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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXIII
ze dne 29.06. 2010 a č. XXIV ze dne 22.07. 2010
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující body:
1. Vzalo na vědomí zprávu starosty města
ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva
města č. XXII ze dne 21.04. 2010.
2. Ukončilo veřejnou nabídku na prodej
pozemku p.č. KN 1052/2 o celkové výměře
45 m2 vedeného jako ostatní plocha v k.ú.
Podivín vyčleněného geometrickým plánem č. 1551-7/2010 vyhotoveným společností Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav z pozemku p.č. KN 1052 v k.ú. Podivín
vedeného jako ostatní plocha v k.ú.
Podivín a rozhodlo prodat pozemek
manželům Martinovi Důbravovi a Petře
Důbravové Flachbartové. Prodejní cena
je stanovena na Kč 500,-/m2. Výsledná
kupní cena bude navýšena o částku,
rovnající se výši daně z převodu nemovitosti. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovitosti do jeho
vlastnictví. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením kupní smlouvy.
3. Ukončilo veřejnou nabídku na prodej
pozemku p.č. KN 1470/2 o celkové výměře
21 m2 vedeného jako ostatní plocha v k.ú.
Podivín vyčleněného geometrickým plánem č. 1586-84/2010 vyhotoveným
společností Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60,
Břeclav z pozemku p.č. KN 1470 v k.ú.
Podivín vedeného jako ostatní plocha
v k.ú. Podivín a rozhodlo prodat pozemek
Liborovi Pospíšilovi. Prodejní cena je stanovena na Kč 170,-/m2. Výsledná kupní
cena bude navýšena o částku, rovnající
se výši daně z převodu nemovitosti.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením kupní smlouvy.
4. Vyhlásilo veřejnou nabídku na prodej
pozemku p.č. KN 2011 o celkové výměře
473 m2 v k.ú. Podivín vedeného jako ostatní plocha. Minimální prodejní cena Kč
180,-/m2 pozemku. Výsledná kupní cena
bude navýšena o částku, rovnající se výši
daně z převodu nemovitostí. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví.
Nabídky budou přijímány v uzavřených
obálkách s uvedením: „pozemek p.č. KN
2011“. Termín pro podání nabídek:
do 31.7. 2010.
5. Vyhlásilo veřejnou nabídku na prodej
pozemku p.č. 2798/77, vedeného jako
ostatní plocha o celkové výměře 1534 m2
v k.ú. Podivín. Podmínky a priority prodeje: Minimální kupní cena je stanovena
na částku Kč 100,-/m2. Výsledná kupní
cena bude navýšena o částku, rovnající
se výši daně z převodu nemovitostí.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví.
Jednotlivé nabídky budou přijímány
v uzavřených obálkách se zřetelným
označením žádosti o koupi pozemku p.č.
2798/77. Termín pro podání nabídek:
do 31.7. 2010.
6. Vzalo na vědomí plnění rozpočtu města
k 31.05.2010.
7. Schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2010
provedené radou města Podivína bez výhrad.
8. Schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2010
provedené radou města Podivína bez výhrad.
2

9. Rozhodlo poskytnout ﬁnanční prostředky
TJ Sokolu Podivín ve výši Kč 30.000,na úhradu nákladů vzniklých při pořádání
turnaje v přetláčení rukou „Velká cena
Podivína“ dne 10. 4. 2010. Finanční prostředky budou poskytnuty na základě
uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Podivína mezi Městem
Podivín a TJ Sokol Podivín. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
10. Rozhodlo poskytnout ﬁnanční prostředky
TJ Sokolu Podivín ve výši Kč 1.200.000,jako ﬁnanční investiční dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení v objektu
Besední dům ve vlastnictví TJ Sokol
Podivín. Finanční prostředky budou
poskytnuty na základě uzavřené smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Podivína mezi Městem Podivín a TJ
Sokol Podivín. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy. TJ Sokol Podivín se zavazuje,
že po dobu deseti let nebude požadovat
po městě Podivín ﬁnanční příspěvky
pro organizaci TJ Sokol Podivín.
11. Rozhodlo poskytnout ﬁnanční prostředky
TJ Slavoji Podivín ve výši Kč 50.000,- jako
ﬁnanční neinvestiční dotaci na tělovýchovnou a sportovní činnost. Finanční
prostředky budou poskytnuty na základě
uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Podivína mezi Městem
Podivín a TJ Slavoj Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
12. Rozhodlo poskytnout ﬁnanční prostředky
Občanskému sdružení Chasa Podivín
ve výši Kč 25.000,- jako ﬁnanční neinvestiční dotaci na krojové hody v roce 2010
v Podivíně. Finanční prostředky budou
poskytnuty na základě uzavřené smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Podivína mezi Městem Podivín a Občanským sdružením Chasa Podivín, se sídlem Podivín, Rybáře 906/9, PSČ 691 45
zastoupené předsedou Janem Jurášem.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy.
13. Schválilo změnu účelu užití poskytnuté
ﬁnanční neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti Podivín. Účel poskytnutí
ﬁnanční neinvestiční dotace se mění
na investiční dotaci na pořízení nových
zvonů. Změna účelu bude provedena
na základě uzavřeného dodatku č. 1 ke
smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Podivína. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi Městem Podivín a Římskokatolickou farností Podivín, Komenského
193/3, 691 45 Podivín, zastoupenou
P. Pavlem Křivým, administrátorem.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením dodatku č. 1.
14. Rozhodlo poskytnout ﬁnanční prostředky
Římskokatolické farnosti Podivín ve výši
Kč 200.000,- jako ﬁnanční investiční
dotaci na pořízení nových zvonů. Finanční
prostředky budou poskytnuty na základě
uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Podivína mezi Městem
Podivín a Římskokatolickou farností
Podivín, Komenského 193/3, 691 45

Podivín, zastoupenou P. Pavlem Křivým,
administrátorem. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
15. Schválilo zakoupení nemovitosti, a to budovy č.p. 390 (objekt občanské vybavenosti) stojící na pozemku p.č. 299, dále
pozemek p.č. 299, zast. plocha a nádvoří
a pozemek p.č. 300, zahrada, za účelem
využití pro děti a mládež. Zastupitelstvo
města hlasováním rozhodlo uzavřít
se společností Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, IČ:00 03 22 47, se sídlem Mikulov, Kostelní náměstí 157/9,
PSČ 692 43, zastoupené předsedou
představenstva p. Vlastou Ličmanovou
a místopředsedkyní představenstva JUDr.
Květoslavou Budínovou kupní smlouvu
na koupi nemovitosti, a to budovy č.p. 390
(objekt občanské vybavenosti) stojící
na pozemku p.č. 299, dále pozemek
p.č. 299, zast. plocha a nádvoří a pozemek p.č. 300, zahrada, všechny uvedené
nemovitosti jsou zapsány v katastru
nemovitostí pro k.ú. Podivín na listu vlastnictví č. 2860. Celková kupní cena je
stanovena na Kč 2.850.000,-. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
16. Schválilo předložený Návrh rozpočtového
opatření č. 4/2010 s následujícími změnami: bod č. 18 – změna rozpočtu se
z +2.082.800,- Kč snižuje o 700.000,- Kč
na +1.382.800,- Kč, bod č. 54) – změna rozpočtu se z +300.000,- Kč zvyšuje
o 200.000,- Kč na +500.000,- Kč, doplňuje se nový bod 57) – organizace 1209,
paragraf 3639, položka 5171 – změna
rozpočtu +500.000,- Kč : Opěrná zeď
ul. Poříčí I. - statické zajištění opěrné zdi
(Věžníkovi).
17. Schválilo kapitalizaci pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,
se sídlem Čechova 23, 690 11 Břeclav,
ve výši Kč 9.800.000,-, které město
Podivín vložilo dle Smlouvy o vkladu mimo
základní kapitál, uzavřené mezi městem
Podivín a společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. na ﬁnancování projektu „Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury
v povodí řeky Dyje“.
18. Projednalo a vzalo na vědomí informace
o znaleckém posudku, který stanovil
odhadní cenu bytů v majetku města na ulici Sokolská č.p. 508 v Podivíně. S ohledem na vůli zastupitelstva města byty
prodat, připraví rada města návrh prodejní ceny jednotlivých bytů.
19. Schválilo pro následující volební období
let 2010 – 2014 počet členů Zastupitelstva města Podivína : 15 členů.
20. Rozhodlo poskytnout ﬁnanční prostředky
TJ Slavoji Podivín ve výši Kč 200.000,- jako
ﬁnanční neinvestiční dotaci na tělovýchovnou a sportovní činnost. Finanční
prostředky budou poskytnuty na základě
uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Podivína mezi Městem
Podivín a TJ Slavoj Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
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Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuji
1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v pátek 15. října 2010 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 16. října 2010 od 8.00 do
14.00 hodin.
2. Místem konání voleb v okrsku č. 1 v Podivíně je obřadní síň v I. patře budovy městského úřadu č.p. 180 pro oprávněné občany podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Boženy Němcové, Družstevní, Havlíčkova, 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.
Místem konání voleb v okrsku č. 2 v Podivíně je místnost č. 2 městského úřadu pro oprávněné občany podle místa, kde jsou přihlášení
k trvalému pobytu v ulicích: Angerlova, Bratislavská, Děvínská, Dolní Valy, Habánov, Hájenka, Horní Valy, Komenského, Kopce,
Masarykovo náměstí, Na Ostrůvku, Pod Branou, Poříčí I, Poříčí II, Příční, Radniční, Rybáře, Sadová, Stará čtvrť, Štefanikova, U Mlýna,
Úlehlova, Zahradní, Zborovská.
3. Oprávněnému občanu bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
4. Hlasovací lístky budou oprávněnému občanovi dodány nejpozději do 12.10.2010.
5. Občané, kteří se zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební místnosti
a požadují přenosnou schránku, mohou své požadavky uplatnit telefonicky na městském úřadě.
Stanislav Machovský
Starosta

Vylosované pořadí stran:
1
2
3
4
5
6

TOP 09
Sdružení nestraníků
Občanská demokratická strana
KDU - ČSL
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká str. sociálně demokratická

