář představoval.
Takže několik zázraků a k tomu
ani jeden vhozený klacek pod
nohy, což byl v té době osmdesátých let také zázrak.
Vše šlo hladce, až ke zdárné
státní zkoušce již na olomoucké teologické fakultě. Přehoupla
se totiž doba a my vkročili i do
nábožensky svobodného světa.
Roční jáhenskou službu jsem
absolvoval v Pohořelicích a
dvouletou kněžskou službu kaplana v Židlochovicích.
Odtud jsem byl panem biskupem poslán a pověřen službou
faráře v Lysicích na Blanensku.
Tehdy tam byl velký problém.
Tamější pan farář silně bojoval
zvláštním způsobem ve škole či
proti škole za naplnění určitých
mravních povinností pro žáky z
věřících rodin. Spory trvaly dlouho, proto se biskupství rozhodlo
změnit tento stav. Můj pobyt v
Lysicích trval 18 let. Letos jsem se svými spolubratry oslavil 20
let kněžství. Bylo zajímavé, že jsem měl během toho období 4x
z Lysic odejít a situace se vždy na poslední chvíli změnila v můj
prospěch. Myslel jsem si do poslední chvíle, že to bude i letos.
Nestalo se tak. Ale do Podivína jsem se těšil. Opět nové dobrodružství, blíže k domovu a ke svým přátelům.
Mám zkušenost, že za 18 let prožitých v Lysicích se podařilo hodně udělat na poli vnějším i vnitřním. Jako většina farností
má hospodářské zázemí. Vybudovali jsme farní sál, hezký dvůr,
mateřské centrum, opravili všechny tři kostely zvenku i zevnitř, s
ústředním topením a wc. Do srdcí lidí se zasévala ona krásná naděje, kterou Bůh připravil každému člověku. Pracovalo se s dětmi
a celými rodinami. Rostl duchovní život. Jenže to všechno vzniklo
spontánně, neplánovaně. Původně jsme se začali s mládeží a
pak mladými rodinami scházet pod ořechem na farním dvoře a
mezitím za námi vyrostlo něco pěkného, byť to stálo mnoho úsilí
a let.
S čím začínám zde? Všechno chce svůj čas. Stavím a pokračuji na díle svého předchůdce, který zde vskutku nelenil a
vykonal mnoho práce. Pro mne je zatím důležité získat důvěru,
to, že zamýšlené hodnoty ať už vnější či vnitřní, myslím vážně.
Na důvěře se pak dá stavět mnoho. Zatím se trošku zabydluji, byl
jsem ve škole, slavíme bohoslužby, poznávám lidi a oni mne. Tak
se teprve vytvářejí vztahy a ty jsou pro společenství lidí, kteří žijí
víru, moc důležité. Budu mít největší radost, když v místních farnostech, Podivíně, Ladné, Rakvicích a Přítlukách, získáme pro
víru více lidí, protože víra není zákon a povinnosti, ale radost z
toho, že víme a můžeme žít vztah k milujícímu Bohu, který má
s námi lidmi ještě mnoho velkých plánů. Tento, zatím náš svět, v
němž žijeme svou svobodu životních rozhodnutí, je jenom začátek a cesta k Němu.
Pro Podivínský zpravodaj připravil a fotografií doplnil
Vlastimil Němeček st
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Maminky a město Podivín
pořádají

v sobotu 18. října 2014 od 16:30 hod

„Průvod Světlušek“
Akce se uskutečnív Pohostinství u Šveca.
Bude připravena:
- tvořivá dílna,
- soutěže pro děti,
- RC auta pro děti,
- opékání špekáčků,
- ohnivá show.
Vše zakončíme lampionovým průvodem na dětské hřiště Hliníky.

