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Podivínský
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Informace z XVI. zasedání
zastupitelstva města v Podivíně

ZASTUPITELÉ MĚSTA PODIVÍNA

Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo
následující body

V PÁTEK DNE 28. ŘÍJNA 2005
V 16.00 HODIN V TYRŠOVĚ SADĚ
U POMNÍKU PADLÝCH

1.

Vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole úkolů ze ZM č. XV.

2.

Ukončilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. 730/1 o celkové výměře
32 m2 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Podivín a schválilo
prodej vedeného pozemku jedinému zájemci a to p. Karlu Stöhrovi
za nabídnutou cenu Kč 16.032,− (slovy šestnácttisíctřicetdvakorunčeských).
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku včetně úhrady daně z převodu
nemovitostí uhradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.

3.

Schválilo rozpočtové opatření č. 2 bez výhrad. S ohledem na usnesení
zastupitelstva města č. XVI − 208 − 05 ze dne 7.9. 2005 se rozpočtové opatření
č. 2 upravuje ve výdajové části takto :
z § 3322 položky 6121 mínus Kč 50.000,− schválený § 2140 položka 5909 −
Kristkova podyjská glyptotéka plus Kč 50.000.

4.

Vzalo na vědomí informaci o činnosti Městské policie Břeclav při vykonaných
kontrolách v Městě Podivíně za měsíc květen a červen 2005.

5.

Projednalo a schválilo návrh TJ Slavoj Podivín na změnu účelové dotace
na rok 2005 dle žádosti TJ Slavoj Podivín č.j. 1184/2005 ze dne 22.08. 2005.

6.

Stanovilo na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
počet členů školské rady na šest osob.

7.

Projednalo a schválilo ustanovení komisí pro provedení inventarizace majetku
města pro rok 2005 dle návrhu a termínů jejího provedení.

8.

Schválilo zapojení Města Podivína do projektu Kristkova podyjská
glyptotéka s příspěvkem Města Podivína ve výši Kč 50.000,− (slovy
padesáttisíckorunčeských).

9.

Vzalo na vědomí informaci o průběhu stavebního řízení a stavby oborního
oplocení obory „Obelisk“

10. Vzalo na vědomí inspekční zprávu z inspekce konané v Základní škole Podivín
ve dnech23.5.−26.5.2005.
11. Projednalo a schválilo bezúplatný převod pozemku z Pozemkového fondu
ČR p.č. 368/1 v k.ú. Podivín do vlastnictví Města Podivína.
12. Projednalo a schválilo bezúplatný převod pozemku z Pozemkového fondu
ČR p.č. 2982/2v k.ú. Podivín do vlastnictví Města Podivína.
13. Schválilo vyhlášení veřejné nabídky na prodej movitého majetku Města
Podivína umístěného na Městské hale Podivín a Městské knihovně Podivín.
Zastupitelstvo města pověřuje finanční a kontrolní výbor oceněním nabízeného
movitého majetku. Movitý majetek, o který nebude zájem, rozhodlo
zastupitelstvo města vyřadit z majetku města a zajistit jeho likvidaci.

Rozšíření počtu spolupracovníků
při tvorbě
Podivínského zpravodaje
Redakční rada vyslovila názor, že pro zkvalitnění obsahu
Zpravodaje je nutné spolupracovat s větším počtem aktivistických
přispěvovatelů. Proto vyzýváme všechny zájemce o práci v redakční
radě Podivínského zpravodaje, aby se nestyděli a přihlásili se buď
u zodp. redaktorky Mgr. P. Schallenbergerové, na elektronické adrese
prudek@mestopodivin.cz, nebo přímo na podivínské radnici.
Předem ale musíme zklamat všechny ty, kteří v souvislosti
s redakční přípravou zpravodaje očekávají nějakou tu superutajenou
konspiraci za uzavřenými dveřmi starostenské kanceláře. Redakční
příprava totiž vždy byla a vždycky také bude jen a jen o práci.
Je nutno zde také podotknout, že se jedná o dobrovolnou a bez−
platnou činnost.
S radostí uvítáme každý nový nápad, přivítáme novou krev. Máte−
li tedy chuť psát, fotografovat a dokumentovat život v Podivíně, přijďte.
Rádi vás v našich řadách přivítáme.
Petr Průdek, místostarosta
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POŘÁDAJÍ

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ
OBČANŮ MĚSTA
PŘI PŘÍLEŽITOSTI

DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
O investičních akcích
Jak jsem se již v minulém Podivínském zpravodaji zmiňoval, připra−
vujeme se na největší investiční akci snad od stavby podivínské školy,
na kterou byla městu přidělena dotace z Evropských fondů ve výši více
než 130 milionů korun. Jedná se o kompletní rekonstrukci kanalizační
sítě, která byla zbudována v roce 1930, a modernizaci technologicky
zastaralé čističky odpadních vod. Stavba bude zahájena v následujícím
roce a to od Universalu COOP na ulici Komenského, pokračovat bude
ulicí Palackého na Sokolskou, Revoluční a Husovou k hlavnímu kanálu
na ul. B. Němcové. V ulici Revoluční bude rekonstrukce provedena
bezvýkopovou technologií.
Co je však pro rozpočet nejdůležitější, je to, že se město bude muset,
jako subjekt, který znečišťuje a tvoří odpad, podílet částkou cca 10 milionů
korun. Proto byly investiční akce pro letošní rok omezeny na minimum a
připravuje se finanční rezerva v uvedené výši tak, aby se město nemuselo
zadlužovat.
Pro přehled uvádím dnes již dokončené akce, plánované na letošní rok:
− studie Stará radnice (před dokončením)
− projekt topení Městské haly (před dokončením)
− projekty na vozovky
Dolní Valy 11 − „Pod mlýnem“
Pod Branou k ČOV
Kopce (před dokončením)
− stavební akce vozovka a chodník U Mlýna − Poříčí 1
chodník Husova
parkoviště u lékárny
plocha u únikového východu na Městské hale
odstavné pruhy
ul. Zahradní
Nerudova
B.Němcové
parky a zeleň
II. fáze Hliníky
dokončení okolí kostela
Do konce měsíce listopadu bude hotova ulice Děvínská, zahájení
stavby proběhlo v pondělí 3.10.2005.
Stanislav Machovský, starosta

Návrh na vyřazení majetku
ve vlastnictví města
Městská hala
− 1 ks Opemus zvětšovací přístroj
− 1 ks zvětšovací přístroj
− 1 ks leštička foto
− 1 ks dřez
− 1 ks fotořezačka
− 2 ks hasicí přístroj − nahrazen
1 ks nový hasicí přístroj
− 2 ks motory pro dráhu (odprodat)
− 7 ks stojan na noty
− 2 ks regál dřevěný (bývalá fotokomora)

Městská knihovna
396 ks knih z toho
352 opotřebované
44 ztracené podle
přiložených seznamů
na MěÚ

Podivínský

zpravodaj

O mezinárodní spolupráci

O oborním plotě a doposud
nevyhlášené oboře

Město Podivín se zapojilo s Výzkumným ústavem komunikace v umění Brno
do organizace mezinárodního projektu Kristkova podyjská glyptotéka, pod záštitou
hejtmanů Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, hejtmana Trnavského samosprávného
kraje a ve spolupráci s rakouským městem Drosendorf. Cílem projektu je vytvořit
po toku řeky Dyje poutní místa (v ČR, Rakousku a na Slovensku), tuto trasu slavnostně
otevřít a dále propagovat.
Navrhovaná trasa: pramen Moravské Dyje − Drosendorf (Rakousko) − Podhradí
nad Dyjí − Vranov nad Dyjí − Hardegg (Rakousko) − Znojmo − Janohrad u Podivína −
Zámeček Pohansko − soutok Dyje a Moravy (Slovensko).
Plánované slavnostní otevření lokality u Janohradu u Podivína: 8. 7. 2006
Trasa se stane kulturní osou vyhledávanou turisty (zviditelnění míst i regionu),
celý projekt nemá v Evropě obdoby. Na každém místě bude umístěna tabulka s informací
o celé trase, takže na všech místech se poutníci dozví také o místě v Podivíně.
Propagace města Podivína:
1) Informační tabulky glyptotéky dlouhodobě umístěné na všech místech trasy.
2) Brožury (trojjazyčné), které budou k dispozici veřejnosti prostřednictvím měst−
ských, obecních úřadů a dalších vybraných institucí.
3) Webové stránky týkající se projektu.
4) Plakáty k odhalení jednotlivých míst.
Celý projekt bude provázet mediální kampaň, v současné době také vzniká filmový
dokument o celém projektu.
Lokalita: torzo bývalého mostu u Janohradu. Na něm je třeba vytvořit kapličku,
do které bude umístěna keramická socha.
Náklady na propagaci trasy a Města Podivína − vytvoření informačních tabulek,
tisk propagačních materiálů, brožurek, veškeré společenské akce a ostatní propagaci
nese Výzkumný ústav komunikace v umění. Slavnostní otvírání trasy bude probíhat za
účasti hejtmanů všech čtyř zúčastněných krajů.
Přínos:
1) trvalá mezinárodní propagace města
2) účast na mediálně podpořeném slavnostním otvírání trasy
3) přísun turistů do celé lokality, zvýšení atraktivity regionu a navazující zvýšení
pracovních příležitostí pro občany v oblasti cestovního ruchu
4) Účast na mezinárodní raritě
Zastupitelé města jednohlasně schválili účast města na projektu mezinárodního
významu a vyjádřili mu jednoznačnou podporu.
Stanislav Machovský, starosta