Vážená paní Roháčová.
Za tři dny to bude neskutečných sto let, kdy jste v Hostětíně spatřila světlo světa. V den Vašeho narození jste doplnila dvojici bratrů,
Vladimíra a Františka a počkala si pak na ostatní děti, Bohumila, Ludmilu a Annu. To aby to bylo napůl. Tři kluci a tři holky.
Nevím, čím vším byli ostatní sourozenci, ale celým Vašim životem jako by se táhla nit, kterou bychom dnes nazvali gastronomie, za
Vašich časů vaření a pečení, zkrátka starost o blaho druhých. Bohulibá to činnost. O to bohulibější, že Vás nakonec z lázeňských míst
zavedla do toho našeho města.
Za to, že jste se ocitla v Podivíně může jako téměř za všechno náhoda. Nebo snad osud? To víte jen Vy sama.
Co vím já, je to, že při cestě na podivínské nádraží, odkud jste chtěla
jednou odjet do Dobříše, Vás oslovil nějaký Jenda a řekl, že když se Vám
tam nebude líbit, že se můžete do Podivína vrátit. A že si Vás vezme. A
vím také to, že Váš syn, který býval u strýca Bohumila na hospodě, už
Podivínu říkal „doma“. A že se v tom Podivíně 25. června 1940 konala
svatba, a Vy jste se pak už napořád jmenovala Roháčová. A ještě vím,
že přesně za rok a čtyři dny od svatby se ke dvěma klukům, Jendovi a
Bohušovi, přidala malá Maruška.
A pak jste se /s krátkou přestávkou v obchodě se smíšeným zbožím a
v podivínské křidárně/ naplno věnovala svému poslání a snad i koníčku.
Jak jinak by se dalo ono vaření a pečení nazvat, ne-li koníčkem. Pamatují si Vás hosté z Besedního domu, zaměstnanci Fruty Podivín, žáci
v podivínské škole a později spousty svatebčanů, kterým jste osladila
první dny jejich společného života.
Vážená paní, dovolte mi, abych Vám ze všechny, kterých se Vaše práce dotkla, a za všechny občany našeho města poděkoval a popřál Vám mnoho dalších spokojených dnů ve Vašem životě. A taky aby Vám
to už konečně vyšlo v té Sportce. Ale věřte, že Vaši mladí Vás mají rádi i bez těch milionů, které jim jednou rozdáte.
Vážení spoluobčané,
jako vzpomínku na výjimečnou oslavu, která se konala 8.srpna 2010 při příležitosti stého výročí narození paní Marie Roháčové Vám
předkládám slova, která jsem bez Vašeho svolení a za Vás oslavenkyni řekl.
Ještě jednou bych jí rád za všechny podivínské občany popřál vše, co je v předchozích řádcích obsaženo.
Stanislav Machovský
starosta
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Ještě jednou o vozovkách
Vozovky v majetku města: U Dráhy, Sokolská
Dodavatel: VHS Břeclav, stavbyvedoucí p. Rodryč, tel. 725723115
Termín dokončení stavby 8.10.2010
Velmi obtížně se píše informace, která vzhledem k uzávěrce Podivínského zpravodaje může být /a doufám, že bude/ neaktuální. Popíšu
tedy situaci a zádrhely, které nás potkaly v průběhu stavby a které se
dařilo postupně odstraňovat.
Základním požadavkem města bylo umístění vozovky tak, aby byla
pod úrovní všech nemovitostí v trase a aby byl zajištěn dostatečný odvod vody od jednotlivých domů. Vzhledem k tomu, že nejsou všechny
domy postaveny ve stejné úrovni, je zřetelný výškový rozdíl např. u nemovitosti Trávníčkovo /dnes stolařství Dřevín/, která je položena nejníž
a u nemovitosti např. Kavanovo, kde zelený pruh vyčnívá nad obrubník
cca 30 cm. Tyto markantní rozdíly budou letos srovnány „stržením“
části svahu do výše obrubníku. V následujícím roce bude zemina kompletně vyměněna a bude zde nově vysazena tráva.
V souvislosti s touto úpravou musím upozornit na jednání, které
v současné době probíhá ve věci kompletní výměny plynového řadu
v trase ulic Sokolská, Palackého, Komenského. Město Podivín
se bude snažit, aby tato výměna proběhla před výše uvedenými terenními úpravami.
V průběhu přípravy terénu pro položení jednotlivých vrstev vozovky byly „objeveny“ plynové přípojky, které byly tak vysoko,
že by se ocitly v silniční asfaltové vrstvě. Byly k nim položeny chráničky,
do kterých se postupně stávající přípojky položí. Stejně tak částečně
stavbu zdržela instalace vodovodních a kanalizačních přípojek do nemovitostí, které jimi nebyly dosud vybaveny. Přeložení telekomunikačního kabelu mimo trasu vozovky bylo dalším hřebíčkem.
Největší nepříjemností bylo zjištění, že únosnost pláně ve valné
většině úseku ulice Sokolská je z důvodů vysoké spodní vody nevyhovující. Hloubka výkopu /kufru/ musela být zvýšena na 80 cm, projektant
spolu se stavebním dozorem navrhli novou skladbu podkladních vrstev
a po zhutnění a novém měření mohla stavba pokračovat.
V době psaní tohoto příspěvku byl položen asfaltový povrch /závěrečná vrstva bude položena spolu s ulicí Sokolská/, byla dokončena
instalace chodníků a byly dokončeny úpravy vjezdů k nemovitostem.
Je připravena úprava křižovatky ulic Sokolská – Nerudova, kde dojde
ke změně přednosti /hlavní silnicí se stává ul. Nerudova/.
K dokreslení složitosti stavby se musím vrátit na začátek, tj. k bývalému „hradlu“. Část vozovky od nemovitosti Trávníčkovo /dnes stolařství Dřevín/ ve směru na vlečku k Osevě nebyla v době zpracovávání
projektu ve vlastnictví města. V průběhu stavby se převod podařil a vozovka bude prodloužena až po vlečku. Tato část bude však provedena
až po dokončení plánované a zprojektované rekonstrukce tak, aby byl
dodržen termín dokončení stavby.

Ptáte-li se, proč se současně neopraví vozovka vedoucí okolo stavebnin k nádraží, vězte, že do dnešního dne se nepodařilo tento „tankodrom“ převést z majetku Českých drah do majetku města. A opravovat něco, co městu nepatří, by mohlo být kvaliﬁkováno minimálně jako
nehospodárnost, ne-li jako zneužití pravomoci veřejného činitele.
Vozovky v majetku Jihomoravského kraje: Palackého,
Komenského
Dodavatel: STRABAG, odštěpný závod Brno, stavbyvedoucí
p. Pospíšil, tel.602579992
Termín dokončení stavby: 30.11. 2010
Znovu musím zopakovat a snad si toho již všimnou i ti poslední, že
vozovky Palackého a Komenského nepatří městu. Stavba tohoto úseku
je hrazena z prostředků Jihomoravského kraje a nepodléhá technickému dozoru města Podivína. Při kontrolních dnech jsou přesto požadavky města uplatňovány.
Jedním z našich požadavků byla instalace kanalizační odbočky
do nové ulice Hřbitovní /od židovské kaple mezi oběma hřbitovy/.
Tuto úpravu jsme požadovali již při rekonstrukci hlavního kanalizačního řadu v roce 2008-2009, ale nebyla dodavatelem stavby OHL
ŽS akceptována. Firma STRABAG za podmínky úhrady zvýšených
nákladů městem přípojku provede. Nepodařilo se dohodnout odstranění pařezů v linii stavby ulice Palackého, kde hrozí poškození telekomunikačních kabelů, které vedou oboustranně v celém úseku a
mohou být prorostlé kořeny. Odstranění se bude řešit frézováním.
Nikoliv posledním požadavkem je zpracování podrobného harmonogramu stavby tak, aby občané dotčení stavbou mohli být v dostatečném předstihu informováni o postupu prací.
V době psaní tohoto příspěvku byl proveden základní výkop kufru, byly zhotoveny přípojky kanalizačních vpustí, vykopána a položena podélná drenáž. Podle sdělení stavbyvedoucího bude v průběhu měsíce září navezen podkladní materiál, položeny obrubníky
a přídlažba.
Vše je mimo jiné závislé na počasí, které stavbám /bez rozdílu zda
patří městu, či kraji/ příliš nepřeje. Tím „mimo jiné“ nazývám nástrahu
typu evidenčně neexistujícího, ale přesto vykopaného telekomunikačního kabelu, která stavbu částečně zdržela.
Oblastí, která je /mimo ztížené zásobování, vjezd a výjezd vozidel z
nemovitostí/ kritizována, je nebezpečný pohyb cyklistů po chodnících.
Město na základě oprávněného požadavku chodců a obyvatel ulice Palackého omezilo průjezd cyklistů po chodnících. Vzhledem k tomu, že
se nedá počítat s vrozenou tolerancí a ohleduplností cyklistů, bude toto
omezení kontrolováno jak městskou, tak i Policií ČR.
Stanislav Machovský

Představte si, jenom dodělají vozovky, už v nich budou kopat plyn. Nejsou
to bl...? Já bych je hnal, darmožrouty jedny! To kdybych já tam byl.
Tak takováto zpráva a návrh na řešení letí mezi lidem. Bl s třemi tečkami a darmožrouty nahraďte jakoukoliv a podstatně hrubší nadávkou
a bude to přesné.
Pravda je ovšem trochu jiná. Stejně jako kanalizační, má svoje „odžito“ i plynový řad. Pro rok 2011 je proto plánována jeho rekonstrukce.
A stejně jako u kanalizace musím říct: „Buďme rádi za ty dary. Děkujme /teď nevím komu, abych náhodou neurazil/, že jsme využili neustále
se tenčících dotačních prostředků na právě prováděné rekonstrukce. Modleme se, aby to s nimi /s těmi rekonstrukcemi/ i s ﬁnancemi na ně
dopadlo dobře i v tom roce následujícím“. Ano, tak jsem si předělal večerní modlitbičku, se kterou uléhám, a přesto neusínám.
Ale teď od motliteb k té trochu jiné pravdě.
Jak jste si mohli přečíst v březnovém zpravodaji, pro rok 2011 je plánováno dokončení úprav ulic U Dráhy, Sokolská, Palackého a Komenského – chodníků, vjezdů, odstavných a odpočinkových ploch a zelených pruhů. A právě v oněch zelených pruzích, nikoliv ve vozovkách,
je veden plynový řad, o jehož obnově se jedná.
Takže bych vcelku chápal nadávky na ony bl..., kdyby to udělali v obráceném pořadí. Nejdřív osadili pruhy mezi vozovkou a novými chodníky travou, vysadili nové stromy, instalovali odpočinková místa a odpadkové koše a pak ve stejné trase vykopali plyn.
Na posledním jednání města a Jihomoravských plynáren bylo dohodnuto, že rekonstrukce plynovodního řadu bude zahájena v březnu-dubnu 2011 a plynule na ni budou navazovat výše uvedené úpravy v pořadí chodníky, zelené pruhy, stromy.
Stanislav Machovký, bl...
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Tak nám zase rozbili Svatou Annu.
Po více než půl roce, kdy do opravy kapličky mluvilo tolik lidí, že Karlův most by se mohl
stydět, je konečně hotovo.
Krátká rekapitulace sledu událostí naznačí, jak složité /hlavně papírově/ je udělat něco,
co se na první pohled zdá velmi jednoduché.
23.2.2010 vlivem náledí a alkoholu dochází k poškození kapličky. Kdyby nestála
v cestě, mohl být zbořen dům Stříbrnských,
pak Carasův, dnes Nosálův. Aby nedošlo
k mýlce, je to stále tentýž dům, který stojí za
Svatou Annou. Na rozdíl od ní není však památkově chráněný, takže by oprava byla jednodušší.
Od uvedeného data začíná kolečko, které
nepochopí nikdo, kdo nezajišťoval opravu památkově chráněného objektu.
Žádost o závazné stanovisko Národního
památkového ústavu /dále jen NPÚ/. Tato
žádost jde nejdřív od nás na MěÚ Břeclav

