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VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN

60. výročí osvobození Podivína
Zalistujme starou podivínskou kronikou …
„…Válečná vlna přivalila se k Podivínu ve dnech ledne, kdy boj ustal, načež Němci se rozptýlili
11. až 14. dubna 1945, kdy německé válečné k Lednici a Hustopečím a Rusové opanovali
jednotky ustupovaly od Hodonína a kladly odpor město Podivín. Němci vyhodili za sebou II.
u Lanžhota a Břeclavě. Kanonáda byla slyšet a V. most na silnici k Lednici, kdežto rybářský
od 8. dubna a letecké nálety trvaly ve dne i v noci, most přes Trkmanku nebyl příliš poškozen,
takže prodlévání
takže se po něm
mimo sklepní
mohlo přechá−
kryty bylo vel−
zet.
mi nebezpečné
Střelba z děl
a proto obyvatel−
a útoky letadel
stvo se odstěho−
však neustaly.
valo do sklepů.
Od Lednice z
lesa pálila ně−
Kdo neměl dobrý
sklep při vlast−
mecká dělostřel−
ba na ruské po−
ním domě, vy−
hledal kryt ve
sice v Podivíně
společných skle−
a ruská palba
cílila k Lednici
pích. Nejvíce lidí
bylo ubytováno
a Břeclavi.
ve sklepě Bohu−
Tento souboj
mila Bolečka při
trval plný tý−
den, neboť blíz−
domě čís. pop.
78 v ulici Dolní Generál Ludvík Svoboda, čestný občan města Podivína a tehdejší ká Lednice pad−
la do rukou
Valy, který je ministr národní obrany, při projevu před starou radnicí.
(8. května 1945) Rudé armády
dlouhý na 50 m a
dále ve sklepě Kosovém při domě čp. 215, který až teprve v soboru dne 21. dubna 1945 a způsobil
měl východ i přes dům Mořice Eisingera čp. 220 v Podivíně mnoho škod věcných i na lidských
životech.
na náměstí.
Nejvyššího vrchole dosáhlo válečné dění
V Podivíně padlo 74 Rudoarmějců. Pohřbeni
v sobotu dne 14. dubna, kdy rány z děl, třeskot byli v Tyršovém sadě, na hřbitově a 3 padlí
kulometů a pumové zásahy se dály již v Podi− byli pohřbeni na pozemku silnice proti domu
víně a následujícího dne v neděli 15. dubna Václava Gály čp. 620, tedy v místě, kde byli
1945 v hodinách raních vniklo vojsko Rudé usmrceni….“
armády do Podivína. Pouliční boje v Podivíně
trvaly od 5.− hodiny raní do 1/2 2. hod. odpo−
(doslovný přepis z městské kroniky)
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Podivínský

zpravodaj

Informace z XIII. zasedání
Zastupitelstva města Podivína, která se konalo
dne 10. 03. 2005

2. paragraf 3639 − Komunální služby a územní rozvoj, Technické služby: výdaje
1.454.100,− Kč budou sníženy o 100.000,− Kč na nákup stroje na psí exkrementy na
1.354.100,− Kč,
3. paragraf 6171 – Činnost místní správy, Městský úřad: výdaje 4.820.500,− Kč budou
zvýšeny o 120.500,− Kč na finanční leasing služebního automobilu Škoda Octavia na
4.941.000,− Kč.
5. Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Podivína pro tyto organizace: TJ Sokol, TJ Slavoj, YMCA, Modelářský klub, Loutkářský
soubor Podivíni, Římskokatolická farnost, Klub okrasného ptactva, Mor. rybářský svaz,
Sdružení zdravotně postižených.
6. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled na rok 2006 a 2007 dle
předloženého návrhu.
7. Zastupitelstvo města ukončilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. 1780/6
o celkové výměře 3.284 m2 vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Podivín a souhlasí
s prodejem uvedeného pozemku firmě SF Petrol Praha, a.s., se sídlem Leština u
Světlé 145, DIČ CZ27117189 za cenu Kč 155,−/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem
pozemku, včetně úhrady daně z převodu nemovitostí uhradí kupující. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
8. Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej pozemku
p.č.730/1 o celkové výměře 32 m2 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Podivín.
9. Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej pozemku
p.č.1091/2 o celkové výměře 22 m2 vedeného jako zastavěná plocha, jiná stavba v k.ú.
Podivín.
10. Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej části pozemku
1076/1 vedeného jako ostatní komunikace v k.ú. Podivín.
11. Zastupitelstvo města projednalo žádost č.j. 98/2005 o odkoupení pozemku p. č.
2007/5 vedený jako trvalý travní porost v k.ú. Podivín o celkové výměře 342 m2 a
záměr prodeje pozemku neschválilo.
12. Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej části pozemku
p.č. PK 1376/1 vedeného jako parcela zjednodušené evidence v k.ú. Podivín.
13. Zastupitelstvo města schválilo dle předloženého návrhu plán činnosti finančního
výboru na rok 2005.
14. Zastupitelstvo města schválilo na základě § 84, písm. i), zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2005, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/1997 o příspěvku na částečnou
úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny.
15. Zastupitelstvo města schválilo na základě § 84, písm. x) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů Zásady pro poskytování
cestovních náhrad členům zastupitelstva města.
16. Zastupitelstvo města schválilo na základě § 84, písm. e), zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů Zřizovací listinu Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Města Podivína
17. Zastupitelstvo města schválilo na základě § 84, písm. i), zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku Města
Podivína č. 2/2005 – Požární řád.
18. Zastupitelstvo města projednalo žádosti Ing. Fabičovice ze dne 6.11.2002,
2.12.2002 a 20.7.2004 o směnu nebo prodej pozemků p.č. 3220, 3226, 3231, 613,
3292 vedené jako parcely zjednodušené evidence v k.ú. Podivín a záměr směny,
případně prodeje uvedených pozemků zamítlo.
19. Zastupitelstvo města hlasováním schválilo pana Zdeňka Hasilíka jako kronikáře
Města Podivína se zpětnou platností od 01.01. 2005.
20. Zastupitelstvo města schválilo se zpětnou platností k 01.01. 2005 na základě
vládního nařízení č. 697/2004 Sb., kterým se novelizuje vládní nařízení č. 337/2004 Sb.
o odměnách uvolněných a neuvolněných členů obecních zastupitelstev měsíční odměny
členům zastupitelstva města takto :
místostarosta
5.000,− Kč
člen rady a předseda výboru nebo komise
1.990,− Kč
předseda komise nebo výboru
600,− Kč
ostatní členové zastupitelstva
260,− Kč
21. Zastupitelstvo města hlasováním schválilo navržené hranice evropsky významné
lokality „Niva Dyje“.

1. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění
úkolů zastupitelstva města č. XIII. ze dne 14.12. 2004.
2. Zastupitelstvo města projednalo návrh závěrečného účtu Města Podivín za rok
2004, který byl zveřejněn na úřední desce v termínu od 21.02. 2005 do 10.03. 2005.
Zastupitelstvo města uzavřelo projednání Závěrečného účtu Města Podivína za rok
2004, jehož součástí je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením Města Podivín za rok 2004, a to bez výhrad.
3. Zastupitelstvo města Podivína projednalo a hlasováním schválilo závěrečnou zprávu
hlavní inventarizační a likvidační komise k 30.11. 2004 a k 31.12.2004 dle předložených
zpráv bez výhrad.
4. Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu Města Podivína na rok 2005
zveřejněný na úřední desce v termínu od 21.02. 2005 do 10.03. 2005 (viz příloha).
Zastupitelstvo města schválilo předložený návrh rozpočtu Města Podivína na rok 2005
s následujícími změnami ve výdajích:
1. paragraf 3322 – Zachování a obnova kulturních památek, Stará radnice –
rekonstrukce: výdaje 2.776.700,− Kč budou sníženy o 20.500,− Kč na 2.756.200,− Kč,

PRO SEPAROVANÝ ODPAD JSOU POUŽÍVÁNY POUZE PRŮSVITNÉ BÍLÉ PYTLE.
1. DO PRUSVITNÉHO BÍLÉHO PYTLE TEDY PATŘÍ:
− LAHVE PET /BÍLÉ, ZELENÉ, MODRÉ/
− OBALOVÁ IGELITOVÁ FOLIE
2. DO PRUSVITNÉHO BÍLEHO /DO VYČERPÁNÍ ZÁSOB I DO MODRÉHO PYTLE/ PAPÍR
VYTŘÍDĚNÝ ODPAD /PAPÍR, PLAST/ NEMÍCHEJTE DOHROMADY.
V PŘÍPADĚ SMÍCHÁNÍ NEBUDE TENTO PYTEL POVAŽOVÁN ZA VYTŘÍDĚNÝ ODPAD
A NEBUDE ODEBRÁN.
UPOZORŇUJEME OBČANY NA TO, ŽE BUDE−LI V SEPAROVANÉM ODPADU COKOLIV
JINÉHO, NEŽ JE UVEDENO V BODĚ 1. A 2., PRACOVNÍCI PROVÁDĚJÍCÍ SBĚR
ODPADU TYTO PYTLE NEODEBEROU A NECHAJÍ JE NA MÍSTĚ.
MĚSTO PODIVÍN BUDE VE SBĚRNÉ DNY /JSOU UVEDENY NA ZELENÉM LETÁČKU,
KTERÝ JSTE OBDRŽELI PŘI ÚHRADĚ POPLATKU/ SVÁŽET POUZE TY PYTLE, KTERÉ
OBDRŽÍTE VÝMĚNOU ZA PYTLE VYTŘÍDĚNÉ.