12. YMCA-SKAUTský oddíl Podivín
JEDEN PRSTEN VLÁDNE VŠEM
ANEB TÁBOR PÁNA PRSTENŮ
Letos jsme se v rámci celotáborové hry převtěleni do elfů,
čarodějů a hobitů vydali zničit prsten moci a zachránit tak Středozem před nadvládou zla a temna. A že tato záchranná akce
nebyla vůbec jednoduchá a stála nás mnoho sil, trpělivosti a odvahy, potvrdí každý, kdo se jí zúčastnil. Cesta k vítězství dobra
není procházka růžovou zahradou, což si Společenstvo prstenu
vyzkoušelo na vlastní kůži, když se za sněhové bouře a vichřice pokoušelo zdolat nebezpečné pohoří. Co naplat hory byly
zrádné, Caradhas se zlobil a tato cesta byla neúspěšná. Naštěstí
se chrabří zachránci nenechali odradit, vydali se vstříc tajemné
Morii a dál srdnatě bojovali za záchranu světa. Svedli lítý boj proti
skřetům nejen v bitvě u Helmova žlebu, ale také v rozhodující
bitvě na Pelennorských polích, rozluštili starou píseň psanou v
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pavučin obludné Oduly. Na závěr svého nebezpečného putování
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se jim podařilo vhodit prsten do Hory osudu, kde byl vykován, a
zachránit tak celou Středozem…
Dny na táboře jsou dlouhé a my jsme jejich čas využili doslova
do poslední minuty. Proto jsme mimo výše zmíněných etapových
her zvládli ještě další spoustu věcí: zopakovali jsme si paměť a
morseovku ve hře Morseso, postavili si kvalitní přístřešky v rámci
tzv. Dne nezávislosti, okusili, jak těžký život mají pošťáci v Nepálu a zastříleli si z kuše, luku, vzduchovky, foukačky nebo praku.
Dokonce ani umělecky založení účastníci tábora nezůstali ochuzeni, protože věřte nebo ne, jedno odpoledne se les u tábora
proměnil ve velkou galerii, kde visely takové umělecké skvosty
jako Munchův Výkřik, či Dáma s hranostajem od Leonarda da
Vinciho. A milovníci hudby? Ti si přišli na své každý večer v teepee, kdy se u ohně zpívaly písně veškerých existujících žánrů…
Myslím, že mluvím za všech 49 účastníků tábora, když prohlásím, že jsme si tento tábor v kruhu přátel a v duchu skautských
ideálů opravdu užili.
Neši

Dramatický obor v Podivíně
I v tomto školním roce pokračuje výuka dramatického oboru
v Podivíně. Navazuje na předchozí školní rok, který byl zakončen Výročním vystoupením oboru dne 10. června 2014 v Besedním domě. Po roční odmlce se zde předvedly děti z kroužku
Dramaťáček při mateřské škole se závěrečným vystoupením
Maxi, nezlob! na motivy knihy Maurice Sendaka Tam, kde žijí
divočiny. Žáci přípravného a 1. ročníku představili svoji práci na
Pohádce o hadích nožkách z knihy Hany Doskočilové Pohádky
pro děti, pro mámy a pro táty. Žákyně prvního a druhého ročníku
se mj. zabývaly temporytmem, ke kterému využily knihu Vladimíra Škutiny Kde bydlí čas. V neposlední řadě mohli diváci shlédnout soutěžní dialog Hany Mildnerové, Emy Zimmermannové a
absolventky I. stupně naší školy Kateřiny Masaříkové Alenčina
zkouška na motivy knihy Lewise Carrolla Alenka v říši divů. S
tímto krátkým představením děvčata zabodovala na Krajském
kole soutěžní přehlídky literárně dramatických oborů základních
uměleckých škol, která se konala v Brně dne 2. dubna 2014.
Oceněna byla režie a herecká vybavenost děvčat. Za zhudeb-

nění závěrečné ukolébavky zaslouží velké díky kolega Richard
Lekavý. Této významné soutěže oboru, konající se, bohužel, jednou za šest let, se z podivínských žáků úspěšně zúčastnila také
Dorota Heráková spolu s břeclavskou spolužačkou s dialogem
Jiřího Suchého Náš dům je jedna rodina. Představení bylo hodnoceno jako velmi něžné a milé.
Další akce, kterých jsme se zúčastnili, byly např. Noc venku
Oblastní charity Břeclav, Setkání s Mikulášem Podivínských maminek, Okresní kolo Dětské scény 2014, Noc kostelů v Zaječí,
vystoupení na ZUŠ Břeclav či v Kulturním domě Delta Břeclav.
Také v literární soutěži vyhlášenou Centrem pro rodinu a sociální péči Hodonín uspěla naše žákyně Ema Zimmermannová
se svojí prací na zadané téma Proč si myslím, že je to skvělé
manželství. Obsadila 2. místo, a tím získala jednu z hlavních cen.
Všem jmenovaným i nejmenovaným dětem a žákům tímto
děkuji za svědomitou práci, rodičům za podporu, ochotu a pomoc a těším se ze setkávání i v tomto školním roce.
Darina Heráková, učitelka LDO ZUŠ

Ukončení sportovního roku
dobrá nálada. Zazpívali
jsme si za doprovodu harmoniky, někteří si dokonce
i zatančili.
Nezbývá než dodat, že
se v září těšíme opět v sokolovně.
Sportu nazdar.
TJ Sokol Podivín