na odbor regionálního rozvoje, odtud pak
do Brna na NPÚ.
K žádosti musí být připojen doklad o vlastnictví a výpis z mapy katastru, obojí originál
z Katastrálního úřadu v Břeclavi. Dále pak
prohlášení vlastníka, že kaplička není předmětem soudních sporů.
Zatímco se vyřizují mezi Břeclaví a Brnem záležitosti závazného stanoviska, jedná
město s Policií ČR a příslušnou pojišťovnou
o škodě, její výši a způsobu úhrady. K tomu
je potřeba odborného restaurátorského vyjádření a zpracování restaurátorského záměru
k opravě.
Závazné stanovisko, které je hotovo cca
měsíc a půl od poškození, má tři strany textu
a striktních podmínek postupu opravy. Mimo
jiné nařizuje městu povinnost nechat zpracovat statický posudek. Do doby jeho zpracování nelze opravu zahájit.
Mezitím se u kapličky několikrát setkává
odborná komise, sestavená vždy minimálně
z šesti členů, která stanovuje postup prací.
Komisí jsou odstraněny jednotlivé vrstvy nátěrů až do nalezení vrstvy nejstarší a to z roku
1850. Je barvy okrovo-růžové a takovou také
bude Svatá Anna po dokončení opravy natřena. K původu oné 160 let staré barvy se váže
pikantní příhoda, o které se nesmí ani mluvit,
natožpak psát, aby město nedostálo ﬁnanční
újmy.
Statické posouzení je hotovo v květnu a
může se začít.
A všichni, kteří se přímo podílejí na opravě, litují, že se do ní vůbec pouštěli. Ona totiž stavba není sledována jenom odborníky
z NPÚ a regionálního rozvoje, ale /a to hlavně/
také odborníky z řad podivínské veřejnosti.
A tak zatímco před každým dalším krokem,
který je nařízen oním závazným stanoviskem,

musí být svolán kontrolní den a odborníci
sdělí, že „ano, může se pokračovat“, připadně „ne, tato část se musí udělat znovu“, odborníci z řad veřejnosti se ptají, proč se s tím
tak se.... A tak jim tedy odpovídám, že jsme
se s tím tak sra... z oněch výše uvedených
důvodů. A děkuji jim, že svoji nespokojenost
vyjadřují jen rozbíjením oken na kapličce.
Opravdové poděkování patří restaurátorovi p. Krososkovi z Vracova a hlavně zednictví
pana Škardy z Podivína.
Stanislav Machovský

P.S. Možná se ptáte, co ten, který to zavinil? Neměl on být tím, na kterého se měly snášet blesky
nespokojenosti?

Město Podivín, podivínští vinaři a TJ Sokol Podivín
uspořádají
v sobotu 13.11.2010 v 16 hodin v sále Besedního domu
již téměř tradiční

„Tiborův trtoň“
A stejně tak jako vloni to budou i jiné husí kousky.
Mladé víno /pokud nějaké bude/ k ochutnání dodají podivínští
vinaři.
Koláče a buchty nabídnou ženy vinařů, případně také návštěvnice,
které se budou chtít pochlubit svým výtvorem.
Jak to bude s hudbou a zpěvem /jestli nám bude ještě do zpěvu/,
uvidíme.
Všechny ostatní podrobnosti budou na plakátech.
Město Podivín
podivínští vinaři
TJ Sokol Podivín
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Kronika města
Podivína
Rok 1906
16/2 Podle protokolu ze dne 16. února
1906, sepsaného s majiteli pozemků v Podivíně, usneseno těmito, aby za nájemné z
honitby, jež by mělo býti rozděleno majitelům
pozemků, bylo koupeno pole parc. čís. 1152/2
ve výměře asi 10 měřic od Marie Bartaušicové k dobývání štěrku a písku za těchto podmínek: Obec uzavře kupní smlouvu a stane se
majitelkou dotyčného pozemku. K zaplacení
kupní ceny použije nájemného z honitby a vyhradí majitelům pozemků, že mohou z tohoto
pozemku bezplatně odebírati štěrk a písek k
domácí potřebě. Tedy k vyštěrkování dvorků,
před dům apod., nikoliv však k účelům stavebním a navážkám výmolů. Jinak má štěrk
sloužiti obci k navážení a udržování polních
cest a chodníků. Dodatečné usnesení majitelů pozemků zní, že i bezzemci mohou štěrk z
pozemku za honební nájem koupeného, zdarma pro domácí potřebu odebírati, vyžádavše
si dříve svolení obecního představenstva.
Pozemek byl koupen za 5200 Kor. a připsán obci v knih. vložce č. 2028.
1/3 Zavedeno nepovinné vyučování němčině na obecní škole v Podivíně, počínaje
4. třídou.
9/5 Obec Podivín byla vlastnicí louky parc.
čís. 218/2 u kanála pod názvem „Katův sádek“. Panujícím tehdy strýčkováním se stalo,
že dobrá a blízská tato louka byla dána Jos.
Rosenbreierovi záměnou za dvě vzdálené
louky parc. čís. 3220 a 722/3, méně hodnotné
a menší výměry. Hospodařilo se tehdy hodně „po sousedsku“. Louky, které obec touto výměnou nabyla, nazývají se do dneška:
Rosenbreierovský podíl a Rosenbreierovská
palachovice. Na místě, kde dříve byla obecní
louka „Katův sádek“ nachází se tovární dvůr
zdejší škrobárny.
19/9 Zastupitelstvo obce učinilo usnesení,
aby z obecního jmění bylo na garanční fond
budoucí městské spořitelny přikázáno 20.000
K v cenných papírech vedle ručení celým majetkem obce za závazky spořitelnou učiněné.

zpravodaj

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Účastníci proběhlého kurzu zvou nové zájemce a slibují jim, že se určitě v dlouhých
zimních večerech dobře pobaví a získají zkušenosti, jak si zlepšit paměť. Kurz plánujeme
od října. Kurz je určen pro zájemce od 50 – 100 let. Jedná se o 10 dvouhodinových lekcí,
cena 400 Kč. Pro nové účastníky kurzu není podmínkou absolvování již proběhlého jarního
kurzu. Zveme všechny zájemce, kteří se mohou přihlásit přímo v knihovně nebo telefonicky
–tel. 606 816 860, těšíme se na hojnou účast.

Zrazuje Vás paměť, selhává při zapamatování tváří, jmen, čísel, faktů… ? V tom vám pomůže
Centrum celoživotního vzdělávání Hustopeče, školitel Bc. Dušan Průdek
Informace pro zájemce
• kurzy jsou pořádány pod záštitou České společnosti pro trénování paměti a mozkového
joggingu
• kurz zajišťují vyškolení trenéři paměti
• vstupní informace získají všichni zájemci na osvětové přednášce, která není součástí kurzu
• kurzy jsou pořádány za úhradu 400,- Kč /možnost platit ve 2 splátkách
• velikost skupiny - min. 10 účastníků
• jednotlivé lekce jsou doplněny koncentračními cvičeními a různými slovními hrátkami
• součástí kurzu jsou i cvičení smyslů nebo tělesná cvičení
• účastníci kurzu si osvojí různé techniky, které jim pomohou zapamatovat téměř nemožné
• jednotlivé lekce jsou připravovány tak, aby účastníci z tréninku získali dlouhodobý
prospěch
• specialitou je tzv. „Terapie příjemného šoku”. Účastníci si prostřednictvím koncentračního
cvičení a používáním komplexních paměťových strategií jako asociace a vizualizace ve spojení s paměťovými technikami ověří, že jejich paměť je stále ještě funkční. Senioři na základě této zkušenosti začnou přistupovat ke každé nové informaci s pozitivním očekáváním,
že si ji zapamatují, což ovlivňuje výsledek.

-rm-

KNIHOVNA

Knižní novinky
Největší poklad: Čarodějka Tiberie a její havran Emilio hledají poklad
královny čarodějek
Vše o delfínech: poutavé příběhy se střídají se zajímavými informacemi o životě a vlastnostech delfínů
Prsten černého rytíře: dobrodružný příběh
Zmizet – Soukupová, Petra: společenský psychologický román, získal cenu Magnesia Litera 2010
Cesta na severozápad: na konci padesátých let bratři Mašínové
a Milan Paumer popsali svou dramatickou cestu do Západního Berlína.
Teprve po padesáti letech se mohou čtenáři seznámit s autentickými
vzpomínkami osob, jejichž jména se stala symbolem ozbrojeného odporu proti komunistickému režimu v Československu.
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Primáš Joška – Kobzík: kniha, která skládá hold muzikantské legendě Podluží dlouholetému primášovi cimbálové muziky Břeclavan
Nechte prosím kytky žít – Simmel, J.M.: úspěšný advokát CH. Duhamel, který jako jediný z cestujících přežil bez zranění výbuch letadla,
se rozhodne využít šance a uchopit osud do vlastních rukou. Předstírá
smrt, přijme nové jméno a má v úmyslu od základů změnit svůj život.
Nachází novou opravdovou lásku, osud se však nedá oklamat…
Galský kohout zpívá: básnický výběr francouzské poezie od trubadúrů až po současné autory
Červený dům – Marcianno, Francesca: rodinná sága, děj je zasazen
na italský jih a do Paříže jazzového věku
Hana Ocelíková, knihovnice

Podivínský

zpravodaj

Letní tábor pro seniory
V letošním roce byly pořádány kurzy pod záštitou České společnosti pro trénování paměti a mozkového joggingu. Jednalo se o kurz v
rozsahu 10 x 2 hodiny v knihovně Podivín. V Podivíně se nás zúčastnilo 9 osob, kurz vedl p. Průdek Dušan. Lekce byly doplněny koncentračními cvičeními, různými slovními hrátky, cvičením smyslů i tělesnými cvičeními. V hodinách jsme si užili i legraci, bylo to zpestření večera.
Když jsme kurz končili, už tehdy v měsíci dubnu se ozývaly hlasy, že Centrum volného času v Hustopečích bude organizovat na léto pobyt
pro seniory.
Termín byl 14. srpna na chatu Okrouhlík poblíž Jihlavy, název tábora „Na stará kolena“. Chata stojí u lesa, ubytování bylo dobré. Počasí
nám přálo, i když letošní rok byl více deštivý.
Každý den v době osobního volna jsme chodili do lesa na houby. Po celou dobu pobytu byl program: cvičení paměti, zkouška táborníka,
předvádění a učení uzlů, morseovka, zkouška odvahy, různé hry a cvičení, pobavení ve formě vlastního divadélka, kriket – soutěž 2 družstev.
Kriket je sportovní hra s tvrdým míčkem, odbíjeným dlouhými pálkami, účastní se 2 družstva, hra je známá už ze 14. století.
Jeden den pobytu byl vymezen výletem podle vlastního uvážení. My z Podivína jsme se rozhodli navštívit město Telč. I přes vymezenou
krátkou dobu kvůli dopravním prostředkům jsme absolvovali prohlídku zámku. Uchvátilo nás pěkné náměstí, které je celé opravené. Ostatní
účastníci tábora jeli do Jihlavy. Poslední den pobytu byl zakončen táborákem.
Všem účastníkům se pobyt v táboře „Na stará kolena“ líbil a slíbili si, že v dalším roce by jeli opět.
Havlová Jarmila
účastnice pobytu