Rada a zastupitelstvo města /dále jen RM a ZM/ předkládá občanům města
vývoj případu plánované obory v katastru města
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
¨

17. 9.2002 RM projednala problematiku obory předloženou Ing. Fabičovicem
23.9.
Na základě jednání RM vyjádření pro OKÚ BV – odvolání se na ÚP
24.9.
ZM projednalo problematiku obory a vyjádření pro OKÚ BV –
z diskuse vyplynul negativní postoj k oboře.
−
probíhá jednání na úrovni okresu
21.11.
SÚ Podivín zasílá námitky ke stavebnímu řízení s odvoláním na ÚP a
nedodržení termínů
4.12.
Nezávislá expertíza Dr. Danihelky potvrzuje vyjádření RM i ZM
−
Vydáno st. povolení BV – nenabylo právní moci
3.1.2003 SÚ Podivín podává odvolání proti stavebnímu povolení
30.1.
SÚ BV ruší stavební povolení
12.2.
Min. životního prostředí podporuje expertízu Dr. Danihelky
24.11.
Probíhá jednání a odvolání ze strany města na výstavbu oborního
oplocení, které Ing. F. nazývá vytýčením hranic pozemků
2.2.2004 Obec Rakvice upozorňuje na znepřístupnění Facky – obcemi LVA
zrekonstruované kulturní památky
22.6.
Město Podivín se odvolává proti rozhodnutí MěÚ BV a shrnuje zde
kompletně všechny připomínky
29.10.
Město Podivín oznamuje znovu nepovolenou stavbu oplocení na
MěÚ Břeclav a KÚ JMK Brno.
3.11.
SÚ Břeclav potvrzuje, že žádná stavba doposud nebyla povolena
5.11.
KÚ JMK Brno ruší napadené rozhodnutí SÚ Břeclav a potvrzuje
nedostatečné posouzení stavby ze všech hledisek stavebního zákona
a předpisů souvisejících.
19.11.
Dopis na Krajský úřad ve věci zřízení obory a pronájmu pozemků
14.1.2005 Pokračování řízení SÚ Břeclav o povolení stavby oborního oplocení
17.2.
Námitky města Podivína ve věci stavebního řízení, upozornění
na pokračování nepovolené stavby oborního oplocení, žádost
o odstranění.
7.3.
Zastavení „Pokračování řízení ...“. Státní stavební dohled konečně
zjistil, že s uvedenou stavbou oborního oplocení bylo již opravdu
započato bez stavebního povolení !!
3.8.
Stavební úřad MěÚ Břeclav vydává rozhodnutí o dodatečném povolení
na stavbu Oborní oplocení. Stavba i přes nenabytí právní moci
neustále pokračuje.
19.8.
Město Podivín se odvolává proti rozhodnutí SÚ MěÚ Břeclav a znovu
upozorňuje na probíhající stavbu bez pravomocného stavebního
povolení.

Shrnutí:
1/
2/

3/
4/
5/

6/

Keramická socha „ZNOVUZROZENÍ“

Od roku 2002 kritizují RM, ZM a občané Podivína

nekorektnost jednání investora při získávání pozemků od soukromých vlastníků
i od obcí, na jejichž k.ú. má být obora zřízena
nedostatky při přípravě takové akce, jakou je zřízení obory na území téměř
450 ha
a/ neprojednání možných problémů spojených se stavbou
− porušení regulativů a nařízení ÚP jednotlivých obcí
− nezávislý monitoring vlivů na životní prostředí
b/ stavba pouze na ohlášení
instalaci oborního oplocení bez pravomocného st. povolení
− ohlášení černé stavby i starostou obce Rakvice
− investor tvrdí, že se jedná o pouhé vytýčení pozemků
ukládání stavebních odpadů v budoucí oboře − do oblasti chráněné statutem
památky UNESCO, rozšířené biosférické rezervace Pálava, přírodního parku
Niva Dyje, do místa lokálních biocenter a významných krajinných prvků
znepřístupnění
− pozemků v oboře ve vlastnictví města
− vstupu do jednoho ze dvou lesních porostů v k.ú. Podivín ( v případě, že
vstup bude až za nebezpečnou rovinkou silnice II/422 směr Podivín Lednice)
− kulturní památky Obelisku /Facka/, na jejíž rekonstrukci město poskytlo
finanční prostředky
zacházení s pojmem „Oborní řád“, podle kterého se mají vlastníci pozemku
řídit a který neexistuje. Jakou jistotu má vlastník pozemku v oboře a poten−
cionální návštěvník v tom, že se bude moci pohybovat na svých pozemcích,
navštívit kulturní památku Obelisk, projet oborou na kole, aniž by byl omezen
zákazy doposud neexistujícího Oborního řádu.

