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Informace ze zasedání zastupitelstva města
č. XVII ze dne 27.06.2013
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující body:
1. vzalo na vědomí zprávu starosty města
ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
č. XVI ze dne 16.05.2013.
2. provedlo kontrolu a vzalo na vědomí plnění
příjmů a výdajů k 31.05.2013, provedlo kontrolu
rozpočtového opatření č. 2/2013 a toto rozpočtové opatření vzalo na vědomí bez výhrad.
3. provedlo kontrolu rozpočtového opatření
č. 2/2013 a toto rozpočtové opatření vzalo na
vědomí bez výhrad.
4. schválilo darovací smlouvu s obcí Dolní
Beřkovice, Klášterní 110, 277 01 Dolní Beřkovice, IČ: 00236799. Dárce (město Podivín)
touto smlouvou daruje obdarovanému neinvestiční peněžní dar ve výši 200.000,- Kč
(slovy dvěstetisíc korun českých) za účelem
odstraňování následků způsobených povodní
v roce 2013.
5. souhlasilo s darováním pozemku p.č.

KN 1246 o celkové výměře 1.688 m2, vedeného jako ostatní plocha, silnice a pozemku
p.č. KN 1224 o celkové výměře 1.367 m2, vedeného jako ostatní plocha, silnice, vše v k.ú.
Podivín, které jsou zastavěny silnicí II/422
Velehrad-Kyjov-Podivín-Valtice do vlastnictví
Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo
nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337. Zastupitelstvo města schválilo darovací smlouvu
s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337.
Dárce, město Podivín touto smlouvou daruje
obdarovanému pozemek p.č. KN 1246 o celkové výměře 1.688 m2, vedený jako ostatní
plocha, silnice a pozemek p.č. KN 1224 o celkové výměře 1.367 m2, vedený jako ostatní
plocha, silnice, vše v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.

6. schválilo darovací smlouvu s Mgr. Bohumírou Černou, RČ: ...., trvale bytem .......
Dárce (Mgr. Bohumíra Černá) touto smlouvou
daruje městu Podivínu pozemek p.č. KN 2959/
623 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 79
m2 v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
7. vzalo na vědomí žádost Romana Meška o
prodej pozemku p.č. KN 1088 a části pozemku
p.č. KN 2325/1 vše v k.ú. Podivín a pověřilo radu
města Podivína jednáním s okolními majiteli nemovitostí o prodeji i okolních pozemků v lokalitě, případným zajištěním geometrického plánu,
vytýčením inženýrských sítí a ostatní přípravou
pozemků k možnému prodeji.
8. schválilo Směrnici o sociálním fondu s
účinností od 01.09.2013. Platnost Směrnice
o sociálním fondu ze dne 26.03.2009 končí
dnem 31.08. 2013.

Zprávy na Váš počítač
Zprávy o dění v našem městě se k Vám mohou dostávat několika způsoby. Rozhlasem, vyvěšením na úřední desce, případně tou nejjednodušší formou, a to e-mailovou poštou. Do současného okamžiku čítá databáze občanů, kteří využívají této služby, cca 250 adres, což je asi
jedna čtvrtina celkového počtu domácností.
Žádáme všechny občany města, kteří si přejí dostávat zprávy do svojí e-mailové schránky, aby zaslali svoji adresu na podatelna@podivin.cz.

O rekonstrukci plynovodu
Dobrý den, pane starosto,
Nyní pro etapu II.-IV. probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby s
termínem dodání u všech tří etap do 30. 6. 2014, tedy až s vybraným
zhotovitelem budu moci probrat detaily realizace a zjistit, kdy kterou etapu
budou realizovat – zda ještě v letošním, nebo v příštím roce do 06/2014.
Etapa č. I je v plánu realizace na rok 2015 z důvodu složitých majetkoprávních projednání, která se při projektování vyskytla.
Výběrové řízení bude začátkem září, tedy do 15. září by měl být
znám zhotovitel, oslovím ho s žádostí o předběžný plán realizace a
dám Vám obratem vědět.
V současné době Vám tedy můžu jen sdělit to, že rekonstrukce u
etapy II.-IV. proběhnou cca od 9/2013 do 6/2014.
S pozdravem
Martina Dřevěná
Toto je odpověď ﬁrmy JMP Brno, která je investorem akce REKO
MS PODIVÍN – rekonstrukce plynovodu v našem městě. Termíny zajímají jak město samotné, tak i jednotlivé obyvatele, protože akce může,
a také zcela jistě zasáhne, do jejich záměrů. Ať už jsou to zásahy většího rozsahu v případě města /rekonstrukce chodníků, výsadba stromů,
údržba ostatní zeleně …/, či v případě umístění hlavních uzávěrů plynu
na nemovitostech /domech, plotech/ soukromých vlastníků. Zrekapituluji tedy v závislosti na výše uvedené vyjádření JMP Brno to, co víme:

III
IV

Bratislavská, Zahradní
Úlehlova, Zborovská, Příční

09/2013 – 06/2014
09/2013 – 06/2014

Situační výkresy jsou k dispozici na městském úřadě u starosty města.
Do uzávěrky říjnového zpravodaje nebyly známy bližší údaje o vybraných dodavatelích a termínech realizace.
Stanislav Machovský, Starosta

ZASTUPITELÉ MĚSTA PODIVÍNA
POŘÁDAJÍ SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ K

95. VÝROČÍ
DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKA
VE ČTVRTEK 24. ŘÍJNA 2013
V 16.00 HODIN V TYRŠOVĚ SADĚ

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ
OBČANŮ MĚSTA
PROGRAM:

etapa
I
II
2

ulice
B. Němcové, Nerudova,1. Máje,
k PRIVOSU
B. Němcové, Revoluční, Husova

termín realizace
2015
09/2013 – 06/2014

- SLAVNOSTNÍ PROJEV
- POLOŽENÍ KVĚTINOVÝCH DARŮ
- HYMNA ČESKÉ REPUBLIKY

STAROSTA MĚSTA
SPOLKY A ORGANIZACE
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O investicích
Město Podivín mělo pro rok 2013 naplánováno řadu investic, z nichž je část již hotova, část je ve fázi výběrového řízení na dodavatele a část
ve fázi administrativní přípravy.
K těm hotovým patří ukončení akce „prodloužení vodovodu a plynovodu Poříčí II“, tedy akce, jejíž konečnou fázi ovlivnilo jarní chladné
počasí. Dokončení brány hřbitova, které spočívalo v konečném nátěru zděné části, neovlivňovalo počasí, ale památkáři. V tomto případě
si vymínili barvu bílou a nám nezbylo nic, než jejich nařízení akceptovat. První část bezpečnostních prvků, které snad zamezí problémům
s rychlou jízdou na ulici Bratislavská, je dokončena a zkolaudována. O
dalších bezpečnostních opatřeních se zmíním v části připravovaných
akcích. Z mapy města zmizela nemovitost na ulici Radniční /za hasičkou/, ve které bydlel Bora Sedláček. Nemovitost vykazovala statické
nedostatky, a proto došlo k jejímu odstranění. Dokončena byla rekonstrukce topení na základní škole, kde došlo k výměně stávajících kotlů
za kotle kondenzační. Spolu s izolací stropů, která byla provedena koncem loňského roku, by tak toto opatření mělo zajistit značné ﬁnanční
úspory. Bohužel se nám v tomto případě nepodaří využít dotačních
fondů na zateplení budov, a to vzhledem k památkové ochraně ZŠ.
V současné době probíhá jednání ve věci výroby a schválení oken,
které by alespoň částečně vyřešily únik tepla z budovy ZŠ. Před závěrečnými pracemi je rekonstrukce podlahy ve velkém sále Městské
haly. Po loňské opravě parket v malém sále se dočkala totální výměny i
podlaha velkého sálu. Současně s touto akcí byly instalovány rozvody
elektrické a informační sítě pod podlahou a byly znovu „nalajnovány“
veškeré plochy pro míčové a jiné hry.
K těm druhým akcím patří vodovod Za Drahou, kde v průběhu 10
dnů dojde k zahájení výběrového řízení na dodavatele. Akce, jejíž hodnota díky neustálému prodlužování trasy vedení dosáhla již 3 milionů
korun, by se měla uskutečnit nejpozději do konce tohoto roku. Stejně

