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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. II ze dne 11.12.2014
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující body:
1. vzalo na vědomí zprávu starosty
města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města č. XXIII ze dne
11.09.2014.
2. provedlo kontrolu rozpočtových
opatření č. 8/2014, 9/2014, 10/2014
a 11/2014 a tato rozpočtová opatření vzalo na vědomí bez výhrad.
3. provedlo kontrolu a vzalo na vědomí plnění rozpočtu města Podivína
k 31.10.2014.
4. v souladu s ust. § 13 zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, stanovilo na svém zasedání dne 11.12.2014 usnesením
č. II–23– 14 ze dne 11.12. 2014
Pravidla rozpočtového provizoria
pro rozpočtové hospodaření města Podivína od 1.1. 2015 do doby
schválení rozpočtu na rok 2015
s tím, že v bodě č. II, odst. 1 bude
přidána odrážka: „instalace indikátorů topných nákladů (měřičů
tepla) v Domě zvláštního určení
v Podivíně.
5. schválilo poskytnutí dotace ve výši
Kč 200.000,- pro TJ Slavoj Podivín
o.s., se sídlem U Stadionu 982/6,
Podivín, zastoupené p. Bronislavem
Krškou, předsedou, IČ: 42324211.
Zastupitelstvo města projednalo
a schválilo Smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Města Podivína
č. 21/2014 s TJ Slavoj o.s., se sídlem
U Stadionu 982/6, Podivín, zastoupené p. Bronislavem Krškou, předsedou, IČ: 42324211 ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace
z rozpočtu města Podivína na tělovýchovnou a sportovní činnost
pro TJ Slavoj Podivín ve výši Kč
200.000,-. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Podivína č. 1/2014.
6. schválilo zahájení investiční akce
Podivín – Úlehlova, Zborovská –
veřejné osvětlení a jejich zařazení
do majetku města. Zastupitelstvo
města schválilo zahájení investiční
akce: instalace indikátorů topných
nákladů (měřičů tepla) v Domě
zvláštního určení v Podivíně a jejich
zařazení do majetku města.
7. rozhodlo zveřejnit záměr prodeje
pozemku p.č. KN 379 – zastavěná
2

plocha a nádvoří o výměře 46 m2
v k.ú. Podivín za těchto podmínek:
prodejní cena Kč 500,-/m2 pozemku. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité
věci do svého vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány do
16.02.2015.
8. rozhodlo prodat pozemek p.č. KN
1283/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 67 m2 v k.ú. Podivín,
který byl vyčleněn geometrickým
plánem č. 1797-95/2014, který vyhotovil Ing. Jan Hlávka, Riegrova
60, Břeclav z pozemku p.č. 1283, vedeného jako ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Podivín do vlastnictví pana Martina Majera, bytem
..., za těchto podmínek: prodejní
cena za výše uvedený pozemek činí
33.500,- Kč. Kupující dále uhradí
náklady spojené se zajištěním vkladu do katastru nemovitostí ve výši
Kč 1.000,- a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu
ve výši Kč 4.114,-. Poplatníkem
daně z převodu nemovitostí je kupující (nabyvatel). Zastupitelstvo
města schválilo kupní smlouvu na
prodej pozemku p.č. KN 1283/2
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 67 m2 v k.ú. Podivín, který byl
vyčleněn geometrickým plánem
č. 1797-95/2014, který vyhotovil
Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav z pozemku p.č. 1283, vedeného
jako ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Podivín s panem Martinem Majerem, bytem .... Zastupitelstvo města pověřilo starostu města
uzavřením smlouvy.
9. rozhodlo zveřejnit záměr prodeje
pozemku p.č. KN 1091/4 – zahrada
o výměře 60 m2 v k.ú. Podivín za
těchto podmínek: prodejní cena
Kč 80,-/m2 pozemku. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do svého
vlastnictví. S ohledem na přítomnost inženýrské sítě (kanalizace)
v pozemku dojde před vlastním
prodejem pozemku k jeho zatížení věcným břemenem. Písemné žádosti budou přijímány do
16.02.2015.
10. ukončilo záměr prodeje pozemku
p.č. KN 1755 – orná půda o celko-

vé výměře 920 m2 v k.ú. Podivín
a pozemku p.č. KN 1756 – orná
půda o celkové výměře 3728 m2
v k.ú. Podivín.
11. schválilo nabytí nemovité věci
do majetku města Podivína – pozemku p.č. 328/1 v k.ú. Podivín od
Jihomoravského kraje, se sídlem
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno,
IČ: 70888337, DIČ: CZ70888337. Zastupitelstvo města schválilo darovací smlouvu na darování nemovité věci do majetku města Podivína
– pozemku p.č. 328/1 v k.ú. Podivín
s Jihomoravským krajem, se sídlem
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno,
IČ: 70888337, DIČ: CZ70888337. Zastupitelstvo města pověřilo starostu města uzavřením smlouvy.
12. schválilo nabytí nemovité věci do
majetku města Podivína – id.1/14
pozemku p.č. 745/8 a id.1/14 pozemku p.č. 2959/612 v k.ú. Podivín dle usnesení Okresního soudu
v Břeclavi č. 41 D 905/2014-22.
13. schválilo nabytí nemovité věci
- zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 2755/4 v k.ú. Podivín ve
vlastnictví fyzické osoby, kdy město Podivín je oprávněným z věcného břemene. Zastupitelstvo města
schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti s povinným Milanem Gálou,
bytem ..... Oprávněný, město Podivín na základě této smlouvy uhradí
povinnému Milanu Gálovi služebnost ve výši Kč 22.140,- spočívající v užívání pozemku povinného.
(zřízení vodovodu na pozemku p.č.
2755/4 v k.ú. Podivín). Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
14. zamítlo zveřejnění záměru prodeje
pozemků p.č. 378/1, p.č. 378/2, p.č.
380/20 v k.ú. Podivín s tím, že dojde
k prověření, zda v požadovaných
pozemcích nejsou uloženy inženýrské sítě, případně do pozemků nezasahuje chodník.
15. schválilo vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku
p.č. 1470/1 v k.ú. Podivín dle skutečností uvedených v žádosti č.j.
1527/2014.
16. zamítlo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 368/1 v k.ú.
Podivín s tím, že záměr prodeje
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projedná stavební komise, která
následně doporučí způsob řešení.
(rozdělení geometrickým plánem,
zamítnutí prodeje a pod.).
17. zamítlo zveřejnění záměru prodeje
části pozemku p.č. 888 v k.ú. Podivín dle žádosti Milana Tůmy č.j.
1925/2014.
18. schválilo vyhlášení záměru prodeje
pozemku p.č. KN 1090/1 - zahrada
o celkové výměře 541 m2 v k.ú. Podivín, který byl vyčleněn geometrickým plánem č. 1731-129/2013,
který vyhotovil Ing. Jan Hlávka,
Riegrova 60 za cenu 80 Kč/m2 s tím,
že kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovitosti
do jeho vlastnictví. Písemné žádosti
budou přijímány do 16.02. 2015.
19. projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku města Podivína
č. 1/2014 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,

číslo 1

sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu.
20. schválilo složení členů finančního
a kontrolního výboru takto: Kontrolní výbor: Ustohal Miroslav, František Juráš, Adriana Zatloukalová,
Ladislav Hemza, finanční výbor:
Pospíšilová Hana, Hájková Miroslava, Havlová Jarmila, Ing. Martin
Důbrava, DiS.. Zastupitelstvo města
schválilo plán činnosti finančního
a kontrolního výboru na rok 2015
dle předloženého návrhu.
21. rozhodlo o tomto stanovení výše
měsíčních odměn neuvolněných
členů zastupitelstva města: místostarosta města Ing. Petr Průdek: Kč 9.950,-, zastupitel, radní,
předseda komise Ing. Martin Důbrava, DiS. Kč 1.980,-, zastupitel,
radní, Bc. Karel Hrubý Kč 1.480,-,
zastupitel, radní, předseda komise
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Ing. Dalibor Klusáček Kč 1.980,-, zastupitel, předseda komise Mgr. Michal Padělek Kč 1.040,-, zastupitel,
předseda výboru Martin Rybka
Kč 1.040,-, zastupitel, předseda
kontrolního výboru Jiří Čapka
Kč 1.040,-. Zbylí členové zastupitelstva města Kč 540,-.
22. vzalo na vědomí sdělení JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje ve věci možného
omezení hazardu na území měst
a obcí ČR s ohledem na připravovaný nový zákon o provozování hazardních her.
23. vzalo na vědomí sdělení starosty
města ve věci nutnosti jmenování
dalšího člena Komise pro projednávání přestupků.
24. pověřilo místostarostu města Ing.
Petra Průdka určeným zastupitelem
pro pořízení územního plánu.

Vyhlašování požárního poplachu
Způsob vyhlášení požárního poplachu musí být ze zákona zajištěn vždy dvěma způsoby. V případě města Podivína a
jeho platného požárního řádu je to:
•

•

signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón
– 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón “HO –
ŘÍ”, “HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a
nezaměnitelný s jinými signály).

Na základě kritických hlasů občanů města, kteří si stěžovali na zvýšenou frekvenci vyhlašování poplachů, proběhlo
jednání mezi městem a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje. Výsledkem je současný stav, kdy první
způsob vyhlášení sirénou zůstává a druhé povinné vyhlašování elektronickou sirénou /místním rozhlasem/ je zrušeno.
Nahrazeno bylo hlasovou, případně textovou zprávou na

mobilní telefony členů zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Podivíně. Tento způsob vyhlašování však v sobě
skrývá riziko, které je zapříčiněno tím, že členové výjezdové
jednotky nedisponují právem přednostního přijetí zpráv.
Může se tak stát, že v případě krátkého dosahu zvuku sirény a potencionálního přetížení sítě se o vyhlášení hasičského
poplachu dozví až po povinném termínu výjezdu, který je 10
minut od vyhlášení.
Paradoxem je, že ihned po pozastavení požárního poplachu, vyhlašovaného místním rozhlasem, se objevil požadavek
na ztišení, případně úplného vypnutí zvuku sirény, umístěné
na městském úřadě.
Každý z nás je si vědom toho, co může způsobit pozdní
příjezd jednotky k požáru třeba jenom o minutu. Proto bude
problematika, na kterou nemají jak radní, tak i zastupitelé
jednotný názor, projednávána znovu na zasedání rady i zastupitelstva města.
Stanislav Machovský

Upozornění
žádáme rodiče dětí narozených v období září 2014 – březen 2015, kteří mají zájem o slavnostní
uvítání svých dětí na MěÚ v Podivíně dne 25.04.2015, aby toto oznámili na matrice (tel. 519344140,
e-mail: matrika@podivin.cz) do 31.03.2015.