OHLÉDNUTÍ: HODY A HODKY 2010
I když letošní hody a hodky se nesly v duchu netradičním, protože
jsme měli jen hlavní stárky bez děvčat a členů chasy bylo jen 12, můžeme konstatovat, že se nám vydařily a to hned v několika směrech. Opět
jsme dokázali, že jsme skvělá parta a díky kamarádům a přátelům,
kteří nám rádi pomohou, proběhly hody bez velkých komplikací.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomohli s přípravou a průběhem. Doufáme, že Vy, kterých se naše poděkování týká,
se nebudete na nás zlobit, když Vás tady všechny nebudeme jmenovat,
jelikož nápomocných rukou bylo opravdu hodně a neradi bychom na
někoho zapomněli!
Proto VŠEM, kteří nám jakkoliv pomohli, patří naše velké a upřímné
DĚKUJEME!!!!
A kdo, že letos hody připravoval? 1.stárek Tomáš Švrček, 2. stárek
Marek Němec, chasa: Jitka Gálová, Václav Heger, Markéta Kršková,
Jiří Rotter, Markéta Gálová, Jan Švrček, Tereza Kršková, Jan Juraš,
Miroslav Kodár a sklepníci Pavel Švrček, Jaroslav Důbrava.
A co všechno se vlastně v průběhu chystání hodů a akci samotné událo? Těch příhod a dobrodružství by bylo na mnoho stránek, počínaje
dovozem máje, malou oslavou významných narozenin našeho tesaře,
pana Bartošíka či oslavou narozenin našeho 2.stárka!
Avšak nejen veselo bylo tzv. za oponou hodů. Jistě všichni slyšeli o
tragédii, která se stala při dovozu máje zaječské chase. Mezi barevné
stuhy na hlavní máji jsme proto přidali i stuhu černou, jako důkaz soucitu s celou obcí Zaječí, která měla mít hody ve stejný termín jako my.
Hody proběhly bez větších komplikací, v duchu tradičních oslav-setkáním u 1. či 2.stárka, předáním hodových práv u starosty města pana
Machovského a následnou zábavou s DH Skaličané.
Hodky se nesly již tradičně v duchu uvolněnějším, zábavnějším-večerní souboj kohoutů o slepici či další souboj vystřižený jako z akčního
šaolinského ﬁlmu ;-)
Letos si děvčata z chasy připravila pro kluky předávání „ŘÁDÚ“ za
věci, které byly spojeny s tím, co se jim během hodů událo.
Nyní se s Vámi prostřednictvím zpravodaje přesuneme zpět na hodkový večer, a pro ty, co se nemohli zúčastnit ,tu máme celkovou ochutnávku „drbú z příprav“:
„Naší tajné informační agentuře,pod názvem FBITAOSCHP /efbíájtýejoschp/, nebo-li FEMINISTICKÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ
TAJNÉ AGENTUŘE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ „CHASA PODIVÍN“
se dostaly tajné hodovní spisy, které v žádném případě nesepsaly nějaké podivínské krysy! Souvislosti jsou všem všeobecně známy, proto
se nebojíme je zveřejnit i z naší strany!!! Nebojte se, má to však aj milú
stranu, protože každý ze spisu dostane udělení čestného řádu!!
Tomáš Švrček:
Cipísek náš 1.stárek, každé ráno dal si při chystání pohárek, aby mu ta
mája dobře stála a děvčata se z toho radovala!
Chase našel nového kamaráda, jeho jménem teď na všecky pořvává!
Do Šutráků mu poslal vzkaz: “Karle, připlav mezi nás!“

Že tady tím má nás všecky na háku, dostane od nás ŘÁD KARLA Z
ŠUTRÁKU
Marek Němec:
Marečku, Marečku, vysoký jak svíčko, děláš nám „druhého“, při tem
eště cucáš mlíčko!
Druhý v řadě, to se ví, podle tebe se všech kroky sjednotí ;-)
Pod májú vyskočils vysoko, tím sis na onem místě udělal v červenicách
oko!!
A že teho zatím naštěstí nebylo víc, dostaneš od nás ŘÁD ROZTRHLÝCH ČERVENIC

Václav Heger:
Venda, to je voda tichá, po každé trošce pylu dosti kýchá.
Z Pavlova to má jen kúsek malý, na koloběžce sem často valí!
Když to míchá u baru, dostává se do varu.
A že jeho časté mlčení nenadělalo větší škody, dostane od nás ŘÁD
TICHÉ VODY
Jan Švrček:
Jenda Švrček chlapík statný, avšak s koňama mu to bylo houby platný.
Baba kolem projela a tím závod rozjela!
Po okrese hledal koně, nakonec je našel u lednické benzinky na záchodě.
A že se za vším tak statečně honí, dostane od nás ŘÁD SPLAŠENÝCH KONÍ
Miroslav Kodár:
Ve sprše při umývání, cvičil Mira zavýskání. YAHOO křičel zvesela, až
mu jeho ladná nožka podjela!
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A že je to slovesný vynálezce k pohledání, dostane od nás ŘÁD YAHOOO ZAVÝSKÁNÍ
Jiří Rotter:
Jura, ten náš chasovní benjamínek, umět verbovat bude za chvílu, jak
jeho tatínek. Pod májú tancuje velice, do rána nejedné holce prošoupe
střevíce! Jeho úsměv však mizí v dálce, když se ho zeptáte na jeho
válce! (válce u čižem, pozn.chasy)
A že kvůli našim řečím nesáhne po pálce, dostane od nás ŘÁD ODDĚLENÉHO VÁLCE
Jan Juraš:
Naša chasa malá, na zelené se vydala. Jenda místo sekání auto hasit
uhání. Tragédie o to veliká, protože dostali za odvezení celého lesu
sprd od pana hajníka!
A že sme ho při tom neviděli řvoucího, dostane od nás ŘÁD AUTA
HOŘÍCÍHO
Jaroslav Důbrava:
Probléma to veliká, večer sme ostáli málem bez sklepníka. Pak přišla
dobrá nálada, z křoví nám přiběhl na pomoc Jara.

U sóla spěchá velice, to k nám, díky přichystané sedmičce.
A že už dávno nemá v postýlce malé králíčky, dostane od nás ŘÁD
ZELENÉ SEDMIČKY
Pavel Švrček:
Je to sranda veliká, Pavel nám dělá zase sklepníka. Kmitá hbitě, to se
ví, ani chvilku neposedí.
Muzikanti mu pitím zajišťujú prácu, proto dostane od nás ŘÁD RYCHLÉHO TÁCU
DH Skaličané:
Skaličané ze Skalice, po 3 dny nám tu hráli převelice.
Při pochodu skoky do dálky, málem nám tím zramovaly stárky!
Na podiu dobří hráči, stejně tak dobře „zelenú“ do sebe tlačí.
Avšak pro příště milí páni, žádné extra dlúhé pauzování!
Od nás všech vám však patří velký dík, nechť živ a zdráv je Skaličanú
kapelník!
A že polky ste nám večer hráli krásně hbité, dostanete od nás ŘÁD
CHYBNÉ NOTY SKRYTÉ
Máme tu však také z části nemilý spis, teď vám všem ho budeme
číst:
Je to tu teď velkým hitem, na internetu se stát chasy kritikem!
Sotva nás jedna strana pochválí, druhá nám vrazí ťafku do hlavy.
MY SI Z TEHO ALE NIC NEDĚLÁME, HODY I PŘESTO PRO VŠECHNY RÁDI A DÁL POŘÁDÁME,SKONČIT TRADICI TADY NENECHÁME,PROTOŽE KROJE RÁDI MÁME! ZA ROK,JAK JE TADY TRADICÍ, BUDE OPĚT KAŽDÝ PODIVÍNSKÝ HODUJÍCÍ !!!!
Tímto posledním odstavcem jsme chtěli dát najevo, že i přes komplikace, které nastávají, se Občanské sdružení Chasa Podivín bude dále
podílet na kulturním vyžití v našem městě, a bude se snažit o zachování tradic.
Tím bysme chtěli mezi sebe pozvat lidičky, kteří by se společně s námi
chtěli podílet na pořádání kulturních akcí. Termín zkoušek jsme zatím
neurčili, ale na www.chasapodivin.estranky.cz budeme včas informovat, kdy za námi můžete přijít. Velice rádi mezi sebou uvidíme nové
tváře, které rozšíří naše řady.
Občanské sdružení „Chasa Podivín“

Piráti
Během školního roku jsme okolnostmi byli donuceni, aby se z nás, poctivých
námořníků, stali protřelí piráti brázdící vlny
rozbouřených moří. Nepřátelé nám totiž ukradli
mapu k pokladu, a proto
jsme se rozhodli splnit si
Kodex piráta a stát se tak
lepšími a prohnanějšími
piráty, a tak získat mapu a
poklad. Stálo nás mnoho
úsilí, abychom prokázali,
že jsme mrštnější, bystřejší a mazanější, než naši
nepřátelé, ale naše úporné snažení se vyplatilo a
my jsme podle mapy na
začátku července dopluli
do Japonska. Kvůli utajení jsme museli proniknout
do tamější kultury, oblékli
jsme tedy kimona a celý
pobyt jedli pouze hůlkami.
Nutno přiznat, že japonská
kuchyně byla opravdu výtečná a rýže i nudle se staly našimi nejoblíbenějšími jídly. Hned po našem příjezdu
se objevil tajemný dopis kapitána, z jehož
deníku jsme se o bájném pokladu dozvě-

děli. Napsal nám, že kvůli svým zlým činům,
které páchal za svého života, nedošel ani po
smrti klidu. Žádal nás prostřednictvím dopisu,

abychom mu pomohli najít jeho osobní věci,
protože pouze když se sesbírají všechny relikvie, může spočinout na věky. Za každou nalezenou relikvii (páska přes oko, klíč od jeho

kajuty, kormidlo, prsten, rodný list, museli
jsme sestavit jeho rodokmen, najít vlajku s
lebkou a zkříženými hnáty či kus vraku jeho
lodi) nám slíbil ukázat kus cesty
k pokladu. Abychom tyto relikvie
našli, museli jsme být chytří, silní
i obratní. A při hledání jedné relikvie jsme museli prokázat především obrovskou dávku odvahy.
Byla jí totiž kapitánova kost ukrytá na hřbitově plném kvílejících
duchů. Naštěstí se nám podařilo
odhalit pomník, kde se pod cizím jménem skrývaly kapitánovy
ostatky, vyhrabali jsme jeho kosti
a bez úhony odešli spát.
Za sesbírání všech kapitánových osobních věcí nalezla jeho
duše klidu a nám se skutečně
zjevila mapa, podle níž jsme našli truhlu plnou zlata…
za 12.YMCA-SKAUTský
oddíl Neši
Děkujeme městu Podivín,
především pak panu starostovi Machovskému za jeho vstřícnost, ochotu pomoci a za
vše, co nejen pro náš oddíl za dobu svého
působení udělal. A věříme, že ještě udělá.
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Rozloučení s prázdninami
V sobotu 28.8.2010 se uskutečnilo zábavné odpoledne pro děti
- „Rozloučení s prázdninami“. Každé příchozí dítko při vstupu
obdrželo hrací kartičku se jménem pro soutěže na stanovištích, malou drobnost v podobě hračky, magnetu či nálepky a něco pro mlsný
jazýček. Na 6 stanovištích děti plnily sportovní úkoly a své manuální
a výtvarné dovednosti uplatnily na sedmém stanovišti „tvořivá dílna“, kde si razítkováním nazdobily látkové kapesníčky, podložky a
prostírání. K dovádění měly k dispozici skákací hrad, motorky a auta
na baterie.
Jak je již u podobných venkovních akcí zvykem, počasí si s námi
hrálo, takže chvíli svítilo sluníčko, chvíli foukal studený vítr a dokonce i sprchlo. A to zrovna v okamžiku vystoupení taneční skupiny Ba-

lanc z Velkých Bílovic, která předvedla 2 vystoupení s názvy Didderiddo hrej! a Tak bude pršet nebo ne? Poté se počasí umoudřilo a
mohla pokračovat zábava všech přítomných dětí a rodičů. Na zahnání
hladu byly připraveny špekáčky k opékání, což mnozí přivítali s chutí
sobě vlastní.
Na konci odpoledne byly všechny soutěžní kartičky dětí slosovány
o dárkové balíčky. A na koho se nedostalo, ten byl odměněn „alespoň“ nafouknutým balonkem.
Dle ohlasů přítomných se dětské odpoledne povedlo, líbilo a my
se budeme těšit na setkání se všemi podivínskými i přespolními na
dalších akcích Podivínských maminek a města Podivína a to