Případ má další pokračování, Ministerstvo životního prostředí svým posledním
vyjádřením potvrdilo výhrady města. Město Podivín se bude jako vlastník pozemků
v již oploceném prostoru vyjadřovat k zřízení obory samotné.
Stanislav Machovský, starosta
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O nás – bez nás
Pozn red. Na žádost pisatelky zveřejňujeme článek v doslovném znění
Tak lze označit jednání úředníků města vůči svým občanům. Jako bychom se
vrátili do doby před šestnácti lety. Přitom samosprávní celky byly zřízeny právě proto,
aby „úředníci“ měli k občanovi blíž. Je smutné, že starosta má na věc jiný názor. V jeho
případě bych tedy očekávala, že budou alespoň dodržovány zákony. Všechno je však
jinak, dodržování zákonů je vyžadováno pouze od občanů ...
Vrátím se k vybudování „větve“ ulice U Mlýna, navazující chodníkem na ulici Poříčí
I. Občany města budou zajímat jistě i jiné okolnosti, týkající se stavby této části silnice.
Ze strany města nebyl dodržen zákon. Nepochybně je to samozřejmostí i u ostatních
realizovaných projektů. Nebyla vyvěšena vyhláška před zpracováním projektové
dokumentace. Občané tedy neměli možnost se k záležitosti vyjádřit. Nebylo využito ani
přímého oslovení občanů, kterých se věc týká. To nebylo povinností úředníků, ale byla
by to slušnost a svědčila by o zájmu úředníků o občana jako takového. Pominu−li tedy
tyto skutečnosti, vychází mi jediné. Občané se dělí na Občany a občany. S těmi s
velkým „O“ se jedná, ti s malým „o“ jsou přehlíženi a nestojí za to se s nimi vůbec bavit,
neboť by „v obci nebylo možno zbudovat téměř nic“. (Cituji z vyjádření starosty k mé
stížnosti uveřejněné v Novém životě dne 14.7.2OO5).
Rovněž „výběrová řízení“ pro plánované projekty jsou zřejmě zbytečná. Nač složitě
papírovat, když je možno projekt rozdělit na několik částí (to zákon dovoluje), jež
výběrovému řízení z důvodů limitu nákladů nepodléhají. Tak se tomu stalo i v případě
předmětné komunikace. Stavba byla „přiklepnuta“ místnímu podnikateli panu Škardovi.
Zde dávám k posouzení, kolik že to „místních občanů“ podnikatel a Občan Škarda
vlastně zaměstnává. Nevyhlášením výběrového řízení ubylo sice práce úředníkům, ale
město se tak dobrovolně vzdalo možnosti „porovnat“ náklady stavby mezi různými
subjekty. Jiný dodavatel stavby by mohl silnici v tak „složitém terénu“ vybudovat ke
spokojenosti všech občanů, odpovídající logickému řešení, estetickému hledisku a
hlavně laciněji ...
Dle vyjádření projektantky Ing. Trojkové na místě samém 28.6.2005, je stavba
větve ul. U Mlýna, navazující chodníkem na ul. Poříčí I, v souladu s projektem, až na
„malé odchylky“. (Za velkou odchylku by zřejmě byla považována stavba silnice přes
sousední zahradu). Starosta města si přesto nebo právě proto stojí na svém a má za to,
že práce byla provedena v souladu s projektovou dokumentací. Meritu věci (tj.
skutečnosti, že cesta byla položena místy o 40 − 50 cm výše než prašná cesta před
úpravou), se v Článku v NŽ prakticky vyhnul. Naopak, byl zdůrazněn výškový rozdíl
náměstí a domu stěžovatelky. Toto vyjádření považuji za účelové a zcela zavádějící.
Každý soudný člověk na místě samém zjistí, že cesta od „kostela“ je vyspádována
směrem opačným, kde je opatřena třemi kanalizačními vpustěmi.
Tím, že cesta byla neúměrně zvýšena a znovu opakuji, nebyl v tomto směru dodržen
projekt, vznikl problém, jak navázat na ul. Poříčí I. Musely být vybudovány čtyři schodky,
přestože chodník byl v projektu pojat jako „bezbariérový“. A i tak je chodník příkrý a
nebezpečný. V nedávné době již dva občané na chodníku uklouzli a upadli. V případě
velkých srážek voda ze silnice stéká s větší razancí. Horní vpusť u chodníku nestačí
vodu pojímat. Tato teče mimo chodník a vymílá okolní terén. Chodník je pak zanášen
hlínou a kamením a znečišťuje tak část cesty na Poříčí I v okolí dolní vpustě. (Viz foto).
K mé stížnosti byly provedeny určité úpravy dle dodatečné změny projektu. I tuto
skutečnost považuji za určité „přiznání“ chyby ze strany dodavatele stavby, stavebního
dozoru a potažmo investora. Toto všechno jsou vícenáklady, které by měli uhradit
občané města Podivína. Nesouhlasím s tím a žádám zastupitele města, aby celá věc
byla prošetřena a vyvozeny důsledky v podobě osobní zodpovědnosti. Především se
jedná o to, zda projektová dokumentace byla zpracována „dobře“. V členitém terénu,
dle mého názoru, je nutné řešit výškové rozdíly případnými malými „valy“. U příkrého
chodníku nikoliv bezbariérové řešení, ale schody se zábradlím. Tomuto všemu se dalo
předejít, kdyby občané nebyli přehlíženi ...
Tím, že „větev“ silnice byla zbytečně zvýšena, vznikly logicky o něco vyšší i
materiálové náklady. Otázkou zůstává, proč zámková dlažba byla pokládána ve všech
částech do písku s cementem. U více zatěžované cesty U Mlýna byla dlažba položena
na makadam a písek, pouze obrubníky byly kladeny do písku s cementem.
Zajímá mě tedy, jaké náklady na stavbu větve U Mlýna byly vyčísleny jako součást
projektové dokumentace a jaké náklady jsou skutečné. Nepochybuji o tom, že byl
veden stavební deník, ze kterého je možno jednoduše tyto údaje zjistit. Dále, jaké náklady
tvoří změny projektové dokumentace a dodatečných úprav. Zajímá mě, a jistě i většinu
občanů města, jakou úlohu sehrál stavební dozor. Jak je možné, že dodavatel stavby
ani stavební dozor „neumí“ správně přečíst projektovou dokumentaci a jak vůbec mohlo
dojít k tak závažnému pochybení při realizaci stavby. Nicméně, pokud nebyl projekt
pochopen, mohli se příslušní aktéři obrátit na projektantku s dotazem o vysvětlení.
To by učinil snad každý, komu by se projekt zdál „málo čitelný“. Mám za to, že ne−
zodpovědnost a uspěchanost by měly jít v takovýchto případech zcela stranou. To by
ale předpokládalo odborníky s logickým uvažováním, mírou vkusu, zdravého rozumu
a schopnosti přizpůsobit projekt místním podmínkám, pokud nebyl zpracován do
podrobností s ohledem na složitost terénu ...
Doufám, že „osobní vazby“ by neměly bránit tomu, aby investor (Město Podivín)
uplatnil na dodavateli stavby příslušnou slevu za „nedobře“ provedenou práci.
Nedodržení projektu, co se týče výšky položené silnice a navazujícího chodníku,považuji
za zásadní nesplnění smlouvy a je namístě, aby takto bylo posouzeno. Nevidím důvod,
proč by občané města měli rezignovat na špatně provedenou práci podnikatelem a
smířit se s tím, co je jim „naservírováno“. (Nestačí jen úhledně položit zámkovou dlažbu).
Stavba silnice či chodníku je stavba ve veřejném zájmu. To není plot, který si vlastník
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nemovitosti může za 10 let vyměnit v souladu se současnými trendy. Silnice či chodník
musí „přežít“ několik generací a podle toho by měl také vypadat. Stavbě takovýchto
projektů by měla být tedy věnována ta největší pozornost.
Zde bych chtěla upozornit na skutečnost, že dělníci víceméně za výsledek stavby
nemohou. Udělali to, co jim bylo přikázáno. Ale nedá mi připomenout, že již v počátcích
stavby „větve“ občané vznášeli dotaz, proč silnici tak „zvedají“. Už toto mělo signalizovat,
že občané nejsou spokojeni a věc měla být řešena včas ...
Zajímá mě také, jak se s celým problémem vypořádá stavební úřad při kolaudaci
tohoto „díla“. (Připomínám občanům, že stavební úřad nespadá pod MěÚ, ale přímo
pod Krajský úřad v Brně).
Znovu tedy žádám zastupitele Města Podivína o prošetření celého případu od pro−
jektu počínaje, přes nedodržení zákonných předpisů, nedostatečnou práci stavebního
dozoru (Ing. Latýna) a dodavatele stavby. (Zde by mě zajímalo, jakým způsobem byla
vybrána pro zpracování projektu − či dalších projektů právě Ing. Trojková). Žádám
o vyvození osobní zodpovědnosti jednotlivých úředníků, kteří se na věci podíleli.
Občany města jistě budou zajímat výsledky šetření včetně vrácení částky
dodavatelem stavby za špatně provedenou práci. Na všechny informace mají občané
totiž právo, nelze dodržování zákonů a předpisů vyžadovat jen od nich ...
Jana Vašíčková − V Břeclavi dne 11. 9. 2005

O nás – bez nás (z druhé strany)
Protože jsem dopis paní Vašíčkové měl možnost číst, předkládám částečnou
odpověď na něj ještě v tomto čísle Podivínského zpravodaje. To proto, abychom v pro−
sinci nemuseli hledat minulé číslo zpravodaje a vzpomínat, o čem je vlastně řeč.
V první části dopisu paní Vašíčková tvrdí, že starosta nedodržuje zákony. Bohužel
nepíše jaké, takže jí to nemohu a ani nebudu vyvracet. Leckdy mi však vadí, a to velmi,
že zatímco jiní zákony porušují na každém kroku, zaměstnanci MěÚ /volené orgány
nevyjímaje/ je musí plnit až téměř k sebezničení. Téma by vydalo na rozšířené vydání
jednoho zpravodaje.
Konkrétnější je již paní Vašíčková v druhém odstavci, kdy napadá nevyvěšení
vyhlášky před zpracováním projektové dokumentace. Žádná taková vyhláška neexistuje
a žádný zákon obci neukládá ji zpracovat, natožpak vyvěšovat. O přímém oslovení
každého jednotlivého občana, kterého se to týká, bych mohl vyprávět. Sto lidí, sto
různých názorů. Výsledkem je pak dílo, které buď bude kritizovat každý z těch sta
oslovených anebo dílo žádné, které vyhovuje všem. Až na těch sto kritiků, kteří říkají, že
se nic nedělá. Zářným případem přímého oslovení je oslovení obyvatel ulice B. Němcové
a následné dílo nedílo.
Třetí odstavec mluví o povinnosti výběrového řízení na dodavatele zakázky. Dovolím
si citovat výklad zákona č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek: veřejná zakázka
je zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce, u níž předpokládaná cena
plnění, bez DPH, přesáhne 2 000 000 Kč. Stavba kritizované větve byla fakturována
částkou 333 000 Kč včetně DPH. Předběžné náklady na tuto větev byly projektantem
v roce 2001 /tedy ještě před zvýšením sazby DPH / spočítány na ještě nižší částku a
nebylo tedy nutno vyhlašovat výběrové řízení. Zde bohužel otevírám další téma pro
případnou diskusi s paní Vašíčkovou, proč že to všechno stálo tolik, když to mohlo stát
míň. Raději odpovím ihned. Protože DPH se vyšvihlo z 5 na 19% a v projektu se nepo−
čítalo s rekonstrukcí kanalizace pod chodníkem.
O zadávání zakázek místním firmám se snad ani nebudu zmiňovat. Je naprosto
přirozené poskytnout práci firmě, která je spjata /nejenom daňově a počtem
zaměstnaných občanů/ s Podivínem.
Dál v dopise paní Vašíčková kritizuje vyjádření projektantky Ing. Trojkové, která
na místě samém provedla kontrolu dodržení projektu a skutečně konstatovala drobné
odchylky. Jednou z nich byla změna sklonu vozovky od nemovitosti paní Vašíčkové a
druhou provedení několika schůdků v ploše chodníku, které mají za účel snížení rizika
možnosti úrazu hlavně dětí. To, že nemovitost paní Vašíčkové byla „utopena“ již před
stavbou komunikace, si potvrdí každý, který se v této oblasti alespoň jednou pohyboval.
Zatímco před stavbou chodníku se již od Zelinkova /dnes Hemzova/ domu splavoval
celý „betonový“ povrch komunikace, dnes je to pouze část doposud nezatravněné
plochy vedle chodníku , která byla nově navezena. Po zatravnění bude problém
odstraněn.
(Pokračování na str. 5)
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(Dokončení ze str. 4)
Ve třetím odstavci na této straně poukazuje paní Vašíčková na určité „přiznání“
chyby a to tím, že byla provedena dodatečná změna projektu a úprava chodníku, navazu−
jícího na schody z ulice Poříčí I. Záležitost byla pouze kosmetického a jak říká paní
Vašíčková estetického charakteru, byla provedena na žádost paní Vašíčkové samé a
firma ji provedla zdarma.
Na to, abych polemizoval o „dobrém“ zpracování projektové dokumentace se
necítím dostatečně erudovaný. To přenechám paní Vašíčkové. K výběru projektanta
/projektantky/, kritizovaném v posledním odstavci dopisu paní Vašíčkové uvádím pouze
to, že hodnota projektu nedosáhla v žádném případě takové výše, aby bylo nutno
vyhlašovat výběrové řízení. Navíc jsme doposud neměli s Ing. Trojkovou jiných než
dobrých zkušeností, a nevidím tedy důvod, proč přecházet k projektantovi jinému jenom
kvůli tomu, že se znelíbil zrovna paní Vašíčkové.
O nákladech jsem se zmínil v jednom z předchozích odstavců. Údaje o zvýšených
nákladech na změnu projektové dokumentace a dodatečných úpravách ve stavebním
deníku nenalezneme, protože zvýšené náklady na jmenované změny nebyly žádné.
O kritice odborných vlastností stavebního dozoru, o jeho logickém uvažování,
míře vkusu, zdravém rozumu a jiných vlastnostech, které buď zcela chybí anebo se po−
dle tvrzení paní Vašíčkové vyskytují v tak mizivém množství, že nedovolí správně přečíst
projektovou dokumentaci, ať si promluví s paní Vašíčkovou stavební dozor sám.
Po paní Vašíčkové budu požadovat vysvětlení pojmu „osobní vazby“, nebudu tím
však zatěžovat čtenáře Podivínského zpravodaje.
Dovoluji si tvrdit, že existují firmy, které nemají zájem na akcích podobného charak−
teru jakou je výstavba několika málo komunikací a odstavných pruhů ve městě. K těm
firma pana Škardy nepatří a já jsem osobně velmi rád, že v případě potřeby různých
málonákladových stavebních prací zde tato firma je.
V každém případě se budoucí jednání stavební komise bude zabývat kritikou paní
Vašíčkové a v případě nalezení chyb budou tyto pojmenovány, závěry komise budou
sděleny stěžovatelce a budou zveřejněny v následujícím zpravodaji.
Stanislav Machovský, starosta