V sobotu 21. června jsme se setkali na starém koupališti u starého ramene řeky Dyje, abychom společně zhodnotili a zakončili
uplynulý úspěšný sportovní rok. Počasí nám ten den přálo a tak
jsme strávili příjemné odpoledne.
Pro děti byly připraveny soutěže, malování na obličej, střelba
ze vzduchovky, kuše, plavba na raftu po Staré Dyji. Děti za své
výkony dostaly čokoládové medaile.
Nechybělo výborné občerstvení, domácí moučníky a hlavně
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Sokolové ze Slovácka
Sokolové ze Slovácka po čase opět uctili památku tragické smrti Miroslava Tyrše
OETZ (RAKOUSKO) – Již rovné
čtyři desítky let se
v rakouských Tyrolských Alpách konají
vzpomínkové
srazy na památku
Dr. Miroslava Tyrše,
který v 19. století
spolu s Jindřichem
Fügnerem
položil
základy dobrovolné
tělocvičné organizace Sokol. Po delší
době tato významná
mezinárodní akce
opět nepostrádala
zastoupení v účasti
členů sokolské Župy
Slovácké, jež zastřešuje 26 tělocvičných jednot z Dolňácka, Horňácka i z Podluží. Na další, tentokrát už 41. sraz, tak začátkem
června vyrazila výprava složená ze zástupců Hodonína, Velkých
Pavlovic a Podivína.
„Z Hodonína do Oetzu je to více jak sedm set kilometrů, takže
najít nadšence, kteří by se obětovali cestovat kvůli třem svátečním dnům až téměř k italským hranicím, nebylo zrovna lehké.
Ale musím přiznat, že velkou roli v našem rozhodování sehrála
osobní pozvánka od našich kamarádů a bratrů ze Župy Rakouské, kteří letošní setkání organizačně zajišťovali. „Cvičili jsme společně v rámci Středoevropské osmnáctky skladbu Chlapáci III. a
jak z nácviku, tak i z XV. Všesokolského sletu v Praze nás pojí
obrovské kamarádství,“ uvedl Kamil Vinklárek, starosta T.J. Sokol
Hodonín, nadšený volejbalista a tentokrát i obětavý řidič.
Náročná cestovní výzva přitom byla i jedinečnou šancí prověřit nově pořízené zánovní vozidlo pro devět osob, které hodonínská jednota letos na jaře pořídila na nejrůznější sportovní
výjezdy a akce, ať už z řad zápasníků, florbalistů, odbíjenkářů či
dalších členů. Zbývalo tedy jediné – naložit do stříbrného speciálu vše potřebné včetně historických krojů, dobového praporu, sportovní výbavy či dobré nálady a v navigaci nastavit cílové
místo v Oetzalském údolí.
Údolí skonu Tyrše i Ötziho
Malebné a velmi rozsáhlé ledovcové údolí Oetztal je vyhlášené nejen Tyršovým skonem či skvělým zázemím pro řadu
adrenalinových sportů, jakými jsou alpské lyžování, horolezectví,
paragliding, ale i zásluhou nálezu těla pravěkého muže, jenž byl
objeven náhodou v roce 1991 a dosud je předmětem zkoumání
řady vědců. Ötzi, jak byla přirozená mumie člověka z doby přibližně 3300 let př. n. l. pojmenována, vědce zaujal na místě poblíž
rakousko-italských hranic ve výšce 3210 m n. m. Tento pravěký
člověk zemřel na následky zranění, když jej někdo střelil šípem
do zad, avšak kromě tohoto zranění měl Ötzi i podlitiny a řezné
rány na dlaních, zápěstí a hrudi.
Shodou okolností vydržel jeho neporušený trup v ledu až
do dnešní doby, kdy se výrazněji otepluje klima. Nález vzbudil
obrovskou senzaci, neboť tělo bylo tak dobře zachováno, že se
původně nálezci domnívali, že se jedná o ostatky člověka, který
zahynul v horách před pouhými několika desítkami let. Zásluhu
na jeho dokonalé mumifikaci měly právě drsné klimatické podmínky, které občas panují i během letních sokolských srazů, je-