O bioodpadech
Jak jistě většina z vás ví, město Podivín společně s ﬁrmou HANTÁLY a.s.
zahájily akci sběru a svozu bioodpadu,
který tvoří až 30% objemu celkově svezeného odpadu a způsobuje nežádoucí
jevy jak při skládkování, tak i při spalování odpadu.
V případě našeho města se do systému sběru bioodpadu zařadilo 200 domácností, což je oproti předpokladům
sotva jedna třetina. Řadu občanů zarazila výše poplatku, kterou ve svých materiálech uvedla a.s. Hantály. Jeho výše
vycházela z předpokládaných nákladů
na svoz, uložení, zpracování a využití
materiálu. Znovu tedy opakuji, že sběrná
nádoba je zdarma a výše poplatku, která bude vycházet z uvedených nákladů,
bude předmětem jednání až v roce 2014.
Současným problémem ovšem je, že
svozové vozidlo při malém počtu vydaných nádob musí projet celým Podivínem
a bionádoby „hledat“. Tím se náklady na
svoz neúměrně zvyšují. Proto ten nátlak,
který se mnohým zdá až podezřelý, na
co největší využití, a tedy i odběr nádob.
Svoz bio odpadu z nových hnědých
bio popelnic probíhá vždy ve čtvrtek lichý
týden až do 24. října 2013. Následně se
termín svozu vzhledem k menší „produkci“ bio odpadu upraví. O termínu svozu
jsou občané města vždy informováni
městským rozhlasem a stejně tak tomu
bude i při jeho změně.
Stanislav Machovský

tak je to v případě rekonstrukce balkonů na Penzionu, kde se čekalo
na zpracování odborných posudků a projektu opravy. Po výběru dodavatele bude stejnou metodou provedena rekonstrukce balkonu na
bytovce Újezd.
Třetí akcí jsou ty připravené, ale vyšší mocí ovlivněné. K nim patří inženýrské sítě v lokalitě Havlíčkova /Hliníky/. Jak jsem psal již
v minulých vydáních Podivínského zpravodaje, vše stálo na převodu
pozemku pod vozovkou ul. Havlíčkova ze státu na kraj, což se po více
než roce podařilo. V současné době čekáme na schválení smlouvy o
smlouvě budoucí o věcném břemeni /ano, takto se to doopravdy jmenuje/, která by měla projít radou kraje. Další připravovanou akcí /nikoliv naší/ je rekonstrukce vozovky Podivín – Lednice. Při projednávání
podkladů byl uplatněn požadavek města na instalaci zpomalovacího
prvku při vjezdu do města ze strany od Lednice. V projektu je tedy
ostrůvek, který je umístěn tak, aby byl zajištěn přístup na obslužnou
cestu ke sběrné ploše Rozmberský, ale také k budoucí lokalitě bydlení
Rybáře.
Na základě doporučení stavební komise byly pro radu a zastupitelstvo města připraveny náhradní investiční akce, které nejsou administrativně náročné a nevyžadují stavební povolení. Mohly by to být:
chodníky na hřbitově, oprava středového kříže, opravy nemovitostí ve
vlastnictví města – byty nad knihovnou a Palackého 401 /Slovákárna/,
v případě kladného vyjádření památkářů již zmiňovaná okna na ZŠ.
Do uzávěrky zpravodaje nebyly známy výsledky jednání o náhradních investicích.
Stanislav Machovský

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byly vyhlášeny na
pátek a sobotu 25. a 26. října 2013
Místem konání volby je
okrsek č. 1 obřadní síň v I. patře budovy městského úřadu č.p. 180
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
Boženy Němcové, Družstevní, Havlíčkova, Hřbitovní, Husova, l. máje, Nerudova, Palackého, Revoluční, Řadová, Sokolská, U Dráhy, Újezd, U stadionu, Za Drahou.
Voličům okrsku č. 1, kterým by působila potíže chůze do I. patra, bude na požádání umožněno volit v přízemí budovy MěÚ.
okrsek č. 2 místnost č. 2 městského úřadu č.p. 180
pro voliče, kteří 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, Úlehlova, U Mlýna, Zahradní, Zborovská.
Oprávněnému občanu bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a
státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou oprávněnému občanovi dodány 3 dny přede dnem voleb.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební místnosti
a požadují přenosnou schránku, mohou své požadavky uplatnit na městském úřade
do pátku 25.10.2013 do 12.00 hod na tel. čísle 519 344 203.
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je
zapsán, může požádat o vydání voličského průkazu. Žádost může podat písemně s
úředně ověřeným podpisem nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (§6a, odst. 2 zákona
č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Osobně lze požádat na Městském úřadě v
Podivíně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (2 dny přede dnem voleb).
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Předurčenost
V měsíci červenci proběhla schůzka mezi zástupci Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Sboru dobrovolných hasičů
Podivín a města Podivín. Na společném jednání se projednávala možnost zásahu naší jednotky SDH při nehodách na dálnici D2 v úseku
Břeclav – Hustopeče a současně také v katastrálních územích přiléhajících k tomuto dálničnímu úseku. Předurčenost je tedy ve zkratce
činnost, při níž je vyžadována 24hodinová pohotovost, znalost v oblasti
bezpečnosti pohybu na vozovkách, základní znalost ochrany zdraví a
další dovednosti, kterým se členové jednotky musí v povinných školeních naučit.
Výběr HZS JMK svědčí o tom, že podivínská jednotka SDH splňuje
nejenom náročná kritéria při zásazích na ochranu majetku, ale může, a
zcela určitě je bude splňovat, i v oblasti ochrany zdraví a života uživatelů komunikací všeho typu v popsaném okolí našeho města.
Za to jim patří dík.
Stanislav Machovský, Starosta

Maminky a město Podivín pořádají

19. října 2013

„Průvod Světlušek“.
Akce se uskuteční v POHOSTINSTVÍ U ŠVECA v 16:30.
O program se postarají Ohniví mužíčci a připravena bude i
tvořivá dílna. K občerstvení budou špekáčky.

Maminky a město Podivín pořádají

7. prosince 2013

„Setkání s Mikulášem“,
které se bude konat na hodovém sóle v 15 hodin. Vánoční
jarmark, kulturní program a občerstvení zajištěno.

Dramatický obor Základní umělecké školy v Podivíně
I v tomto školním roce
pokračuje výuka dramatického oboru na Základní
umělecké škole v Podivíně. Navazuje na předchozí školní rok, který byl pro
žáky, myslím si, velmi poučný a inspirativní. Na výročním vystoupení oboru,
jež úspěšně proběhlo 12.
června v Besedním domě,
se představili všichni podivínští žáci včetně několika
Pohádka O nevěstě, která moc přemýš- hostů z Břeclavi. Ti starší se
lela ze hry mladších žákyň Šel jsem jed- pak zúčastnili několika dalnou z Kordoby.
ších akcí. Především bych
zmínila inspirativní představení na okresním kole v recitační soutěži Dětská scéna 2013 v Městské knihovně Břeclav (12. března), krajské kolo
soutěže základních uměleckých škol v Brně (21. března), krajské kolo a
následně kolo celostátní v soutěži Dialogů a monologů v Brandýse nad
Labem (23. března), Noc kostelů v Zaječí (24. května), výroční vystoupení žáků LDO v sále školy ZUŠ Břeclav (5. června) a také jsme přijali
pozvání na Týden divadel pro děti Hustopeče (21. června).
Mladší žákyně se v průběhu roku věnovaly mj. dramatizaci čtyř
pohádek z knih J. Vladislava a V. Stanovského Strom pohádek a
Strom pohádek z celého
světa pod názvem Šel
jsem jednou z Kordoby.
Starší žáci pak pracovali na autorské inscenaci
z různých pramenů zabývajících se městem
Kocourkov či obdobným
anglickým městem Gothamem. Inscenace dostala název Prázdné bedny gothamské a byla v
Brně porotou oceněna za
práci s textem a za práci Autorská inscenace starších žáků Prázds rekvizitou.
né bedny gothamské.
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Letos nás ještě čeká vystoupení pro děti v mateřské škole, dále na
Setkání s Mikulášem podivínských maminek a také se budeme podílet
na hlavním programu akce Oblastní charity Břeclav Noc venku, která
proběhne 21. listopadu pouze v některých městech naší republiky.
Všem žákům přeji mnoho sil do další práce a rodičům a dalším
příznivcům tímto děkuji za zájem a spolupráci.
Mgr., MgA. Darina Heráková, učitelka LDO ZUŠ Břeclav

12. YMCA-SKAUTský
oddíl Podivín
Tábor Indiáni
Letošní tábor jsme strávili na krásném místě
na Vysočině u obce Rudolec. Životu indiánů jsme
se snažili přizpůsobit co nejvíce, proto se našim
obydlím po dva týdny stala tee-pee. Počasí nám
přálo a celý tábor jsme si užívali velkých veder
(až na jednu noc, kdy se strhla trochu děsivá
bouře, která v blízkém okolí skácela několik stromů). Jako správní indiáni jsme si vyrobili totemy,
družinové znaky, lapače snů (díky velkému počtu
otravného hmyzu si někteří raději vyrobili lepačku), zbraně…
Také jsme si zkusili, jak chutná maso z jámy, které se uvaří úplně samo.
Jen na tu indiánskou saunu (initee) nakonec nedošlo, neboť v teplotách
přes třicet jsme se v podstatě saunovali pořád. Ještěže tábořiště bylo pár
desítek metrů od místního
rybníka, ve kterém jsme se
mohli každý den svlažit. Voda
sice nebyla průzračná, ale to
jsme si vynahradili návštěvou
aquacentra v Jihlavě.
A nejspokojenější účastník tábora? Tím byl jednoznačně náš Albert!
Žbb