PS: O tom, že by si paní Vašíčková stěžovala tak jako tak, mne přesvědčuje několik
protimluvů, jichž se ve svém dopise dopouští. V jednom odstavci kritizuje zbudování
schodků a vzápětí je jako projektant amatér sama navrhuje. V závěru svého dopisu
napadá trvanlivější položení zámkové dlažby do písku s cementem a současně tvrdí,
že silnice či chodník musí „přežít“ několik generací. Nebo to bude snad tím, že jeden
z kritizovaných aktérů dostatečně nepochválil rekonstrukci domečku paní Vašíčkové a
druhý odmítl pozvání na prohlídku nemovitosti samé?
O tom, že všechno zlé je k něčemu dobré, svědčí to, že město snad konečně
nalezlo odborníka znalého problematiky zadávání veřejných zakázek, zpracování projektů,
stavebního dozoru a dokonce i dodavatele stavebních prací v jedné osobě.

Informace pro podivínské zemědělce
Vážení,
dovolujeme si Vám oznámit, že v letošním roce začne Český statistický úřad formou
dotazníku strukturálního šetření Zem 2005 aktualizovat údaje za zemědělce, vyhledané
při celorepublikovém zemědělském sčítání Agrocenzus 2000. Aktualizace proběhne
výběrově v 70% obcí Jihomoravského kraje tak, aby byly v tomto roce získány nové
údaje o aktivitě a rozsahu hospodaření všech zemědělců, sečtených na přelomu tisíciletí.
Vaše obec byla v náhodném výběru vybrána pro aktualizaci v letošním roce.
Vlastní zjišťování v terénu provedou tazatelé ČSÚ v termínu od 1. září do 15. listo−
padu 2005. Strukturální zjišťování Zem 2005 se vztahuje, stejně jako v roce 2000,
nejen na právnické osoby, ale i na samostatně hospodařící rolníky a fyzické osoby,
které naplňují tzv. prahové hodnoty hospodaření. Těmi jsou:1 hektar zemědělské půdy
vlastní nebo pronajaté nebo 15 arů (1500m2) intenzivních plodin (intenzivních sadů,
venkovní zeleniny, květin) nebo 10 arů vinic nebo 3 ary (300 m2 ) skleníků a pařenišť
nebo chov 1 ks skotu nebo 2 ks prasat nebo 4 ks ovcí a koz nebo 50 ks drůbeže nebo
100 ks králíků nebo kožešinových zvířat. Největším zemědělským podnikům zašle ČSÚ
dotazník poštou, většinu zpravodajských jednotek fyzických osob navštíví tazatel ČSÚ.
Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita údajů a ochrana individuálních
dat. Tazatelé se při návštěvách v domácnostech budou prokazovat občanským průkazem
a průkazem tazatele, o všech skutečnostech, se kterými se seznámí při výkonu své
funkce, jsou povinni zachovávat mlčenlivost.
Stanislav Machovský, starosta

Provozní řád dětského hřiště Hliníky
1. Provozní doba:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

od 1. května do 30. září od 8,00 hod. do 21,00 hod.
od 1. října do 30. dubna od 9,00 hod. do 19,00 hod.
Mimo provozní dobu je vstup na hřiště zakázán.
Vpouštění psů, koček a dalších zvířat do areálu hřiště je přísně zakázáno.
V prostoru dětského hřiště je zákaz kouření, konzumace alkoholu a omamných
látek.
Děti do 5 let musí být v doprovodu dospělé osoby.
Uživatelé hřiště musí dodržovat věkovou a váhovou kategorii, která je označena
na herních prvcích. V případě poškození bude Městský úřad Podivín vymáhat
náhradu vynaložených na opravu.
Uživatelé hřiště jsou povinni udržovat na hřišti pořádek. Při příchodu a odchodu
z hřiště jsou povinni za sebou uzavřít bránu.
V celém areálu hřiště platí zákaz jízdy na kole.
Pokud se návštěvník setká s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznámí
to neprodleně na tel. čísle 519 344 203, nebo 723 055 542

Majitelem a provozovatelem hřiště je Město Podivín, Masarykovo nám. 180,
tel: 519 344 203
Správce hřiště:
Odpovědný pracovník: p. Jaroslav Glíž – vedoucí technických služeb města
tel: 723 055 542
Vedoucí technických služeb města může kontrolou provozu hřiště a dodržování
provozního řádu pověřit i další zaměstnance organizační složky technických služeb

Zveme Vás ve dnech
28.-30. října 2005
vždy v 8.00-16.00 hod.
do Myslivny v Podivíně
na

VÝSTAVU
OKRASNÉHO
PTACTVA
Občerstvení zajištěno - Prodej krmiv a ptactva
Srdečně zve Klub přátel okrasného ptactva

Vzpomínka na kamaráda chovatele
Pan Bohuslav Judex patřil mezi nadšence pro chov exotického
ptactva, okrasné drůbeže, holubů a dokonce choval dlouhé roky pár
amerického medvídka mývala severního. V chovu drůbeže několik let
působil jako její posuzovatel.
My na něho budeme vzpomínat především jako na chovatele
exotického ptactva a velkého kamaráda. Jeho chovem prošly různé druhy
papoušků, např. alexandři, agapornisové nebo andulky. K jeho oblíbeným
patřili především drobní exoti jako jsou amádiny, astrildi a zebřičky.
V chovu ptactva byl dobrým znalcem. Své zkušenosti, o které se vždy
rád podělil, ale i organizátorské schopnosti uplatnil v naší organizaci Klubu
přátel okrasného ptactva. V roce 1975 byl jedním ze zakladatelů této
organizace. Od počátku byl dobrým předsedou našeho klubu. V tomto
roce na svou žádost funkci předsedy složil a zůstal řadovým členem až
do 21. srpna, kdy nás opustil navždy. Pro nás však zůstane dál čestným
členem našeho klubu. Jeho nápady, rady ale i jeho průpovídky budou
stále s námi. Za Klub přátel okrasného ptactva v Podivíně Petr Štefan
města. − Provozovatel zodpovídá za údržbu, odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje
pravidelné revize hracích prvků hřiště. − Provozní řád dětského hřiště schválila rada
města č. 61. dne 23.8.2005
Děkujeme Vám, že dodržujete provozní řád, a přejeme Vám i Vašim dětem hezký
den na tomto hřišti.
Stanislav Machovský, starosta
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Krátké zprávy ze ZŠ Podivín
Vážení čtenáři,
v této části Zpravodaje jste v uplynulých třech letech vždy našli
informace o činnosti školy za uplynulé období podle toho, kdy vyšel
tento tisk. Na poradě pedagogického sboru bylo rozhodnuto, že Vám
budeme podávat ucelené informace o dění školy vždy za dané pololetí.
Tím budete mít lepší přehled o akcích a jejich výsledcích, kterých se
žáci a učitelé zúčastňují nebo pořádají.
Jsem přesvědčen, že tento model bude přínosem pro všechny.