jichž účastníci se ve své bohaté historii museli hned několikrát
vypořádat s přívaly sněhu, ledových krup, či silnými poryvy větru.
Letos ale bylo počasí jako vystřižené z katalogu přímořských letovisek, a tak se přes tři stovky účastníků mohly oddávat nejrůznějším výkonnostním či oddechovým aktivitám.
Volejbal, lukostřelba, běh okolo jezera či
exotické mölkky
Třídenní sraz na louce u oblíbené výletní osady Piburg, rozprostírající se ve výšce 915 m nad nejteplejším koupacím jezerem Tyrolska, pravidelně pořádají od roku 1973 střídavě sokolské
župy Bavorská, Rakouská a Švýcarská. Scénář setkání naplňuje
heslo sokolstva, a tak po slavnostním nástupu a vztyčení vlajky
byli v programu vídeňských organizátorů turnaj v odbíjené, lukostřelba, vrh koulí, běh zdatnosti, zábavné hry pro děti a mládež
a také kultovní vikingská hra mölkky, pocházející z jižní části Finska. „Tahle nám doposud neznámá zábava s krásně opracovanými dřevěnými kolíky našemu týmu sedla a nakonec dala dobrý
základ pro celkové čtvrté místo v dovednostní soutěži družstev.
Horší už to bylo ve volejbalu, kde na nás vinou neznalosti prostředí a nedostatečné aklimatizace zbyl pomyslný černý Petr,“
zhodnotil snahu hodonínské výpravy pod vysokou sítí Milan Václavík, člen výboru T.J. Sokol Hodonín a předseda odboru sportu.
Za zmínku ale stály i individuální výkony, a to zejména bronzové příčky Milana Václavíka a Jany Václavkové v moderní lukostřelbě. Solidním čtvrtým místem v běhu okolo Piburgského
jezera se blýskl praporečník výpravy Eduard Mezera, jenž navzdory tropickému počasí a více jak třísetmetrovému převýšení
až do poloviny závodu vedl a diktoval tempo, aby o medailovou
pozici přišel až v závěrečném stoupání. Borci ze Slovácka si pak
připsali i jeden neoficiální primát, a to za sudy osvědčeného pivního moku, které přivezli s sebou i spolu s velmi příznivou českou
cenou, takže v obrovském vedru chutné pěnivé osvěžení kvitovali takřka všichni účastníci srazu.
Zádušní mše a průvod po břehu dravé řeky
Krásný alpský víkend vyvrcholil v pondělí, kdy celé Rakousko
slavilo Svatodušní svátky, a tak i sokolové z Čech, Moravy, Slovenska, Slovinska, Francie, USA, rakouské Vídně, bavorského
Mnichova a švýcarského Luzernu museli opustit svoji travnatou
základnu pod nádhernou třítisícovkou Acherkogel, aby oděni
do svátečního zamířili na zádušní mši pod širým nebem. Ta se
sloužila jak za Dr. Miroslava Tyrše, tak i za zesnulé členy obce
sokolské na náměstíčku u školy v Otzu a její součástí bylo i folklórní vystoupení souboru Formani ze Slatiňan, který se staral o
dobrou zábavu i během předchozích dvou večerů u velkého táboráku.
Pak již byl na programu jen finální bod velmi zdařilého srazu
– slavnostní průvod po břehu dravé alpské řeky Achy. I za účasti
představitelů České obce sokolské v čele se starostkou Hanou
Moučkovou směřoval dlouhý průvod mnoha desítek Sokolů až
na místo s pamětní deskou, kde v roce 1884 ve věku 51 let za
nevyjasněných okolností tragicky zahynul Miroslav Tyrš. Součástí
pietního aktu byl nejen vzpomínkový proslov Tomáše Frey – Materny, starosty Župy Rakouské, či pocta praporečníků v dobových krojích a s historickými prapory na dřevěném mostě přes
vymleté koryto ohlušující Achy, ale i upřímná pozvánka na 42.
setkání v roce 2015, které organizačně zaštítí členové sokolské
jednoty ze Švýcarska. Definitivní tečku pak udělal zpěv české a
slovenské hymny z doby společného státu, po kterém ještě následovalo nekonečné pořizování památečních snímků pietního
místa v nádherném koutě severního Tyrolska.
Eduard Mezera
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T.J. Sokol Podivín v Oetzu
Začátkem června, na základě pozvání starosty Župy Rakouské bratra Frey-Materny se Župa Slovácká, a za Sokol Podivín
náčelnice Marcela Kingová, zúčastnila krásné sportovní, kulturní a pietní
akce V Oetzu, místa úmrtí Dr. Miroslava Tyrše.
Na louce pod malebnými tyrolskými horami se sešli nejen představitelé
České Obce Sokolské, ale i sokolové
z celého světa všech věkových kategorií, nejstarší účastnice této akce ve
věku 94 let přijela z České republiky
s osobním darem pro starostu města
Oetzu.
Po tři dny se všichni nadšeně zúčastňovali sportovních aktivit, výletů a
večerního zpívání u táborového ohně.

zpravodaj
V neděli, poslední den tohoto nezapomenutelného setkání, se
všechny sestry a bratři sešli u pomníku Dr. Miroslava Tyrše a
dlouhý průvod se vydal ke kostelu, kde na otevřeném prostranství proběhla pietní mše věnována nejen vzpomínkám Miroslavu
Tyrši, ale i na počest všech sokolů, sportovců a světovému míru.
Byla to opravdu krásná akce
a příležitost navázat nová přátelství. Všichni kdo tam byli, mluvili
česky a byli ohromně přátelští.
Marcela Kingová, náčelnice
T.J. Sokol Podivín