Podivínský zpravodaj
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Výletní noviny
Již potřetí v rámci spolupráce obcí sdružených ve svazku Lednicko-valtického areálu vyjdou VÝLETNÍ NOVINY, které jsou vyhledávaným artiklem na všech akcích, kterých se město Podivín spolu s ostatními obcemi LVA účastní. Fotografie, které ve zpravodaji
z důvodů místa a nákladů nemohu uvést, byly vybrány ze všech
oblastí podivínského dění.
Jako ukázku tedy uvádím text a doufám, že se nikdo neurazí:
Stejně jako maják v moři, tak i kostelní podivínská věž Vám
ukazuje směr. Ať přijíždíte z kterékoliv světové strany, nemůžete si jí nepovšimnout. Od nepaměti patří k tomuto kraji. Podobně jako Pálavské vrchy. A královské město PODIVÍN, ležící
pod onou věží, si s trochou nadsázky stářím s tou Palavou - tak
jí tady říkají - nezadá. Zkuste si otevřít Kosmovu kroniku k letopočtu 1063 – 1067, a nepřestanete se divit.
K fotografiím ochotníků, loutkářů, rybářů, vinařů, siláků, pákařů, muzikantů, chasy…:
Podivínští jsou prý podivní. A taky že ano! Mají zde ochotnický spolek Podiva, loutkáře Podivíny z Podivína, podivínskou
chasu a ještě rybáře z podivínských Šutráků. Také je zde divný
spolek vinařů, kteří jsou vlastně zahrádkáři. Hospodaří na tak
malé rozloze vinohradů, že to zavdává příčinu k nemístným
vtipům okolních velkovinařů. Ale schválně! Prohlédněte si no-

viny a řekněte, která z uvedených obcí, mimo Podivín, má již
v názvu „víno“? A aby toho nebylo málo, pěstuje se zde a vyváží do okolních států světoznámý podivínský salát. A v Sokole
trénují „trojbojoví“ siláci a pákaři, kteří porážejí dokonce celý
svět.
K fotografiím Janohradu, židovskému hřbitovu, portálu …:
O podivínské věži již víte, ale zkuste si obejít kostelní loď
a zastavte se u pozdně románského portálu, pocházejícího
z 1. poloviny 13. století a objeveného v roce 1927. Předtím ovšem nesmíte minout židovský hřbitov s obřadní kaplí, ve které
je stálá výstava o životě židovské komunity v Podivíně. A pak
cyklostezkou k umělé zřícenině Janohradu a po letos zrekonstruované lávce přes starou Dyji do Lednicko-Valtického areálu.
A někam na závěr:
Takže odbočíte-li na dálničním sjezdu č. 41 doprava /doleva to nedělejte, už byste se nikdy nevrátili/, přijedete k onomu starobylému královskému městu. A bude-li to ve správný
čas, můžete navštívit velikonoční výstavu vín, letní rybářské
a koňské závody, rockový PODIVAFEST, krojované hody a hodky, výstavu exotického ptactva, případně navštívit divadelní
představení, či některý z právě probíhajících koncertů. Anebo
se můžete jenom tak kochat. Buďte vítáni.
Stanislav Machovský

Blahopřání jubilantkám
Město Podivín má 15 občanek a občanů, kteří dosáhli věku
devadesát a více let. Bylo by nanejvýš vhodné jim k jejich narozeninám alespoň popřát a dát jim tím najevo, že o nich víme
a že si jich nejenom z důvodů jejich věku vážíme.
Ale ouha, máme tu zákon o ochraně osobních dat.
A ten nám striktně nařizuje, k čemu lze použít matriční
údaje a k čemu v žádném případě ne. Ona kdysi oblíbená společenská kronika, ve které jsme blahopřáli obyvatelům města
k dosažení jubilejního věku, těchto údajů do nabytí platnosti zákona o ochraně osobních dat využívala. Dnes už nesmí
a bylo by to přímo nezákonné.
Přesto si ale, zákon nezákon, dovolím paní Bohuslavě Konštandové a paní Blaženě Otradovcové, tedy těm, které v prvních měsících tohoto roku přesáhly hranici 95 let, popřát hodně štěstí a hlavně hodně zdraví do dalších let.
Stanislav Machovský, starosta

Poděkování
Na posledním setkání redakční rady při přípravě prosincového Podivínského zpravodaje oznámil p. Jiří Pospíšil svoji
rezignaci na funkci redaktora. Jménem redakční rady bych rád panu Pospíšilovi poděkoval za práci, kterou pro podivínské občany formou příspěvků do čtvrtletníku vykonal.
Stanislav Machovský
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„Dětský karnevalový candrbál“
V sobotu 14. 3. 2015 se v sále městské haly v Podivíně konal Dětský karnevalový candrbál. V letošním roce se o program
postarala agentura Bianca z Brna. Zavítali mezi nás klauni a připravili si pro děti pásmo soutěží, tanečních písniček, modelovací balónky.
Program karnevalu zpestřilo vystoupení žákyň ze čtvrtého
ročníku tanečního oboru ZUŠ Velké Bílovice, taneční skupina
AZU Rakvice a kroužek taneční hry z TJ Sokol Podivín. A to vše
za hudebního doprovodu DJ Ivana.

Samozřejmě nechyběla bohatá tombola. Zde bychom
chtěly poděkovat Tomáši Hřebačkovi, Agrosortu Podivín, manželům Vlkovým, manželům Horákovým, obchodu Kvítek, obchodu LUU Style a Racio.
Velké dík posíláme Lubce a Dáše. Srdečně děkujeme všem,
kteří nám pomáhali s přípravou dětského karnevalu. Bez jejich
nezištné pomoci by nešlo akci uskutečnit.
Za poskytnuté fotografie děkujeme panu Jindřichu Hájkovi.
Veselé odpoledne pro Vás připravily Podivínské maminky
za přispění města Podivína a TJ Sokol Podivín.
Markéta Berková
Monika Kratochvílová

Tělocvičná jednota
SOKOL PODIVÍN
zve všechny děti a rodiče na dvůr Besedního domu na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
ve čtvrtek 30. 4. 2015 od 16:00 hodin
Od 19:00 hodin k tanci
a poslechu zaduje skupina COOL band.

Podivínský zpravodaj
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Společenská kronika

Seznam zemřelých v roce 2014:

Od 01.01.2014 do 31.12.2014
narodilo se:
24 dětí, z toho 11 chlapců a 13 děvčat
přistěhovalo se: 65 občanů
odstěhovalo se: 44 občanů
zemřelo:
27 občanů, z toho 7 v Podivíně

Bartaušic Jan
Čapková Zdeňka
Damborská Zdislava
Doláková Jarmila
Herain Josef
Hlávka Ladislav
Hledíková Anna
Hoschková Jaroslava
Jordán Milan
Kocourek Jan
Langová Jarmila
Navrátilová Františka
Nečasová Božena
Pacalová Marie

celkový počet občanů k 31.12.2014 – 2 870
sňatky celkem:
z toho:

26
20 na Janově hradě
6 na městském úřadě

místní občané:

4 sňatky

Parkánová Marie
Picka Vladislav
Puchalová Jiřina
Riláková Mária
Sedláček Pavel
Šauman Čestmír
Švestková Marie
Urban Jan
Vlachovský František
Vranovská Anna
Vyskočilová Milada
Zemek Jan
Zipperová Emílie

slavnostní uvítání novorozených dětí
proběhlo 26. 4. 2014 a 18. 10. 2014

Statistika:
Nejstarší občané:
90 a více let:
20 občanů
nejstarší občanka: 96 let
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Věk do 18 let
Věk nad 18 let

483 občanů
2387 občanů

z toho 250 mužů a 233 žen
z toho 1169 mužů a 1218 žen
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číslo 1

XXXVII. ročník

Penzion v roce 2015
V letošním roce byl na Penzionu /správně „dům zvláštního
určení“/ dokončen bezbariérový přístup k ordinacím lékařů.
U jednotlivých obyvatel domu byla provedena instalace zákonem nařízených měřičů tepla. V současné době probíhá výběrové řízení na dodávku ventilů a termoregulačních hlavic na
každý radiátor v bytech. Po schválení rozpočtu na rok 2015 budou připravena výběrová řízení na výměnu části již nevyhovujících oken a na rekonstrukci balkonů, která se právě z důvodů
výběrového řízení nepodařila v loňském roce uskutečnit.

Celkové náklady na vyjmenovaná opatření budou činit
2,3 milionu korun.
Pro následující volební období let 2014 – 2018 byl k pracovnici města, která má na starosti DZU, ustanoven zastupitel, který v případě potřeby svolá schůzku města a obyvatel penzionu. Tímto zastupitelem je Ing. Petr Průdek. První
schůzka se uskutečnila v měsíci lednu.
Stanislav Machovský

!!!!PODOMNÍ PRODEJ!!!!
Fenoménem poslední doby jsou
nezvané návštěvy prodejců, kteří se
ohánějí velkými úsporami peněz, když
změníte dodavatele elektřiny či plynu,
popřípadě telefonního operátora. Pamatujte na to, že nemáte povinnost
je vpouštět do svého bytu či domu
a předkládat jim na jejich žádost "ke
kontrole" vyúčtování služeb. Přestože
často opravdu lze změnou dodavatele
či operátora něco ušetřit, je velmi nepravděpodobné, že vás navštíví zrovna
prodejce s nejvýhodnější nabídkou.
Mnohdy to bude spíše prodejce nejdrzejší či nejméně seriózní. Podomní
prodejci jsou placeni podle počtu uzavřených smluv. Setkáváme se i s případy, kdy - zejména žije-li senior v domě

s dětmi či vnoučaty, které mají samostatnou domácnost - se jej prodejce
snaží vmanévrovat do podpisu smluv
"i za ně". Že je to v rozporu se zákonem,
mu vůbec nevadí.
Na pozoru se mějte i před osobami,
které se vydávají za zástupce vašeho
stávajícího dodavatele či operátora.
Ten s vámi totiž zásadně komunikuje
jinou formou než osobní návštěvou.
Vždy trvejte na ověření totožnosti
dané osoby, vhodné je se na jeho vztah
ke společnosti dotázat i na informační
telefonní lince pro zákazníky vašeho
dodavatele či operátora.
Město Podivín vydalo vyhlášku, která na území města zakazuje podomní
prodej jakéhokoliv typu. Aby to kaž-

dému prodejci bylo jasné, připravilo
město oficiální informaci, a to formou
tabule, kterou jsme mínili umístit na
příjezdové označení názvu obce. Ale
ouha! Než k tomu přišlo, byli jsme vyzváni, abychom o této věci ani neuvažovali, protože je v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích.
A tak nikoliv obce, ale podomní
prodejci, kteří vždy na svoji obranu
uvádějí, že neví o zákazu podomního
prodeje ve městě, mají oporu v zákoně.
Znovu tedy opakuji větu, která je
v prvním odstavci zvýrazněna: nevpouštějte nikoho cizího do bytu, nepodepisujte žádné smlouvy, nekupujte
nabízené produkty a služby!
Stanislav Machovský

společné pokladny. Jak uměli pracovat, tak
byli také skromní a nenároční. Proto rostlo i jejich bohatství. Ale rostla také závist
v okolí.
A protože byli Habáni nejenom pracovití, ale také předvídaví, zakopali všechno
jmění ve zlatě hluboko do země. Všichni,
kdo se na ukrývání podíleli, odešli ještě ten
den i s rodinami ze země Moravské. Jediný Rudolf Hirzel - hlavní představený obce
habánské a hrnčíř v jedné osobě, musel
zůstat. Vytočil hliněnou nádobu, vypálil ji
a naplnil měděnými mincemi. Na pokličku k ní napsal letopočet a zašifroval místo
uložení zakopaného pokladu. Nádobu pak
postavil mezi ostatní keramické zboží, určené k prodeji.
Netrvalo dlouho a byl předvolán na mikulovský zámek k výslechu. Po krutém mu-

čení slíbil kardinálu Ditrichštejnovi a několika dalším šlechticům, kteří se výslechu
účastnili, že místo s ukrytým pokladem
prozradí a ukáže. Podmínkou bylo, že se
obyvatelům habánského dvora nic nestane. Sám kardinál, pět šlechticů, třicet mušketýrů, patnáct rejtarů a čtyři koňmi tažené vozy se vydaly k Podivínu. Na jednom
z nich zmučený Rudolf Hirzel, pro něhož to
byla cesta poslední. Skonal, ještě než projeli městem. A tak u kostela obrátili, kopcem sjeli ke dvoru, prohledali jej, vše, co
bylo k rozbití, rozbili a ostatní strávil oheň.
Jedinou nádobu s bezcennými měďáky co
zbyla, kardinál na padrť rozdupal.
A ještě něco zůstalo. Půlka rozlomené
pokličky, vyvezená s tisíci ostatními střepy
do okolních polí. Byly na ní číslice 1 a 5. A
jakési nesrozumitelné klikyháky.