Informace z XIII. zasedání
Zastupitelstva města Podivína, která se konalo
dne 14. 12. 2004
1. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění
úkolů zastupitelstva města č. XII. ze dne 25.11. 2004.
2. Zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů a dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů schválilo pravidla rozpočtového provizoria
k zajištění plynulosti hospodaření Města Podivína v době od 01.01. 2005 do schválení
rozpočtu Města Podivína na rok 2005.
3. Zastupitelstvo města schválilo Rozpočtové opatření č. 4 bez výhrad.
4. Zastupitelstvo města hlasováním schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2004,
kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o zajištění čistoty a veřejného pořádku
ve městě.
5. Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru a
se závěry zprávy souhlasí.
6. Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí zprávu finančního výboru za
rok 2004 a se závěry zprávy souhlasí.
7. Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí návrh stavební komise a rady
města na investiční akce pro rok 2005 a souhlasí se zařazením těchto akcí do rozpočtu
na rok 2005.
8. Zastupitelstvo města hlasováním schválilo se zpětnou platností výplatu 25% výše
dalšího platu neuvolněným členům zastupitelstva města ve mzdě za měsíc listopad
2004 na základě vládního nařízení č. 591/2004 Sb..
9. Zastupitelstvo města projednalo a hlasováním rozhodlo odprodat Ivoně Pekové,
Podivín, pozemek p.č. 1300/1 v k.ú. Podivín o celkové výměře 1070 m2 za cenu Kč
25,−/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku včetně úhrady daně z převodu
nemovitostí uhradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
10. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí žádost paní Jitky Vondráčkové o uvolnění
z funkce kronikáře k datu 1.1.2005. Současně schválilo vyhlášení veřejné nabídky na
uvolněné místo kronikáře města.
11. Zastupitelstvo města hlasováním rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej
pozemku p. č. 1780/6 o celkové výměře 3.284 m2 vedeném jako ostatní plocha v k.ú.
Podivín s termínem pro podávání písemných nabídek od 15.12.2004 do 15.02. 2005.
Zastupitelstvo města dále rozhodlo, že veškeré náklady na prodej pozemku včetně
úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupující. Zastupitelstvo města rozhodlo
zveřejnit veřejnou nabídku v okresním tisku.
12. Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej 2 ks služebních
zbraní typ Arminius HW 38 za těchto podmínek: termín pro podání žádostí se stanovuje
od 15.12. 2004 do 31.12. 2004. Minimální cena prodeje se stanovuje na částku Kč
1.000,−/ks. Žádosti budou přijímány v zalepené obálce s nápisem „Veřejná nabídka –
Arminius“ s tím, že po ukončení veřejné nabídky budou zbraně prodány žadateli (žadate−
lům) s nejvyšší nabídkou. Žadatel musí splňovat veškeré zákonné náležitosti, které ho
opravňují k držení výše uvedených zbraní.
13. Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej 4 ks zimních
pneumatik na Š Fabia za těchto podmínek : termín pro podání žádostí se stanovuje
od 15.12. 2004 do 31.12. 2004. Minimální cena prodeje se stanovuje na částku Kč
1.000,−/ks. Žádosti budou přijímány v zalepené obálce s nápisem „Veřejná nabídka –
pneumatiky“ s tím, že po ukončení veřejné nabídky budou pneumatiky prodány žadateli
s nejvyšší nabídkou.
14. Zastupitelstvo města hlasováním schválilo založení Dobrovolného svazku obcí
LVA a vstup města do uvedeného svazku. Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o
vytvoření svazku obcí včetně stanov svazku.
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O investičních akcích a finančních
výdajích na rok 2005

O pálení

V souvislosti s nutnou finanční rezervou na rekonstrukci kanalizační
sítě pro rok 2005 je rozpočet stejného roku takzvaně „při zemi“. Rada
města ve spolupráci se stavební komisí a zastupitelstvo města zvolilo
cestu přípravy na následující rok, kdy zpracované projekty a studie
povedou k získání finančních prostředků z dotačních titulů, vyhlašo−
vaných pro rok 2006.
I přesto se rozpočet roku 2005 v příjmech i výdajích pohybuje
v úrovni 32 milionu korun.
Přehled akcí pro rok 2005:
−
−
−
−

−
−

−

studie školního hřiště
studie a projekt rekonstrukce Staré radnice
studie cyklotrasy Podivín – Lednice /ve spolupráci s LVA/
projekt II. fáze rekonstrukce Městské haly
energetický audit
odstranění teplotních úniků
projekt topení
šatny a sociální zařízení
projekt zvodnění toku Ladenské strouhy
projekty na vozovky
Dolní Valy II „Pod mlýnem“
Havlíčkova – sociální byty – Hliníky
Pod Branou – ČOV
Kopce
Habánov
stavební akce
ZUŠ − oprava fasády
fara (kulturní památka) − oprava fasády
hasičská zbrojnice − oprava fasády, vrata
Stará radnice (kulturní památka) − zahájení rekonstrukce
chodníky
U Mlýna – Poříčí I
Habánov – část
Újezd
Husova
u Cyrilky
spojka k Frutě
parkoviště
u lékárny
odstavné pruhy
Zahradní
Nerudova
B. Němcové
vozovky
Děvínská
parky a zeleň
II. fáze Hliníky
dokončení okolí kostela sv. Petra a Pavla
postřik kaštanových alejí
odpočinkové lavičky, odpadkové koše
veřejné osvětlení
Palackého
Komenského
Městská hala
Rybáře
Hliníky
studny – čištění, údržba
vánoční výzdoba města
monitoring ekologických zátěží