Průvod Světlušek 16. října 2010 v 16:30 na farním dvoře

Maminky a město Podivín pořádají 16. října 2010 „ Průvod Světlušek“.
Akce začíná v 16:30 na farním dvoře.
Vystoupí „Dubia Fortuna“ (ohniví mužíčci).
Pro děti bude připravena soutěž o „nejhezčí lampion.“
Fotografie ze všech akcí jsou ke shlédnutí na webu: www.podivinskemaminky.estranky.cz
a na Facebooku: Podivínské maminky
Berková Markéta, Jeřelová Hana, Kratochvílová Monika
Podivínské maminky by chtěly touto cestou poděkovat městu Podivínu za podporu a pomoc při pořádání akcí pro děti v Podivíně, které
pořádáme od roku 2008. Není to jen pomoc finanční, ale i pomoc formou bezplatného pronajímání městské haly v případě nepříznivého počasí,
lavic, stolů, pódia na vystoupení, …… Bez těchto „samozřejmých“ věcí by se naše akce nemohly konat a bez pomoci města bychom nebyly
schopny vše zaplatit. Nesmírně si této pomoci vážíme. Pevně věříme, že i nové zastupitelstvo nám zachová stejnou přízeň.

ZUŠ Podivín
I v letošním školním roce pokračuje výuka literárně dramatického oboru
na zdejší základní umělecké škole. Jde
o skupinku osmi žáků, kteří se již naučili
základům dramatické výchovy a s kterými se proto mohu pustit do přípravy náročnějších výstupů. Pro začátek vystoupíme v mateřské a základní škole s již
hotovou pohádkou o strýci z Gothamu,
která má název O KULATÉM SÝRU. Podivínským maminkám jsme přislíbili spoluúčast na Mikuláše a někteří žáci se zúčastní oblastní soutěže škol v přednesu.
Naším hlavním cílem ovšem bude práce
na příběhu o dětech, které prožívají své
velké, pro rodiče ovšem nepředstavitelné
a nepochopitelné, trápení.
Mgr., MgA. Darina Heráková
učitelka LDO ZUŠ
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Z Á K L A D N Í Š KO L A
První den ve školním roce
2010/2011
1.9. 2010 v 7:40 hod. se otevřely hlavní dveře naší základní školy,
abychom ve třídách po prázdninách slavnostně zahájili nový školní rok.
Tato středa byla prvním školním dnem pro naše prvňáčky, které
jsme spolu se starostou města a s jejich třídní učitelkou přivítali v tento
důležitý okamžik jejich života. Věřím, že se jim ve školních lavicích bude
líbit a jejich rodičům chci poděkovat, že si zvolili právě naši školu. Starší
žáci již ví, co je ve škole čeká a na co se mohou těšit, k tomu jim přeji
tolerantní a chápající učitele.
V letošním školním roce zahajujeme celkem s 211 žáky, což je po
pětiletém úbytku žáků navýšení o 7.
V přehledu počtu žáků lze vyčíst, že nejvíce jich máme v 1., 3., a
4. ročníku, proto jsem přistoupil na dělení hodin českého jazyka a matematiky. Na toto opatření jsem mohl přistoupit díky zřizovateli, který
ﬁnančně přispívá na plat paní učitelky, protože stát přiděluje ﬁnanční
prostředky normativně a ne podle potřeby škol a žáků.

Organizační informace
pro školní rok 2010/2011
Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne
ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých
školách a konzervatořích ve středu 1. září 2010. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2011. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2011.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2010.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna 2011. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2011.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2011.
Zápis žáků do I. třídy se uskuteční ve středu 09.02. 2011.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny takto:
14.3. – 20.3. 2011
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. dubna a pátek
22. dubna 2011.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2011 do středy
31. srpna 2011.
Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září 2011.
Pro školní rok 2010/2011 při přijímání ke vzdělávání ve středních školách:
• Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen
uchazeč) může podávat až 3 přihlášky pro první kolo přijímacího
řízení (§ 60 odst. 7 školského zákona), vzory tiskopisů jsou zveřejněny na www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory.
• Uchazeč odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání ne již
prostřednictvím základní školy, ale řediteli střední školy do
15. března 2011, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou
zkouškou do 30. listopadu 2010.
• Ředitel střední školy je povinen pro první kolo přijímacího řízení
vyhlásit nejméně 2 termíny pro konání přijímací zkoušky, pokud
o jejím konání rozhodl (§ 60 odst. 2 školského zákona).
• K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole, je zaveden zápisový lístek (viz § 60 odst. 20 a § 60a školského zákona), který vydává ředitel ZŠ zákonným zástupcům. Uchazeč může
vzít zápisový lístek zpět jen jednou (tzn., že jej nemůže uplatnit
na třetí škole).
• Ředitel střední školy může v rámci dalších skutečností hodnotit
uchazeče i podle výstupního hodnocení zpracovaného základní
školou na základě § 60 odst. 13 písm. d) školského zákona, pokud jej
uchazeč k přihlášce přiloží (jaký důraz na něj bude kladen, je vhodné
uvádět v kritériích přijímacího řízení).
• Vyhláškou č. 671/2004 Sb., nově ve znění vyhlášky č. 394/2008 Sb.,
se stanoví pro prvé kolo přijímacího řízení jednotně termín přijímací
zkoušky ve středních školách (pokud je vyhlášena) v pracovních
dnech od 22. dubna do 7. května 2011 (týká se i nižšího stupně
víceletých gymnázií). Dny konání zkoušky stanoví ředitel střední
školy.
• Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
budou konány v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2011.
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Třída

Jméno třídního učitele

Počet žáků

I.
II.
III.
IV.
V. A
V. B
VI.
VII.
VIII.
IX.

Mgr. Martina Poláchová
Mgr. Miriam Babičová Šilhanová
Mgr. Jana Malinová
Mgr. Zlatka Floriánová
Mgr. Jana Mrázová
Mgr. Anna Racková
Mgr. Jiří Medek
Mgr. Dagmar Mačicová
Mgr. Markéta Svobodová
Mgr. Irena Šemorová

27
22
26
27
17
16
23
18
18
18

Pedagogové bez třídnictví: Mgr. Jana Leblochová
Mgr. Pavla Schallenbergerová
Mgr. Jitka Harnušková
Bc. A. Veselá
Výchovný poradce:

Mgr. Dagmar Mačicová

Zástupce ŘŠ:

Mgr. Jindřich Horňák

Ředitel školy:

Mgr. Miroslav Cagášek

Školní družina:

pí. Jiřina Valíčková
pí. Zuzana Pálková

Asistentka pedagoga:

pí. Věra Holubová

Provozní zaměstnanci:

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

Denní rozvrhy a fotograﬁe jednotlivých tříd jsou k dispozici na internetových stránkách školy www.zs.podivin@indos.cz.
Všem zaměstnancům školy přeji při plnění náročného výchovně
vzdělávacího procesu hodně sil a pracovní pohody.
ředitel ZŠ
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Z Á K L A D N Í Š KO L A
Články, které se kvůli nedostatku místa nevešly do minulého čísla Zpravodaje, za což se dodatečně omlouváme.
zodp. redaktor

Škola v přírodě
Ve dnech 12. – 16. dubna se žáci obou čtvrtých tříd a páté třídy zúčastnili pobytu na škole v
přírodě. V letošním roce se vypravili do oblasti
Jeseníků nedaleko malebné horské vesničky
Stará Ves. Tady se nachází rekreační středisko
RELAXA, které provozuje organizace STAN
– Special Team for Adventure in Nature.
Když jsme se rozhodovaly, kam letos na
školu v přírodě, padla nám do oka nabídka
výše zmíněné organizace, která zaručovala

několik dnů nabitých atraktivitou a
napětím. Vybraly jsme si program
nazvaný Insignia, prostřednictvím
něhož se děti přenesly do středověku. Lze konstatovat, že skutečnost
předčila naše očekávání. Vynikající
instruktoři zaujali děti v oblasti outdoorových a adrenalinových aktivit.
Naše děti toto zažily poprvé a většina z nich byla velmi nadšena.
Nezbývá nic jiného, než mladé
nadšence za poskytnutou zábavu,
výchovu prožitkem a zajímavý
celodenní program, pochválit a
projevit jim naše uznání.
Taktéž jsme byli spokojeni s ubytováním a vynikající domácí kuchyní.
Jen počasí nás občas prověřovalo svojí nevyzpytatelností.
Řada dětí se loučí s
prvním stupněm a určitě
budou mít na tento pobyt
příjemné vzpomínky.
Mgr. Jana Mrázová,
Mgr. Anna Racková,
Mgr. Martina Poláchová

MUZEUM

2.SVĚTOVÉ VÁLKY

Ze školní družiny

Žáci 9.třídy dostali na začátku školního roku témata, která
si měla vyhledat a zpracovat. Témata se týkala pouze 2. světové
války. Žáci se rozdělili do skupin a každá skupina dostala jedno
téma s jednotlivými úkoly. Měsíc před přednáškou si začali žáci
nosit do hodin dějepisu jednotlivé materiály, které si před tím vyhledali doma. V hodinách si materiály rozvrhli na jednotlivé panely.
Potom se panely poskládali podle toho, jak šly události za sebou.
1. Jak začala 2.svět. válka a osobnosti války.
2. Události v Podivíně
3. Holocaust
4. Časová přímka války
5. Protektorát Čechy a Morava
6. Zbraně za války
7. Bitva o Británii
8. Letadla a Perutě
9. Vývoj atomové a vodíkové bomby
10. Svržení atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki
11. Osvobození ČSR
Den 14.5. byl pro deváťáky dnem osudovým. Měli totiž své práce
prezentovat před třídami druhého stupně. Přednesli jim své práce
a po skončení prezentace se dívali na ukázky z dokumentárních
ﬁlmů. Na konci hodiny je čekal malý test na ověřeni pozornosti.
Jménem žáků 9.třídy chceme poděkovat pí. učitelce Nedělové,
která jim moc pomohla s projekty. Žáci byli pochválení za výbornou, pilnou a namáhavou práci, kterou vložili do svých projektů.
M. Halmová a K. Blatová IX.
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NAHLÉDNUTÍ DO MŠ

Rozloučení s předškoláky
V měsíci červnu proběhlo „Pasování předškoláků na školáky“. Slavnostním dopolednem nás provázely „Tetiny“ – Klotylda a Matylda,
které jsou zárukou dobré nálady a pobavení nejen dětí, ale i rodičů. Součástí programu byl karneval, na kterém děti předvedly své krásné
masky pohádkových postaviček, kouzelníků, tanečnic či zvířátek. Pro budoucí školáky byly připravené šerpy s jejich jmény a na památku byli
obdarování malými dárky.
Přejeme prvňáčkům hodně radostných chvil, úspěchů při zvládání povinností školáka a věříme, že se v pololetí přijdou pochlubit do MŠ s
vysvědčením. Těšíme se na ně. :)

Kulturní akce,
které připravujeme
v MŠ ve školním roce
2010/2011
září

-

pohádka O lese, O pyšné princezně

říjen

-

Z pohádky do pohádky

listopad -

Školička kouzel

prosinec -

Betlém

Už chodím do školky…

leden

-

Muzikál Safari
(kouzelníci, dětská show)

Prvního září nastoupili „maláčci“ do mateřské školy. Někteří
z nich zvládli přechod do dětského kolektivu a nového prostředí bez
obtíží, jiní si trošku zaslzeli při loučení s rodiči.
Věříme, že se bude všem dětem v mateřince líbit, najdou si nové
kamarády a užijí zde spoustu zábavy a samozřejmě se také něco
nového naučí.