Místní akční skupina Vinařská
Místní akční skupina (MAS) Vinařská je dobrovolné občanské sdružení založené na budování partnerství mezi podnikateli, veřejnou sférou a neziskovými organizacemi.
Posláním Partnerství subjektů s názvem „Místní akční skupiny Vinařská“ je podpora trvalého rozvoje území Dobrovolného svazku
obcí Lednicko - valtického areálu, a to zejména prostřednictvím podpory projektů regionálního významu. Jedním z mnoha úkolů
MAS je získávání finančních prostředků z Evropských dotačních fondů, v našem případě na podporu podnikatelské činnosti v oblasti
vinařství a zemědělství.
Působnost MAS Vinařská je na území obcí a měst LVA: Lednice, Valtice, Hlohovec, Podivín, Rakvice, Přítluky, Bulhary, Velké Bílovice. Na území o rozloze 192,86 km2 v působnosti MAS Vinařská žije 18.977 obyvatel (údaje z 21. 12. 2011), hustota obyvatel na 1
km2 je 98,4 obyv. a výměrou vinic 2.097 ha se řadí LVA mezi vinohradnické velmoci evropského významu.
MAS Vinařská působí na území, schválené zastupitelstvy těchto obcí a měst:
• Lednice,
• Valtice,
• Hlohovec
• Bulhary,
• Rakvice,
• Přítluky,
• Podivín,
• Velké Bílovice
Členové MAS Vinařská
Milan Sedláček, Sdružení Velkobílovičtí vinaři, Vinařská akademie Valtice, ZD Bulhary, DSO LVA, Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc., Vinné sklepy
Valtice, OS Dechová hudba, Ing. Jiří Kopeček, OS Bylinková zahrada, Ing.
Přemysl Krejčiřík,OS Průvodce parkem, Martin Štěpánek, Agrosort Podivín
s.r.o., Jaroslav Tuček, Město Valtice, Obec Lednice,Obec Rakvice, Město
Podivín, Město Velké Bílovice, Obec Přítluky, Obec Bulhary, Národní vinařské centrum Valtice, Lázně Lednice, Marie Vlková, Nadační fond Ledňáček,
Vlastimil Peřina, Ing. Zdeňka Kalužíková,

POSTOJ

Oslava 17. listopadu

V pátek 27. 6. 2014 jsme se již po čtvrté setkali na hudebním
festivalu Podivafest, který pořádal občanský spolek Postoj pod
záštitou města Podivín. Postupně se na pódiu představilo sedm
kapel v čele s legendárními Blue Effect. Svou zdařilou premiérou
nás poctilo nově vzniklé podivínské hudební seskupení IN VINO
MUSICA. Atmosféru festivalu dokreslovala mimo jiné breaková
taneční skupina Bezmasacrew. Pro děti byla hlavním hřebem
festivalu nafukovací horolezecká stěna. Všem, kteří dopomohli k
realizaci festivalu, mockrát děkujeme. Pevně věříme, že se našla
řada z Vás, kteří si festival náležitě užili, čímž tak naplnili náš cíl.
Děkujeme.
Kristýna Vaňková

Postoj, o.s. připravuje v souladu se svými stanovami vzpomínkový program na oslavu významného 25. výročí od sametové revoluce. Chtěli bychom si tímto setkáním společně se staršími ročníky připomenout chvíle pádu komunismu a ty mladší pak
seznámit s předrevoluční dobou.
Na sobotu 8. listopadu přijali pozvání mladí divadelníci z občanského sdružení Onion Picnic. V režii Vítězslava Větrovce zahrají dva herci, Václav Hanzl a břeclavský Slávek Bílský absurdní
drama polského dramatika Slawomira Mroźeka Emigranti, který je mezinárodními kritiky často přirovnáván k našemu Václavu Havlovi. Jde o příběh emigrantů prožívajících ve stísněném
sklepním bytě srážku s realitou a konfrontaci s neviditelným svě-
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tem „venku“. Hra je velmi kladně přijímána významnými českými
divadelníky.
V neděli, v předvečer státního svátku, 16. listopadu by pak
měla proběhnout přednáška spojená s výstavou dobových materiálů a dokumentů a ve večerních hodinách zahraje v Podivíně
dnes již legendární kapela The Plastic People of the Universe.
Tato hudební skupina hrající od roku 1968 nepodlehla tlakům
tehdejšího režimu, což v roce 1976 vyvrcholilo uvězněním několika členů. Následně zorganizovaná kampaň v čele s již zmíně-

ným Václavem Havlem vyvrcholila v lednu 1977 Chartou 77. Tak
se stala „rock´n´rollová“ skupina podnětem k semknutí demokratické opozice všech směrů, jaké nemělo v tehdejších komunistických zemích obdoby.
Pevně věřím, že přijmete pozvání na tyto námi připravované
akce k tak významnému výročí, že oslovíme spoluobčany, kteří
mají pro činnost našich dobrovolných členů pochopení, a společně najdeme v našem městě vhodné prostory.
Darina Heráková, předseda občanského sdružení Postoj