O habánském pokladu
O tom, že jsou v Podivíně místní názvy
Habánov a Habánice, ví každý podivínský.
To, že jsou názvy odvozeny od novokřtěnců neboli Habánů, ví jen zasvěcení. Kdo
to ti Habáni byli, už ví opravdu málokdo.
A o tom, že v jedné z polních tratí se do
dnešního dne ukrývá jejich poklad, neví
snad nikdo.
Ale od začátku.
Už je to skoro 500 let, kdy do jihomoravského města Podivína přišli pocestní ze
vzdáleného Švýcarska. Pro zručné řemeslníky a pracovité rolníky byla naše zem
zemí víc než zaslíbenou. A protože se jim
dařilo, postavili si společný dvůr s velkým
domem, ve kterém společně pracovali a společně žili. Od toho název Habáni,
zkomolený výraz pro ty, kteří mají dům
- Haushaben. Co kdo vydělal, to uložil do
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Hodina Země 2015
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás vyzvat k účasti na kampani Hodina
Země 2015. Tento celosvětový happening letos již podeváté
propojuje obce, firmy a jedince, kterým není lhostejný stav životního prostředí a klimatu na naší planetě. Hodina Země je
každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na
ochranu přírody (World Wildlife Fund, zkráceně WWF), která
se pořádá vždy poslední sobotu v březnu. Při ní domácnosti,
podniky i veřejné instituce a zejména významné kulturní památky vypnou své osvětlení a elektrické spotřebiče po dobu

jedné hodiny, na podporu zvýšení informovanosti o změnách
klimatu. V roce 2012 se k akci přidala například i Správa Pražského hradu.
A zatímco osvícení Pražáci se připojili teprve v uvedeném
roce, město Podivín akcí žije již od roku 2011. Do happeningu
se můžete zapojit snadno. Stačí, když v sobotu 28. 3. 2015
na jednu hodinu (20:30 - 21:30) zhasnete světla. Tímto symbolickým gestem dáte najevo, že věnujete pozornost ochraně
životního prostředí a klimatu.
Stanislav Machovský, starosta

Rozpočet města pro rok 2015 a investiční akce 2015 - 2016
Celkové příjmy v tomto roce činí 38,5 milionu, výdaje necelých 54,7 milionu korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji, tedy 16,2
milionu, bude vyrovnán finančními prostředky na bankovním
účtu města. Na jiném místě Podivínského zpravodaje je zveřejněn rozpočet pro rok 2015.
Vzhledem k tomu, že je uveden v zákonném paragrafovém
znění, konkretizuji ty akce, které budou tzv. „vidět“.

•
•
•

Zastupitelé se dohodli na dokončení staveb, které již
probíhají a jsou smluvně ošetřeny. Jsou to:
• Základní škola Podivín – stavební úpravy a nástavba
• Podivín - 27 RD lokalita Rybáře – komunikace a osvětlení

V neposlední řadě se shodli na přípravě projektů, které
budou základními dokumenty pro získání financí z dotačních
titulů:
• Vytvoření mokřadu v lokalitě za Šutráky
• Vozovka Dolní Valy - aktualizace projektu
• Ulice Hřbitovní - dopravní a technická infrastruktura
• Cyrilka
• Masarykovo náměstí - studie
• Cyklostezka Janohrad
• Obslužná cesta – Za kanálem
• Smuteční síň

Dále podpořili akce, na které jsou projekty dokončeny, případně příprava projektů již probíhá:
• Dětské hřiště Hliníky, Podivín - pergola, lavičky pod pergolu, cvičební prvky
• Stavební úpravy budovy č.p. 390 - Kovomat
• Chodníky ulice Úlehlova, Zborovská

•
•
•

Veřejné osvětlení Úlehlova, Zborovská
Mateřská škola Podivín - zabezpečení MŠ
Stromy - výsadba, zdravotní řezy, redukce v intravilánu
obce
Oprava hodového sóla
Areál před myslivnou
Tenisový kurt

Návrh rozpočtu na rok 2015 - Závazné ukazatele
Paragraf Položka Organizace Název závazného ukazatele

Kč

z toho

PŘÍJMY
0000

XXXX

XXXX

0000

1XXX

XXXX

DAŇOVÉ PŘÍJMY

0000

4112

XXXX

Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta

0000

4116

XXXX

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu

2119

XXXX

XXXX

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

2143

XXXX

XXXX

Cestovní ruch

11 600,00

2144

XXXX

XXXX

Ostatní služby

3 600,00

3314

XXXX

XXXX

Činnosti knihovnické

10 900,00

3319

XXXX

XXXX

Ostatní záležitosti kultury

46 200,00

3341

XXXX

XXXX

Rozhlas a televize

29 000,00

3349

XXXX

XXXX

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

12 000,00

3399

XXXX

XXXX

Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.prostředků

30 000,00
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34 072 600,00
31 832 400,00
2 020 200,00
220 000,00
372 000,00
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Kč

3612

XXXX

XXXX

Bytové hospodářství

3613

XXXX

XXXX

Nebytové hospodářství

3632

XXXX

XXXX

Pohřebnictví

3639

XXXX

XXXX

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3722

XXXX

XXXX

Sběr a svoz komunálních odpadů

3723

XXXX

XXXX

Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.)

3745

XXXX

XXXX

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4351

XXXX

XXXX

Osobní asistence,pečovat.služba a podpora

5512

XXXX

XXXX

Požární ochrana - dobrovolná část

16 800,00

6171

XXXX

XXXX

Činnost místní správy

15 200,00

6310

XXXX

XXXX

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

18 200,00

6402

XXXX

XXXX

Finanční vypořádání minulých let

6402

2223

XXXX

Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi

z toho

1 044 700,00
546 300,00
20 000,00
586 900,00
3 800,00
230 400,00
9 900,00
1 363 900,00

2 600,00
2 600,00

PŘÍJMY CELKEM

38 446 600,00

VÝDAJE
1014

XXXX

XXXX

Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péče

2143

XXXX

XXXX

Cestovní ruch

2212

XXXX

XXXX

Silnice

4 487 700,00

2219

XXXX

XXXX

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

3 710 300,00

2221

XXXX

XXXX

Provoz veřejné silniční dopravy

2310

XXXX

XXXX

Pitná voda

95 400,00

2321

XXXX

XXXX

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

10 000,00

2349

XXXX

XXXX

Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině

65 000,00

3111

XXXX

XXXX

Mateřské školy

3111

5331

0301

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

3113

XXXX

XXXX

Základní školy

3113

5331

0302

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

3141

XXXX

XXXX

Školní stravování

3141

5331

0303

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

3231

XXXX

XXXX

Základní umělecké školy

115 000,00

3314

XXXX

XXXX

Činnosti knihovnické

678 500,00

3315

XXXX

XXXX

Činnosti muzeí a galerií

3319

XXXX

XXXX

Ostatní záležitosti kultury

328 500,00

3322

XXXX

XXXX

Zachování a obnova kulturních památek

125 000,00

3330

XXXX

XXXX

Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

385 000,00

3341

XXXX

XXXX

Rozhlas a televize

3349

XXXX

XXXX

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

3392

XXXX

XXXX

Zájmová činnost v kultuře

3399

XXXX

XXXX

Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

3412

XXXX

XXXX

Sportovní zařízení v majetku obce

1 500 000,00

3419

XXXX

XXXX

Ostatní tělovýchovná činnost

1 073 500,00

Podivínský zpravodaj

96 400,00
318 800,00

146 500,00

1 190 000,00
940 000,00
12 007 000,00
3 280 000,00
670 000,00
670 000,00

500,00

55 000,00
124 100,00
1 184 600,00
106 000,00
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Kč

3421

XXXX

XXXX

Využití volného času dětí a mládeže

804 500,00

3429

XXXX

XXXX

Ostatní zájmová činnost a rekreace

45 000,00

3612

XXXX

XXXX

Bytové hospodářství

3613

XXXX

XXXX

Nebytové hospodářství

3631

XXXX

XXXX

Veřejné osvětlení

3632

XXXX

XXXX

Pohřebnictví

3633

XXXX

XXXX

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

3636

XXXX

XXXX

Územní rozvoj

100 000,00

3639

XXXX

XXXX

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

140 900,00

3722

XXXX

XXXX

Sběr a svoz komunálních odpadů

3723

XXXX

XXXX

Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.)

353 500,00

3725

XXXX

XXXX

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

550 000,00

3745

XXXX

XXXX

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3749

XXXX

XXXX

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

3900

XXXX

XXXX

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

4341

XXXX

XXXX

Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům

4351

XXXX

XXXX

Osobní asistence,pečovat.služba a podpora

4357

XXXX

XXXX

Domovy

45 000,00

4359

XXXX

XXXX

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

51 500,00

5212

XXXX

XXXX

Ochrana obyvatelstva

50 000,00

5311

XXXX

XXXX

Bezpečnost a veřejný pořádek

200 000,00

5512

XXXX

XXXX

Požární ochrana - dobrovolná část

427 900,00

6112

XXXX

XXXX

Zastupitelstva obcí

1 091 500,00

6171

XXXX

XXXX

Činnost místní správy

7 138 600,00

6310

XXXX

XXXX

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6320

XXXX

XXXX

Pojištění funkčně nespecifikované

168 100,00

6399

XXXX

XXXX

Ostatní finanční operace

488 200,00

6402

XXXX

XXXX

Finanční vypořádání minulých let

6402

5364

XXXX

Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobích

6402

5366

XXXX

Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi

6409

XXXX

XXXX

Ostatní činnosti jinde nezařazené

z toho

557 000,00
22 700,00
2 305 000,00
171 800,00
20 000,00

1 165 000,00

3 117 400,00
300 000,00
3 000,00
33 000,00
3 574 900,00

92 500,00

24 800,00
100,00
24 700,00
3 149 800,00

VÝDAJE CELKEM

54 664 400,00

FINANCOVÁNÍ
0000

8XXX

XXXX

Financování

0000

8115

XXXX

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech

0000

8124

XXXX

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků

FINANCOVÁNÍ CELKEM

16 217 800,00
17 206 600,00
-988 800,00
16 217 800,00

Saldo příjmů a výdajů tvoří schodek návrhu rozpočtu města na rok 2015 ve výši 16.217.800,- Kč. Schodek bude hrazen ze
zdrojů, které tvoří rozpočet financování na rok 2015 a to: zapojení finančních prostředků z minulých let na bankovních účtech
města snížené o splátky uzavřeného bankovního úvěru.
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Kronika města Podivína
Rok 1915
Druhý válečný rok nepřinesl z bojišť
žádné zvláštní změny, které by měly
nějaký vliv na konečný výsledek války.
Vyvinula se válka zákopová zejména
ve Francii a Belgii, jen na ruské a srbské
frontě docházívalo k bojům katastrofálního rozsahu za velení němec.generálů
Hindenburga a Mackensena, kdežto
s druhé strany činili Rusové pokusy
o zabrání průsmyků v Karpatech, které
skončily pro Rusy s nezdarem.
Nejdůležitější události na bojištích v druhém válečném roce následovaly takto za sebou:
22/3 Pád pevnosti Přemyšlu v Haliči
vzdáním se rakouského generála Kusmánka pro nedostatek
potravin.
1-10/5 Průlom ruské fronty u Gorlice
za velení generála Mackensena
a hromadný ústup Rusů za řeku
San. Zajato 100.000 Rusů a ukořistěno 100 děl a 300 stroj.pušek.