Protože byl tento materiál zpracován před zastupitelstvem města,
které rozhoduje o rozpočtu na rok 2005, bude aktualizovaný plán projek−
tových, stavebních a jiných akcí upřesněn v dalším čísle Podivínského
zpravodaje.
Stanislav Machovský
starosta

Město Podivín otevírá o sobotách 9.4., 16.4., 23.4. a 30.4.2005
vždy od 10.00 do 18.00 hodin skládku na Rozmberském, kam je možno
uložit bezplatně ořezy větví stromů, keřů a réví.
Biologický odpad ze zahrad a zelených ploch v soukromém
vlastnictví /zbytky rostlin, posečenou trávu a spadané listí/ lze za−
vézt na kompostovou skládku p. Jankoviče Rostislava na pozemku
za Stromovkou /Panšula/ u obalovny VHS.
Pálení suchého dřevního odpadu je možné pouze za předpokladu,
že tento odpad není jakýmkoliv způsobem kontaminován a při jehož
spalování neunikají do ovzduší látky znečišťující životní prostředí.
Stanislav Machovský
starosta

O Ladenské strouze
(Svodnici)
Dne 22.11.2004 vyvrcholila problematika vypouštění odpadních vod
z ČOV Rakvice do toku Ladenská strouha, protékajícího městem Podivín.
Na předchozí kritiku ze strany obyvatel města a města Podivína
samotného reagoval ředitel a.s.VaK Břeclav (provozovatel ČOV Rakvice)
p. Cabal prohlášením, že vzorky, které jsou na základě Nařízení vlády
č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových a odpadních vod povinni odebírat, jsou v pořádku.
V uvedený den se naplno projevila nedostatečná funkčnost ČOV
Rakvice a a.s. VaK Břeclav požádala Městský úřad Břeclav, odbor
životního prostředí o povolení vypouštět odpadní vody s hodnotami
vyššími než hodnoty uvedené v Nařízení... do vodního toku „meliorační
odpad Rakvice O2“ na dobu potřebnou k odstranění havárie na ČOV
Rakvice. Tento meliorační odpad podtéká shybkou pod tokem Trkmanky
do Ladenské strouhy a následně prochází městem Podivín.
Povolení bylo termínováno datem 25.11.2004, přesto ale z podnětu
Města Podivína, Obce Rakvice a pana Miloše Průdka bylo vyvoláno
jednání spojené s místním šetřením ve věci špatné kvality vody
v Ladenské strouze a neprůtočnosti melioračního odpadu Rakvice O2.
Jednání se uskutečnilo dne 21.12.2004 a při místním šetření bylo znovu
zjištěno, že voda v odpadu Rakvice O2 vykazuje značné znečištění a
zápach, což bylo způsobeno jak nedávnou poruchou na ČOV Rakvice,
tak minimální průtočností odpadu Rakvice O2 a velkým množstvím
sedimentu.
1. V písemném stanovisku Zemědělské vodohospodářské správy
se uvádí, že pročištění melioračního odpadu Rakvice O2 je zařazeno
do plánu údržby toků na rok 2005.
2. Zástupce VaK Břeclav informoval o rekonstrukci a intenzifikaci ČOV
Rakvice v roce 2005. Nejpozději do konce roku 2005 pak v rámci této
rekonstrukce budou veškeré odpadní vody z ČOV přečerpávány do toku
Trkmanky.
V případě, že bude v roce 2005 splněno pročištění melioračního
odpadu Rakvice O2, bude tento odpad dostatečně kapacitní k odvádění
vody z rybníka Trávníky a meliorační vody z okolních pozemků
do Ladenské strouhy. Při současném odvádění odpadní vody z ČOV
do toku Trkmanky nebude již docházet k průtoku odpadních vod tokem
Ladenská strouha.
V souvislosti s bodem 2.− odvedením odpadních vod do toku
Trkmanky vzneslo město Podivín námitku na dostatečnou kapacitu
přítoku vody z melioračního odpadu Rakvice O2.
Dopisem ze dne 12.01.2005 a následně jednáním s obcí Rakvice
na základě místního šetření navrhlo město Podivín dvě varianty na zvýšení
kapacity přítoku Ladenské strouhy.
Stanislav Machovský
starosta
3
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Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Na Moravu putuje další více než miliarda
z fondů EU
Břeclav, 11. ledna 2005.
Dne 31.12.2004 bylo Stálé zastoupení ČR při ES oficiálně informo−
váno zasláním příslušných rozhodnutí Evropské komise, že z finančních
prostředků Fondu soudržnosti byla na projekt „Břeclavsko − rekonstrukce
a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“ schvá−
lena dotace přesahující jednu miliardu Kč (37,35 mil EUR, v aktuálním
kurzu 1,13 mld. Kč). Celková výše investic bude ve výši 47,3 mil EUR
(v aktuálním kurzu 1,431 mld. Kč). Dotace z Bruselu je 79%, Česká
republika ze Státního fondu životního prostředí poskytne dalších 8 %
dotací.
Jde o jeden z 10 projektů v oblasti životního prostředí, které byly
letos podpořeny ze zdrojů Fondu soudržnosti z důvodů nutnosti zlepšení
kvality sběru a čištění odpadních vod. Celkem tyto projekty získaly
evropské dotace ve výši asi 5,4 mld. Kč (178,9 mil. EUR), které musí
koneční příjemci doplnit dalšími přibližně 1,8 mld. Kč z vlastních zdrojů.
Projekt Břeclavi a dalších 8 okolních měst (Mikulov, Hustopeče, Velké
Pavlovice, Valtice, Podivín, Kobylí, Lednice, Pohořelice) byl připravován
původně pro předchůdce Fondu soudržnosti − nástroj ISPA. Vzhledem
k nedostatku prostředků v tomto nástroji a dalším omezením byla žádost
předložena jako jeden ze tří nových projektů pro Fond soudržnosti
v rámci národní strategie pro využití tohoto fondu. Žádost byla schválena
do půl roku od předložení.
Projekt řeší výstavbu a rekonstrukci kanalizací a čistíren odpadních
vod okrese Břeclav, které v současnosti nesplňují požadavky směrnic
EU. Projekt dále reaguje na požadavky na kvalitu pitné vody v tomto
území a přispěje k zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou
z místních zdrojů podzemní vody.
Předkladatelem a konečným příjemcem je majitel a provozovatel
vodohospodářské infrastruktury v okrese Břeclav Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s., která je téměř výhradně vlastněna obcemi tohoto okresu.
Konečný příjemce je také zároveň investorem celého projektu.
Hlavními zpracovateli projektu byly brněnské firmy SEWACO,
AQUAPROCON, DUIS a GEOTEST v úzké spolupráci s konečným
příjemcem.
Schválením projektu se potvrzuje zkušenost expertů tohoto regionu
při získávání prostředků EU na rekonstrukci a výstavbu infrastruktury
v těch oblastech, ve kterých dosud ČR nesplňuje náročné standardy
EU. Díky realizaci tohoto projektu tak Česká republika přispěje k naplnění
požadavků směrnic EU, k čemuž se ČR zavázala před vstupem v kapi−
tole 22 „Životní prostředí“ − tedy plné splnění předpisů EU v této oblasti
nejpozději do konce roku 2010 pro všechny aglomerace s počtem
„ekvivalentních obyvatel“ větším než 2 000 obyvatel.