Krojované hody a hodky 2014

Ve dnech 5., 6. a 12. 7. 2014 proběhly v našem městě krojované hody a hodky.
Letošní hody byly z části netradiční, protože se nám po letech
opět nepodařilo zvolit stárky. Jednalo se tedy o „chasovní hody“,
které pro Vás letos připravili krojovaní: Jakub Zezula, Marek
Huňa, Tomáš Švrček, Pavel Švrček, Lukáš Čech, Jiří Rotter, Marek Rotter, Marek Němec, Petr Spěváček, Ján Koch, Bára Zezulová, Veronika Stará, Eva Kosová, Adéla Švecová, Markéta Gá-

lová, Tereza Kršková, Markéta Kršková a Monika Pecháčková.
K tanci i poslechu vyhrávaly DH Zlaťulka, DH Ištvánci a DH
Lanžhotčanka.
Tímto bychom chtěli také poděkovat všem, kteří jakýmkoliv
způsobem přispěli k úspěšnému uspořádání letošních krojovaných hodů, ať už svou pomocí na přípravách nebo svou návštěvou hodů. Moc Vám všem děkujeme za podporu!
Zároveň zveme mladé nadšence, které by zajímalo vyzkoušet si jaké je to trávit čas v kolektivu mladých lidí, které spojuje
folklor. Přijďte mezi nás! Jako chasa se nesetkáváme pouze kvůli
pořádání podivínských hodů a krojovaného plesu, ale společně také navštěvujeme hody přespolní, kde se seznamujeme a
potkáváme s krojovanými mladými z různých obcí z blízkého i
dalekého okolí.
Zkoušky, kde tancujeme, zpíváme a domlouváme se na akcích, které společně pořádáme, se konají většinou ve školní
tělocvičně. V případě zájmu se nebojte kontaktovat kohokoliv z
chasy a ověřit si, že se zkouška koná.
Na našich stránkách www.chasapodivin.estranky.cz bude
uveden termín první podzimní zkoušky.
Chasa Podivín

Klub lodních modelářů
Ve dnech 6.− 7. 9. 2004 jsme se v Třebíči zúčastnili dalších
soutěží ze seriálu MI-ČR a Moravského poháru, v kategoriích
EX a F4 A.
Po prázdninové přestávce se našim svěřencům opět dařilo a
získali tak další cenné body do závěrečného hodnocení.
Kat. EX Ž:
Martin Lauterbach
1. místo
Jan Rybka		
2. místo
Kat. EX 500:
Klára Dubšíková
3. místo

K těmto výsledkům blahopřejeme a přejeme našim modelářům, aby svá umístění zopakovali příští víkend v Dolním Žlebu.
Za Klub lodních modelářů Calypso
ZH
29

Podivínský

zpravodaj

Traktoriáda se líbila
Třetí ročník traktoriády Podivínský mazec uspořádaly v sobotu
26. července Domácí traktory klub Podivín, město Podivín a Tělocvičná jednota Sokol Podivín.
Necelé tři stovky diváků sledovaly se zájmem devatenáct traktorů, které se musely poprat se záludností tratě i překážek. Pořadatelé přichystali na panském kopci čtyři soutěžní disciplíny.
Královskou disciplínou je vždy při těchto akcích jízda v terénu
na čas. Jen pár traktorů dokázalo projet trať beze ztráty kytičky.
Většina nedokázala zdolat záludné obrovské muldy, musela je
objet a byla penalizována. Druhou soutěžní disciplínou bylo couvání s dvojkolovou vlečkou. Tady pořadatelé připravili dvě. Jednu
do závěsu na svořeň
a druhou na kulu.
Třetí a čtvrtou disciplínou byl traktor
blesk a traktor šnek
– nejrychlejší a nejpomalejší traktor. Pro
regulérnost závodu
byly stroje z blízkého
i vzdáleného okolí
rozděleny do tří kategorií: domácí traktory
benzín a diesel a tovární malotraktory.

Dříve než pořadatelé sečetli časy a vyhodnotili jednotlivé disciplíny, proběhlo ocenění nejstaršího, nejmladšího a nejvzdálenějšího účastníka s traktorem. Nejstarším účastníkem byl vyhlášen Emil Duhajský (73 let) Podivín, nemladším Petr Spěváček
(23 let) Podivín a nejvzdálenějším účastníkem byl František
Chrást Oslavany okr. Brno venkov. Top cenu – Pohár konstruktérů převzal Emil Duhajský startovní číslo 14 jezdící za stáj firmy
Agrosort.
Výsledky soutěže:
domácí traktory benzín – 1. František Chrást (Oslavany)
2. Martin Havelka (Rajhrad)
3. Rostislav Marčák (Kyjov)
domácí traktory diesel –

1. Ondřej Soukup (Trboušany)
2. Věroš Soudek (Přítluky)
3. Emil Duhajský (Podivín)

tovární malotraktory –

1. Jakub Havil (M. Žižkov)
2. Bronislav Lang (Cvrčovice)
3. Petr Spěváček (Podivín)

Sraz a závody podomácky vyrobených traktorů se pořadatelům vydařily a spokojenost nad celou akcí vyslovili i přítomní
diváci.