Podivínský

zpravodaj

Zahájení sportovního roku
V sobotu 7. září 2013 se na Starém koupališti u Dyje konalo tradiční zahájení sportovního roku. Pozdravem „nazdar“ jsme se v dopoledních
hodinách všichni sešli, abychom společně strávili krásný slunečný den, neboť počasí nám ten den opravdu přálo.
Pro děti byly připraveny soutěže s patřičnou sladkou odměnou, střílení z luku na terč, střílení ze vzduchovky.
Nejvíce asi děti a rodiče zaujala plavba na raftu a na lodičce po Dyji. Ti odvážnější „dopádlovali“ až k Janohradu.
Nechybělo ani opékání špekáčků, domácí moučníky a samozřejmě dobrá nálada.
Takže nazdar příště
Sokol Podivín

O památkách
Dobrý den, pane starosto. Byl jsem se 2 x podívat na litinový kříž
na hřbitově s kolegou, abych zjistil jak ho dostat ven. Naši předci ho
skládali na místě z dílů a šroubovali je a pasovali do sebe. Pro nás je
to dnes špatné, protože vše je zarezlé a rozebrat půjde jen malá část
kříže. I když to nevypadá, tak oprava je složitější než na bráně, kterou
jsme pro Vás dělali. Litina je složitá. Po letech
je zkřehlá, a jak na něco sáhneme, tak se to
rozpadne, a to se nedá nikdy dopředu přesně odhadnout. Restauroval jsem už 5 křížů
na hřbitovech a vždy to tak dopadlo. Auto s
hydraulickou rukou tam nedostaneme, tak
budeme muset sehnat vysokozdvižný vozík
a pokusit se to nadzvednout. To jste říkal, že
byste zajistil. Nejhorší na celé věci bude demontáž a montáž. Postup práce při opravě by
byl následovný:
- demontujeme a odvezeme kříž do dílny /tady
se asi poničí nejvíce díl /
- necháme vše opískovat křemičitým pískem
/odstranění rzi a barvy/
- necháme odlít chybějící díly a navaříme je
zpět tam, kde chyběly
- znovu musíme nechat opískovat, aby šopovaný zinek dobře přilnul k povrchu
- našopujeme zinkem
- nastříkáme černou graﬁtovou barvou
- dovezeme na místo a stejným způsobem
vrátíme na pískovcový podstavec zpět.

V ceně je mnoho manipulace, autodopravy atd. Vše je litin, a a dost
těžká, takže naše ruce nebudou stačit. Moje odhadovaná cena je 140
000 + DPH s tím, že si tam nechávám ještě rezervu 10%, protože nevím, co se rozpadne.
Tak toto je dopis, který mně na základě dohody poslal p. Mittner,
umělecký kovář z Rajhradic. Na jiném místě zpravodaje je doporučení
stavební komise radě a zastupitelstvu města na zajištění oprav památek města. Centrální kříž na hřbitově je jednou z nich a je také jednou z těch, kterým se
dostalo jen skromných udržovacích oprav.
Pro připomenutí uvádím ještě jednou text
kroniky městské z roku 1876:
… Druhý kříž železný, gotický, v ceně 300
zl. postaven byl na zdejším hřbitově – darovaný velectěnou pí. Rozálií Drahorádovou v
Břeclavě (příznivkyní zdejší „Cyrilky“) a sice
před Dušičkami, a na následující neděli pak
také od vdp. kanovníka slavně posvěcen jest.
Slouží kříž ten k okrase našeho nyní dosti
zřízeného hřbitova a nechť šlechetná dárkyně jeho nalezne jednou šťastného odpočinku
na blízku jeho. (Zdejší představenstvo – jako
vždy v poslední době – dost netečně se zachovalo při slavnosti té, tak že zmíněné paní
ani se poděkovat neumělo!).
Snad bude uskutečněná oprava dodatečným
poděkováním pí Rozálii.
Stanislav Machovský
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DOPRAVA a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
– doporučení komise města Podivína
V souvislosti s řešením dopravy ve městě navrhla Komise pro dopravu a životní prostředí vedení města k realizaci několik zásadních
změn, o kterých bychom občany touto cestou rádi informovali.
1) Komise obdržela k projednání petici občanů ulice Úlehlova, v níž
z důvodu velkého nárůstu dopravy žádají o úpravu ulice tak, aby
tato byla v úseku mezi ulicemi Zahradní a Bratislavská jednosměrná.
V souvislosti s tímto požadavkem obdržela komise rovněž žádost
obyvatel ulice Pod Branou a části ulice Úlehlova o realizaci opatření zajišťujících zklidnění dopravy také v lokalitě ulic Úlehlova a
Pod Branou, v níž poukázali rovněž na blízkost Základní školy
a potřebu zajistit bezpečnost dětí.
Na základě uvedených požadavků a z důvodu velkého dopravního
zatížení ulic zejména projíždějícími vozidly, dospěla komise
k závěru, že úprava části ulice Úlehlova mezi ulicemi Zahradní
a Bratislavská tak, aby tato byla pro motorová vozidla průjezdná
pouze ve směru od Lednice zamezí průjezdu tranzitní dopravy,
což zásadním způsobem sníží celkové dopravní zatížení jak ulice
Úlehlova, tak ulice Pod Branou, včetně okolí Základní školy
Podivín s tím, že základní dopravní obslužnost těchto ulic bude
zachována ulicemi Zahradní a Zborovská. K této variantě řešení
se komise přiklonila i přesto, že si je vědoma nárůstu dopravy
v těchto ulicích, neboť se bude jednat zejména o nárůst dopravy
místní, tj. převážně obyvatel města, a to pouze ve směru k ulicím
Úlehlova a Pod Branou. Závěrem je nutno podotknout, že všechny
dotčené ulice jsou místními komunikacemi a komise má zato,
že obyvatelé ulic Úlehlova a Pod Branou mají stejné právo na
„klidnou ulici“, jako obyvatelé ulic Zahradní a Zborovská.
2) Vzhledem k neustále rostoucí potřebě dalších parkovacích ploch
v ulici Újezd, kdy v této souvislosti obdrželo Město Podivín rovněž
stížnosti občanů bytových domů 964/2 – 965/4, projednala komise
možnosti komplexního řešení parkování před a u bytových domů,
přičemž dospěla k závěru, že vjezdy ke stávajícím parkovacím
místům přiléhajícím k bytovým domům navrhla osadit dopravním

Kronika města Podivín
Rok 1913
7/10 Několikaletý spor obce se škrobovou továrnou skončil dohodou. Po nekonečných tahanicích o příslušnost soudu byla konečně přiznána příslušnost soudu brněnského, načež na den 7. Října
1913 ustanoveno 1. přelíčení u vrchního zemského soudu v justičním paláci v Brně. Přelíčení účastnilo se téměř celé představenstvo
i s obec. tajemníkem a právním zástupcem Drem Hynkem Bulínem. Žalovanou Podivínskou škrobovou průmyslovou akciovou
společnost zastupoval vídeňský a slova českého neznalý advokát.
Čtení žaloby, líčení děje a potyčky advokátů trvaly od 2 h až do 6 h
večer a domluvy soudního senátu k vyrovnání sporu nebraly konce.
Když pak Dr Bulín na pokyn předsedy senátu navrhl smírné vyrovnání sporu, byla mezi stranami učiněna dohoda v tomto znění:
Obec Podivín svoluje k prodeji obecních pozemků na dráhu již
zabraných ve výměře 4ha a spokojí se s kupní cenou ve výši 32.500
K včetně ušlých úroků od doby užívání pozemků škrobárnou. Obec
povolí služebnost k překolejnění obecních cest a pronajme společnosti na dobu 20 let obecní kanál k přítoku vody z řeky Dyje za 500
K ročního pachtu po 15 let a za 600 K ročně na zbývajících 5 roků.
Útraty sporu zaplatí společnost vyjma útraty obecního právního zástupce Dra Bulína.
Společnost zřekne se přednostního práva na telefonní linku
vedoucí do Břeclavě ve prospěch projektovaného zřízení telefonní ústředny v Podivíně a vydá obci o tom příslušné prohlášení.
Dohoda byla hned u soudu podepsána a tím byl vleklý spor
definitivně ukončen. Při rozchodu bylo předsedou senátu – osobním to přítelem Dr Bulína, zástupcům obce soukromě sděleno, že
nebýti dohody, byla by obec proces prohrála.
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značením tak, aby byl k těmto plochám umožněn příjezd pouze
držitelům parkovacích karet vydaných Bytovým družstvem Podruna.
V souvislosti s navýšením počtu parkovacích míst bude s ohledem
na prostorové možnosti před bytovými domy prověřena možnost
realizace tzv. zatravňovacích pásů tak, aby nedošlo k zamezení
vjezdu k rodinným domům v této lokalitě.
3) V zájmu zajištění parkovacích míst pro potřeby pacientů zdravotního střediska a s ohledem na požadavky mnohých občanů,
navrhla komise označit resp. vyhradit dvě parkovací místa přeD
budovou zdravotního střediska pro pacienty a to od pondělí do
pátku v době mezi 6:00 a 16:00 hodinou.
4) Na základě žádosti hasičů o zajištění přístupu k požárnímu
hydrantu v prostoru Masarykova náměstí doporučila komise umístit v blízkosti hydrantu dopravní značení umožňující zastavit
v blízkosti hydrantu v délce 8m pouze vozidlům HZS.
5) Doplnění výsadeb v intravilánu města
komise dále projednala možnosti výsadby a dosadby dřevin v intravilánu města, například na ulicích Bratislavská (dosadba),
Družstevní (tady bude třeba zohlednit přítomnost inženýrských sítí,
projednat možnosti se správci a majiteli sítí). Výměna proschlých
a poškozených dřevin na ulicích Husova, Havlíčkova, dětský park
Hliníky.
Bc. Ladislav Hemza, předseda komise