Změny v pedagogickém sboru
V červnovém čísle Zpravodaje jsem Vás informoval, že z našeho
pedagogického sboru odešli 3 učitelé druhého stupně. Na jejich místo
nastoupili: Mgr. Lenka Nedělová (aprobace český jazyk − dějepis),
Mgr. Jana Leblochová (matematika − fyzika) a Mgr. Jindřich Horňák
(matematika − zeměpis).
Věřím, že se kolegům na novém pracovišti bude líbit a budou
přínosem pro náročnou a zodpovědnou práci při naplňování dobrého
jména naší školy na veřejnosti.

1875

2005

Při příležitosti 130. výročí založení ZŠ Podivín
Vás srdečně zveme na

který se uskuteční
v sobotu 22. října 2005 od 14:00–16:00 hod.
Program
u vchodu:
• program Dne otevřených dveří, sborník školy
přízemí:
• vernisáž fotografií (historie školy, stavební úpravy)
• ukázka práce redakční rady školního časopisu
• učební pomůcky pro I. a II. stupeň
• ukázka práce přírodovědného kroužku
suterén:
• cvičná kuchyň – občerstvení, ochutnávka
• dílny – ukázka výrobků
• cvičebna
I. patro:
• ukázky práce žáků – tvořivé ruce, vaření
• PC učebna – internet
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O prázdninách se naši žáci zúčastnili sportovního festivalu
Asociace sportu pro všechny, který se uskutečnil v Olomouci
od 1. 7. do 6. 7. 2005.

Podivínský

Ohlédnutí za prázdninovými
událostmi
Prázdniny jsou čas dovolených, ale ne celé dva měsíce strávíme
u vody či v lese. Právě léto je jedno z nejhezčích období k pořádání
různých kulturních a společenských akcí. A tak ani my jsme nespali.

Pouť 2005
Už tradičně se u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje
v Podivíně konala pouť.
Její začátek trochu překazilo počasí, poněvadž pršelo.
A tak se mnozí ze stánkařů sbalili a odjeli. Počasí však nijak
neovlivnilo účast poutníků. Jako každoročně přijeli z Ladné,
Břeclavi, Hlohovce a jiných okolních vesnic a měst. Završením
poutě byla slavnostní mše sv., která byla kvůli dešti sloužena
v místním kostele.
Nic neztratila na své kráse. Letošní mši sv. sloužil P. Josef
Daněk SDB, který snad na většinu přítomných zapůsobil nejen
svým milým vystupováním, ale i svou působivou promluvou.
Po mši už následovala jenom milá setkání známých a poslech
cimbálové muziky, která hrála v parku před MěÚ.

Koncerty vážné hudby
I letos se uskutečnily dva koncerty vážné hudby. Někomu
již známí protagonisté, pro někoho stále ještě neznámá
jména.
První byl soubor SoliDeo, který letos představil gotickou
a renesanční hudbu. Ve svém programu vycházeli převážně
ze svého nového CD, které nese název: „Res fugit, deus et ars
restat = Majetek mizí, Bůh a umění zůstává“.

zpravodaj

Městská knihovna Podivín
Knižní novinky
Pro děti:
Motlová, Milada − Se zvířátky za vrátky
Bohatě ilustrovaná kniha říkadel pro nejmenší děti, poskytuje bohaté náměty
ke hrám rozvíjejícím řeč a myšlení dítěte
Svěrák, Zdeněk − Jaké je to asi v čudu
Pohádky, písničky a povídky pro děti od 8 let
Encyklopedie nové generace
Poznatky z dějin, umění, biologie, přírodopisu, astronomie, vědy a techniky
jsou doplněny otázkami, zajímavostmi a anekdotami. Každá kapitola začíná
literární dvoustranou legend, pohádek a veršů.

Pro dospělé:
Fischerová , Daniela − Happy end
Doktor Mondspiegel pracuje jako dramaturg, stále více je však pro−
následován nejen pochybnostmi o smyslu své práce, ale hlavně otázkou, kým
vlastně je.Vyrostl bez rodičů, ale shodou okolností se mu dostává do rukou
deník neznámé ženy . Doktor Mondspiegel začíná objevovat ve svém životě
skrytá znamení... Otázka kým vlastně je, tak získává novou naléhavost a vyúsťuje
v dramatické rozuzlení. Není však jisté, zda jde o happy end...
Vojtek, Antonín – Jako v nebi, tak i na zemi
Kniha poezie známého malíře, doplněna ilustracemi jeho dcery...
Coelho, Paulo – Záhir
Záhir je bilanční, značně autobiografický román, v němž se do popředí
dostává nejen milostný vztah dvojice, který v určitém okamžiku manželství
ustrnul, ale i jejich rušný osobní a profesionální život, z něhož však vymizelo
hledání a potřeba změny. Je to poutavý příběh neodbytné touhy nejen znovu
získat ztracenou lásku, ale pochopit ji rovněž v souvislosti s manželstvím,
svobodou a osobními ambicemi.
Frýbort,Pavel − Bodyguard
Detektivní román ze života horních deseti tisíc, kde se v centru příběhu
odehrává stamilionový obchod s nejmodernějšími počítačovými techno−
logiemi...
Pratchett,Terry – Věda na Zeměploše
Mágové na Neviditelné univerzitě se rozhodli vyzkoušet prastarý
nebezpečný experiment. Jako vedlejší efekt vznikne malý svět, kde neexistuje
magie. A když na kulatou modrou planetu vyšlou zástupce, zjistí , že vzniklo
další místo plné tvorů.. V knize tří autorů – biologa, matematika a spisovatele
– můžeme jejich očima pozorovat zákonitosti našeho vesmíru aplikované na
fantastický vesmír...
Obermeier, Siegfried – Drahoušek Mozart
Román o milostném a tvůrčím životě Wolfganga Amadea Mozarta.
Kniha není jen vyprávěním o světoznámém hudebním skladateli, ale především
o člověku, jenž byl kvůli talentu štván už od dětství a musel bojovat proti intri−
kám bohatých ignorantů a závistivců. Protikladné stránky životní cesty génia
− lesk a bída , se prolínají jeho osudem...
Hoffmann, Eva − Bioenergie pokojových rostlin
Příručka o působení rostlinných vibrací na člověka. Rostlina jako živý
organismus vysílá neviditelné oscilace, které mohou mít pozitivní účinek
na tělo, mysl, duši .
Hana Ocelíková, knihovnice

Ani letos hudebníci nezklamali. Vážnost hudby umí
dokonale odlehčit, ne však ponížit. Lehkou formou a
dokonalou hrou na rozličné dechové nástroje ze zvířecích
rohů představují někdy už i zapomenuté skladby starých
mistrů.
Na druhém koncertu se představilo Collegium Microtorum,
jehož členové hráli na dechové nástroje doprovázené malým
varhanním pozitivem. Jejich záběr byl větší, většinou však
hráli hudbu barokní, ale nezapomněli ani na současné
skladatele.
Ty, pro které jsou tyto koncerty zatím neznámou, nám
nezbývá nic jiného, než je pozvat na příští rok, kdy nás
snad opět tato hudební seskupení navštíví. Zážitek určitě stojí
za to.
Farní rada
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12. YMCA–SKAUTSKÝ ODDÍL TÁBOROVÝ OHEŇ
informuje