Šestnáctý titul Rostislava Svačiny
V sobotu 14. června se uskutečnilo v pořadí již 19. Mistrovství
České republiky v armwrestlingu, které pro letošek hostily jihomoravské Židlochovice. Vrchol právě skončené sezóny doznal oproti
předchozím ročníkům několika změn, z nichž nejzásadnější byla
ta, že byly vytvořeny nové kategorie pro nováčky a současně byly
rozděleny kategorie juniorů. Na juniory do 18 let a juniory do 21 let.
Podivínští závodníci nastoupili v tradičně silné sestavě a v konkurenci nejlepších pákařů z celé ČR se výrazně prosadili. Jako
první do bojů o příčky nejvyšší zasáhly juniorky, které potvrdily své
výsadní postavení ve svých kategoriích a nastartovaly medailové
žně pro podivínský oddíl. V juniorkách do 60 kg získala Michaela
Jandová druhá místa na levou i pravou ruku a stejného umístění
dosáhla i mezi ženami. V kategorii nad 60 kg získaly tituly mistryň
ČR a druhá místa Darina Kupková a Věra Mikulicová, když si prohodily pořadí na levou respektive pravou ruku. Věra Mikulicová pak
ještě přidala 2. a 3. místo z kategorie žen. V juniorské kategorii
chlapců do 65 kg obsadil Michal Zapletal ml. nepopulární bramborovou medaili, ale vše si vynahradil v mužské nováčkovské kategorii do 65 kg, ve které získal první místo pravou rukou a tím titul
mistra republiky. Ve starších juniorech do 21 let vybojoval stříbrnou
medaili David Lupač.
Poté přišli na řadu senioři a pokračovali v nastoleném trendu,

kdy opět atakovali příčky nejvyšší. Mezi ženami do 60 kg nenašla
přemožitelku Dana Surá a získala dva tituly mistryně ČR. V nejlehčí mužské kategorii do 65 kg nastoupil Lukáš Dorazil a potvrdil
svou vzrůstající formu, když i on ukořistil oba tituly mistra ČR pro
levou i pravou ruku. V kategorii do 85 kg měl podivínský oddíl dva
zástupce v podobě Pavla Stejskala a Jana Brabce, prvně jmenovaný vybojoval dvakrát 2. místo a jeho oddílový kolega dvě 4. místa. V kategorii do 95 kg se představil Rostislav Svačina ml., který
platí po dlouhá léta jako ikona své kategorie a i letos potvrdil svou
suverenitu a zvítězil svou silnější pravou rukou. Získal tak neuvěřitelný šestnáctý titul mistra ČR ve své kariéře. Levou rukou pak
přidal ještě druhé místo. V královské kategorii nad 95 kg nastoupil
další z bratří Svačinových Radek. Ten se svou tělesnou hmotností
řadí na samé dno této kategorie, normou je váha okolo 130 kg a
jeden soutěžící navážil dokonce 200 kg, přesto se dokázal v silné
konkurenci prosadit a vybojoval 4. a 3. místo na levou a pravou
ruku. Výsledkovou listinu Podivínských uzavřel v kategorii masters
do 90 kg trenér Rostislav Svačina st. ziskem dvou stříbrných medailí.
Podivínští pákaři se se ziskem 8 zlatých, 12 stříbrných a 3 bronzových medailí umístili v celkovém v hodnocení klubů na druhém
místě.

Sloupek pro družstevníky a vlastníky bytů.
V poslední době se setkávám s dotazem, jak je to s povinností
mít vyhotoven „Průkaz energetické náročnosti domu“, jelikož se v
našem tisku, televizi a rozhlase s oblibou objevují informace jak při
nesplnění povinností ze zákona či vyhlášek hrozí lidem, nebo organizacím vysoké pokuty a radí, aby urychleně lidé tyto povinnosti
splnili. Ve většině případů ovšem chybí informace, jak a v jaké míře
mají tyto povinnosti plnit.
Všeobecně se odborníci shodli na tom, že tento energetický
průkaz je nedokonalý a neřeší problematiku úspor energií tak, jak
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by měl, a proto jej v budoucnosti čekají mnohé změny. Průkaz na
základě vyhodnocení řady technických ukazatelů především definuje, kolik energie dům spotřebuje a dle těchto zjednodušených
ukazatelů zařazuje dům do jednotlivých kategorií budov. O penězích se v průkaze nedočtete nic. Protože se průkaz zhotovuje za
celý objekt, tak při pořizování jednoho bytu si moc nepomůžete.
Zájemci, který byt kupuje, daleko více řeknou účty za dodávky
energií vystavené předchozímu uživateli bytu.
Pro informaci uvádím termíny, do kdy musí mít domy vyhoto-