O povodních
Zástupci mikroregionu obcí Lednicko-valtického areálu absolvovali 27.
června 2013 pracovní cestu do Kutné Hory a Mělníka. Termín rok plánované návštěvy partnerských měst se bohužel překryl s katastrofou, která
kraj v povodí Labe začátkem měsíce června postihla. Starostové jednotlivých měst a obcí mikroregionu LVA po této návštěvě předložili svým
zastupitelům návrh na ﬁnanční pomoc některým z nejvíce postižených
obcí. Město Podivín vybralo Dolní Beřkovice, tedy tu obec, která nebyla
mediálně známá, ale která byla postižena stejnou, ne-li větší měrou.
Zastupitelé města na nejbližším, tedy XVII. zasedání vyčlenili částku 200.000 korun, která byla formou darovací smlouvy převedena
na účet postižené obce. Při podpisu smlouvy na Obecním úřadě v
Dolních Beřkovicích jsme se dohodli se starostkou pí Smolovou, že
prostředky budou využity tam, kde toho bude nejvíc potřeba. Z dopisu,
který město Podivín obdrželo, vyplývá, že dar byl využit v intencích
dohody, a to pro děti Dolních Beřkovic.
Stanislav Machovský, starosta

Postoj, občanské sdružení
Vás srdečně zve na přednášku světoznámého
ﬁlmového režiséra:

STEVE LICHTAG,
dobrodružství oceánů
v pátek 18. října 2013 v 19.30hod.
Místo konání: Besední dům Podivín
Během večera budou promítány ukázky ze zákulisí natáčení
menších dravců, přes velryby, až po žraloky z různých lokalit
celého světa prokládané povídáním autora. Následovat
bude prostor k dotazům a možnost zakoupení DVD včetně
autogramu.
Po ukončení přednášky zahraje k poslechu i tanci

SOLIT CONNEXION.
Další plánovaná akce občanského sdružení,
Mikulášský bigbít, se uskuteční 6.12.2013.

Podivínský
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Nový územní plán města Podivína
Město Podivín na konci roku 2011 zadalo zpracování nového územního plánu. Výběrové řízení ze tří oslovených ﬁrem vyhrála ﬁrma
Arch.Design, s.r.o., která sídlí v Brně. Na základě Zadání územního plánu Podivín, které schvalovalo zastupitelstvo města v červnu roku
2012, byl zpracovaný Návrh územního plánu. Návrh územního plánu včetně dokumentace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
byl dokončen v březnu letošního roku, ale vzhledem k tomu, že musela být zohledněna novela Stavebního zákona, bylo jeho projednání
s dotčenými orgány vypsáno až v srpnu 2013. Společné jednání proběhlo 17. září 2013 u pořizovatele územního plánu Městského úřadu
Břeclav. Do 14. října 2013 může každý k dokumentaci Návrhu územního plánu podat připomínky. V předchozí větě je důležité slůvko
„každý“, protože do uvedeného data mohou podávat připomínky nejen dotčené orgány, okolní obce, ale kdokoliv, koho řešení nového
územního plánu města Podivína zajímá a chtěl by v něm provést nějakou změnu. Nyní je dokumentace k nahlédnutí v tištěné podobě na
městském úřadě v dolní zasedací místnosti nebo je vystavena ve formátu PDF na stránkách www.breclav.org.
Podané připomínky budou vyhodnoceny a popřípadě zapracovány do dokumentace nového územního plánu Podivína a následně
proběhne jeho veřejné projednání s občany města. Po konečném vydání Územního plánu bude mít Podivín aktuální dokument, který bude
usměrňovat další rozvoj našeho města.
Pro zájemce proběhne 9. října 2013 v 18:30 na městském úřadě prezentace nového územního plánu s komentářem k jeho řešení,
dalšímu postupu pořizování a aktuálním možnostem jeho připomínkování.
Pavel Šemora, 2. místostarosta
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Roční plán Mateřské školy Podivín na školní rok 2013/14
Ve školním roce 2013/14 budou děti rozděleny opět ve čtyřech heterogenních třídách po 25 dětech.
V letošním školním roce naši školu navštěvuje celkem 100 dětí, z toho 56 chlapců a 44 dívek.
Nejstarších 5-7letých předškolních dětí je 32, z toho jsou 3 po odkladu školní docházky.
Středních 4-5letých dětí je 36, nejmladších 3-4letých je 32.

Třída

Počet dětí

Počet chlapců

Počet dívek

5-7leté děti

4-5leté děti

3-4leté děti

Provozní doba

Kuřátka

25

15

10

7

6

9

7:00-15:30

Sluníčka

25

15

10

6

5

7

6:30-16:00

Koťátka

25

14

11

11

8

6

6:30-16:00

Berušky

25

15

10

8

8

10

7:00-15:30

Roční plán vychází z analýzy výsledků evaluační činnosti
ve školním roce 2012/13.
Výsledky dotazníkového šetření v uplynulém školním roce:
Děti

celkem

chlapci

dívky

5-7leté

32

20

12

4-5leté

36

18

18

3-4leté

32

18

14

celkem

100

56

44

Personální obsazení školy:
Ředitelka: Bc. Lenka Studená
Třída Kuřátka
učitelky: Bc. Hana Hrabalová,
Bc. Lenka Studená
Třída Sluníčka
učitelky: Mgr. Jana Crhová,
Miroslava Švestková
Třída Koťátka
učitelky: Milena Kynická,
Veronika Bohárová,
Eliška Ryšavá
Třída Berušky
učitelky: Jana Švecová,
Veronika Bohárová,
Eliška Ryšavá
Všechny učitelky jsou kvaliﬁkované.
Ředitelka má manažerské vzdělání.
Provozní zaměstnanci školy:
Blanka Sztanková - účetní,
vedoucí stravování
Růžena Ocelíková - kuchařka
Blanka Martečíková - pomocná kuchařka
Edita Kovaříková
- školnice
Dana Škrobáčková - domovnice

• Velkou konkurenční výhodou školy je prostředí, v němž se nachází. Je neustále
modernizováno a estetizováno. Vliv na tuto skutečnost má smysluplná spolupráce vedení
školy se zřizovatelem.
• Další velmi důležitou a kladně hodnocenou položkou jsou lidé, kteří na škole pracují. Vysoká
kultura školy byla oceněna v dotaznících pro rodiče i v Kilmann-Saxtonově dotazníku kulturní
mezery určeném zaměstnancům školy. Vzhledem k tomu, že v neziskových organizacích patří
lidský faktor mezi ty nejvýznamnější, lze do budoucna počítat s významnou konkurenční
výhodou.
• Propagace školy patří mezi položky, v nichž má škola prozatím ještě rezervy.
• Produkt školy, vzdělávací nabídka je většinou vnímána kladně. ŠVP je pravidelně aktualizován
na základě podnětů z evaluační činnosti.
• Ceny školy jsou stanoveny adekvátně k podmínkám, v nichž se škola nachází. Do budoucna
lze počítat s jejich navýšením.