22/5 Itálie vypověděla Rakousku-Uhersku válku.
2/6 Obsazení Přemyšlu rakousko-uherským vojskem a boje
o Lvov, jeho obsazení a ústup
Rusů za řeku Breg.
7/8 Pád Varšavy, pevností Kovna,
Osowiece a Brestu-Litevského.
7/10 Německo-rakousko-bulharský
útok na Srbsko u Požarevace.
9/10 Obsazení Bělehradu armádou
Mackensenovou a ústup Srbů
z území Srbska.
2/10-12/11 Boje francouzsko–anglického vojska s Bulhary v jižním
Srbsku a s Turky na poloostrově
Galipolském.
26/9-5/12 Úspěšné boje Francouzů na
západní frontě bez územních
zisků a boje Angličanů s Turky
a Malé Asii. Anglické úsilí směřovalo k dobytí Dardanel a Bosporu a k obhajobě průplavu
Suezského.
-rm-
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Z činnossti organizzace
e
Svazu tě
ělessně postiižených
v Podivííně (v minulém čísle neotisknuto)
Členská schůze se konala v březnu
za účasti 94 členů z celkového počtu
248 členů. V letošním roce jsme se rozloučili se čtyřmi členy. Nově přijatých bylo 6.
Den matek jsme oslavili společným
posezením při hudbě a občerstvení.
49 osob se zúčastnilo rekondičního pobytu v Sezimově Ústí.
V dubnu jsme navštívili Floru Olomouc. Oblíbenou akcí je návštěva divadla v Boleradicích. V březnu jsme zhlédli
za účasti 48 členů představení „Zapeklitá
komedie, aneb kdosi brousí nad Paďousy“ a v prosinci to bude představení „Půjdem spolu do Betléma.“
Velmi oblíbenou se stala návštěva
areálu Aqualand v Pasohlávkách. V letošním roce jsme jej navštívili šestkrát. Pravidelně se jezdilo koupat 43 až 53 osob.
Ukončení roku bylo Mikulášskou besídkou spolu s posezením u cimbálu.
Za STP Podivín Ondráková M.

Knihovna Podivín
Městská knihovna oznamuje, že na
knihovně probíhá po celý měsíc březen
akce Druhá šance pro knihy.
Odneste si zdarma knihy darované
jinými čtenáři! Pokud máte vlastní přečtené knihy, které chcete darovat a které jsou
zachovalé, je možno je vložit v knihovně
do připraveného koše a udělat tak radost
dalším čtenářům!
Beseda o bylinkách a jejich zpracování s bylinářkou Hankou Urbánkovou
proběhne na knihovně ve středu, dne
18. března v 17 hodin. Na besedě bude
možné zakoupit tradičně dělané bylinné
sirupy a bylinné čaje dle vlastních receptur
farmy Sedmikráska.
První březnový týden navštívily
knihovnu děti 4. třídy ZŠ. Seznámili
jsme se s knižními novinkami a společně
četli z knihy Medový slabikář. Děti se tak
dozvěděly, jak probíhá včelařský rok, jak
se proměňují včely, jak funguje včelí společenství, z čeho se skládá úl, a jak probíhá
medobraní.

navé případy dětských detektivů Trojka na
stopě a oblíbený Klub záhad.
Knižní novinky pro dospělé:
Společník cestovatele – Provence a Azurové pobřeží. Řecké ostrovy. Itálie. Korsika.
Londýn.
Romány pro ženy – Levandulový pokoj. Přezrálé broskve. Láska v mol. Čtvrtky
v parku. Mandlová madona.

Detektivky – Temné srdce. Dívka se
sněhem ve vlasech. Pán ohně. Vodní andělé. Poslední rituál. Plavba smrti.
Psychologické romány – Kdo bude plakat, až tu nebudeš? Máma a smysl života.
Vlk samotář.
Obrazová publikace výtvarného umění: Alfons Mucha – Slovanská epopej.
Jakub Obrovský (1882-1949) – monografie regionálního umělce, sochaře a malíře.
Hana Ocelíková, knihovnice

Knižní novinky pro děti:
encyklopedie O hudbě, Zahradničení pro děti, Hasiči, Ilustrované dějiny naší
země, 1000 pozoruhodností Prahy, napí-
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Tříkrálová sbírka v roce 2015
Snad každý ví, jak je důležité otevřít
své srdce druhým lidem v nouzi. Pokud
můžeme, činíme tak rádi, neboť to hřeje
více než teplý čaj. Také díky tradici konání Tříkrálové sbírky, kterou v Podivíně se
skautským oddílem spoluorganizujeme
od počátku, se i letos podařilo naplnit
pokladničky koledníků, tentokrát s celkovou hodnotou bezmála 66 tis. Kč.
A znovu byl tento dobrovolný příspěvek
vyšší než předchozí rok. To je pozitivní.
Sbírka sice probíhá v celé České republice, její koordinace je však svěřena oblastním charitám (v našem regionu OCH
Břeclav) a také převážná část darů bývá
využita pro projekty z našeho okolí – navštívíte-li webovou adresu www.breclav.
charita.cz, dozvíte se to podrobně.
Děkuji Vám všem, kteří jste vlídně
přijali koledníky a přispěli svou trochou
do mlýna nebo vánočním cukrovím do
žaludku koledníků. O to větší dík patří
koledníkům a vedoucím skupinek, neboť nezištně a ku prospěchu druhých
věnovali svůj volný čas pro lepší svět.
Radim Holub
vůdce 12. skautského oddílu Podivín,
YMCA T.S., o.s.
Milí dárci a koledníci Tříkrálové sbírky,
je mi milou povinností a radostí jménem Oblastní charity Břeclav Vám všem
poděkovat za vynaložené úsilí a nasazení pro Tříkrálovou sbírku v letošním
roce. Letošní výsledek Tříkrálové sbírky
v Podivíně, který byl 65.991,- Kč překonal všechna očekávání, s nimiž jsme do
ní vstupovali. Děkuji za každoroční organizaci 12. skautskému oddílu Táborový
oheň Podivín, pod vedením Radima Holuba, který se ujímá starosti o tuto největší sbírkovou dobrovolnickou akci.
Jsem vděčná všem za ochotu, vstřícnost i trpělivost, i za každý tón koledy
„My tři králové jdeme k vám…“ jejíž slova se nesčetněkrát nesla městem. Jsem
ráda, že se kolem nás stále najdou lidé,
kteří jsou ochotni nezištně pomáhat druhým.
Děkuji též panu starostovi Stanislavu
Machovskému i pracovnicím městského
úřadu, kteří svým dílem přispěli k úspěchu a hladkému průběhu této sbírky.

Bavory
Boleradice
Borkovany
Bořetice
Brod nad Dyjí
Brumovice
Břeclav
Březí
Cvrčovice
Diváky
Dobré Pole
Dolní Dunajovice
Dolní Věstonice
Drnholec
Hlohovec
Horní Bojanovice
Horní Věstonice
Hrušky
Hustopeče
Ivaň
Jevišovka
Klentnice
Klobouky u Brna
Kobylí
Kostice
Krumvíř
Křepice
Kurdějov
Ladná
Lanžhot
Lednice
Mikulov
Milovice
Moravská Nová Ves
Moravský Žižkov
CELKEM

12 498
25 410
22 104
52 218
12 672
25 214
177 927
32 777
14 549
13 439
7 745
39 014
8 557
32 042
52 760
11 894
15 150
42 138
80 162
6 420
12 691
10 195
26 921
69 601
42 794
5 453
42 119
15 095
35 683
100 000
16 498
54 874
5 681
56 371
23 758

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Morkůvky
Nejdek
Němčičky
Nikolčice
Nové Mlýny
Novosedly
Nový Přerov
Pasohlávky
Pavlov
Perná
Podivín
Pohořelice
Popice
Pouzdřany
Přibice
Přítluky
Rakvice
Sedlec
Starovice
Starovičky
Strachotín
Šakvice
Šitbořice
Tvrdonice
Týnec
Uherčice
Valtice
Velké Bílovice
Velké Hostěrádky
Velké Němčice
Velké Pavlovice
Vlasatice
Vranovice
Vrbice
Zaječí

490
2 851
17 222
18 799
1 137
24 523
5 554
15 609
11 728
25 910
65 991
55 588
41 170
14 110
24 291
12 902
31 456
15 461
20 641
20 133
11 440
23 453
86 041
58 111
25 589
48 737
64 063
117 267
10 285
60 434
80 322
17 245
55 079
46 274
18 541

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

2 350 871 Kč

S díky a přáním všeho dobrého
Jana Studýnková, v.r.
koordinátor Tříkrálové sbírky
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Sbor dobrovolných hasičů Podivín – Poděkování
Dne 24.01.2015 se v sále Besedního domu konal tradiční Hasičský ples. Dovolte, abychom touto cestou poděkovali
sponzorům za finanční a věcné dary a všem zúčastněným, kteří nás podpořili svojí návštěvou na hasičském plese.
Děkují Hasiči Podivín

Dramatický obor ZUŠ
Sobotní den 14. 2. patřil v brněnském divadle Radost XXVII. ročníku krajského kola soutěže monologů a dialogů
pro děti a mládež Divadelní Kandrdásek
2015. Základní uměleckou školu Břeclav
letos velmi úspěšně zastupovalo celkem
pět výstupů, z toho byly čtyři z pobočky
Podivín. V 1. kategorii zvítězila trojice
Jana Fišarová, Veronika Mildnerová a Lucie Pacalová s dialogem Tajemný nápis.
V soutěži monologů stejné kategorie
obdržela čestné uznání poroty Dorota Heráková. Ve třetí kategorii dialogů
získaly Kateřina Masaříková, Hana Mild-

nerová a Ema Zimmermannová za svoji
Alenčinu zkoušku z knihy Alenka v Říši
divů a za zrcadlem od C. Lewise 2. místo
a opět Hanka Mildnerová čestné uznání
poroty za monolog v roli Lízy z divadelní
hry G. B. Shawa Pygmalion.
Ve slovním hodnocení členové poroty zvláště ocenili výkon Jany Fišarové,
Emy Zimmermannové a Dorotky Herákové, která společně se svými břeclavskými spolužáky T. Sigmundem a M.
Štefkou z druhé kategorie postoupila
do celostátního kola, které se uskuteční
v Brandýse nad Labem.

Firma HANTÁLY a.s. zavede od roku 2015 nový systém značení nádob. Místo známek, které se doposud používaly, a musely se lepit každý rok, se nádoby budou nově značit čárovými
kódy, které vydrží cca 5 - 10 let. Tato změna nastala z důvodu
přesné kontroly a adresnosti výsypu jednotlivých nádob. Tímto systémem také dokážeme městům a obcím dodat přesné
přehledy výsypu u každé nádoby. Nový systém evidence bude
také pracovat i s naplněností nádob. Radnice tak budou přesně vědět, která domácnost má kolik odpadů, a v které je třeba
třídění odpadu zefektivnit.

Všem soutěžícím moc gratuluji za výkony a jsem ráda, že to pro ně byl velký
zážitek a užitečná zkušenost pro budoucí práci.
Mgr., MgA. Darina Heráková

Čárové kódy se budou u popelnic lepit ze zadní strany nádoby do pravé horní části (viz obrázky).
U kontejnerů o objemu 1100 litrů se čárové kódy budou
lepit na levý bok z pohledu zepředu (viz obrázek).

Čárovými kódy se budou značit nádoby všech velikostí
- komunální odpad TKO – bílý čárový kód začínající písmeny na čárovém kódu HAT (např.HAT00120)
- biologicky rozložitelný odpad BIO – zelený čárový kód začínající písmeny na čárovém kódu HAB (např.HAB01232)
- podnikatelský odpad TKO – oranžový čárový kód začínající písmeny na čárovém kódu HAP (např.HAP00358).

Zároveň bych chtěl občany požádat, aby čárové kódy vylepili na správné, očištěné a suché místo jejich nádoby. V případě
nejasností mě kontaktujte.
Děkuji Vám všem za spolupráci.
Jan Kunický
dispečer dopravy HANTÁLY a.s.
telefon: 602 746 252
Podivínský zpravodaj
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Městské insignie po dvaceti letech
V lednu letošního roku tomu bylo dvacet let, kdy naše město získalo právo užívat městské symboly. Jaké kroky bylo nutno podniknout, aby se tak stalo?
Bylo třeba navrhnout městský prapor, v případě městského znaku pak jeho potvrzení a přepracování v odpovídající
současné heraldice.
Podrobné obeznámení občanské veřejnosti s touto záležitostí jsem učinil v našem Zpravodaji číslo 1 z roku 1995. Pro
oživení paměti si dovolím připojit několik zásadních myšlenek
tohoto projektu, i pár dosud nezveřejněných podrobností.
Jedním z impulsů k získání hodnověrných městských symbolů byla skutečnost, že po ukončení činnosti národních výborů v roce 1990 zanikla i diskriminační norma, která nedovolovala užívání znaku zejména menším historickým městečkům
a obcím. Nové možnosti přirozeně vyvolaly zvýšený zájem
takových míst, které se rozhodly obnovit historické, či získat
nové symboly tam, kde dosud nebyly.