zpravodaj
by se, že naprosto logickým postupem bude v první fázi nový kanál a ve
fázi druhé nová vozovka. Vzhledem k finančním možnostem Jihomorav−
ského kraje jako vlastníka vozovky a přísným regulím při financování
z evropských fondů, kdy jsou finance poskytnuty pouze na uvedení
do původního stavu, probíhají nyní jednání na úrovni města a kraje tak,
aby bylo dosaženo žádané výměny dlážděného povrchu za povrch
kvalitnější. I zde bude nutno počítat s částečným spolufinancováním,
které však zajistí podstatně lepší pozici pro jednání.
Stejně tak město jednalo ve věci bezvýkopové techniky v případě
ulice Revoluční, která se pyšní novým povrchem teprve tři roky. Zde bylo
dosaženo pozitivního výsledku a pokud se nevyskytnou nepředpokládané
obtíže, bude tato část provedena moderní technikou, při které nedojde
k porušení povrchu vozovky.
Rekonstrukce čistírny odpadních vod, která stejně jako část kanali−
zace na ulicích Komenského a Palackého patří k nejstarším v bývalém
břeclavském okrese, proběhne současně s kanalizací. V tomto případě
nedojde však k takovému omezení jako u kanalizace.
O průběhu přípravných prací a následně o přesném harmonogramu
postupů budou občané města informováni průběžně.
Stanislav Machovský, starosta

Kroniky v digitální podobě
Podle sdělení pracovníků Státního okresního archivu v Mikulově bude
Město Podivín první obcí ve správním obvodu Břeclav, která bude mít
zpracovaný archivní fond v digitální podobě. V současné době jsou hotové
kroniky od roku 1848 až do 1986, což představuje celkem 7 knih. Dalších
sedm kronik z let 1987−1996 bude zpracováno v průběhu měsíce března.
Doposud málo známou částí digitálně zpracovaného archivního fondu
jsou „Zápisy o schůzích obecního výboru“ z období let 1870−1922 v celko−
vém počtu čtyř knih.
Nikoliv poslední částí jsou školní kroniky a to od roku 1825 do roku
1982, které jsou rozděleny na zápisy školy obecné a školy měšťanské.
Školních kronik je celkem pět knih.
Kronika mateřské školy, která by se dala zařadit do předešlé skupiny
archiválií, obsahuje léta 1944−1974.
Dalšími v řadě jsou dvě kroniky z let 1717−2000, které mapují činnost
rybářského cechu.
Tou poslední zpracovanou je kronika farní, jejíž datace pochází
z roku 1856.
Za těmito několika lakonickými řádky je ukryta mnohahodinová práce
dvou občanů našeho města, kteří bez nároku na jakékoliv ohodnocení
věnovali svůj čas i materiální prostředky, aby dali vzniknout něčemu, co
přispěje ke zvýšení historického povědomí mnoha podivínských spolu−
občanů. Byť nechtěli, nedá mi, abych je nejmenoval a zároveň abych jim
nepoděkoval.
Děkuji Zdeňku Hasilíkovi a Antonínu Kolaříkovi za jejich práci a
obrovský kus nadšení, se kterým k této bohulibé činnosti přistupovali.
Stanislav Machovský, starosta