TÁBOR NA BŘEHU NILU
„To je nějaké divné!“ napadlo asi většinu z vás, ale my jsme v Egyptě
opravdu byli!! A to už od začátku loňského října. Během školního roku
jsme faraonovi postavili velkolepou hrobku a tím jsme se vymanili z otroctví.
Jako svobodní Egypťané jsme 16. července plni očekávání odjížděli do
krásného prostředí VVP Libavá. Opět společně s 1.YMCA−skautským
oddílem z Hustopečí nad Bečvou.
Hned první den jsme se přenesli o 4000 let zpět, atmosféru skvěle
dotvářelo již tradiční dobové oblečení. Naším hlavním úkolem bylo pomoct
dobré Eset v hledání kousků těla jejího manžela Usirea. Zlý Sutech zabil
svého bratra Usirea, jeho tělo rozsekal na 10 částí a rozházel v okolí Nilu.
Každý večer nám legenda prozradila, kde leží některý z kousků krále
Usirea a co nás další den čeká. Museli jsme například ulovit 4 zvířata
vlastnoručně vyrobenými zbraněmi, umlít mouku a z ní upéct placky,
nasbírat léčivé byliny, uvařit lektvar, vyléčit nemocného syna boha
Nefertuma, vytvořit posmrtnou masku, vyrobit šperky faraonovi k naro−
zeninám a mnoho dalších dovedností. Pobyt nám znepříjemňovaly neustálé
nájezdy drzých Chetitů (obtěžovali i v noci), kteří si dokonce troufli v ne−
střežené chvíli ukrást faraonův znak. Naštěstí vše dobře dopadlo, znak
byl nalezen a přinesen zpět do tábora.
Seskládat 10 dílků Usirea se podařilo všem družinám, ale to ještě
nebylo všechno. Čekala nás cesta podél světel k tůni, kde se nám po vy−
řknutí oživovací formule zjevil duch Usirea, který k nám promluvil.
Poděkoval egyptskému lidu za pomoc, ale už se nemohl vrátit do říše živých.
Protože mezi mrtvými setrval dlouhou dobu, stal se Bohem podsvětí. Úkol
byl splněn, Eset nám také poděkovala za pomoc a rozloučila se s námi.
Zbývalo posledních pár hodin tábora. I když se nikomu nechtělo, museli
jsme se sbalit a rozloučit. Příroda asi vycítila náš smutek, protože se při
odjezdu rozpršelo. Alespoň nebylo tolik poznat, že všichni brečíme.......
Anička Šočák Poňuchálková

RÁDCOVSKÝ KURZ YMCA – SKAUTŮ 2005
Tak tedy na začátek pár objasňujících informací. Letošní RÁDCÁK
(kurz rádců skautských družin) připravilo sdružení YMCA T.S.. Zúčastnilo
se ho okolo třiceti frekventaktů ze sedmi YMCA−SKAUTSKÝCH oddílů.
Kurz sestával ze dvou víkendových setkání a desetidenního tábora. Náplní
byly přednášky nejrůz−nějšího typu a praktické vyzkoušení některých
důležitých věcí. První setkání se konalo 11.−13.2.2005 na turistické
základně Littner u Bzence. Jen tak pro vaši představivost výčet přednášek
: Historie skautingu, Psychologie rádce, Skautská stezka + kroj, Příprava
družinovky, Příprava výpravy, Trestní odpovědnost rádce a Skautská praxe.
Druhý víkend proběhl 29.4.−1.5.2005 v Pohledci. Tohle setkání už bylo
příjemnější, protože jsem se všichni navzájem znali a byla větší sranda :−
) Samozřejmě jsme nezaháleli. Čekaly nás tyto přednášky: Ochrana přírody,
Výzbroj a výstroj, Hry v přírodě, Rukodělky−písemnictví, Hry v klubovně,
Modelová družinovka v klubovně a v přírodě. Mimo jiné většina z nás
oslavila svůj svátek. 30.dubna byl přeci Slet čarodějnic :).
A konečně jsem se prokousala k té nejdelší, nejúžasnější
a nejpodstatnější části, k táboru. Ten se konal 20. − 28.8.2005 v Březníku
u Lamberka (ano, zdá se vám to povědomé, usku−tečnila se zde i SkaZa).
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Tak tedy, tenhle tábor byl skvělý a myslím, že mi hodně dal. Měli jsme
spoustu přednášek, které vedli opravdoví profesionálové. Tak třeba
drátování nám vysvětlovala slečna Jana, která v Brně vede spoustu
výtvarných dílen. Práci s mapou, Orientaci v přírodě a Meterologii
přednášela Scampi, povoláním kartografka. Ekologii, Výzkum přírody pro
družinu a Ekohry měla na starosti Wang, která pracuje v centru ekologické
výchovy. Stavěli jsme nízké lanové překážky pod dozorem Pajdy, studenta
rekreologie a instruktora nízkých lanových překážek. První pomoc nám
přednášel záchranář rychlé záchranné služby, který mimo jiné v červnu
zachránil život Pudinkovi. Moc mě zaujala přednáška Literární a
dramatická činnost v družině, kde jsme se naučili, jak připravit hudební
nebo dramatický program s dětmi, jak uvolnit a naladit děti na určitou
činnost. Všechny věci z přednášky jsme si vyzkoušeli v praxi. Ale největší
zkušeností pro nás byla „záchranná akce“. Jednou odpoledne nám Pudink
řekl, že se ztratili dva horolezci a my je máme jít hledat. Měli jsme 15 mi−
nut na sbalení všech potřebných věcí. Pak nám Pudink řekl, abychom se
rozdělili do tří skupin (na mapaře, lanaře a zdravotníky), a že máme 3 ho−
diny na nalezení horolezců, jejich ošetření a dopravení zpět do tábora.
Cestou jsme asi třikrát brodili a zhruba po 2−3 km jsme je našli. Jedna
holka v bezvědomí, druhá v šoku. Musím říct, že mi běhal mráz po zádech
(a nebylo to jen tím, že jsem byla mokrá po pádu do vody). Holka, která
hrála šok, hystericky ječela, klepala se, mluvila nesouvisle a tekly jí slzy.
Museli jsme přes řeku postavit lanovku a tak transportovat obě raněné.
Do časového limitu jsme se sice nestihli vrátit, ale transport a ošetření
jsme zvládli celkem dobře. Večer jsme pak měli besedu, co šlo udělat jinak
a lépe a jestli bychom takovouto akci zvládli v reálu. Přednášek bylo
spoustu, my jsme si je pečlivě zapisovali do deníků. Na konci kurzu nás
totiž čekal test, 35 otázek i praktických zkoušek. Absolventský list nakonec
dostali všichni, z našeho oddílu Marťa Kocourková, Raďa Holub a já Mirka
Čačíková. Byl to opravdu skvělý kurz, který mi přinesl mnoho poznatků,
zkušeností a hlavně skvělých přátel. Takže, milí rodiče, nebojte se, Vaše
děti jsou v dobrých proškolených rukách! :−)
Mirka Neši Čačíková

Podivínský

DEN V KROJÍCH
Možná jste někteří postřehli, že 20.září většina členů
našeho oddílu vyrazila ráno do školy nebo do práce,
odpoledne za nákupem, do kina, nebo do kavárny ve skautském kroji.
Bylo to proto, že jsme se zapojili do celorepublikové akce „Den v krojích“,
která měla ostatní nalákat do skautu a prezentovat skauty na veřejnosti.
Pro mě obléct kroj a vyrazit v něm do školy nebyl problém, na
břeclavském gymnáziu se „nakrojených“ skautů pohybovalo asi 15, ale
někteří byli na svých školách nebo pracovištích jediní skauti :−) Myslím,
že tento Den měl obrovský úspěch, takže se zapojíme určitě i příští rok!
Anička Šočák Poňuchálková

V Lanžhotě na hodech
Jsme v kraji, kde se v každé dědině již tradičně hoduje, kde se lidé
setkávají, aby si ti starší popovídali, poslechli si oblíbenou dechovku,
podívali se na ty naše pěkné kroje, jež mladí na sebe obléknou a rádi si
v nich zatančí a zazpívají si pod májí.
A tak se stalo, že i mně bylo 19 let. Těšila jsem se, ale zároveň i trochu
bála, protože jsem před tím sama vlakem nikdy nejela. Pracovala jsem u
rodičů doma v zemědělství, a i když jsem se chtěla vyučit něčím, za
totalitního režimu to nebylo možné, protože jsem byla vedena jako
kulacká dcerka na tehdejším Národním výboru a tím bylo předem vše
zamítnuto já jsem měla právo jen pracovat na poli. Před tím, než−li jsem
tam jela, bylo domluveno, abych jela 2 dny před hody, abych mohla tetě
Rézce pomoci s cukrovím, protože pekla nejen sobě, ale i svým
zákaznicím. A tak jsem už v pátek ráno před těmi hody šlapala tři
kilometry na Zaječské nádraží ze Staroviček, abych tam včas byla. Asi
za hodinu jsem se ocitla v Lanžhotě u jejich dveří. Teta srdečně se strýcem
mě přivítali a po krátkém pohoštěním jsme se všichni tři pustili do práce.
A já jen kulila oči na to vše, co teta kouzlila z těsta a z těch různých
dobrot. Na pohled tak pracné kousky a přece tak jednoduché a přitom
tak dobré a já se cítila šťastnou, že něco nového se naučím. Při tom
chodily si tetiny známé pro hotové věci s krabicemi.
A přišla neděle – vyvrcholení toho všeho. Po dobrém obědě hned
jak jsme poklidily, teta i mě oblékla do jejího kroje a šly jsme si sednout
na lávku pod máju dřív, než se tam nahrnou lidé, abychom viděli hody
z blízka. Na placi se už shromažďovala děvčata v pestrých krojích a každá
byla jako kytka, jako růže krásná. A za chvíli zařinčel pochod dechovky
a velký průvod v řadách vyšňořených šohajů se blížil k máji na plac.
Děvčata ihned utvořila půl kruh, muzikanti sedli na vyvýšené místo,
chlapci před nimi zazpívali a začalo se hrát hezky od podlahy a už se
tančilo ostošest. A tak jsem viděla, jak se tančí vrtěná a co je to verbuňk
a cifrování. I večer jsme se šli s tetou podívat a to už já si také pár kousků
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Taneční krůžek
„RATOLEST“
při 12.YMCA−skautském oddílu
„ Táborový oheň“ Podivín
oznamuje − začínáme
mladší, tj. 5 let – 1.třída včetně
v pondělí 26.9.2005 v 16.00 hod. v MŠ Podivín
starší , 2.− 6.třída
v úterý 4.10.2005 v 16.00 hod.v ZŠ Podivín
Těšíme se na Vás. Vedení krůžku.