únor

-

O krtkovi

březen

-

Kocour v botách

duben

-

Perníková chaloupka

květen

-

hudební pohádka O princovi a ježibabě

červen

-

Rozloučení s předškoláky, karneval

Poděkování
Děkujeme pracovníkům podivínské „rychlé roty“ za pomoc při
stěhování nábytku v MŠ. Jmenovitě mezi ně patří pan Horehleď,
Průdek, Krška a Rumpa.
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za MŠ Bc. Jana Crhová

Podivínský

Dále připravujeme
školu otevřít širší veřejnosti
těmito akcemi:
•

v září - podzimním tvořením z přírodnin společně s rodiči
na hřišti MŠ

•

v prosinci - vánočním tvořením s rodiči v jednotlivých
třídách

•

na jaře, asi v březnu - otevřením mateřské školy starším
občanům našeho města pozvánkou „Přijďte za námi
omládnout“

•

v dubnu - jarním tvořením s rodiči

•

návštěvou policistů Dálničního oddělení v Podivíně

•

zahájením vzdělávacího programu Edukačně-stimulativní
skupiny společně s rodiči našich dětí a ve spolupráci
se základní školou

•

spuštěním projektu spolupráce se ZŠ v Podivíně
s názvem „Škola nanečisto“

•

v květnu - besídkami pro rodiče a přátele

•

v červnu – ukončením projektu „Škola nanečisto“
a Edukačně stimulativních skupin

•

veřejným rozloučením se s předškoláky formou karnevalu

zpravodaj

Běh bílovickým
vinohradem
Náš oddíl všestrannosti a gymnastiky pod T. J. Sokol Podivín se opět i v minulém školním roce zúčastnil všech župních soutěží, které se konaly v Hodoníně, a kam se sjely děti ze
všech okolních jednot. Děti soutěžily ve švihadlovém víceboji
a šplhu, ve sportovní gymnastice a také v atletických závodech
a plavání. Disciplín bylo mnoho, avšak náš oddíl je dobře zvládl. Ze župních závodů jsme si celkem přivezli 5 zlatých, 4 stříbrné a 3 bronzové místa.
Také jsme se již tradičně zúčastnili Běhu bílovickým vinohradem. Počasí nám přálo a v dobré náladě jsme i zde obsadili
nejlepší místa.
Za skvělou reprezentaci
a ohromnou píli, byl náš oddíl vybrán, aby se mohl jet do
Prahy na vyhlídkový výlet po
Vltavě. Po prázdninách jsme
se opět sešli a pilně začali
cvičit.
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Podivínské zvony – záznamy v kronikách.
Záznamy v o zvonech v kronikách se objevují až po roce 1868 , kdy
byl pořízen nový zvon . Dřívější záznamy o zvonech nejsou známé. Poněvadž dříve docházelo k častým požárům jak usedlostí tak fary i kostela vlivem neopatrnosti obyvatel města nebo válečných událostí …..
Metlou města byly tehdy požáry. Kolem r. 1541 vyhořelo město
i kostele, 1577 vyhořel bratrský sbor a 22.září 1581 vyšel oheň od
nemírného přikládání na oheň, když jakási Uherka u Dolní brány přepouštěla máslo, tehdy vyhořelo téměř celé město i kostelem,farou a
bratrským sborem.
Dějiny města Podivína z r. 1959 str. 35
…..Do doby třicetileté války (1618 – 1648) spadá i zničení vysoké
věže při podivínském kostele.
Dějiny města Podivína z r. 1959 str.53
Dne 11.září 1697 pro neopatrnost vyšel oheň v židech a vyhořelo město s kostelem, farou a radnicí. Tři osoby uhořely a také všechny staré
památky shořely.
Dějiny města Podivína z r. 1959 str.131
Nejhorší byl oheň dne 18.listopadu 1774, který vyšel k čtvrté hodině odpolední blíže k židovskému špitálu; shořelo celé město v rynku až po
uličku, kdež se jde k mostu, také radní dům a kostel, všichni židé i Nová
ulic, také kaplánky, maštale a stodola na děkanství, kostelní věž.
Dějiny města Podivín z r. 1959 str.70
….teprve od r. 1711 – 12 věž se nově vystavěla.
Dějiny města Podivína z 1959 str.131
První zmínka o kostelním zvonu se datuje roku 1868 kdy byl pořízen
nový zvon.
Dne 26. května 1868 v 6. neděli po velikonocích, posvěcen a
na věž zavěšen jest nový zvon vážící 960 kg. Dosavadní starý
zvon 870 kg v r.1824 jsa puklý nepříjemný zvuk po 44 let vydával. Pobožný občan zdejší Matěj Vrbecký (r.1866+), poručil na
zakoupení nového zvonu v závěti své 500 zl. již, které však, protože jmění zanechané od něho desﬂikované bylo . Po pozůstalé
vdovy teprve se 2 letech měly býti zahrazeny. I vynaložil místní
děkan a farář Ant.Suchánek oněch 500 zl. prozatím ze svého, a
když i náboženský fond 46 zl. k tomu byl přispěl, objednán u
chvalně známého zvonaře ve Vídeňském Novém Městě Hilzeva
zvon nový, jenž na útraty obce přivezen a dříve jmenovaného
slavnostně posvěcen byl. Obřady církevní konal svacelát a opat
řádu benediktinského v Rajhradě vikář Kalivoda, který s neobyčejnou slávou na zdejším nádraží uvítán a do města uveden
byl. Kvůli svěcení zbudován byl zvláštní oltář před kostelem,
jakož i kazatelna s níž místní děkan výmluvnými slovy řečnil o
významu tohoto dne. Po skončených obřadech při nichž i 18
duchovních okolních chorál pělo, byl svěcený zvon ihned na
věž vytažen a za všeobecné radosti všech farníků ponejprv
jím poledne zvoněno. Místní děkan pak ve svém domě uhostil
významného světitele i ostatní čestnější účastníky krásné této
slavnosti.
Farní kronika str. 166 a 167

Rok 1868
Byl tažený nový hrubý zvon na věž, na kterou měšťan Matěj Vrbecký v poslední vůli jeho 500 Zl. poručil tento. Zvon byl přivezen
z Vídeňského nového města. Obec přidala k tomu předešlý starý
zvon a nesla jiné výlohy. Tento nový zvon byl tažený od tesařského mistra Jana Frice z Břeclavě a bylo shromážděno velké
množství lidu a byl vysvěcen od děkana Suchánka a byla před
kostelem kazatelna a držel p. děkan Suchánek také krásné kázání.
Tento zvon byl přivezen po železnici do Břeclavi a tam tažen na
voze čtyřspřežení samých stejných koní ve velikém slávě nebo
byl věncema ozdoben.
Tolik pán Josef Švestka.
městská kronika
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Další zmínka a to rekvizici zvonů spadá do válených let 1914 – 1918.

Rekvizice zvonů r.1917
…Lid jako-by zvykl na strádání a snažil se zatajit vše, po čem
úřady sahaly ať se jednalo o potraviny a jiné nezbytné životní potřeby. Lhostejně přihlížel i k rekvizici zvonů, na něž v nouzi o materiál k výrobě střeliva také došlo. U nás byly cestou nařizovací
odebrány tři největší zvony a ponechány jen dva nejmenší, jimiž
se zvonívá při pozdvihování a úmrtí. Snad proto, aby lid v nedaleké době mohl zvonit Rakousku „umíráčkem“?
Zvony byly na věži dne 22.května 1917 rozbity, po kusech dolů
shozeny a odvezeny. Jeden úlomek z největšího zvonu byl uschován u obce na památku.
Kronika města Podivína 1848 – 1939 str.133

r.1917
Dne 22/ 5 sňaty byly zvony jde – největší /560 kg a menší /123
kg/ - z věží pro váleč. účely na daně a poukázán za ně obnos 2532
K. na váleč. půjč. V Lanštorf též 2 největší /548 kg/ a menší / 248
kg/ -„- 3184 K.
Pořízení nových ocelových zvonů…
Farní kronika str.199

Přičiněním faráře Špičky zakoupeny zvony nové ocelové od R.Menouška ze Židenic obnosem 9000.- K. – v roce 1918 – 4 ocelové 140cm,90 cm, 80 cm 66cm. 1942 v březnu zapůjčen nejmenší zvon do Lanštorfa. „Umíráček „ odebrán-vrácen.
Farní kronika 247
Další zmínka o zvonech pochází z roku 1942.
13.III. 1942 -Zvon „umíráček“ odebrán:
Pro účely válečné byly z chrámových věží odebrány zvony, pokud
byly vyrobeny ze zvonoviny. V Podivíně byly větší zvony ze zvonoviny
odebrány již za světové války 1914 – 1918 a zůstaly na věži dva menší
zvony ze zvonoviny, z nichž jeden - v místě zvaný „Umíráček“ byl dnešního dne k určenému účelu odevzdán. Zvon „Umíráček“, jímž se zvonilo, když někdo z věřících zemřel, byl vyroben v roce 1699 a na zevní
straně měl tento latinský nápis: A Peste Fame Bello et Igne liberanos
Domine – A 1699. / Česky: Od moru, hladu, války a ohně vysvoboď nás
Pane – r. 1699./ Tento zvon byl však později / po válce/ zase vrácen.
Kronika města Podivína
Zdenek Hasilík
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SLOUPEK PRO DRUŽSTEVNÍKY A VLASTNÍKY BYTŮ.
Po krátké odmlce se k Vám obracím, abych Vás informoval co je
nového, nebo aktuálního v bydlení.
Na okraj se jen zmíním, že ve 3 domech neproběhly výroční domovní schůze, nebo domy doposud neodeslaly zápisy z těchto schůzí. Jak
jsem Vás již informoval o termínech schůzí v březnovém Podivínském
zpravodaji, tak shromáždění delegátů se uskutečnilo 25. května 2010
v 16,00 hod. v jednacím sále Domu školství v Břeclavi. Všichni delegáti
obdrželi včas veškeré podklady k jednotlivým bodům jednání. Rozproudila se i bohatá diskuse, ze které vyplynuly úkoly pro představenstvo.
Schválené usnesení ze shromáždění delegátů bylo vyvěšeno ve všech
vchodech bytových domů družstva k připomínkám.
Ze všech bodů jednání se chci pozastavit jenom u poplatku za správu SBD, která činí již několik let 120,- Kč i když náklady na správu
vlivem inﬂace neustále rostou. Zájem představenstva je, aby se poplatek na správu zachoval co nejdéle. Proto se zavedl ceník poplatků
za výkony, které provádějí pracovníci družstva navíc proti standartním
úkonům. To znamená, že většině družstevníků a vlastníků bytů se náklady na bydlení za správu bytu nezvyšují.
V letošním roce se také na SD konstatovalo, že v rámci zateplování domů a vůbec celkovým šetřením, se vracelo uživatelům bytů více
peněz ze záloh na bydlení než v minulých letech. Z toho je vidět, že
zateplování se vyplatí. U tohoto bodu Vás chci upozornit, že každý
družstevník či vlastník bytu si může zálohové platby na družstvu upravit bezplatně v termínu od vyúčtování za uplynulé období do 1.7. stávajícího roku. Pokud si upravujete zálohové platby po 1.7. stávajícího
roku zaplatíte poplatek ve výši 30,- Kč. Pokud si bude upravovat dům