V případě Podivína byla situace příznivější, protože naše
starobylé královské město mělo od pradávna svůj historický
znak odvozený od městské pečeti datované rokem 1297 a do
barevného provedení ztvárněný badatelem Karlem Gódelem
na přelomu 19. a 20. století. K jeho nesprávnému barevnému
ztvárnění došlo v 70. letech minulého století, kdy při příležitosti oslav 750. výročí založení města Podivína byla použita na
vlaječkách, ale i dalších propagačních materiálech nesprávná
barevná symbolika. Královský lev v barvě bílé a podklad v barvě červené, ale posetý zlatými tečkami. Zřejmě zhotovitel materiál z neznalosti značení barev v heraldice postupoval podle
vlastního uvážení a „vylepšil“ znaky nesprávně. Stejně chybný
postup zvolili organizátoři při výrobě vlaječky pro n. p. Tylex
Letovice, pobočný závod Podivín, při příležitosti výročí založení podniku v roce 1984.
Podobným chybným krokům v této oblasti zamezila publikace státního nakladatelství ACADEMIA, která v roce 1985
v barevné příloze „Městské znaky v českých zemích“, uvedla
správné znaky, tedy i Podivína. Zde byl znak města uveden
v provedení - červený jednoocasý lev ve skoku, se zlatou zbrojí,
na žlutém podkladu.
Nové městské zastupitelstvo se rozhodlo získat jako další
symbol městský prapor a při té příležitosti se rozhodlo požádat i o potvrzení znaku města současné ústavní orgány státu.
Požádali jsme proto již v září 1991 o odbornou pomoc ředitele
Zemského archivu v Brně PhDr. Ivana Štarhu a ředitele Okresního archivu v Mikulově PhDr. Emila Kordiovského. Obě instituce nám poskytly podrobné návody k dalšímu postupu shodné
14

v tom, že prapor je záležitost nová a bude ji třeba navrhnout
tak, aby barevně vycházel z historického znaku. Doposud používaný znak pak doporučili překreslit zkušeným heraldikem,
aby odpovídal současným trendům.
Proto jsem v únoru 1992 požádal osobním dopisem erudovaného heraldika Jiřího Loudu z Olomouce o spolupráci na
řešení obou insignií. Neodkladně souhlasil a podle poskytnutých historických podkladů postupně připravil materiály tak,
že na XIII. zasedání Městského zastupitelstva 23. dubna 1992
byly schváleny a postoupeny k projednání Heraldické komisi
PČR, předsedkyni PhDr. Jiřině Pavlíkové. Nelze ještě opomenout skutečnost, že při přípravě návrhu, zejména městského
praporu, sehrál nezastupitelnou roli pracovník Vojenského historického ústavu Praha PhDr. Zbyšek Svoboda. Zásluhou možnosti nahlédnout do jeho operativního přehledu schválených
i podaných návrhů na prapory nás upozornil na podobně barevně řešené, a tak jsme se mohli předem vyhnout nebezpečí,
že sebelépe připravený návrh nám nebude schválen.
Ještě taková zajímavost - město využilo příležitosti, že má
již k dispozici odborně přepracovaný návrh městského znaku
a v září 1992 nechalo zhotovit tisíc kusů malých textilních barevných znaků v podniku Tylex - závod Kamenice nad Lipou.
Staly se vhodným a vyhledávaným propagačním materiálem
města. Jako první je obdržela místní fotbalová základna mládeže, dále Hasičský sbor i další organizace. V současné době je
ještě můžete zaznamenat na pracovních úborech pracovníků
údržby města.
Závěrem jen konstatování, že schválený nový městský
prapor a odsouhlasený přepracovaný městský znak předal
předseda Parlamentu ČR PhDr. Milan Uhde zástupcům města nové starostce Blaženě Švestkové, radnímu Bohumilu Trávníčkovi a bývalému starostovi Vlastimilu Němečkovi s přáním, aby
se oba symboly staly prostředkem ke zvýšení vědomí a hrdosti
občanů na své město, jeho slavnou historii i současnost.
Vlastimil Němeček
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Krojovaná chasa Podivín
Dne 7. 2. 2015 uspořádala podivínská
chasa Krojový ples. Hrála DH Lanžhotčanka a předtančení české besedy dvěma kolečkům místní chasy obohatilo
kolečko Chasy za Staré Břeclavi a 2 kolečka místních dětí z nově vzniklého
dětského folklorního souboru Voděnka.
Návštěvnost sice letos nebyla veliká, věříme však, že se všem zúčastněným ples

líbil. Děkujeme také všem sponzorům,
kteří poskytli dary do tomboly či jinak
přispěli k úspěšnému uspořádání této
akce.
Hned následující týden nám bylo velkým potěšením přijmout pozvání a vypomoci svou návštěvou za hranicemi.
14. února se několik členů podivínské
chasy vydalo směr Kúty, kde na krojové

zábavě odtancovali kolečko moravské
besedy a reprezentovali jak naše město,
tak i moravský folklór za hranicemi.
Naše chasa přijala také pozvání Slováckého krúžku v Praze a dne 21. února se
zúčastnila 59. Moravského plesu v Praze,
kde předvedla kroje z naší oblasti a zatancovala kolečko moravské besedy.
Chasa Podivín

Chasa Podivín v Praze
Dne 21.02.2015 se v Praze v lidovém domě konal již 59.
Moravský krojový ples. Ten svou velikostí (co se do počtu zúčastněných krojových chas ze všech koutů Moravy týče) právem patří k tamním největším plesovým akcím. Zde se pod
jednou střechou sejdou nejen chasy z Moravy, ale také členové souborů z blízké Bratislavy.
Této promenády samotných krojovaných chas a souborů se také zúčastnila naše krojovaná Podivínská chasa, která
společně s ostatními zatančila Moravskou besedu.
Tuto cestu do našeho hlavního města podnikla krojová
chasa historicky poprvé, kde se také ukázala v dobrém světle. Velký dík patří Dušanu Vaďurovi ml., který pro naši chasu
celou akci zajistil. Naši Podivínští stárci a stárky jeli společně
autobusem s Velkými Bílovicemi a Němčičkami.
Jsem rád, že místní mladí lidé rádi budou prezentovat
naše lidové tradice a zvyklosti, stejně tak samotné město Podivín. Přejme jim hodně zdaru a vytrvalosti v jejich konaní.
Děkuji všem zúčastněným
Tomáš Hřebačka a Jakub Zezula
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POSTOJ, o.s.
V sobotu 14. února po čase opět přijal do Podivína pozvání
divadelní soubor Břetislav a zahrál před zaplněným sálem Besedního domu hru českého dramatika a režiséra Davida Drábka, nar.
1970, Jedlíci čokolády. David Drábek se výrazně prosadil po roce
1989 a ve svých dílech především kritizuje společnost, odsuzuje
materialismus a konzumentství. Pod režijním vedením Jany Vrzalíkové rozehráli břeclavští herci zajímavou hru typu „nehrdinů“,
tzn. obětí medializované a zkažené společnosti, které mají osobní
problémy, vyrovnávají se sami se sebou, se společností, trpí různými úchylkami a fobiemi.
Soubor byl s inscenací v loňském roce nominován z krajského
Hobblíku v Hodoníně na celostátní přehlídku amatérského činoherního divadla Divadelní Piknik Volyně 2014.
Tímto děkujeme všem divákům za účast a těšíme se na další
divadelní setkání.
Darina Heráková, Postoj, o.s.
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O lávce u Janohradu
Spousta lidí se mě ptá, jak je to
s opravou lávky u Janohradu. A já odpovídám:
„Vzhledem k tomu, že lávka byla
před 15 lety postavena italskými filmaři
na dobu tří měsíců jako kulisa, nebyla
vlastně ničím majetkem. Carský kurýr
byl natočen, filmaři odešli a lávka s tichým souhlasem všech potencionálních subjektů, které by mohly k ne až
tak „bílé“ stavbě něco kritického říct,
zůstala. Až do loňského roku, kdy se
stala nebezpečnou. V tom okamžiku
se sešly všechny ony nejmenované
subjekty a snažily se najít právně čisté,
levné a hlavně rychlé řešení. Nejsložitější a časově nejnáročnější bylo získání
stavebního povolení. Kupodivu nejjednodušší bylo finanční zajištění akce.
Prostředky poskytne Jihomoravský kraj,
nejvíce zainteresované obce /Lednice
a Podivín/ a další obce sdružené v Dobrovolném svazku obcí LVA. Investorem

stavby se stala obec Lednice. V současné době proběhlo výběrové řízení na
dodavatele a lze tedy doufat, že již v následující turistické sezoně a minimálně

dalších 15 let bude přechod mezi lednickým a podivínským katastrem přes
starou Dyji zajištěný a bezpečný.“
St. Machovský

Rekonstrukce prodejny Jednoty Mikulov
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově svým zákazníkům
nabízí již řadu let pestrý sortiment potravin, drogistického
a průmyslového zboží. Na území bývalého okresu Břeclav a částečně na území Brno – venkov provozuje celkem 85 prodejen
potravin, jednu prodejnu průmyslového zboží a jednu prodejnu obuvi. Kromě maloobchodní a velkoobchodní činnosti provozuje také lahůdkářskou výrobnu v Charvatské Nové Vsi, kde
vyrábí vlastní lahůdky – chlebíčky, saláty, pomazánky, obložené
mísy i sladké pečivo a mléčné výrobky.
Pro zvýšení komfortu svých zákazníků při nakupování Jednota Mikulov průběžně všechny prodejny modernizuje. Interiéry jsou vybavovány novým výstavním zařízením dle současných
trendů maloobchodu a exteriéry prodejen získávají moderní
vzhled v šedé barvě s výrazným oranžovým logem Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově.
V Podivíně provozuje Jednota Mikulov dvě maloobchodní jednotky. Nákupní středisko, u kterého se v současné době
plánuje rozsáhlá rekonstrukce a menší prodejnu na ulici Nerudova, kde na podzim roku 2014 proběhla kompletní rekonstrukce. Jelikož se jednalo o rekonstrukci, při které se muselo
zasáhnout do konstrukce prodejny, bylo pro zachování prodeje nezbytné přesunout stávající prodejnu do náhradních
prostor. Pro náhradní prodej, který zajišťuje zákazníkům každodenní běžné nákupy základních potravin, hygienického
a drogistického zboží, byly využity dvě mobilní buňky pro část
prodejní a jeden velký lodní kontejner pro skladovou část. Náhradní prodej byl zahájen 29. 9. 2014 a rekonstrukce vyklizené
prodejny mohla začít naplno.