zatančila. Ale o 11 hodinách jsme byly ospalé – tak jsme šly domů,
stačilo nám to. A v pondělí se nevařilo, zbylo z hodů ještě půl kačeny,
tak jsme se s tetou šly projít do blízkého lesa, u zámečku kvetlo tolik
pěkného kvítí, že jsem neodolala a natrhala si kytku. Jak jsme přišly
domů, naobědvaly se, teta mně nachystala výslužku z hodů, drobné
pečivo a do krabice dala pěkně nazdobenou cukrovou ořechovou knihu
pro tu naši rodinu. A já vzala tu svou kytici, za vše jim poděkovala a
ubírala se na nádraží, kde jsem si koupila lístek do Zaječí a už přijížděl
vlak od Bratislavy a já nějak znervózněla a rychle posbírala ty své všecky
věci i deštník – a lístek zapomněla u okénka pokladny.
Sedím ve vlaku spokojeně až do té doby, co vstoupil do kupé průvodčí
a chtěl po mně jízdenku a já ji marně hledala a nenašla. Takže průvodčí
vzal blok a napsal si mé jméno a vyšel ven. Brzy jsme přijeli do Břeclavi
a za chvíli, jak vlak zastavil, jsem slyšela z amplionu zaznít mužský hlas
a hlásí: „Ať cestující Milada Ernestová okamžitě se dostaví do hlavní
kanceláře nádražní budovy k vyšetření“. Ach, jak mně bylo. Tak jsem
tedy posbírala všecky ty mé věci, vyjít jsem se snažila z vlaku a tam mě
čekal ten průvodčí a doprovodil mě na určené místo. V kanceláři seděl
u stolu v uniformě pán, asi náčelník, a hned povstal jak jsem přišla
celá ustrašená a rozesmál se, jak mě uviděl s tou velkou kyticí a řekl:
„Že vy jste na svatební cestě?“ A já tonula v rozpacích a ptal se mě, jestli
jsem si zapomněla koupit jízdenku a nebo jsem zvyklá jezdit načerno.
A já, že nikoliv, že jsem ji asi nechala u pokladny. Pak vzal telefon a
volal do Lanžhota, aby si to ověřil. A skutečně tam byla. Tak spokojeně
pokýval hlavou a napsal mně doprovodní lístek až do Zaječí, kde jsem
měla vystoupit a popřál mně šťastnou cestu až domů a že aby se mně
ještě něco horšího nestalo po cestě a aby mě nepřepadli prý lupiči.
A tak jsem znovu nastoupila do vlaku, který na mě trpělivě čekal se
zpožděním a lidé v oknech mě sledovali a mnozí na mě i mávali šátky.
A pan výpravčí zvedl plácačku a dal povel k odjezdu. A tak jsem šťastně
přijela domů k mým drahým, kde jsem vybalila všechny dobroty z hodů,
ale co jsem prožila za drama v poslední hodině, o tom jsem se nezmínila.
Nebylo proč.
Milada Marková
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VI. Podivínské JANOHRANÍ
–2005–

Kulturní a společenský kalendář
Podivína a okolí na rok 2005

Tropická noc, nebe plné hvězd a siluety zdí vytvořily podmanivou
atmosféru letošního Janohraní.
Jak je již v Podivíně dobrou tradicí, konal se opět poslední červencový
víkend na Janohradě hudební festival pořádaný Městem Podivín. Také
tentokrát byl rozdělen do dvou dnů. Nádvoří Janova hradu opět patřilo
špičkovým hudebníkům a pomalu si diváci začínají zvykat na hudební
produkci tzv. první ligy, co se týká folkové a country muziky.
První páteční večer otevřela brněnská skupina Blafl Uganda Chlor,
pozoruhodný soubor, mísící africkou a moravskou hudbu, který se jako
jediný na světě zabývá vlivem ugandské lidové písně na českou pop−music
a naopak. Po nich patřilo nádvoří dvěma mladým a úspěšným
písničkářkám. Žofie Kabelková a Martina Trchová zahájily své vystoupení
originál−ním úvodem v podání Ježibabince, což je jejich volné seskupení.
Po trojici melodií, vzniklých podle tvrzení interpretek již před několika
staletími, se dostalo na samostatné vystoupení zpěvaček. Pro mnohé
posluchače působil jejich zpěv jako gejzír čisté energie, která vytryskla
z pódia.
Ty doby, kdy patřil k nastupující písničkářské generaci Slávek
Janoušek, jsou již dávno pryč. Dnes patří k legendám a klasikům českého
folku a je na něm poznat, že nemá problém sestavit své vystoupení
z nových písniček, tak i ze starých a teatrálně prožitých. Jeho hit o strašlivé
kometě si spolu s ním návštěvníci rádi zazpívají i po více jak dvaceti letech.
Břeclavská Rovnátka již dávno vyrostla z nálepky „dětské kapely“.
Po vysloveně folkovém projevu předcházejících účinkujících nastoupila
s výrazně rockovějším projevem, což mnozí přijali s povděkem.
Očekávaný vrchol pátečního večera se dostavil s příchodem legendy
trampské scény, kapely Hop – Trop. Dvě kytary, kontrabas a přirozený
chlapský trojhlas jsou bezpečným poznávacím znamením kapely, která
má ve svém repertoáru nepřeberné množství hitů. Jejich vystoupení bylo
pověstnou třešničkou na dortu a spolehlivě se jim podařilo rozezpívat
loučemi osvětlený Janohrad. Páteční večer zastihl hoptropáky ve velké
pohodě a jejich vystoupení bylo vrcholem celého festivalu.
Sobotní country program odstartovala moderní bluegrassová kapela
Drive z Brna, která excelovala svým čistým a instrumentálně vyzrálým
projevem. Nádherný vokál Veroniky Němečkové a kouzla s akustickým a
elektrickým banjem Martina Stehlíka přinesly divákům skutečný hodnotný
hudební zážitek.
Vystoupení folkové kapely Kaluže z Trutnova bylo pro mnohé diváky
příjemným překvapením a zpestřením sobotního country a bluegrassového
večera.
Po nich se na pódiu objevil historicky první zahraniční účinkující na
festivalu. Country team, tato legenda slovenské country scény, ukázala,
že moderní a šlapavé country umějí hrát i naši sousedé za řekou Moravou.
Boskovická folková kapela Trní patří k nastupující generaci a na
Janohradě předvedla výbornou sezpívanost a příjemné melodie.
Vrchol sobotního večera se dostavil s příchodem největší hvězdy
festivalu, kterou byl bezesporu Robert Křesťan a jeho kapela Druhá tráva.
Jejich koncert udělal tu nejlepší tečku za letošním ročníkem Janohraní.
Neobešlo se to samozřejmě bez několika přídavků a nakonec se publikum
dočkalo i populární Panenky.
Letošní festival pokračoval v nastoleném kurzu a tím je poskytnou
divákům kvalitní hudbu v příjemném prostředí. Soudě podle hojné účasti
posluchačů se zdá, že se to pořadatelům daří,. Co si přát na závěr?
Ať nám festival žije a zachová si přízeň diváků a sponzorů i v dalších
letech.
Za pořadatele Petr Průdek

je k nahlédnutí v aktualizovaném znění na:
WWW.MESTOPODIVIN.CZ

... předpokládané a potvrzené akce ....
říjen
3.10.
Týden knihoven, Podivín − městská knihovna
28.10.
Slavnostní setkání k 86. Výročí založení republiky, Tyršův sad
28.10.−30.10.
Výstava okrasného ptactva, Podivín − myslivna
listopad
prosinec
−
−
5.12.
17.12.
18.12.