Poděkování
Dovoluji si touto cestou, zveřejněním pomocí podivínského zpravodaje, poděkovat rodinám Kosovým, Švecovým a Ibrahimi jak za materiální,
tak i finanční výpomoc při pořádání turnaje základen Podivín 2010.
Vážení rodiče, díky Vám za to, co jste pro ty nejmenší fotbalisty vše zařídili, nákup tréninkových pomůcek, hodnotné ceny a rodině Ibrahimi za krásné pohoštění k ukončení sezóny 2009/2010 v jejich rodinné pizzerii. Byly to
krásné chvilky, kdy jste viděli v těch dětských očích upřímnou radost.
Zároveň i když se to zrovna nehodí k tomuto poděkování, si dovoluji
apelovat na rodiče nejmenších fotbalistů a nejen součastných, ale i těch,
co přijdou. Aby více projevovali zájem o činnost dítěte, kterou vykonává. Vy jste ti, kteří dávají dětem přiklad života. Je mě toho dost líto, když
vaše dítko je na tréninku nebo na zápase a plno očekávání nahlíží, jestli
se rodiče, prarodiče, tetičky a podobně přišli na něj podívat jak už to umí
a jen jde vidět jak se mu v koutku oka zaleskne slza. Vím, vše je o čase,
práci a jiných povinnostech, ale tohle jsou chvilky, kdy si ten čas musíte
udělat. Jsou to chvilky v životě, které zůstanou v srdíčkách a nezapomínají se. Jak první botičky, slůvko, tak i kopačky.
Ještě jednou děkuji za Vaši podporu a těším se na další spolupráci
v sezóně 2010/2011.
Pavel Stojkovič, trenér základny

Podivínská základna 5.6.2010 – zleva: Skotal Filip, Rotter Marek, Mičík Martin, Savara Vlastik, Švec Ondra, Rejentík Vojta, Lašek Petr, Kos
Vojta, Ibrahimi Adrian, Stojkovičová Bára, Čapka Jiří
Ležící: Předínský Jakub a Rybka Šimon.
Trenéři Stojkovi Pavel, Hovězík Jiří

např. položku Fondu oprav za celý dům, zaplatí se poplatek 30,- Kč
krát počet bytů.
Rovněž Vás chci upozornit, že v průběhu roku některým uživatelům
bytů může vzniknout nedoplatek za který, když jej včas neuhradíte, nabíhá poplatek z prodlení. Tento problém vzniká, pokud nemáte dostatek
ﬁnanční hotovosti na účtu, uhradili jste složenkou nižší částku, než je
předpis, než je předpis zálohy (při změně předpisu záloh) nebo Vám
byla naúčtována částka za opravu při spoluúčasti. Tuto platbu je pak
nutno zaplatit hotově na pokladně SBD.
V současné době se na nás hrnou informace v tisku, TV, rádiu, že
v důsledku krize se musí všude šetřit a zároveň zvyšovat ceny jelikož
rostou náklady. Již nyní je avizováno zvýšení cen elektrické energie o
22% (ﬁrmy dokonce 28%) vláda zvažuje o zvýšení spodní hranice DPH
atd. Takže v příštím roce se bude muset dle toho upravovat i nájemné.
Další věcí, která s těmito úpravami souvisí a Vás se bude bezprostředně dotýkat, je omezení dotací do fondu bydlení a to: akce „Panel“ a
„Zelená úsporám“. Jak jsem již dříve psal, naši družstevníci v této věci,
to je zateplování střech, sklepů, obvodových plášťů domů, výměna oken
a vchodových dveří, zaspali a nevyužili je včas. Přesto Vás chci požádat, abyste této problematice stále věnovali pozornost a připravovali
podklady pro tyto rekonstrukce (opravy) jelikož vláda bude muset tuto
otázku do budoucna řešit a v příštích letech tyto fondy opět dotovat.
Jako poslední připomínku dovolte Vás upozornit, že začíná pomalu
topná sezona, tak nezapomeňte na revizi topných zařízení.
Pospíšil Jiří

Soustředění talentované
mládeže lodních modelářů
22.8.-28.8. 2010
Po příjezdu do rekreačního střediska Úsvit poblíž Vanova jsme
se ubytovali v chatkách. Další den (pondělí) byly první jízdy s loděmi. V úterý se také jezdilo.Ve středu jsme navštívili město Jihlava.
V Jihlavě jsme dopoledne šli do podzemí, v poledne jsme měli rozchod a odpoledne jsme šli do Aquaparku „Vodní Ráj“. Ve čtvrtek
a v pátek se také jezdilo. V pátek večer byla ohňová show „Flash Of
Fire“ z Telče. Potom byl táborák na rozloučenou. Počasí bylo dobré, i
když sice v úterý k večeru strašně pršelo. V sobotu ráno do 10:00 byl
odjezd domů.
Michal Machač, Jan Rybka a Pavel Rybka

HISTORICKÝ ÚSPĚCH
Slavoj Podivín slaví historický úspěch. Družstvo mužů vyhrálo
Jihomoravskou I. B třídu skupinu C a postoupilo do druhé nejvyšší
krajské soutěže. Tuto velkou radost ještě znásobili dorostenci, kteří
suverénně vyhráli III. třídu okresní soutěže a zajistili si postup do
okresního přeboru.
Podivínští fotbalisté strávili v nejnižší krajské soutěži devět sezón. Již jednou měli postup na dosah ruky a to v sezóně 2005/2006,
jenže jim utekl o jediný bod. Úspěch to je o to větší, že jsme za
sebou nechali soupeře z ekonomicky a tím i hráčsky silnějších týmů
z Bořetic a Blatnice pod Svatým Antonínkem.
Hlavní tíhu zápasů neslo na bedrech těchto jedenáct hráčů: Brůček Vladimír, Čapka Alexandr, Čapka Karel, Dohnal Petr, Kadrnka
Jakub, Létal Tomáš, Martečík Martin, Řezáč Marian, Šuderla Kamil,
Švestka Karel a Švestka Martin. Dále se na úspěchu podíleli Čejka
Michal, Hakala Čestmír, Halm Tomáš, Létal Libor a Sádlo David.
Trenéry byli Krška Bronislav a Švestka Karel st., Kadrnka Petr byl
vedoucí družtva.
Dorostence vedli Čapka Jiří a Ustohal Miroslav.Žáky ŠemoraVlastimil
a Šuderla Karel. Přípravku Stojkovič Pavel, který od nové sezóny vystřídal Martina Brůčka u týmu žen a k přípravce mu přišel pomáhat
Švec Jaroslav. předseda oddílu kopané
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Rybí přechod u Nykydorfu
Jak jste si již mnozí z Vás všimli, po cestě z Podivína do Lednice na „Podivínském splavu“ se něco děje. Staví se zde rybí přechod, který bude spolu s rybím přechodem na jezu v Břeclavi a na
jezu v Bulharech dovršovat koncepci migračního zprostupnění řeky
Dyje pro významné tažné druhy ryb pod vodním dílem Nové Mlýny.
Celková cena stavby má být 3,5 milionu korun a na ﬁnancování se
podílí z 85% Evropský fond regionálního rozvoje, 5% Státní fond
životního prostředí a 10% Povodí Moravy, s.p. Práce pro investora,
kterým je Povodí Moravy, s.p. provádí ﬁrma Topgeo Brno, s.r.o.

A jak bude budoucí rybí přechod vypadat? Technické údaje: šířka rybího přechodu 4 m, délka 31 m, minimální průtok 1m3/s, minimální hloubka 0,2 – 0,6 m, podélný sklon 5%.
Rybí přechod je navržen v krajní části takzvaného Jamborova prahu při levém břehu koryta Dyje na říčním kilometru 35,6. Rybí přechod
bude tvořen vstupním otvorem v dolní vodě, dále betonovým žlabem
s řadou kamenů, které budou tvořit balvanitou kaskádu s výstupem v
horní vodě. Zde budou 4 výstupy šířky 0,8m opatřené drážkami provizorního hrazení.
Rybí přechod má zajistit migraci ryb i za minimálního průtoku.
Momentálně probíhají práce na zaštětování larsenové jímky pro
vlastní zhotovení rybího přechodu. Betonáž žlabu a ukládání balvanité kaskády má být realizováno v druhé polovině měsíce září.
Práce v současné době značně komplikují vysoké stavy hladiny v
řece Dyji, které jsou v tomto ročním období v této lokalitě abnormální. Termín dokončení by měl být v říjnu tohoto roku.
Za MO MRS Podivín , předseda Petr Švec