Podivínský zpravodaj

Interiér rekonstruované prodejny Jednoty Mikulov v Podivíně
na ulici Nerudova
Jako první na řadu přišly bourací práce všech nenosných zdí,
výtahu, zasypání kotelny, která byla přibližně metr pod terénem
a také zasypání otvoru výtahu, který již v nové prodejně nebude
potřeba. Středová nosná zeď byla vybourána a následně nahrazena kovovou nosnou konstrukcí, kterou podepírá pět sloupů.
Byla zazděna okna staré prodejny a vybourána okna nová. Spolu
se zděním nových příček pro zázemí prodejny probíhaly elektrikářské práce a natahování rozvodů vody a kanalizace. Poté přišly
na řadu omítky a přichycení konstrukce na uchycení sádrokartonových podhledů jak v prostorách prodeje, tak v zázemí. Sloupy byly obloženy protipožárním sádrokartonem. Po dokončení
jemných omítek a obkladových prací se přistoupilo k úpravám
venkovním. Rekonstrukce zahrnovala odbourání starého vstupu
a přistavení nového, bezbariérového. Plechové dvoukřídlé dveře
nahradily jednokřídlé plastové. Pro zachování rázu všech prode-
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jen Jednoty Mikulov byla venkovní fasáda natřena světle šedou
barvou doplněná o výrazné logo Jednoty Mikulov.
Po dokončení všech interiérových úprav byla prodejna nově
vybavena regálovým systémem, mrazicími boxy, obslužnou vitrínou a přístěnnými vitrínami. Vše v kombinaci oranžové, šedé
a bílé barvy.
Rekonstrukce prodejny probíhala bez potíží, harmonogram
prací byl dodržen beze změn a 18. 12. 2014 byla prodejna znovu
otevřena. „Věříme, že se Vám, našim zákazníkům, ve zrekonstruovaných prodejnách líbí a rádi se do našich prodejen vracíte. Přejeme Vám příjemný a pohodlný nákup nejen v Podivíně, ale ve
všech našich prodejnách.“

březen 2015

Exteriér prodejny Jednoty Mikulov v Podivíně na ulici Nerudova

Žijí mezi námi
Užívání drog není problémem, který
by se vyskytoval pouze ve velkých městech. Drogově závislé můžeme potkat
v menších městech i na vesnicích. Mnohdy ani nepoznáme, že právě hovoříme
s člověkem, který drogy užívá. Návykové
látky provázejí lidstvo odnepaměti, byly,
jsou a budou součástí naší společnosti.
Otázkou je, jak tuto problematiku vnímáme. Postoje obyvatel k užívání návykových látek jsou v naší vlasti dlouhodobě
stabilní. Nejpřijatelnější je u nás konzumace alkoholu. Pochopitelně, je to droga
legální, dostupná „na každém rohu“ a navíc v našem kraji je tradicí výroba vína.
Jiné je to však s postoji k nelegálním
drogám. Společnost vnímá drogovou
problematiku logicky velmi negativně
a to zejména kvůli možnému ohrožení
dětí a mladistvých a též z pohledu narušování veřejného pořádku. Podle poslední Výroční zprávy o stavu ve věcech drog
v ČR jsou nejčastěji užívanou nelegální
drogou konopné látky, podle průzkumů
má zkušenost s nimi přibližně čtvrtina
dospělé populace. Možná i proto se mezi
lidmi zvyšuje přijatelnost konzumace
konopných drog, které jsou někdy také
nazývány jako tzv. „měkké“ drogy. Měkkost či tvrdost drog je posuzována hlavně
podle míry rizik, které s jejich užíváním
souvisí. Toto rozdělení je však poněkud
zavádějící. Je velký rozdíl, když dospělý
občasně užívá marihuanu z vlastní zahrádky (např. kvůli léčebným účelům),
oproti mladistvému, který pravidelně
kouří vyšlechtěné konopí pěstěné pod
lampami, tedy s vysokým obsahem účinné látky. Dospívající jsou ohrožení více
než dospělí, závislost se u nich vytváří
mnohem rychleji a užívání jakýchkoliv
návykových látek má neblahý dopad na
jejich zdravý vývoj. Nejlépe je takovým situacím úplně předcházet, anebo oddálit
18

kontakty dětí nebo dospívajících s návykovou látkou co nejdále do budoucnosti,
kdy už jsou zralejší a rizika relativně menší. Nejlepší prevencí je dobře fungující rodina, zdravé vztahy, smysluplné využívání
volného času a v neposlední řadě umění
dítěte drogu odmítnout. Pomoci mohou
programy primární prevence, které jsou
prováděny odborníky nejčastěji na zakázku škol. Pokud se však stane, že dítě experimentuje nebo již drogy užívá, mělo by
se včas zakročit. Změny chování, zhoršování školního prospěchu nebo kázeňské
problémy, to jsou ukazatele, kterých by si
měli všimnout rodiče nebo učitelé. Situaci je nutné neodkladně řešit, a to buď pomocí výchovného poradce ve škole, nebo
vyhledáním odborné pomoci.
Samotní uživatelé drog zpočátku žádné problémy nemusí pociťovat a proto
ani nejsou nuceni vyhledat pomoc. Mnohým se úspěšně daří svoje užívání před
okolím tajit. Pokud ale drogy berou déle
anebo injekčně, skrývat svoji závislost je
čím dál horší. Dříve nebo později se dostanou do problémů, je na ně pohlíženo
skrz prsty. Užívání drog je vysoce rizikové jednak pro samotného uživatele, ale
také je nebezpečné z hlediska veřejného
zdraví. Je proto samozřejmé, že lidé v jeho
okolí mají strach. Strach z šíření infekčních
chorob, strach z nabízení a prodeje drog,
strach z pohozených injekčních stříkaček,
strach o děti, strach o majetek…
Co v takové situaci dělat? Kde hledat
pomoc? Průzkumy ukazují, že většina
obyvatel neví kam se obrátit. Neví, že
existují kontaktní centra, jejichž pracovníci nabízejí pomoc. A to bezplatně a anonymně, od poradenství pro uživatele
drog i pro jejich blízké, přes pravidelné
mapování drogové scény až po sběr pohozených injekčních stříkaček. Oproti represi sází na prevenci a snižování rizik pro

jednotlivce a společnost. Potírání trestné
činnosti spojené s výrobou a distribucí
drog je tím účinnější, čím vyšší stupně organizovaného zločinu postihuje. Ukazuje
se ale, že trestání drobných pouličních
dealerů a uživatelů drog je účinné málo.
Z toho důvodu usilují pracovníci kontaktních center o změnu rizikového chování
svých klientů a snaží se je motivovat ke
změně životního stylu. Svou činností
zmenšují rizika působené společnosti,
např. ochranou veřejného zdraví před šířením infekčních chorob. Tím, že uživatelům drog nabízejí možnost pravidelného
testování na infekční choroby, možnost
odevzdat použité injekční stříkačky výměnou za čisté, poskytují informace o rizicích a motivují ke změně. Kontaktní centra jsou neziskové organizace, které jsou
podporovány státem, kraji i obcemi. Jsou
jedním ze čtyř pilířů moderní protidrogové politiky, která je podle odborníků
v naší republice na vysoké úrovni.
V našem okrese působí Kontaktní
centrum s terénním programem Břeclav, jehož služeb využilo v loňském roce
185 osob. Celkem bylo realizováno 2864
kontaktů, provedeno bylo 173 testů na
infekční choroby, přijato (a odesláno
k bezpečné likvidaci) bylo celkem 48.507
ks použitých injekčních stříkaček, odborné poradenství bylo poskytnuto 577x120
osobám, telefonické poradenství bylo poskytnuto 380x.
Co můžeme tedy udělat? Budeme se
jich štítit, odvracet se a čekat jaké zlo spáchají, nebo jim nabídneme pomocnou
ruku?
Důležité odkazy:
http://www.drogy-info.cz/index.php/
map/ - mapa pomoci
http://www.charitabreclav.cz/kacko/
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Mateřská škola
Maminko, tatínku, připravte své dítě na nástup do školky …
Naučte své dítě:
• chodit na WC, odstraňte pleny i dudlíka (obojí je v mateřské
škole nepřípustné)
• samostatně jíst a pít ze skleničky, u jídla sedět, neodbíhat
• veďte je k samostatnosti při oblékání, učte je poznat své oblečení
• dítě musí umět chodit samostatně po schodech (s přidržováním se zábradlí)

•

nevozte dítě v kočárku, v MŠ bude chodit na vycházky s dalšími 24 dětmi
• připravujte je na odloučení od rodičů
• učte je reagovat na pokyn: přijít, podat, počkat, posadit se…
• veďte své dítě k používání zdvořilostních návyků: pozdravit,
poprosit, poděkovat…
Uvidíte, že to pak bude pro Vaše dítě i pro Vás mnohem jednodušší…

Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
při překročení kapacity mateřské školy s datem přijetí od 1.9.2015
1. Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat v případech,
kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či
nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče.
2. Jednotlivá kriteria jsou ohodnocena určeným počtem bodů
podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným
součtem bodů jednotlivých kriterií dle odevzdané přihlášky
do mateřské školy.
Kritéria
1. Dosažení 6-ti let věku dítěte v období od 01. 09.
2014 do 31. 08. následujícího kalendářního roku a
dětí s odkladem povinné školní docházky
2. Trvalý pobyt dítěte – přednostně ve městě Podivín
3. Trvalý pobyt dítěte – mimo Podivín
4. Celodenní pobyt dítěte v mateřské škole
5. Polodenní pobyt dítěte v mateřské škole
4. Datum narození dítěte od 1. 9. 20010 do 31. 8. 2011
5. Datum narození dítěte od 1. 9. 2011 do 30. 9. 2012
6. Datum narození dítěte od 01. 10. 2012

Body
10

6
2
6
2
6
5
1

3. Jednotlivá body kritérií, se sčítají a pořadí umístění dětí je
dáno počtem splněných bodů, tedy počtem splněných kritérií. Všechny hodnocené skutečnosti se posuzují k okamžiku
podání žádosti, tj. k 05. 05. 2015.
4. V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých
kritérií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před
mladším).
20

5. Jako dispoziční rezerva ředitelky mateřské školy se vyhrazují
2 místa.
6. Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad,
že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci. Tento doklad musí být předložen
ředitelce MŠ do 7 dnů od zahájení přijímacího řízení tj. k datu
12.5.2015 (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném
znění).
7. Žádost o umístění dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list si mohou rodiče vyzvednout v budově mateřské
školy. Formulář žádosti a evidenční list jsou zveřejněny na
webových stránkách školy: www.mspodivin.cz
Vyplněné žádosti o přijetí dítěte do předškolního zařízení budou přijímány v pondělí 05. 05. 2015 od 15:00 do 17:00 hod.
v budově mateřské školy.
Zákonní zástupci dítěte si k zápisu do MŠ s sebou přinesou:
• vyplněnou žádost o přijetí dítěte
• vyplněný evidenční list potvrzený lékařem
• rodný list dítěte
• občanský průkaz
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), budou oznámena zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na
veřejně přístupném místě, t.j. na vchodu do budovy MŠ Podivín,
od úterý 19.5. 2015 po dobu 15 dnů.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
bude zákonným zástupcům dítěte předáno osobně nebo doručeno poštou do vlastních rukou od úterý 19. 05. 2015.
Tato směrnice nabývá účinnosti 02.04.2015
V Podivíně dne 18.02.2015
Bc. Lenka Studená, ředitelka MŠ
Podivínský zpravodaj
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Bezpečnostní opatření v mateřské škole
Po tragické události na půdě školy ve Žďáru nad Sázavou v říjnu minulého roku byly všechny školy včetně naší kontaktovány Ministerstvem školství ČR, Českou školní inspekcí, policií a dalšími orgány, aby ředitelé škol ve spolupráci se
zřizovateli zabezpečili vstupy proti vniknutí cizích osob.
Po projednání radou a zastupitelstvem města bude v nejbližších dnech v budově mateřské školy instalován čipový
systém a videotelefony.

O motýlkovi
Děti v mateřské škole před odpoledním odpočinkem poslouchají nebo
vypravují samostatně pohádky. Jednu
z nich stihla paní učitelka zaznamenat.
„Byl jednou jeden motýlek a ten měl
moc krásná křidélka. Letěl a potkal dalšího motýlka s krásnými křidýlky - měl na
nich kolečka a puntíčky.
Letěli dál a potkali třetího motýlka,
který měl taky moc krásná křidýlka, měl
tam květinky.
Všichni spolu letěli na výlet. Přiletěli na louku, kde nebyly žádné kytičky.
Motýlci měli schovaná semínka, a tak je
zasadili, chodili je zalévat, postavili si domeček z větviček a každý den se chodili
dívat, jestli už kytičky nerostou. Semínka
zalévali vodičkou ze studánky.
Jednou, když přišli na louku, uviděli
zelené nožičky, pak lístečky, a když přišli
další den, tak už tam našli krásné kytičky.