Pedagogická a provozní oblast
V loňském školním roce se podařilo:
• Dovybavit třídy dalším novým nábytkem, zvětšit úložné prostory
• Vytvořit další tradice (zdobení vánočního stromečku, vystoupení pro Svaz invalidů, vítání
občánků, setkání s Mikulášem ve spolupráci s Podivínskými maminkami…)
• Zapojit se do mezinárodní spolupráce škol e- Twinning dvěma projekty
• Pokračovat v přípravě dětí na předškolní vzdělávání Metodě dobrého startu a ES
• Vytvořit postavičky z loga, dát jim jména a využívat je při výchovně vzdělávacím procesu
• Pokračovat v logopedické prevenci u dětí s lehčími vadami
• Dotvářet a obohacovat vzdělávací nabídku pro děti
• Získat sponzorské dary
• Zveřejňovat fotograﬁe ze života školy na školním facebooku ( je přístupný i pro rodiče, kteří
nejsou na FCB zaregistrováni )
• Opravit podlahy v dolním patře
• Zvýšit počet zásuvek a vypínačů v dolním patře
• Položit nové obložení ve spodním patře
• Natřít a opravit dveře
• Obohatit dětem vzdělávací nabídku např: výukou bruslení, plavání, přednášku policie s názornými ukázkami
• Pořídit spoustu zajímavých pomůcek pro vzdělávání dětí (prožitkové učení)
• Spolupracovat se základní školou
• Spolupracovat s okolními mateřskými školami- plavání, setkání učitelek v MŠ Rakvice
• Opravit druhou část hřiště
• Umožnit činnost zájmového kroužku angličtiny
• Uspokojit poptávku po umístění dětí do MŠ pro všechny rodiče
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Plánované úkoly na příští školní rok:
• Zajistit všem dětem rovný přístup ke vzdělání s individuálním přístupem ke speciﬁckým vzdělávacím potřebám
• Účastí na DVPP proškolovat zaměstnance a zajišťovat tak nejaktuálnější informace a využívat je při výchovně vzdělávacím procesu
• Zajistit materiální a ekonomické předpoklady pro kvalitní činnost školy
• Udržovat aktuálnost nově vytvořených webových stránek, informovat
pravidelně veřejnost i rodiče o akcích školy
• Soustředit se na zařazování polytechnické výchovy a podporu
mateřského jazyka
• Pokračovat v logopedické prevenci s dětmi s lehčími vadami řeči
• Pokračovat v mezinárodní spolupráci škol, sehnat partnera a zpracovat projekt
• Vytvářet opatření ke snižování odkladů školní docházky
• Pokračovat v MDS a ES
• Maximálně využívat prožitkového učení
• Vytvářet nadále podmínky pro zdravé stravování
• Zkvalitňovat dopravní výchovu dětí
• Doplňovat nový nábytek do tříd, estetizovat prostředí MŠ
• Vyměnit obložení ve třídách v horním patře

zpravodaj
•
•
•
•
•
•

Opravit schodiště v budově
Realizovat nabídku kulturních představení
Realizovat besídky jako ukázky přímé výchovné práce
Výlet na zámek Milotice
Rozloučení s předškoláky a karneval
Umožnit činnost zájmových kroužků: angličtina, dramaťáček

Setkání učitelek v Mateřské škole Rakvice
Dne 30. 8. 2013 v odpoledních hodinách navštívily naše učitelky společně s kolegyněmi z dalších mateřských škol Mateřskou školu Rakvice. Setkání bylo druhé v pořadí. Před dvěma lety byla iniciátorem právě
naše mateřská škola. Jsme rády, že se z tohoto inspirativního setkání
stává tradice. Příští rok jsme pozvány do MŠ Školní v Hustopečích.

Opravy v MŠ
Během letních prázdnin proběhly na školce opravy interiéru. Snažíme
se pro děti vytvořit co nejpříjemnější prostředí. Děkujeme zřizovateli za
spolupráci nejen jménem svým, ale i za děti a rodiče.
Lenka Studená

Plán akcí na školní rok 2013/14 MŠ Podivín, Sadová 864
Září

11. září v 15:00 - Podzimní tvoření s rodiči
12. 9. v 10:45 - Nespokojená koťátka

Říjen

10. 10. v 10:45 – O Budulínkovi
19. 10. od 13:30 - Vítání občánků

Listopad

Návštěva výstavy exotického ptactva
Dušičky- uctění památky zesnulých
5. 11. v 10:30 – Hudební vystoupení
Bruslení pro předškoláky

Prosinec

Vánoční tvoření s rodiči
5. 12. v 11:00 Mikulášská nadílka
Bruslení pro předškoláky

Leden

Zahájení programu Edukačně- stimulační skupiny
Školní zralost- beseda
15. 1. v 9:30 a 10:30 – 2x - Zpívánky
Bruslení pro předškoláky

Únor

24. 2. v 10:45 – O princezně
Průběh programu Edukačně- stimulační skupiny
Bruslení pro předškoláky

Březen

„Přijďte za námi omládnout“, pozvání pro starší občany
18. 3. v 10:45 – Vítání jara
Průběh programu Edukačně- stimulační skupiny
Bruslení pro předškoláky
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Duben

Jarní tvoření s rodiči
Návštěva Dálničního oddělení policie v Podivíně nebo
Mě Policie Břeclav
Vítání občánků
9. 4. v 10:30 – Sněhurka a sedm trpaslíků
Průběh programu Edukačně- stimulační skupiny

Květen

Besídky pro rodiče a přátele
„Škola nanečisto“ program spolupráce MŠ a ZŠ
Plavecký výcvik pro předškoláky
Vystoupení dětí pro Svaz invalidů
Výlet – zámek Milotice
Průběh programu Edukačně-stimulační skupiny
13. 5. v 10:45 - Raneček veselých pohádek

Červen

Den dětí- zábavný program
Dětské hody, pomoc s organizací městu
Ukončení programu Edukačně-stimulační skupiny
Vystoupení „Dramatického kroužku“
25. 6. v 15:00 -Rozloučení s předškoláky, karneval

Podivínský

zpravodaj

11

Podivínský

zpravodaj

Z Á K L A D N Í Š KO L A
Personální složení zaměstnanců školy:

Školní rok 2013/2014
Ředitel školy:
Mgr. Miroslav Cagášek
Zástupce ředitele školy: Mgr. Jindřich Horňák
Výchovný poradce:
Mgr. Dagmar Mačicová

Prázdniny uběhly jako voda v řece a žáci naší školy v pondělí 2. září
v 8:00 usedli do lavic, aby spolu s třídními učiteli slavnostně zahájili
nový školní rok 2013/2014.
Poprvé v doprovodu svých rodičů přišli do školy „prvňáčci“, které
jsme spolu se starostou města S. Machovským a třídními učitelkami
Mgr. J. Malinovou a Bc. K. Řezáčovou přivítali v tento slavnostní a v
životě žáčků důležitý den.
Naši deváťáci v tomto školním roce ukončí povinnou školní docházku a čeká je důležitý krok v životě – volba svého budoucího povolání a
přijímací zkoušky.

Třída

Všem žákům přeji úspěšné vykročení do nového školního roku, hodně
studijních úspěchů a dobrý pocit ze školních lavic.

Organizační informace pro školní rok 2013/2014
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve
všech základních školách, středních školách, základních uměleckých
školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2013. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014.

Asistentka pedagoga:

Mgr. Jitka Kolaříková
pí Věra Holubová

Provozní zaměstnanci: pí Libuše Paulíková
pí Olga Čechová
pí Marie Průšová
pí Jana Syslová
p. Karel Gála
Všem zaměstnancům školy přeji v novém školním roce osobních i
pracovních úspěchů a pracovní pohodu.
Mgr. M. Cagášek, ředitel školy

Zápis do I. ročníku povinné školní docházky ZŠ Podivín proběhne
20.01. 2014
LVK 6. – 9. ročník v délce jednoho týdne od 01.02. 2014 do
07.02. 2014 Těchonín –Celné.
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Počet žáků

Školní družina: pí Jiřina Valíčková
pí Zuzana Pálková
pí Věra Holubová

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. 12. 2013 a skončí
v neděli 5. ledna 2014. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny takto:
17.02. – 23.02. 2014.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek
18. dubna 2014.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle
31. srpna 2014.
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne
v pondělí 01. září 2014.