Z činnosti rybářů
Je podzim, děti po prázdninách usedly do školních lavic, rána jsou
chladnější, sluníčko ztrácí na síle a přichází období, kdy se budou dát
ulovit kapitální úlovky kaprů či dravých ryb na stojatých či tekoucích
vodách. Rybářská sezóna se přehoupla do své druhé poloviny a již teď
je čas hodnotit činnost, kterou jak rybářská organizace, tak kroužek organizovaly. Noční rybářské závody proběhly jako již tradičně na cyrilometodějský svátek. Zúčastnilo se 76 lovících rybářů. Tentokrát zvítězil
rybář z místní organizace Petr Loviška s kaprem vážícím 3,80 kg. Petr
Rujzl z Vranovic ulovil nejdelšího amura (67 cm), Milan Sup z Mikulova
pak nejdelšího úhoře (62 cm). Akci hodnotíme jako zdařilou a věříme,
že i v roce příštím obdržíme výjimku a závod se opět uskuteční. Děkujeme všem, kteří závod připravili, ale i těm, kteří svou účastí ukázali, že
je život v naší místní organizaci zajímá.
O prázdninách se ale jen nezávodilo, kroužek tentokrát zavítal na
soukromý revír Jatel v obci Vatín. I když ze začátku počasí nepřálo, nakonec se dá hovořit o velmi zdařilé akci. Tábor měl obrovskou podporu i
rodičů malých rybářů a někteří dokonce velmi intenzivně pomáhali. Velký dík určitě patří Milošovi Nedomovi a manželům Důbravovým, kteří
velmi ochotně pomáhali při zabezpečování samotného chodu týdenního soustředění. Děti si kromě rybářských úlovků odvezli krásné zážitky
s prostředí nádherné přírody z okolí Žďárských vrchů. Chci poděkovat
za děti i jejich rodiče i Tobě, Dušane, za skvělý typ a promyšlený plán.
Velké poděkování patří i samotnému majiteli revíru panu Liborovi Urbanovi, který umožnil lovit na revíru zcela zdarma.
S prázdninami je již tradičně spojen prázdninový seriál, tedy možnost čtyři víkendy lovit nonstop a pokusit se ulovit největší kaprovitou či
dravou rybu. Tento ročník bylo možné zavážení a i zde vidíme důvod,
proč akce přilákala rybáře, kteří se minulých ročníků neúčastnili. Úlovek kapra se oproti loňsku zvýšil o 9 centimetrů. Viktor Agai s kaprem
71 cm a Ivo Loviška se štikou 88 cm zvítězili ve vyhlášených kategoriích v prázdninovém maratonu. Pro příští rok připravujeme několik
změn. Jednou ze změn bude víkendové startovné. Opět jsme se mohli
přesvědčit, že akce podobného typu pomáhají propagovat sportovní
rybolov, který oslovuje stále větší množství rybářů. I tento závod by
zdárně neproběhl bez asistence dobrovolníků z řad rybářů naší místní
organizace. Děkujeme i Vám, pánové, kteří jste ve vlastním volnu pomáhali ke zdaru prázdninového seriálu.
Od novin pojďme zpět k vodě, užít si babího léta prohřát se posledními slunečními paprsky a ještě využít dnů, kdy se bude dát u vody
pobýt bez toho, že bychom riskovali nachlazení.
Za MO MRS Podivín
Petr Tydlačka

Soustředění badmintonu
Žákovský oddíl badmintonu při Základní škole Podivín spolu s oddílem badmintonu TJ Slavoj Podivín uspořádal letní
soustředění svých členů. Bylo zaměřeno
na fyzickou a herní přípravu
mladých badmintonistů a pro
zvýšení celkové úrovně přípravy se Campu zúčastnilii hráči
Sokola Židlochovic a Lokomotivy Břeclav.
Vše proběhlo v překrásném
prostředí v Hamrech nad Sázavou /cca 2 km od Žďaru nad
Sázavou/ ve spolupráci s místní
tělovýchovnou Jednotou .Zde
patří velký dík manželům Hlaváčovým a panu Karlu Dvořákovi
za výbornou spolupráci.
Z našich hráčů se soustředění
zůčastnili: Martina Hanáčková,
Kristýna Líčková, Adéla Šve28

cová, Gábina Solaříková, Klára Helešicová,
Tereza Fridrichová, Adam a Daniel Kostrhunovi, František Horehleď a David Herzán.
Mimo fyzické a herní přípravy proběh-

la i noční hra, celodenní výlet přes „Konec
světa“ a nejvyšší kopec v okolí Peperek na
Pilskou nádrž a závěrečný celodenní badmintonový turnaj. Pozitivní dojem z celého
soustředění nepokazila ani záludná žaludeční viróza, která
poslední noc postihla některé
účastníky.
Přeji všem účastníkům
co nejlepší výsledky v badmintonové sozoně 2010-2011
a všechny příznivce tohoto
sportu chci pozvat na:
„Mezinárodní mistrovství
České republikyv badmintonu“, které se uskuteční
ve dnech 1. až 3.10.2010
v Brně na výstavišti v pavilonu F.
Kavan
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Z historie kopané v Podivíně
Začala v roce 1923, kdy místními fotbalovými nadšenci byl
ustaven sportovní klub kopané nazvaný SK Podivín. Prvním předsedou byl zvolen p. Vojtěch Míčka. Tento klub byl řádně zaregistrován v Bradově západomoravské župě fotbalové se sídlem v Brně,
ale do mistrovských soutěží nemohl býti zařazen, protože neměl
hřiště, které by odpovídalo svými rozměry předepsaným regulím.
Tak hrávali tito nadšenci zatím jen mezi sebou v bývalém hliníku
a později přátelsky se sousedními soupeři na louce ve Stromovce,
kterou jim od r. 1930 pronajal Městský úřad. Zájem o kopanou byl
tehdy veliký a v Podivíně vznikly brzy další dvě mužstva kopané
a to Rudá hvězda (místní proletáři) a Makkabi (Židé). Konkurence
byla velká a hřiště nestačilo zájmu všech tří klubů. Příslušníci SKP
se proto rozhodli vybudovat vlastní hřiště a to v létech 1933/34 na
místě zbouraného Cukrovaru. Po jeho vybudování roce 1935 byl
SKP přihlášen do II. tř. BZMŽF a od té doby se úroveň hry mužstva
velmi zvýšila. Do SKP přešli i nejlepší hráči z jmenovaných místních klubů a tak již v dalším ročníku 1936/37 se stal SK Podivín
překvapivým vítězem okrsku a postoupil do I. b tř. mezi nejlepší
kluby okresů Břeclav, Hodonín a Židlochovice. Avšak v důsledku
okupace pohraničí na podzim roku 1938 byla tato soutěž zrušena
pro úbytek klubů z okresů Břeclav a Židlochovice.
Dobšíček Mil.

Na snímku mužstvo: Vojáček L., Kamenský A., Jelínek R., Puzrla
R., Kobza A. Florus L., Eisinger W., Solařík Fr., brankář Hala J.,
Masařík B. a Wachsman K.

Pákaři dominovali v Praze
V sobotu 4. září zahájili pákaři nejvyšší soutěž - extraligu prvním kolem.
Úvod sezóny 2010 - 2011 zastihl pákaře Sokola Podivín ve vynikající formě. Z hlavního města přivezli 12 medailí z toho 3. zlaté,
6. stříbrných a 3. bronzové.
Do bojů o medaile zasáhli nejdříve junioři a juniorky do 18-ti
let. Andrea Nosková získala dvě stříbrné medaile ve váhové kategorii do 55kg, když nejméně na pravou ruku byla blízko od zlatého
kovu. Michal Zobač musel
přes prázdniny řešit vedle
věkového vývoje i tělesnou
schránku. Úřadující mistr republiky do 75kg musel poprvé nastoupit do nejtěžší juniorské váhy nad 75kg a nevedl
si vůbec zle. Vybojoval dvě
bronzové medaile. Ještě lépe
si vedl ve stejné váze oddílový kolega obr (180 centimetrů
vysoký a přes 100kg vážící)
Petr Bartošík. Za svůj výkon
si z Prahy odvezl zlatou a stří-

brnou medaili. Teprve patnáctiletý mladík je velký talent a příslib
české páky.
Mezi muži úřadovalo trio Svačinových. Nejprve Robin zvítězil
ve váze do 80kg (startoval jen na pravou ruku) a vrátil prohry
svým soupeřům z mistrovství republiky. Radek Svačina byl nejúspěšnější ze svých bratrů, když vybojoval tři cenné kovy. Zlato a
bronz v kategorii do 100kg a stříbro v kategorii Open - bez rozdílu
vah. Rostislav Svačina uzavřel výčet úspěchu podivínských pákařů dvěma stříbrnými ve váze
do 100kg.
„S výsledky prvního kola
jsem na úvod sezóny nadmíru spokojen. Nejen že jsme
se výrazně prosadili, ale co
je důležitější, že jsme se vyhnuli jakémukoliv zranění,“
dodává trenér podivínských
pákařů.
Rostislav Svačina
vedoucí oddílu

INZERCE
HLEDÁM JAKOUKOLIV PRÁCI O VÍKENDECH V PODIVÍNĚ. Práce okolo domu a zahrady. Je mi 33 let,
jsem z Podivína, mám vážný zájem o přivýdělek o víkendových pracích. Prosím kontaktujte mě na číslo
720330967 nebo vaše nabídky zasílejte na email ROMEUS911@SEZNAM.CZ.
Předem vám moc děkuji za nábídky. Roman Čapka
Absolvent VŠ (anglistika) nabízí doučování anglického jazyka (pro začátečníky i pokročilé).
Kontaktní e-mail: doucangl@seznam.cz
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Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2010 se ve zrekonstruované
a nově vybavené Restauraci Sport podávají teplá jídla od 15.00
do 23.00. Otevírací doba restaurace je od 15.00 do 02.00. V případě zájmu uspořádáme svatební hostiny, rodinné oslavy, různé večírky, podnikové oslavy, atd. Příznivci sportovních přenosů
mohou fandit u 127 cm TV obrazovky. Restaurace je nekuřácká
s vymezeným prostorem pro kouření. Ve dnech 19. - 21. 11 2010
proběhnou „ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY“, které jsme přesunuli z Restaurace Besední dům. Srdečně zvou manželé Dohnalovi
a personál Restaurace Sport. Tel.: 724 058 534
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Můžete si vybrat!
Jsou věci, které si sami vybrat nemůžete. Kdy musíte vzít zavděk tím, co je, a jiná varianta neexistuje.
Lepšího dodavatele elektřiny si teď už ale vybrat můžete!
Nejnovější nabídka elektřiny od Jihomoravské plynárenské ze skupiny RWE Vám přináší možnost
svobodně se rozhodnout, od koho budete elektřinu odebírat. Přepněte na výhodnější elektřinu od RWE
a získáte atraktivní cenu silové elektřiny o 10 % nižší, než nabízí E-On a ﬁnanční bonus za uzavření
smlouvy. Navíc Vám garantujeme nezvýšení výhodné ceny elektřiny až do konce roku 2011. Nabídka
platí do 31. 12. 2010. Podrobnosti najdete na stránkách www.rwe.cz.
Chcete mít elektřinu výhodněji a dodavatele, kterého si sami vyberete? Je to tak jednoduché. Kontaktujte p. Vladimíru Labudovou na telefonu 724 348 045 nebo e-mailu vladimira.labudova @rwe.cz a
řekněte si o výhodnější elektřinu.
Nabídneme Vám také tradiční vysoce profesionální služby JMP, s širokou sítí kontaktních míst a NONSTOP zákaznický servis na telefonní lince 840 11 33 55.
Ze změny dodavatele strach mít určitě nemusíte.
RWE vyřídí vše za Vás, bez poplatků i bez rizika. Přechodem k RWE totiž nedojde k žádným technickým zásahům, jako je např. výměna elektroměru.

Zkratka mít každý den výhodnější elektřinu od RWE je tak jednoduché.
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Elektro Juraš
Provádí tyto práce

Elektroinstalace v domech a bytových zástavbách
Průmyslové elektroinstalace
Elektrorekonstrukce
Opravy elektroinstalací
Opravy elektrických zařízení a přístrojů
Montáž elektrických zařízení a přístrojů
Hromosvody
Pokud budete potřebovat mé služby a nebo poradit, tak volejte
Tel.: 724 962 577
www. elektrojuras.webnode.cz
Jan Juraš
Rybáře 906/9
Podivín 691 45
Podivínský zpravodaj
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