Podivínský zpravodaj

Některé si natrhali do vázy a ostatní nechali na louce.
Pak potkali na louce smutného pejska
a řekli mu, že může bydlet s nimi. A tak
letěli a pejsek běžel s nimi. Pak šli spinkat, ale pejsek neměl postýlku. Zeptali
se, jakou postýlku má rád. Natrhali dřívka
a pejskovi postýlku udělali a šli spát.
Ráno zjistili, že jim pár kytiček někdo
utrhl, tak si postavili kolem kytiček plot
s malými dvířky, kterými nikdo neprošel.
Jednou našli na louce malé štěňátko Miu, dali ho k většímu pejskovi a ten
ho vozil na zádech, protože jim nestačil.
Motýlci dali pejskům mističky, do nich
jim dali šťávu z kytiček, aby se mohli najíst. Pak motýlci koupili pejskům granulky
a vodu.
Jednou letěli motýlci na výlet a zabloudili. Pejsci mají dobrý čich a tak pomohli motýlkům najít cestu zpátky.“
Vyprávěla a nakreslila: Laura Šišmová
v MŠ Podivín, věk: 5 let
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Základní škola
Vzdělávací výsledky našich žáků
za I. pololetí školního roku 2014/2015
Povinnou školní docházku na naší škole plní 231 žáků (110 děvčat) z toho na I. stupni se vzdělává 141 žáků a na II. stupni 90.
Jakých výsledků dosáhli?
Prospěch:
• 149 vyznamenaných – 64,5%, 5 žáků neprospělo – 2,16%

a
Domov je tam, kde nás čeká láska
Téma domov i v širším slova smyslu – město, vlast a téma rodina se nám ve druhé třídě prolíná v českém jazyce i v prvouce
a zabývali jsme se jím i v několika projektech. Děti malovaly, co
rády s rodiči dělají, svůj dům, kde bydlí, a obzvláště se jim povedla dobrovolná slohová práce, kde vyprávěly o své rodině. Jak je
pro ně správně fungující rodina důležitá můžete vidět v následujících ukázkách žákovských prací, bohužel není možné otisknout
všechny zdařilé práce, ty máme vystaveny na školní chodbě.

Chování:
• velmi dobré – 230 (99,56%), uspokojivé – 1 žák (0,44%)
Pochvaly:
• třídního učitele 124 (53,68%), ředitele školy 15 (6,49%)
Důtky:
• třídního učitele 7 (3,1%), ředitele školy 5 (2,16%)
Absence:
• 7599 omluvených zameškaných hodin
(průměr na žáka činí 32,9 hodin)
• 33 neomluvených zameškaných hodin
Pochvalu ředitele školy za sběr, reprezentaci školy a aktivitu obdrželi tito žáci:
• II. třída - M. Budín, D. Puzrla, K. Teleszová
• III. třída – M. Hrdličková;
• IV. A – Š. Konfráter
• IV. B – K. Kopřivová
• VII. třída – T. Procházková, E. Zemčíková, T. Kratochvíl, M. Kršková M. Švecová
• VIII. třída – L. Hellingerová, V. Kos, M. Syslová, A. Včelouchová
Výše jmenovaným žákům děkuji za jejich práci a propagaci naší
školy.
Mgr. M. Cagášek

Den otevřených dveří
Ke konci školního roku 10. 12. 2014 přivítali prvňáčci své
rodiče na Dni otevřených dveří. Děti jim předvedly, co všechno se již naučily. Četly slabiky, zahrály si na početního krále a napsaly svá první písmenka na tabuli. Poté jsme rodiče
vánočně naladili během recitování básniček a zpívání vánočních koled. Sladkou tečkou bylo zdobení perníčků, které si
upekly děti samy. Na závěr obdrželi rodiče krásná ručně vyráběná přáníčka.
třídní učitelky 1. tříd

Já a moje rodina
Jmenuji se Karolína Buršíková. Je mi sedm let a bydlím v rodinném domku s rodiči a dvěma bratry. Maminka se jmenuje
Jana a tatínek Kamil. Starší bratr je žákem deváté třídy Základní
školy Podivín. Mladší bratr Jakub navštěvuje mateřskou školu. Na
dvorku máme fenu labradorského retrívra jménem Causy. Nejraději mám víkendy, protože jsme všichni doma spolu. Jezdíme na
návštěvy k prarodičům nebo na výlety. Mám svou rodinu ráda.

Já a moje rodina
Jmenuji se Darinka Vidlářová. Je mi sedm let. Bydlím v Podivíně v rodinném domě. Moji rodiče se jmenují Jana a Mirek. Mám
stejně starou sestřičku Michalku. Jsme dvojčata. V našem domě
s námi žije děda Ivan. Je to tátův otec. Máme ještě rezavého kocoura, kterému říkáme Ňouma. Moc ráda jezdím k babičce a dědovi do Lednice. V jednom domě s nimi bydlí i mámini sourozenci
a jejich děti. Sestřenice se jmenuje Terezka a je ještě malá. Petr
a Tomášek jsou moji bratranci. Mám radost, že jsme velká rodina.

Jmenuji se Darja Lukešová. Je mi osm let. Bydlím v útulném
bytě s maminkou Vladimírou a tatínkem Radimem. Mám také sestru Kláru a mladšího bratra Adriana. V kleci chováme morče. Je to
holka, říkáme jí Mia. Máme se všichni rádi.

Jmenuji se Patrik Vlk. Je mi osm let. Bydlím v rodinném domečku s maminkou Martinou a tatínkem Josefem. Mám roztomilou mladší sestřičku Vanesku. Do naší rodiny ještě patří i rybička
Šupinka a lovecký pes Kikinka. Dokonce mám i tři babičky – Dagmar, Janu a Emílii. A tři dědečky – Josefa, Pavla a Josefa. A také
prababičku Marii. Mám svou rodinu moc rád.

Přeji všem dětem, aby i nadále měly svou šťastnou, milující
a fungující rodinu.
Mgr. Jana Malinová

Tetiny v kuchyni
Ve čtvrtek 22. 1. 2015 se vydali v rámci učiva Prvouky žáci první a druhé třídy na divadelní představení do Břeclavi „Tetiny v kuchyni“. Děti zaujaly hlavně pohádky „O Koblížkovi“ a „O zeleninovém králi“. Zároveň se do představení zapojovaly vlastními zkušenostmi, jak asi pomáhají mamince v kuchyni a co je součástí jejich jídelníčku. Pořad byl doplněn známými písničkami, které dětem
zazpívaly brněnské „Tetiny“.
Mgr. Zlatka Floriánová
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Zápis do 1. třídy

V tomto školním roce se k zápisu do 1. třídy dostavilo
33 dětí. Přišly s rodiči i se staršími sourozenci. Při vstupu do
školy je přivítaly žákyně 5. třídy jako pohádkové bytosti. Děti
procházely třemi stanovišti, kde plnily rozmanité úkoly. Cílem
bylo zjistit jejich připravenost do prvního ročníku - matematické představy, grafomotoriku, prostorové vnímání, pohybové nadání a vyjadřovací schopnosti. Děti byly velmi šikovné
a za odměnu obdržely dárečky, které jim připravilo vedení
školy, budoucí třídní paní učitelky a vychovatelky ŠD. Aby si
tento výjimečný den pamatovaly, obdržely také svůj první
PAMĚTNÍ LIST.
Mgr. Jitka Kolaříková
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„Naše milá Polárka“
Stalo se již tradicí navštěvovat během školního roku divadelní představení, která nabízí profesionální dětské divadlo
Polárka v Brně. Vždy vybíráme z obsáhlé nabídky ta představení, která jsou pro ten který ročník vhodná, mnohdy se nám
podaří zhlédnout takový divadelní kus, který známe z mimočítankové četby nebo z hodin literární výchovy a můžeme tak
porovnat knižní podobu s divadelním zpracováním.
Letos navštívili žáci čtvrtého a pátého ročníku divadlo
Polárka prozatím dvakrát. První hra nesla název „Kdo zachrání Isabelu“, což byla pohádková inscenace ve stylu komedie
dell´arte, ve které se vedle množství komických situací prokáže i odvaha a charakter hlavních hrdinů.
V živé paměti máme poslední divadelní zážitek – hru Dobrodružství Toma Sawyera. Tato svižná a humorná adaptace
slavné knížky Marka Twaina je oslavou dětství a klukovských
snů malého rošťáka Toma a jeho kamaráda Huckleberryho
Finna. Všem se hra líbila pro svůj vtip, humor a ironii. Také
jsme mohli pochválit dobré výkony mladých herců a hereček. Mnohé kluky a děvčata zhlédnutí příběhu o kamarádství
a touze po dobrodružství natolik zaujala, že si rádi přečtou
i tuto poutavou knihu.
Většina žáků se do divadla Polárka vždy těší, vítá toto
zpestření vyučování a snad je to i cesta, jak si v dospělosti najít zálibu a potřebu vyjít si za kulturou do divadel v naší vlasti.
Mgr. Anna Racková

Návštěva Hvězdárny a planetária v Brně
- Úžasné planety
14. 1. 2015 v sále digitária čekalo naše žáky ze čtvrtých tříd
a páté třídy autorské představení Jana Píšaly, kde jsme putovali
vesmírným vzduchoprázdnem po jednotlivých planetách naší
sluneční soustavy. Dostali jsme se nebezpečně blízko planetárnímu Otesánkovi, kličkovali jsme mezi měsíci, prstenci a planetkami, pronásledujíce kypící kometu. Zatočila se nám hlava nad
gigantickou bouří, která by klidně pohltila celou planetu Zemi.
Dobrodružnou cestu jsme zakončili doma, na planetě Zemi,
z níž jsme na aktuální noční obloze zapátrali po nápadných souhvězdích, hvězdách i planetách.
Mgr. Dana Hošpesová
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Lyžařský kurz

Plavání

I v letošním školním roce se žáci 6. – 9. ročníku zúčastnili
lyžařského výcvikového kurzu na ,,naší zdomácnělé chalupě“
v Těchoníně Celném.
V termínu od 31.01. do 06.02.2015 pod vedením zkušených lyžařských instruktorů E. Vízdalové, M. Cagáška, D. Březiny, E. Kavanové a M. Rybky si žáci základy lyžování (začátečníci) a „pilovaní“ techniky carvingového lyžování (pokročilejší)
osvojovali na svazích v Českých Petrovicích, na Červené vodě
a v Říčkách.
Své lyžařské dovednosti měli možnost předvést v „Podivínské superkombinaci“ (sjezd, slalom), nejúspěšnějšími se stali:
M. Rybka, M. Syslová, M. Švecová a T. Kratochvíl.
O naše zdraví se starala zdravotnice S. Blanářová a všestrannou vynikající stravu připravovali D. Grandič a E. Kavanová.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na úspěšném
průběhu letošního LVK. Jsem přesvědčen, že všichni účastníci
si přivezli z hor plno zážitků a již se těší na příští rok.
Mgr. M.Cagášek

Žáci 2.- 3. třídy „Mokrým vysvědčením“ úspěšně ukončili
17. 2. 2015 plavecký výcvik. Po dobu 10 lekcí odjížděli každé
úterý do krytého bazénu v Břeclavi. Někteří se zdokonalovali
ve svém plaveckém umění, jiní zase překonávali svoje obavy
z vody. S plaveckou výukou byli všichni spokojeni.
Mgr. Miriam Babičová Šilhanová,
Věra Holubová, Mgr. Jana Malinová