Podivínský
vené průkazy energetické náročnosti. Dělí se do tří kategorií dle
velikosti plochy.
od 1.1.2015 bytové domy s plochou nad 1 500 m2
od 1.1.2017 bytové domy s plochou nad 1 000 m2
od 1.1.2019 všechny ostatní bytové domy
Při prodeji domu, bytu, nebo při pronájmu bytu, musí být přílohou smlouvy průkaz energetické náročnosti domu od 1.1.2015. V
letošním roce ještě platí výjimka, a to předložení faktur za energie
z minulého období.
Domy, které budou provádět, nebo budou v nejbližší době plánovat zateplení domu, nemusí daný termín auditu dodržet. Průkaz energetické náročnosti bude součástí zakázky na zateplení
domu. Tím si ušetříte peníze za audit, který by byl před zateplením
zbytečný.
ŘÁDKOVÁ INZERCE

zpravodaj
Jelikož je málo firem, které mají akreditaci na provádění energetického auditu, je reálné nebezpečí, že průkazy energetické
náročnosti se nestihnou vyhotovit všem včas. Proto je na místě
obezřetnost před falešnými firmami.
SBD Dyje Břeclav vypisuje výběrové řízení pro zhotovení „průkazů energetické náročnosti“ a bude je zhotovovat postupně pro
jednotlivé domy. V 35. týdnu zaslalo všem SVJ, kterým zajišťuje
správu, informaci, zda se chtějí připojit s provedením energetického auditu k SBD Dyje Břeclav. Připojení k SBD doporučuji, jelikož
je zde záruka, že bude vybrána solidní firma a také příznivá cena.
Pospíšil Jiří

ÚVĚRY NA BYDLENÍ
• Snížení splátek stávajících úvěrů a půjček • Koupě RD nebo bytu

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

• Modernizace RD nebo bytu • Výstavba RD nebo bytu
• Vypořádání po rozvodu nebo po dědictví
Všechny nezávazné modelové propočty

Prodám pianino Petrof, model 114 klasik, mahagon lesk, první
majitel, zachovalé, cena dohodou tel. 604 462 931

Prodáme pozemek vhodný k výstavbě
rodinného domu v ulici Horní Valy, Podivín.
Výměra 490 m2 (12,1 x 38,4 m).
Cena k jednání 1500 Kč / m2.
Telefon pro bližší informace: 603 814 857.

jsou připravovány na míru pro Vás a ZDARMA!
Igor Kahánek, tel.: 608 776 618
www.uver-na-bydleni.cz

specialitz

ZD Přítluky, 69104 Přítluky, www.robomont.cz tel.: 736642448
604543494
‐Kovovýroba, dělení materiálu, stáčení profilů
‐Prášková lakovna, pískování
‐ Oplocení objektů, vjezdové otočné a samonosné posuvné brány
‐Novinka: otevírání bran pomocí jednoho tlačítka na mobilu
pro celou rodinu
‐Pro firmy software pro evidenci docházky (registrace příchodů a odchodů,
(podrobnosti na dotaz)
‐Sekční garážová vrata
‐ Střešní krytina LINDAB včetně návrhu šablon(dodávka materiálu
připraveného k montáži)
‐Prodej plynoinstalačního materiálu pro přípojky plynu
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AKCE ZÁŘÍ – ŘÍJEN
Roura silnostěnná
0,25m – od 159,0,5m – od 249,1m – od 379,-

Kumatox granule
300g – 59,Nádstavec – od 99,Kartáč – od 49,Ratimor měkká
návnada – 79,300g – 59,-

Roura s klapkou
0,25m – od 339,0,5m – od 439,Koleno 45°
od 269,-

Koleno
od 79,Roura slabostěnná
1m – od 89,-

Dále nabízíme:
- Pasti na hlodavce
- krmítka a napáječky pro
drůbež
- pletiva: plotová, uzlová,
pro chovatele a další...
- žárovky klasické,
úsporné, LED
NOVÝ SORTIMENT:
- nerez spoj. materiál
- segrové poj. kroužky
- gumové O kroužky
- fíbrové těsnění
- Cu, Al podložky
- České demižony.

Koleno 90°
od 289,-

Podivínský zpravodaj
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