O rekonstrukci kanalizační sítě a ČOV v Podivíně
V návaznosti na tiskovou zprávu ze dne 11.ledna 2005 o finančních
prostředcích z fondů Evropské unie na akci „Břeclavsko − rekonstrukce a
výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“ uvádím
bližší informace k části, která se bude týkat našeho města.
Výsledkem jednání, která předcházela schválení žádosti a projektu
pro Fond soudržnosti a která trvala téměř dva roky, bylo získání 87 %
finančních prostředků na uvedenou akci. Pro město Podivín je plánováno
132 milionů korun na obnovu kanalizace a čistírny odpadních vod. Po
odpočtu cca 115 milionů z evropských fondů zbývá 17 milionů, na jejichž
financování se bude podílet město jako znečišťovatel a VaK Břeclav jako
investor. Pro město Podivín to znamená částku asi 9 milionů korun, která
však bude rozfázována do dvou a půl roku provádění stavby. Hlavní
investiční část bude probíhat v roku 2006, kdy město čeká nejen hlavní
finanční zatížení, ale také zatížení z důvodů částečné uzávěry ulic Komen−
ského a Palackého, které jsou nejvíce frekventovány, a následně ulic
Sokolská, části Revoluční a Husovy. Z uvedených důvodů budou jako
rezerva v rozpočtu města vyčleněny 3 miliony korun.
Město Podivín v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace ul. Palackého,
která mimochodem spolu s ul. Komenského patří k vůbec nejstarší části
kanalizační sítě u nás /1930/, vyvolalo jednání s vlastníkem vozovky –
Jihomoravským krajem ve věci rekonstrukce povrchu ul. Palackého. Zdálo
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O bezplatné likvidaci ledniček
V rámci projektu „Recyklace a úplné zneškodnění výrobků domácího
chlazení na území Jihomoravského kraje“ jehož nositelem je Regionální
rozvojová agentura jižní Moravy je zapojeno prostřednictvím fy HANTÁLY
a.s. 36 obcí a měst Břeclavska. V době od 1.10.2004 do 29.3.2005
bylo prostřednictvím HANTÁLY a.s. cca 500 ks ledniček předáno k
recyklaci a likvidaci.
HANTÁLY a.s. odeberou veškeré chladničky bezplatně a zajistí jejich
další zpracování na základě uzavřené smlouvy garantované RRA jižní
Moravy. Termín bezplatného odběru končí přesně za rok tj. k 31.3.2006.
Po tomto datu bude nutno uhradit za likvidaci 1 ks chladničky již 350 Kč!
Cílem fy HANTÁLY a.s. proto je, aby veškeré vyřazené chladničky od
občanů v průběhu roku tj. od 1.4.5002 do 30.3.2006 byly ekologicky
likvidovány.
Občané města Podivína mohou nepotřebné ledničky soustředit
na sběrném dvoře v určené sběrné dny, tj.
úterý 15 – 17 a sobotu 14 – 17 hodin.

Podivínský
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O oboře na katastrálním území
města Podivína
V současné době, kdy se po pravé straně cesty ve směru Podivín −Lednice
objevily sloupky, které ohraničují část pozemků v k. ú. města Podivína, se řada
podivínských občanů ptá, co že to zde vyrůstá. Pro všechny ty, kteří nenavštěvují
jednání zastupitelstva města podávám informaci o plánované oboře pro srnčí,
jelení a daňčí zvěř o rozloze cca 450 ha. Vlastníkem pozemků je Ing. Fabičovic,
který na jednom z jednání prezentoval svůj podnikatelský záměr.
Pro informaci podávám časový přehled o záměru a jeho projednávání
v orgánech města:
2002
17.9.
1. 23.9.
2. 24.9.
−
3. 21.11.
4.

4.12.
−

2003
5. 3.1.
−
6.
7.
2004
8.
9.
10. 29.10.
11.