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře pro
školní rok 2014/2015
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře 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.).
Změny, které přinesla novela školského zákona (zákon č. 472/2011
Sb.) a novelizovaná
vyhláška č. 671/2004 Sb. (vyhláškou č. 86/2012 Sb.) v minulém školním
roce jsou platné i nadále. Změny se týkají zejména:
• Snížení počtu podávaných přihlášek na dvě pro první kolo
přijímacího řízení.
• Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých
uchazečů se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů
(do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky,
v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. dubna a v dalších kolech bez zbytečného odkladu).
Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká
se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého
a osmiletého gymnázia i uchazečů podávajících přihlášky do oborů
vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze uchazeči
vydat potvrzení o přijetí.
• Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu
zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Zápisový lístek

Jméno třídního učitele

I. A
Mgr. Jana Malinová
16
I. B
Bc. Kristýna Řezáčová
15
II.
Mgr. Miriam Babičová Šilhanová
26
III. A
Mgr. Jana Mrázová
17
III B.
Mgr. Anna Racková
17
IV.
Mgr. Martina Poláchová
25
V.
Mgr. Zlatka Floriánová
21
VI.
Mgr. Markéta Svobodová
21
VII.
Mgr. Vlasta Mihalíková
20
VIII. A
Mgr. Jitka Harnušková
17
VIII. B
Mgr. Pavla Schallenbergerová
16
IX.
Mgr. Jindřich Horňák
17
Pedagogové bez třídnictví: Mgr. Jana Leblochová
Mgr. Jiří Medek
Mgr. Ladislav Richter
Mgr. A. Veselá (koordinátor IVP)

•
•

•

•

•

nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní
formy vzdělávání, do nástavbového studia, do zkráceného studia
pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a do zkráceného
studia pro získání středního vzdělání s výučním listem. Lhůta pro
uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní
seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení s tím, že
se den vyhlášení do běhu lhůty nezapočítává.
Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek
přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.
Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje.
Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé
škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.
Zápisový lístek u cizinců, kteří nejsou žáky základní školy, vydává
krajský úřad příslušný nejen podle místa pobytu na území ČR,
ale i případně podle sídla školy, kam se cizinec jako uchazeč hlásí,
pokud na území ČR nepobývá.
Zkracuje se konec termínu pro přijímací zkoušky v prvním kole
přijímacího řízení na dřívější období, termín konání od 22. dubna
do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání, aby nebyl duplicitní s
termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky.
Umožňuje se, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou
ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou podal
přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo zákonného zástupce
ředitel příslušného zařízení.

Podrobnější informace jsou uvedeny na
http://www.msmt.cz/ﬁle/19699.

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

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

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

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

Významné dny České republiky
16. leden Den památky J. Palacha
27. leden
Den památky obětí holocaustu a předcházení
zločinům 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

The Canterbury Tales
je název anglického divadelního představení (Canterburské povídky), které jsme měli možnost zhlédnout 27. června. Byl to předposlední
den loňského školního roku, den před vydáváním vysvědčení. Původně
jsme měli jet na „Džungli před tabulí“, ale bylo nám oznámeno, že část
herců byli maturanti a rozhodli se hru neodehrát. Proto jsme jeli na
již zmíněný titul. Maturanti nebyli jediní, kdo tento termín bojkotoval.
Naši nejstarší žáci také nechtěli jet a jen díky loňským šesťákům, kteří
doplnili loňské sedmáky, jsme přijeli v plném počtu. A v divadle jsme
se nestačili divit. Jindy bylo plno k prasknutí a naposledy bylo hlediště
poloprázdné. Herci však hráli s plným nasazením a našim věrným se
tři krátké povídky líbily, a co nepochopili (hra byla určena žákům 7. – 9.
tříd), jsme si vysvětlili ve vlaku cestou zpět. Doufám, že v tomto školním
roce bude již vše jako jindy bez problémů.
Mgr. J.Harnušková

zpravodaj

Sběr papíru
Ředitelství ZŠ Podivín ve spolupráci se SRPDŠ dává na vědomí,
že ve dnech 06.11. – 07.11.2013 v době od 14:00 do 17:00 hod. bude
probíhat „Sběr papíru“.
Prosíme Vás o roztřídění na směs novin, letáků a časopisů bez příměsi ostatních papírů, vlnitá lepenka bez ostatních příměsí, papírový
karton a ostatní papír.
Polovina získané částky za sběr zůstane třídám a druhá polovina
částky bude vložena na fond SRPDŠ.
Předem děkujeme za přivezení a odevzdání starého papíru.

Ohlédnutí
za červnovými akcemi
Uzávěrka červnového čísla Zpravodaje byla koncem května.
V posledních červnových týdnech, kdy je výuka již volnější, proběhlo několik akcí, které jsme nestihli v červnovém čísle zveřejnit,
proto o nich informujeme až nyní.

Renesanční vojenství
– divadelní představení
Na konci června jsme pro žáky školy zajistili představení pardubické Agentury Pernštejni, kteří k nám pravidelně již několik let přijíždí
se svými úžasnými divadelními představeními zaměřenými na historii.
Zábavnou a zároveň poučnou formou přibližují žákům určité historické
období, většinou se i žáci aktivně účastní části představení. Tentokrát
jsme vybrali téma Třicetiletá válka.
Ve cvičebně školy se vystřídali žáci prvního i druhého stupně. Měli
možnost seznámit se vtipnou a zároveň poutavou formou s módou 17.
století, se společenskými zvyklostmi, se složením společnost, ale hlavně s vojenstvím, profesionálními armádami, povinnostmi a výzbrojí vojáků, s jejich výcvikem. Během představení si vybraní žáci vyzkoušeli,
jaké to je být vojákem, držet kopí a umět se jím bránit.
Je pravda – potřebovali by pár týdnů výcviku. Při manipulaci s kopím
vyvolávali u ostatních spolužáků spíš výbuchy smíchu než respekt z
vojenského umění.
Těšíme se na další nabídku Agentury Pernštejni.
Pavla Schallenbergerová

Žáci v nahrávacím studiu
Minulý školní rok měli žáci druhého stupně naší základní školy
možnost 17. června navštívit a nahlédnou do tajů nahrávacího studia v
Dolních Bojanovicích.
Zájem byl velký a žáci měli možnost si studio nejen prohlédnout, ale
dostali prostor i na své otázky. A tak se dověděli i něco o studiové akustice, o různých technikách natáčení a poslechli si různé hudební žánry,
některé i úplně nové jako ,,rock-lidovka“, „mexická lidovka“, klasická
hudba s prvky hip-hop atd.
Na závěr svého nahlédnutí se žáci rozdělili na dvě skupiny a měli
možnost vyzkoušet si role hudebního režiséra a pěvecké hvězdy. A tak
nahlédli i pod pokličku těžké dřiny zpěváků a hudebních režisérů.
Každá skupina si zkusila, co to obnáší natočit písničku, a odměnou
jim bylo jejich vlastní CD.
Všichni jsme z Bojanovic odjížděli plni nových zajímavých informací
a příjemných zážitků.
Mgr. Alena Veselá
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zpravodaj

Stezka bosých nohou Valtice – Schrattenberg
Koncem června jsme se s vycházejícími deváťáky rozhodli navštívit
Stezku bosých nohou Schrattenberg. Autobusem jsme se pohodlně
dopravili do Valtic a vyšlapali na kopec, kde začalo naše zábavné putování směrem Rakousko. Celá trasa měří asi pět kilometrů a je rozdělena na několik zastávek. Na první nás čekala rozhledna, odkud jsme
viděli do tří zemí – Čech, Rakouska a Slovenska. Po cestě jsme zkoušeli procházet bosýma nohama po různých materiálech – šišky, písek,
kamínky, visuté lávky apod. Pokaždé jsme si přečetli, jaká místa na
chodidlech daný materiál stimuluje a jak ho máme zkoušet. Nemusím
dodávat, že jsme si tím zajistili notnou dávku legrace. Děti ovšem nejvíce zaujala skluzavka, odkud se jim ani nechtělo odcházet, a dalším

hitem byla obrovitá louže, která byla plná bahna. Naštěstí hned vedle
byla cisterna, která nám umožnila bláto z nohou smýt.
Výletem do sousedního Schrattenbergu jsem chtěla dětem ukázat,
že pokud chtějí poznat naše sousedy, nemusí jezdit až do Vídně nebo
jiných velkých měst. Ale že kousek od Podivína leží městečko, jehož
obyvatelé s nadšením a radostí vybudovali stezku bosých nohou, která
přináší radost všem, kteří ji navštíví. Myslím, že je to nejlepší způsob,
jak vymazat hranice, které léta rozdělovaly naše dvě země, a nacházet
to, co oba národy spojuje.
Mgr. Dagmar Mačicová

Oznamujeme našim priateľom a známym,
že naša mama
Svatava Přibylová rod.Čapková,
narodená v Podivíne, Pod branou č. 234,
sa dňa 20.07. t.r. dožila v zdraví 89 rokov.
Najmladšie dieťa
Adély Čapkovej rod. Bechná /z Veselé/
a Františka Čapku / z Lanštorfu /,
vnučka Fridolíny a posledného dedičného fojta Františka
Bechného z obce Veselá na Valašsku,
pravnučka Anny a fojta Michala Bechného,
otca Františka z obce Veselá na Valašsku
a vnučka Kateřiny a Matúša Čapku z obce Lanštorf,
pravnučka Doroty a Michala Čapku z obce Lanštorf .
Za rodinu deti dôchodcovia Antoš,
Juraj a Katka
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Sloupek pro
družstevníky
a vlastníky bytů
Vážení bydlící v družstevních domech
i Společenstvích vlastníků bytů, psal jsem
již jednou o problematice zadávání velkých
oprav domů, kdy se provádí výběrové řízení na dodavatele. Jelikož je to již delší
dobu a problém zadávání oprav se stále
opakuje, znova se k této otázce vracím.
Problém tkví v tom, že si objednáváte
opravy domů v druhé polovině roku. To
znamená, že oprava proběhne nejdříve
koncem září, ale i později.
V krátkosti uvedu, v čem je problém:
1. Výběrové řízení dodavatele probíhá
v průměru 2 měsíce do uzavření
smlouvy. Ve druhém pololetí již mají
ﬁrmy zakázky nasmlouvané, to znamená, že výběr ﬁrem je omezený.
2. Pro Vás je rovněž důležitá cena a délka
doby, po kterou je její výše garantovaná.
Firmy garantují navrženou výši ceny
cca 3 až 6 měsíců. To znamená,
že pokud počasí (nebo jiné důvody)
nedovolí provést opravu v daném
termínu, nebo se bude muset přesunout do příštího roku, hrozí nebezpečí
navýšení ceny prací.
Nebudu problematiku dále rozepisovat,
ale žádám Vás ve Vašem zájmu, abyste
opravy domů objednávali v prvním pololetí, nejlépe do konce května. Každoročně
konáte v průběhu března a dubna výroční
schůze domů, kde máte možnost opravy
včas projednat.
Pospíšil Jiří

MÍSTNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY,
OBECNĚ PROSPĚŠNÁ
SPOLEČNOST
Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
Pečovatelskou službu poskytujeme všem,
kteří ji potřebují z důvodu věku (starší 65 let),
chronického onemocnění nebo zdravotního
omezení trvalejšího rázu (od 19 let).
Umíme zajistit komplexní péči o osobu
klienta, péči o domácnost, doprovod klienta k
lékaři, na úřad či poštu a doplňkové činnosti.
V rámci transparentnosti výběru úhrady
účtujeme výkon úkonů po minutách!
Kontaktujte nás na bezplatné lince 800
888 722.
Pracujeme ve všední dny od 7:00 do 20:00
hod., ale v případě požadavku jsme schopni se
přizpůsobit individuálním potřebám klienta.
Naši pečovatelskou službu poskytujeme
po celém Jihomoravském kraji, jsme v každém městě i obci a hlavně tam, kde nás budete potřebovat.
Veškeré informace o nás najdete na adrese:
www.mssluzby.cz.

zpravodaj

SLAVOJ PODIVÍN – ODDÍL KOPANÉ
Po dvou letech strávených v nejvyšší krajské soutěži, kde se naši hráči setkávali například s
mužstvy Blanska, Kyjova nebo Sparty Brno, sestoupilo mužstvo A týmu do 1.A třídy.
Pro fanoušky je tato soutěž pravděpodobně více zajímavá, protože soupeři jsou z blízkého
okolí. Hned v prvních šesti kolech jsme hráli čtyřikrát proti mužstvům z našeho okresu. Byly to
Rakvice, Lednice, MSK Břeclav B a Lanžhot. Do konce podzimní části se ještě potkáme s Velkými Pavlovicemi a družstvem Bořetic. Po prvních šesti kolech se mužstvo nachází v horní polovině tabulky. Hráčský kádr zůstal pohromadě, odešel jen Karel Švestka, a to z rodinných důvodů.
Dorost hraje okresní soutěž. V zimní přestávce u dorostu proběhla výměna trenéra a do jarní
části už nastupovali hráči pod vedením Libora Létala a jeho realizačního týmu. Tato změna mužstvu prospěla, protože po ne moc povedené podzimní části na jaře neprohráli jediný zápas. V novém soutěžním ročníku tato neporazitelnost trvá a po prvních pěti kolech jsou v čele soutěže.
Družstvo žáků hraje okresní přebor starších žáků a je velkou zásluhou nejen trenérů Vlastika
Šemory a Radka Tréška, ale i trenéra přípravky Pavla Stojkoviče, že u nás tuto věkovou kategorii
máme obsazenou, protože na našem okrese v této soutěži startuje jen šest mužstev.
Do nové sezony vstoupilo i družstvo žen. Podivínské Veverky, jak si hráčky říkají, se pokusí
navázat na výborné výsledky z loňska, kdy dosáhly svého nejlepšího umístění od svého vzniku.
Po prvních čtyřech zápasech, ve kterých získaly čtyři body, se to může podařit.
Díky ﬁnanční podpoře města Podivín se nám v letošním roce podařilo dokončit oplocení kolem celého sportovního areálu, oprava tribuny a vybudování závlahy na tréninkovém hřišti.
Výbor oddílu kopané

Nadšenci traktorů v Podivíně
V sobotu 27. července 2013 se uskutečnil druhý ročník traktoriády Podivínský mazec. Na
akci se sjelo celkem 23 strojů – domadělů, historických a ostatních traktorů. Samotných závodů
se zúčastnilo 15 traktorů.
Traktoriáda začala srazem na náměstí, kde účastníci předvedli své stroje široké veřejnosti.
Následovala spanilá jízda Podivínem zajištěna příslušníky Policie ČR dálničního oddělení,
kteří dohlíželi na bezpečnost hlavně při průjezdech přes křižovatky, za což jim patří velké poděkování.
Pořadatelé, Domácí traktory klub Podivín, připravili pro účastníky čtyři disciplíny. Královskou
disciplínou byla jízda v terénu na čas. Následovalo couvání s vlečkou. Pro závodníky byly připraveny dvě, jedna s koncovkou do závěsu, druhá na kulu. Třetí a čtvrtá disciplína měly zjistit, kdo
že má ze závodníků nejrychlejší a kdo nejpomalejší traktor.
Návštěvníci traktoriády se měli po celou dobu na co dívat. Každý si mohl vybrat tu svou oblíbenou disciplínu a hlasité povzbuzování a potlesk byly pak závodníkům tou nejlepší odměnou.
Velké vedro pravidelně nutilo všechny, aby využili občerstvení, které nalezli ve velkém paty
stanu pro sto lidí. Také děti si přišly na své, když mohly několik hodin řádit na obří skluzavce.
Akce potvrdila vzestupný zájem za strany traktoristů, ale hlavně jsme rádi, že se všem líbila.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na přípravě a realizaci traktoriády Podivínský mazec. Především organizátorům, všem sponzorům, městu Podivín a
ﬁrmě Agrosort pana Svatopluka Hřebačky, který nám ve všem vycházel vstříc.
Za klub DT Podivín ředitel akce Rostislav Svačina.
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MRS MO Podivín informuje
Se začátkem nové školního
roku připomínáme činnost Rybářského kroužku v Podivíně.
Za poslední období se
členové Rybářského kroužku MRS MO Podivín účastnili
mnoha akcí a závodů. Pod vedením pana Drahomíra Peka,
Petra Švece a Petra Vavříka
dosáhli jeho členové mnoha
úspěchů a téměř vždy obsadili
přední příčky. V měsíci dubnu
se osm členů kroužku zúčastnilo závodů v Týnci. V květnu se 6 dětí představilo na prestižní
soutěži mezi rybářskými kroužky Zlatá udice. Pak následovaly
závody 5.5. v Lednici, 12.5. v Podivíně, 19.5. v Bulharech, 26.5.
v Rakvicích a 2.6. v Přítlukách a nutno dodat, že vždy s výbornými
výsledky.

Podivínští pákaři
byli doma nejlepší
Třináctá Velká cena Podivína v páce uzavřela v sobotu 13. dubna
extraligovou soutěž pákařů ročníku 2012 – 2013.
V Podivíně se nebojovalo jen o cenné trofeje, ale také o poslední
body, které rozhodly, kterých osm závodníků z každé kategorie dostane pozvánku na mistrovství České republiky.
Domácí oddíl byl předem považován za favorita. A prognózy se naplnily. Nebyla takřka kategorie, kde by se domácí siláci neprosadili.
Nejúspěšnějším závodníkem Velké ceny se stal se dvěma zlatými a
stříbrnou medailí zástupce Sokola Podivín Rostislav Svačina. Dvě prvenství vybojoval ve váhové kategorii do 95 kg a druhé místo připojil v
kategorii bez rozdílu vah. Právě ﬁnálový zápas této váhy se stal zlatým
hřebem večera.
Nejtěžší váhu si poprvé v životě vyzkoušel Radek Svačina. Mezi
zkušenými i těžšími závodníky si nevedl špatně, když získal dvě druhá
místa. Robin Svačina pro nemoc v soutěži nenastoupil.
Petr Süsser ve váze do 85 kg získal dvě druhá místa. Michal Zapletal získal ve váze do 75 kg 1. a 3. místo. Lukáš Dorazil 2. a 4. místo
ve váze do 65 kg. Mezi ženami získala Veronika Nečasová dvě druhá
místa v kategorii nad 60 kg.
V soutěži juniorek do 55 kg získala Michaela Jandová 2. a 3. místo.
V téže váze obsadila Adriana Slámová 3. a 2. místo. V kategorii nad 55
kg obsadila Věra Mikulicová 5. a 2. místo.
Kupková Darina získala 2. a 5. místo. Kupková Denisa obsadila dvě
čtvrtá místa.
Junior František Polák získal v kategorii do 65 kg dvě druhá místa.
Kamil Kupka ve váze do 75 kg 2. a 3. místo. Těmito výsledky se stali
podivínští pákaři nejlepšími mezi oddíly z celé ČR.
Svačina Rostislav
vedoucí oddílu
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V červnu se již potřetí konalo týdenní soustředění rybářského
kroužku u rybníku Balaton v Sokolnicích u Brna. Zde se děti seznamují s teorií a praxí rybolovu, ochranou přírody, poznávají různé
rybolovné techniky a samozřejmostí je také nauka o vodní ﬂoře a
fauně. Fotograﬁe z tohoto soustředění, rybářských závodů a jiných
akcí naleznete ve fotogalerii na www.krouzekpodivin.wbs.cz
Pro všechny příznivce a mladé přátele rybaření, kteří zatím nejsou
členy našeho sdružení a chtějí si rybaření třeba jen vyzkoušet, je možnost zarybařit si, a to každou neděli, vždy od 14:00 hodin u Šutráku.
Více informací získáte u pana Drahomíra Peky na tel. 739 070 715
nebo na www.krouzekpodivin.wbs.cz
Dále bychom rádi upozornili občany, že tradiční Rybářský
ples, který se bude konat 11. 1. 2014, bude z kapacitních důvodů přesunut ze sálu Besedního domu do prostor Sportovní haly.
Velmi nás potěšil velký zájem o předchozí ročník, a tak vycházíme vstříc všem návštěvníkům a účastníkům plesu, i těm, na které
se v letošním roce nedostalo. Samozřejmostí bude bohatá tombola a osvědčená kapela. Více informací a předprodej vstupenek
s místenkou získáte u Hanky Mikeráskové v prodejně Rybařina již
během měsíce října!