Drogová problematika a prevence
V posledních letech se množí zprávy o drogové problematice. Drogy se objevují v televizi, novinách i časopisech.
Vidíme je zabavovat na letištích a ulicích našich měst. Sledujeme reportáže o jejich výrobě a prodeji. Nezřídka jsou nabízeny i záběry mládeže, která s drogami experimentuje – nebo
jim již propadla. Předávkování, léčba. To všechno známe.
Drogy jsou součástí naší společnosti. Drogové problémy
vznikají, a ne vždy mají řešení. VŽDY lze ale nalézt postup,
který může situaci alespoň zlepšit. Některé problémy prostě
v daném okamžiku řešitelné nejsou. To ale ještě neznamená,
že nejsou řešitelné vůbec.
Nelze získat stoprocentní jistotu, že se s drogami v rodině
nesetkáme. Stejně tak se mohou objevit mezi dětmi ve škole, v místech trávení volného času. Drogy a problémy s nimi
spojené jsou jednou ze součástí dnešního života a tento fakt
nelze jakýmkoliv zásahem změnit. Drogy nejsou nic tajemného, nemají nad námi žádnou moc – dokud sami nechceme.
Existuje řada opatření, kterými lze účinně riziko drogových
potíží omezit. Zde jsou některá z nich:
1. Mluvte s dětmi o drogách. Vysvětlete jim, o co jde, drogy
nejsou žádné tajemství. Mluvte vždy způsobem přiměřeným věku. Přesvědčte se, že dítě rozumí použitým výrazům. Nebojte se „návodnosti“ drogové problematiky.
2. Nepodceňujte své děti. Ví často o drogách víc, než si myslíte. Nesnažte se poučovat, pozorně naslouchejte a všímejte si detailů.
3. Pomozte svému dítěti nalézt a udržet sebedůvěru.
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4. Pomozte svému dítěti vytvořit si pevný hodnotový systém. Schopnost rozlišit mezi dobrým a špatným významně ovlivňuje rozhodování. Rodiče by měli vést a ukazovat
směr – ne mentorovat.
5. Buďte pozitivním příkladem.
6. Pomozte dítěti zvládat negativní tlaky ze strany vrstevníků.
7. Podporujte všechny pozitivní aktivity svého dítěte.
8. Nebojte se přiznat si nevědomost. Informace získávejte u institucí, které s drogovou problematikou skutečně
pracují. Zprávy z médií jsou často vědomě či nevědomě
zkreslené.
To, že dítě bere drogy, nemusí být zpočátku vůbec nápadné. Přesto existují signály, které napovídají, že něco není
v pořádku. Zde jsou některé příznaky:
1. Problémy ve škole.
2. Ztráta původních zájmů.
3. Změna přátel a party.
4. Změna chování.
5. Slabost, spaní přes den.
6. Ztráta chuti k jídlu, hubnutí.
7. Kožní defekty.
8. Mizení peněz.
9. Nález stříkaček, jehel a drog.
10. Stopy po injekčním vpichu na končetinách.
Co si počít, když zjistíme, že naše dítě bere drogy.
1. Nepanikařit. Situaci nelze vyřešit za den, za týden, ale ani
za měsíc. Budou nutná dlouhodobá opatření. Je nutné
vše předem promyslet a připravit.
2. Sehnat si všechny dostupné informace. Kontaktovat zařízení, které s drogovým problémem profesionálně pracuje. Kontakty na taková zařízení dostanete i ve škole.
3. Být důsledný.
Základní rozdělení drog
1. Konopné drogy (marihuana, hašiš)
2. Opiáty (opium, heroin)
3. Stimulační látky (kokain, pervitin, extáze)
4. Halucinogeny (lysohlávky, LSD)
5. Psychotropní léky
6. Legální drogy (alkohol, tabák)
Nejčastější důvody, proč se drogy užívají:
- Únik ze stresové situace, uvolnění napětí
- Potřeba vyřešit problémy, dodat si odvahu, odbourat zábrany
- Potřeba začlenit se do skupiny, být akceptován subkulturou, která drogu užívá
- Potřeba vymanit se ze stereotypu, získat nové zážitky, inspirace
- Potřeba dosáhnout uspokojení či slasti
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Pokud nezabrání, může ještě stále předcházet nejhoršímu
a omezovat následky. Neexistuje žádný „nejlepší“ postup, ale
pouze kombinace různých přístupů, na kterých by se měla
podílet hlavně rodina, ale stejně tak škola a společnost jako
taková. Pokud jsou preventivní aktivity prováděny důsledně
a vytrvale, vyplatí se.
Podle brožurek protidrogové prevence vydaných VZP
zpracovala Markéta Svobodová

X. školní ples
Dne 6. března se konal ve sportovní hale tradiční ples, který připravili rodiče žáků 9. ročníku ve spolupráci s učiteli naší
základní školy. Plesem vyvrcholily několikaměsíční přípravy,
během nichž se připravovala a vyráběla výzdoba sálu na téma
Cesta kolem světa, se kterou žákům pomáhaly paní učitelky
V. Mihalíková a J. Harnušková. Polonézu, kterou byl ples zahájen, secvičily s žáky 8. a 9. ročníku paní učitelky M. Poláchová
a J. Harnušková. Díky štědrosti sponzorů byla připravena bohatá tombola, po ruličkách se jen zaprášilo. Úspěch mělo také
taneční sólo rodičů žáků. Ples se vydařil, hosté i účinkující odcházeli spokojení a zaznívaly i dotazy, zda se bude školní ples
konat také příští rok. Uvidíme.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě plesu podíleli,
ale také sponzorům za to, že darem do tomboly úspěch našeho plesu podpořili.
žáci 9. ročníku

Návštěva Ekocentra Velké Pavlovice
Žáci 3. třídy navštívili Ekocentrum ve Velkých Pavlovicích,
kde byl pro ně připraven výukový program s názvem „Ptáci“.
Zajímavou a zábavnou formou se seznámili s životem a druhy
ptáků, které u nás přezimují nebo odlétají do teplých krajin.
Poznávali a prohlédli si stavbu jejich těla, různé druhy hnízd,
zaposlouchali se do hlasů ptáků.
Velmi zajímavá byla i rukodělná činnost. Vytvořili z šišky
jednoduché krmítko. Šišku obalili jen směsí tuku s prosem. Za
jejich šikovnost byli odměněni dřevěnou ptačí budkou i s krmením. Zavěsili jsme ji k pozorování ptáčků na školním hřišti.
Projektové vyučování se nám velmi líbilo a rádi se vrátíme na
další zajímavý výukový program.
Mgr. Miriam Babičová Šilhanová a Věra Holubová

Prevence je kontinuální proces. Jednorázové aktivity nic
neřeší. Pokud se rozhodneme preventivně působit, musíme
vědět, že by mělo jít o dlouhodobý proces. Nečekejme okamžité výsledky. Prevence nefunguje jako hasič požárů, ale
měla by být propracovaným systémem činností, které požáru
zabrání vzniknout.
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Vyhodnocení činnosti klubu Lodních modelářů Calypso Podivín.
Dne 9. 1. 2015 proběhlo v Klubu lodních modelářů Calypso Podivín vyhodnocení loňské sezóny roku 2014.
Za vzornou účast a za výborné výsledky na soutěžích si vybojovala a byla vyhodnocena jako nejlepší modelář sezóny
Klára Dubšíková. Získala Putovní pohár
pro nejlepšího modeláře sezóny 2014
a také Putovní pohár v kategorii EX 500.
Putovní pohár F2 - Jun. a 4 F-A získal
Jan Rybka.
Oba se pravidelně zúčastňovali na soutěžích Moravského poháru i Seriálu EX.
V jednotlivých soutěžích se umísťovali
na předních místech.
Oběma děkujeme za krásné výsledky a vzornou reprezentaci našeho klubu
i města. Gratulujeme a přejeme hodně
sportovních úspěchů v sezóně 2015.
S pozdravem ,,Přímý směr,, ZH

Pákaři uspěli na Slovensku
Mezinárodní závody v armwrestlingu – přetláčení rukou
proběhly v Senci u Trnavy. Změřit síly se zahraniční konkurencí
si nenechali ujít ani pákaři Sokola Podivín, bratři Robin a Radek
Svačinovi.
Závodníci čtyř zemí Slovenska, Česka, Maďarska a Belgie
se sjeli, aby porovnali sílu na přátelské soutěži v páce. Muži
se střetli ve třech váhových kategoriích jen na pravé ruce do
80, 100 a nad 100 kg, ženy v jediné bez rozdílu vah.
Jediné vítězství pro Českou republiku zařídil Robin Svačina
ve váze do 80kg, když přesvědčivě porazil všech osm soupeřů
dle vypsaných pravidel systémem každý s každým. Jeho bratr
Radek vybojoval třetí místo v nejtěžší kategorii nad 100 kg. Radek soutěží v ČR ve váze do 105kg, nyní se však utkal se soupeři
vážícími i přes 130 kg.
Roli favorita potvrdilo domácí Slovensko, které zvítězilo
v hodnocení zemí. Na druhém místě skončila Česká republika
před Maďarskem a Belgií.

Pákaři Sokola Podivín se nyní připravují na největší a nejstarší
soutěž v páce v ČR, mezinárodní Golemovu ruku, která proběhne 31.ledna ve sportovní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Svačina Rostislav, vedoucí oddílu

Radek Svačina mezinárodním mistrem
Za účasti šesti zemí proběhla v Brně
31. ledna mezinárodní soutěž v armwrestlingu – přetláčení rukou Golemova ruka.
Velmi zdatně si vedli i zástupci Sokola
Podivín jak mezi juniory do 18-ti let, tak
seniory.
Na sedmnáctý ročník přicestovali do
haly univerzitního kampusu v brněnských Bohunicích závodníci ze šesti zemí
Evropy: Polska, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Bulharska a domácího Česka. Už
poněkolikáté za sebou se z domácích od26

dílů a klubů vedlo nejlépe pákařům z Podivína.
Svými body nejprve přispěli do hodnocení juniorky. Ve váhové kategorii do
55 kg zvítězila na obě ruce Věra Mikulicová, dvěma druhými místy Michaela
Jandová a o váhu výše nad 55kg dvěma
třetími místy Denisa Kupková. Mezi ženy
do 60kg zabodovala třetím a čtvrtým místem Andrea Straková.
Nejvíce obsazovaná prestižní kategorie mužů zvedala ze sedadel přítomné

i na letošní „Golemce“. Ve vyrovnaných
bojích o body a cenné trofeje se dařilo i
podivínským pákařům.
Ve váze do 65 kg zastavili v postupu
o nejvyšší příčky Lukáše Dorazila jen zahraniční závodníci, i tak získal dvě třetí
místa. V kategorii do 85 kg byl blízko od
medaile i Petr Süsser, na konec skončil
dvakrát čtvrtý. Ve váze do 95 kg vyřadila
ze soutěže silná konkurence ze zahraničí i Pavla Stejskala, který tak bodoval na
pátém a šestém místě. Do finále na lePodivínský zpravodaj

březen 2015

číslo 1

vou i pravou ruku se musel propracovat
přes reprezentanty Slovenska, Maďarska
a Polska Radek Svačina v předposlední
nejtěžší váze do 105 kg. Po nervy drásajícím dlouhém boji na pravou ruku zvítězil
a stal se mezinárodním mistrem České
republiky. Na levou ruku se drama opakovalo. Za stavu jedna jedna na zápasy přišel rozhodující duel. V něm postupně oba
dostali od rozhodčího faul. Na konec se

XXXVII. ročník

štěstí přiklonilo pro zraněnou ruku k Polákovi Jakubu Jancykovi. Oba dva se tak
radovali ze stejného výsledku z prvního
a druhého místa.
V pořadí zemí zvítězila Česká republika před Slovenskem a Maďarskem. Čtvrté
skončilo Polsko, páté Rakousko a poslední Bulharsko.
Rostislav Svačina
vedoucí oddílu

Řádková inzerce:
Koupím byt 2+1 v Podivíně nebo vyměním za 1+1 (+doplatek). Tel. číslo 773 598 420.
Koupím k rekonstrukci rodinný dům v Podivíně a okolí. Tel. 604 126 290.

Provádění veškerých malířských a natěračských prací, malby interiérů,
nátěry oken, dveří, fasád, plechových střech …
Savara Jiří
Podivín, Pod Branou 241
tel. 607 568 499

Podivínský zpravodaj

Ševčík Radomír
Ladná, Ořechová 14
tel: 723 941 832
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