Rada města /dále jen RM/ projednala problematiku obory
předloženou Ing. Fabičovicem
Na základě jednání RM je zasláno negativní vyjádření pro OKÚ BV –
odvolání se na územní plán /dále jen ÚP/
Zastupitelstvo města /dále jen ZM/ projednalo problematiku obory
a vyjádření pro OKÚ BV – z diskuse vyplynul negativní postoj k oboře.
probíhá jednání na úrovni okresu
Stavební úřad /dále jen SÚ/ Podivín zasílá námitky ke staveb−nímu
řízení s odvoláním na ÚP a nedodržení termínů
Nezávislá expertíza Dr. Danihelky potvrzuje vyjádření RM i ZM
Vydáno stavební povolení SÚ Městského úřadu BV – nenabylo právní
moci
SÚ Podivín podává odvolání proti stavebnímu povolení
SÚ BV ruší na základě nařízení Krajského úřadu stavební povolení
Ministerstvo životního prostředí podporuje expertízu Dr. Danihelky
Probíhá jednání a odvolání ze strany města na výstavbu oborního
oplocení, které Ing. F. nazývá vytýčením hranic pozemků
Obec Rakvice upozorňují na znepřístupnění „Facky“ – obcemi
Lednice, Rakvice a Podivín zrekonstruované kulturní památky
Město Podivín se odvolává proti rozhodnutí SÚ MěÚ BV a shrnuje
zde kompletně všechny připomínky
Město Podivín oznamuje znovu nepovolenou stavbu oplocení
Město Podivín RM zasílá dopis na Krajský úřad ve věci zřízení obory
a pronájmu pozemků

Shrnutí:
Od roku 2002 vyjadřují jak RM, tak i ZM svoji vůli nepodpořit zřízení obory na
katastrálním území města Podivína a tím porušit nařízení a regulativy územního
plánu města. Odmítají znepřístupnění a znehodnocení pozemků ve vlastnictví
jiných vlastníků než Ing. Fabičovice. Zdůrazňují, že vstup do obory pro návštěvníky
bude až za ne−bezpečnou rovinkou silnice II/422 Podivín – Lednice. Upozorňují

Podivínská mincovna
v „Dějinách Moravy“. Autor Dr. Béda Dudík – Benediktinský
mnich – docent pro středověké prameny – zemský historiograf –
nar. 29.1.1815 v Kojetíně – zem. 18.1.1890 v Rajhradě u Brna.
„Dějiny Moravy“ vydány v Praze nákladem F. Temského v roce
1877 – kniha V. hl. 7. Poměry vzdělanosti na Moravě od roku 906 –
1197 – Ražení peněz – str. 175, 176.
Mincovna, kteráž nám z doby lesku českého mincovnictví známa
jest, byla v Podivíně, tedy na starobylém zeměpanském hradě, o jehož
příslušenství tak dlouhý spor se rozepřel mezi biskupstvím Pražským a
Olomúckým. Zde ražena byla mince zemská, „Landmünze“, jak ji nazývá
listina z r. 1088
1), ražena s tou výhodou, že Česko−moravští knížata na nájemce hojnou
berni mohli uložiti, aniž by jim příliš ublížili. Již roku 1078 bral klášter
Hradišťský od tamní mince ročně desátý denár. Roku 1160 bylo toto
nadání obnoveno.
2), Klášter Strahovský požíval roku 1143 od této mince každou sobotu
200 denárů, a tutéž sumu obdržel ještě roku 1167 premonstrácký klášter
v Litomyšli.
3), Zdali vedle mincovny Podivínské byla ještě jiná v Praze, velmi
se pravdě podobá, dokladů však toho, jakož i stran mincmistrů, dokona
se nedostává. Z nejstarší doby českého mincovnictví (902 – 1003)
známe ovšem několik mincmistrů, jako byli: Oměříž, Nilad, Myslet,
Onek atd.

na uzavření kulturní památky Obelisk /Facka/, na jehož rekonstrukci poskytlo město
finanční prostředky. Vyjadřují své výhrady k neestetickému uzavření obory plotem
až do výšky 2,5 m.
Stanislav Machovský, starosta