Patnáctý titul Rostislava Svačiny
V sobotu 22. června 2013 se sešla v Kosticích elita českého armwrestlingu - páky, aby se utkala o tituly na smíšeném mistrovství
České republiky.
Šampionát zastihl pákaře Sokola Podivín ve výborné formě. Čtrnáctičlenná výprava potvrdila dlouhodobé postavení na české scéně, když
vybojovala 21medailí (nejvíce ze všech oddílů), z toho dvě zlaté, devět
stříbrných a deset bronzových.
Nejúspěšnějším mužem mistrovství se stal po zásluze Rostislav
Svačina ml., který vybojoval dva tituly ve váze do 95kg. Rostislav je
tak historicky držitelem nejvíce dosažených titulů v páce. Ve sportovní
kariéře jejich počet zaokrouhlil na patnáct.
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Lidové misie v naší farnosti – 2013

Považoval bych za vážný prohřešek, kdyby se v našem zpravodaji
neobjevila alespoň stručná recenze o akci, která zdánlivě byla určena
věřícím naší farnosti, pod názvem „Lidové misie.“
Uskutečnily se ve dnech 25. května, až 2. června 2013 a vedli je
členové řádu redemptoristů z kláštera sv. Klementa M. Hofbauera, z
Tasovic u Znojma, P. Jiří Šindelář a P. Tomasz Waściński.
Je na vhodné podotknout, že misie byly po staletí osvědčenou formou duchovní obnovy, uskutečňované nejrůznějšími řády a konaly
se až do roku 1950, kdy zrušením řádů došlo k nucené odmlce, která
trvala desítky let.
Podle záznamů ve farní kronice, v Podivíně a Ladné se konaly týdenní misie v dubnu 1936 a zajišťovali je redemptoristé z Brna. Účast
byla veliká, zvláště mužů a jinochů. Skromnější duchovní obnova se
konala jako příprava na hrozící válečné události, očekávané v regionu. V Podivíně se konala v březnu 1945 a to o 3 postních nedělích
formou kázání, které vedl provinciál P. Leopard Pank z Vranova. V
Ladné se obnova konala dvakrát a to po květné neděli, kázání měl P.
Karel Smutek z Vranova.
Letošní lidové misie si nekladly za cíl, že osloví převážnou část
obyvatel farnosti, ale jejich cílem bylo oživení a prohloubení víry
přímo mezi věřícími. Zkušenost však ukazuje, že tato nevšední akce

se kladně promítá do širokého okruhu lidí, v návaznosti na celé příbuzenské vztahy, rodinné i sousedské, vztahy v zaměstnání, školách
apod.
Přímo v Podivíně byly misijní úkony rozloženy na 9 dnů, v Rakvicích a Ladné pak do pěti dnů.
Ukončení a vyvrcholení celých misií se konalo postupně ve všech
třech místech, završené slavnostním posvěcením misijního kříže.
Celková příprava organizace misií si vyžadovala veliké úsilí
a obětavost farního společenství. Podílela se na ní řada obětavých
farníků, členové chrámového sboru z Podivína a Rakvic, varhaníci,
ministranti i obětavé ženy a jejich rodiny, které se postaraly o zajištění základních potřeb hostů. Zvláště si zaslouží poděkování i správce farnosti Dp. Pavel Chra Křivý. Ocenění takového počinu podtrhl
vzletnými slovy již zakladatel řádu redemptoristů, Alfons Maria de
Liguori, když řekl: „farář, který uspořádá ve své farnosti misie, bude
jistě spasen, protože vykonal pro své farníky veliké dobrodiní“.
Těmito slovy jsme se i já z pověření farního společenství rozloučil na
závěr misií s oběma misionáři, poděkoval jim za jejich nevšední obětavé
působení a popřál úspěchy v jejich náročném bohulibém poslání.
Vlastimil Němeček

Lodní modeláři

Calypso Podivín – velký úspěch
na mistrovství ČR
Ve dnech 14.-16. 6. 2013 se v Blansku na retenční nádrži Pálava
konalo mistrovství ČR lodních modelářů. Zúčastnili se závodníci ze
všech krajů a za Jihomoravský kraj bojoval klub Calypso z Podivína.
Velký úspěch měli hned dva členové, a to v kategorii EX-500.
Lauterbachová Hana - vicemistr ČR a Gramlich Ryan 3. místo.
Moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
RELA

Ve dnech 14. a 15. září se v malebném prostředí v Dolním Žlebu u
Šternberka za deštivého počasí konaly závody lodních modelářů. Naše
město Podivín nejlépe hájili Klárka Dubšíková a Martin Lauterbach.
Oba obsadili hezké 3. místo v nejvíc obsazené kategorii EX 500,
kde se zúčastnilo 41 žáků, jsou to lodě na přímý směr.
Umístění
14.9.2013
EX - 500:
3. místo Klára Dubšíková
8. místo Lauterbach Martin
15. místo Rybka Pavel
17. místo Lauterbachová Hana
17. místo Gramlich Ryan
26. místo Machač Michal
28. místo Rejentík Tomáš
EX – Ž:
7. místo Machač Michal
8. místo Rybka Pavel
10. místo Rejentík Tomáš
11. místo Lauterbach Martin

15.9.2013
EX - 500:
3. místo Lauterbach Martin
4. místo Gramlich Ryan
6. místo Dubšíková Kláara
7. místo Lauterbachová Hana
20. místo Rybka Pavel
26. místo Machač Michal
17. místo Rejentík Tomáš
F 4 A:
9. místo Machač Michal
10. místo Gramlich Ryan
13. místo Rybka Pavel
19. místo Lauterbach Martin

Poslední závody seriálu proběhnou o víkendu 21. a 22. 9. 2013
v Třebíči.
Za klub zpracoval V. H.
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IN Z ER C E
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RESTAURACE SPORT V PODIVÍNĚ POŘÁDÁ JIŽ TRADIČNÍ ZVEŘINOVÉ SPECIALITY VE DNECH 6., 7. A
8.12.2013. OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME NA TEL.Č. 724058533. TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Úvěry na bydlení
Máte zájem o přeúvěrování stávajícího úvěru nebo hypotéky?
Chcete stavět nebo modernizovat své bydlení?
Chcete kupovat byt nebo rodinný dům?
Nabízím Vám individuální pomoc při výběru řešení Vašeho bydlení.
Všechny nabídky jsou připravovány individuálně a ZDARMA.
Osobní jednání přímo u klienta doma.

Finanční poradce Igor Kahánek, tel.: 608 776 618

18

Podivínský

zpravodaj

19

Podivínský

zpravodaj

Podivínský zpravodaj

Vydává MĚSTO PODIVÍN • Sestavuje redakční rada, zodp. redaktor Vendula Sedláčková • Adresa redakce: Městský úřad Podivín,
PSČ 691 45, nám. Masarykovo č. 180 • www.podivin.cz • e-mail: zpravodaj@podivin.cz • Registrační číslo: MK ČR E 11611
Příspěvky jednotlivých autorů jsou v původním znění • Počet výtisků 1 150 ks • NEPRODEJNÉ - ZDARMA • Tisk Adámek, Břeclav
20