Vánoční besídka žáků ZUŠ , Podivín – Besední dům
Živý betlém , Podivín − farní dvůr
Mikulášské zpívání, Lednice − Zámecké náměstí
Vánoční koncert, Lednice − Zámecká kaple
Adventní jarmark s programem, Lednice − Zámecké náměstí

Prosíme ostatní pořadatele aby posílali oznámení o jejich akcích na
adresu : prudek@mestopodivin.cz

20. výročí založení vodáckého oddílu
při TJ Slavoj Podivín

Vodácký oddíl při TJ Slavoj Podivín slaví letos 20. Výročí své
existence. Tedy podvacáté se jela takzvaná „Velká voda“.
Ve své dosavadní historii jsme sjeli následující řeky 5x Lužnici,
4x Sázavu 3x Vltavu, 3x Berounku, 3x Ohři, 1x Hron. Bez přerušení
tedy sjíždíme střídavě tyto řeky od roku 1986 a letos jsme jeli opět
Berounku.
Mimo tyto akce pořádáme každoročně otvírání a zavírání vody, malou
vodu, sjíždění Jihlavy pro naše přátele z Mladkova, Štěpánský a
Prvomájový přechod Pálavy a závěrečný vodácký táborák. K těmto akcím
se v poslední době přiřadilo dvakrát ročně sjíždění řeky Jihlavy
při odpouštění přehrady Mohelno.
Navíc každý čtvrtek chodíme cvičit do sportovní haly, kde po krátké
rozcvičce hrajeme fotbal a volejbal.
Postupem času se z našeho oddílu vytvořila dobrá parta lidí bez
rozdílu věku, pohlaví (dříve na velkou vodu jezdili pouze muži) a vyznání
(o politice se v oddíle nikdy nemluvilo proto asi dokázal vydržet tak
dlouho), kterým jde o společnou věc.
Velký dík za to patří především Rudovi Rybkovi, Ludvovi Vízdalovi
st., kteří už mezi námi nejsou. A také dlouholetým členům, z nichž někteří
již ze zdravotních, či jiných důvodů na vodu nejezdí.
Nicméně osazenstvo vodáckého oddílu nám nezadržitelně stárne,
takže rádi přivítáme mezi sebou nové členy, kteří budou mít chuť a čas
s námi na vodu jezdit a chodit cvičit. Nemusíte se nikomu nahlašovat,
stačí přijít kterýkoli čtvrtek ve 20.00 do městské haly.
Za vodácký oddíl TJ Slavoj Podivín.
S vodáckým pozdravem AHOJ!
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Vstříc
XIV. všesokolskému sletu
2006

TJ Sokol Podivín
− oddíl armwrestlingu −

Mnohým občanům i takzvaným intelektuálům není dnešní
existence a význam Sokola dost jasný, nehledě k historii a
tisícům nevinných sokolů, kteří obětovali svůj život na oltář
vlasti. Proto považujeme za nutné vrátit se k důležité události,
kdy se České obci sokolské dostalo významného ocenění
Mezinárodním výborem pro fair play při UNESCO udělením
„Mezinárodní ceny Pierra de Goubertina“.Tuto cenu získali
pouze tři čeští sportovci − Emil Zátopek, Věra Čáslavská a
Ludvík Daněk.
Mezinárodní ocenění České obci sokolské představuje víc
než uznání. Je svým způsobem i potvrzení toho, že tradiční
mnohostranná činnost Sokola, která umožňuje sportovní,
kulturní a společenské vyžití a uplatnění občanů, je v sou−
časném globalizováném světě aktuální. Prestižní mezinárodní
organizace, jakou nesporně UNESCO je, ocenila rovněž
skutečnost, že sokolské tělocvičné jednoty nabízejí plnoprávné
začlenění do sportovních aktivit všem, od předškolních dětí
až po seniory. Spolkové společenské aktivity jsou důležité
v době, kdy stále větší část populace trpí osamoceností
a nezájmem okolí. Pomáhá také udržet aktivní život v menších
městech a zejména na vesnicích.
Že Sokol není jen spolkem, který žije jen ze svých tradic,
ale je progresivně se vyvíjejícím hnutím s moderní náplní
činnosti, budou moci ocenit jak naši spoluobčané, tak i hosté
ze zahraničí. Příležitost k tomu bude XIV. všesokolský slet
vrcholící v červenci 2006 v Praze. Modernost a současnost
ale nijak nepopírá možnost hlásit se k tradicím.
Říká se, že „NÁROD, KTERÝ SI NEUVĚDOMUJE SVOU
MINULOST, NEMÁ ŽÁDNOU BUDOUCNOST“.
Sokol na minulost nezapomíná a hlásí se k odkazu generací
před námi. I proto vrcholem XIV. všesokolského sletu bude
tradiční předvedení hromadných skladeb. Prezentovat se
budou i jednotlivé výkonnostní sporty, v Sokole je jich
zastoupeno šedesát, rovněž moderní disciplíny, pódiové
skladby, aerobic a řada dalších. Součástí sletu budou
vystoupení folklórních, pěveckých, amatérských divadelních
a loutkových souborů. Další příležitostí k setkávání všech členů
budou župní i oblastní slety, u nás to bude v Hodoníně,
Uherském Hradišti, v Brně aj.
Zveme proto naši mládež všeho věku do tělocvičny,
kde má možnost plného vyžití jak v oddílech všestrannosti,
tak ve stolním tenise, florbalu, brach volejbalu nebo
v divadelním souboru, všechny rádi přivítáme.
Začínáme s nácvikem sletových skladeb.
Nutně potřebujeme další vedoucí i začátečníky, zajistíme
dodatečně instruktáž.

Čas se nezastaví
Když čas prázdnin vybízí k lenošení, dovolené či odpočinku, běh sportovního
oddílu se nezastaví. Pozastavený kolektivní chod srazů tréninků nahradí trénink
individuální. I ve sportovním dění platí zásada, že každý pracuje sám na sobě. Staré
přísloví „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ platí u pákařů dvojnásob. Cvičištěm je pro
nás zařízená posilovna, bojištěm pak vlastní závody nebo soutěže.
Na našem bojišti však neteče krev, co teče, je pot ze svalnatých těl, který později
přetavíme v kov. V kov třpytivých metálů či pohárů, které jsou tou nejlepší odměnou za
píli a odříkání.

Pákaři začali sezónu vítězně
Prvních závodů ročníku 2005−06 se ctí zhostili pákaři Sokola Podivín. V sobotu
10. září se zúčastnili extraligové soutěže v Dubňanech.
Mezi mladými pákaři nejvíce zářila Beata Dvořáková, která si připsala vítězství
na pravou i levou ruku v kategorii bez rozdílu vah. Klára Gálová a Dana Surá přidaly dvě
3. a dvě 4. místa. V kategorii juniorů vybojoval Jiří Fischer dvě 3. a Radim Dudáš dvě
5. místa.
V soutěži mužů dominoval Rostislav Svačina ml., který suverénně zvítězil na obě
ruce v kategorii do 80 kg. Skvěle mu sekundoval mladší bratr Radek. Ten přidal
vítězství pravou rukou v kategorii do 90 kg, na levou ruku byl druhý. V nejtěžší kategorii
nad 100 kg byl Jaroslav Vavřina čtvrtý a šestý.
Pořadí klubů (junioři ) : 1. Podivín, 2. Korytná, 3. Beroun, 4. Brno, 5. Dubňany,
6. Milovice, 7. Židlochovice
Pořadí klubů ( senioři) : 1. Milovice ( u Nymburka ), 2. Podivín, 3. Dubňany
Příští extraligová soutěž se uskuteční 22. října ve Velkém Meziříčí.

Z Podivína do Japonska
Nejdůležitější letošní akcí oddílu je účast na 27. mistrovství světa v Japonsku.
Do české výpravy byli nominováni dva naši zástupci, kteří jsou i jedinými
reprezentanty jižní Moravy. Do kategorie mužů Rostislav Svačina ml. a do kategorie
juniorek Beata Dvořáková.
Zda odletí koncem listopadu podivínští zástupci do Tokia, kde se největší pákařská
soutěž koná, není zatím jisté. Co mohu slíbit již nyní je, že se o to rozhodně pokusíme.
Tak se nám to podařilo loňského a předloňského roku v případě Kanady i Jihoafrické
republiky .
I když náklady na MS jsou nemalé, věříme, že za pomoci sponzorů a Města Podivína
se nám podaří finanční prostředky zajistit.
Rostislav Svačina

Přijďte, těšíme se na vás. Rozvrh cvičebních hodin bude
ve vývěsní skříňce.

Ať jen Sokol sílu napře,
pak se pohne celý svět,
z naší svorné, pilné práce
vzkvete v kráse nový slet!

Výbor TJ SOKOL Podivín
Bratři Svačinové, Beata Dvořáková, Zdeněk Srstka, Klára Gálová
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Prodám

• INZERCE •

•
•
•

Milan STEINBACHER
·
·
·
·

elektromontáže
hromosvody
revize
opravy elektroinstalací
Revoluční 898, 691 45 Podivín
tel. 776 895 533

Prodám třístupňové el. čerpadlo na vodu. Dohoda jistá.
Tel. 728471625
Prodám náhradní díle na auto „Trabant“. Dohoda jistá.
Tel. 728471625
Prodám za symbolickou cenu 200,− Kč automat. pračku zn.
„Ignis“ AWF 425. Oprava do 1000,− Kč nutná.
Tel. 728471625

AVON COSMETICS
nabízí
spolupráci ženám,dívkám,babičkám,
které mají zájem o kosmetiku.
• vstup i výstup zdarma
• materiály zdarma
• provize jistá
• pro každou z Vás dárky
Chcete to s námi pouze zkusit?
Stačí zavolat − naše asistentka Vám zašle
nezávazně katalog a podrobnější
informace.
Tel. 777 195 737
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