4) ¨“, ale nikoho z doby pozdější, protože nebylo jim více dovoleno
jména svá do razítka vyrýti. Teprve r. 1234 objevuje se opět monetarius
v Brně, jménem Brumo. Skoro se domníváme, že jako v jiných zemích,
zejména v sousedním Rakousích, tak i v Čechách bylo ražení mincí tak
dobře v pronájem dáváno, kdo nejvíce podal, jako každé jiné vévodské
nebo knížecí regale. Přicházíme na tuto myšlenku jistým místem ve svrchu
uvedené podvržené listině z roku 1144 dle kteréž Německý král Kurát
III. Biskupu Olomúckému Jindřichu Zdíkovi, mincovnu v Podivíně s tím
závazkem prý přenechal „aby žádný kníže a žádný hrabě ji zakázati nebo
porušiti nesměl“.
1) Cod.Dipl.Mor.I. 183
2) Cod.Dipl.Mor I. 163 a 271
3) Cod.Dipl.Mor.I. 220, 278. Průkazy Podivínu svědčící, upřímně se
přiznáváme, spočívají sice pouze na dvou naprosto smyšlených listinách,
dle udání z r. 1144 (viz. d. III. str. 116 poz.)“ ale jelikož falsifikáty z XIII.
věku pocházejí, a o věcech mluví, jakéž v době jejich sepsání skutečně
byly anebo o kteréž se alespoň jednalo, jako jest imunita chrámu
Olomúckého, mimo to sotva kdo by se odvážil uváděti věci, jichž
nepravdivost, v případě pouhé vymyšlenosti, každý by hned prokázal,
anať mincovna na Moravě přece musila býti vůbec známa: tuť neváhali
jsme, i podle těchto falsifikátů, Podivín uvést co mincovnu na Moravě.
4) Hanka, o legendách na mincích v X. století Čas. česk. mus. 1836
II. 196 a ssl.“ pak Památky archeol., ročník 1855.
Jako doslovný přepis z uvedené knihy k problematice „Podivínské
mincovny“ připravil
Zdeněk Hasilík
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Osvobozování Podivína očima pamětníků
Mé zážitky z fronty roku 1945
Na obecnou školu u nás mám neblahé vzpomínky. Povinný předmět, ze kterého
mě vždy jímala hrůza, byla němčina. Měli jsme z ní přísného učitele a v tomto
předmětu nás slabší žáky často trestal tím, že jsme buď klečeli nebo dostali na
ruku rákoskou tak, že ruka pálila až, až. Denně ráno jsme museli stát v pozoru a
zpívat jako vojáci „Dojčland,Dojčland ibr alles“ a teprve pak jsme se mohli učit. Tato
řeč se mně jevila velmi drsnou asi proto, že občas toho času chodili hlučně němečtí
vojáci i se psy naší hlavní ulicí po domech a někoho hledali. My jsme se strachem
čekali, koho povedou, ale nikoho nenašli.
Jak jsem šťastna oslavila 11. narozeniny v dubnu 1945 a byl konec s něm−
činou! Kvapem se blížila ke Starovičkám Rudá armáda pod vedením maršála
Malinovského a my se dívali, jak německá armáda před nimi prchá po státní silnici,
u níž jsme bydleli. A přišel den, kdy kolem našeho ujížděl poslední německý tank a
v polovině ulice byl náhle zasažen střelou z ruského tanku a za ním se vynořily
další, až se chvěly všechny domy poblíž silnice. Přijeli v nákladních autech vojáci
a hledali Germány, ale kde těm už byl konec. A tak ty první jsme přivítali sklenkou
vína a přijížděli další a další „Nás mnógo“, jak říkali, a byli veselí a stále zpívali
„Razkvetaly jabloni a grůši“. A my se báli spát doma, tak jsme chodili spávat, kde
bylo více rodin, do vedlejšího hospodského sklepa po celý týden. Asi třetího dne
k nám přijeli do dvora tři vojáci se třemi vozy a šesti koňmi, že potřebují opravit
vozy a odpočinout si. Tak koně uvázali ve stodole, dali jim žrát a pít a na otce
zavolali „Chazaj i di suda“ a chtěli po něm, aby jim s tím pomohl. A tak otec šel.
Když viděl, že jim chybí hřebíky, tak jim nabídl, že přinese svoje z dílny. Mezitím
letělo nad naším letadlo a shodilo na naši stodolu vedle dvora bombu, která prorazila
střechu. Vzápětí se ozval rachot a hvízdot létajících střepin na všechny strany,
zarývajících se do stěn ve dvoře a do všeho, co jim bylo v cestě. My s matkou a
bratrem Vašíkem jsme byli v kuchyni, dívali jsme se zděšeně do okna a viděli jen
zvířený prach ve dvoře, ze kterého se ozýval lidský nářek a řvaní zraněných koní.
Tu nás matka popadla za ruce a spěchali jsme dveřmi do ulice. Snad myslila, že
budou padat další bomby, tak zvolila útěk z domu. Avšak po silnici jela velká kolona
aut s děly „kaťušami“ a tanky, takže nebylo snadné přejít na druhou stranu ulice,
kde bydleli naproti nám náš děda s babičkou, kam chtěla se jít schovat s námi. Tu
matka před tím jedním tankem sepjala ruce a kupodivu on pozastavil na chvilku a
my rychle přešli a už jsme byli u dědy. Matka s nářkem vyprávěla, co se u nás
stalo, a byla přesvědčena, že otec na tom dvoře zahynul. Avšak po hodině se otevřely
od síně dveře a otec se v nich na nás usmíval. A my všichni radostně se mu vrhli
kolem krku a on nám vyprávěl, že kdyby nešel pro ty hřebíky do dílny, tak sotva by
to přežil. Řekl, že jakmile se vrátil do dvora, tak tam leželi dva mrví vojáci a toho
třetího mladého chlapce, co tak tam naříkal zraněný, tak toho otec dal na deku a
zanesl ho do pokoje na divan, kde on však brzy skonal. Pak šel otec hledat nás. Po
chvíli jsme šli všichni radostně domů a zas jsme se na silnici proplétali mezi tanky,
ale šlo to, už jsme se drželi všichni za ruce, aby se z nás nikdo neztratil. Jakmile
jsme přišli domů, tak otec šel k sousedům, aby mu pomohli na dekách odnést ty tři
mrtvé vojáky do společného hrobu u kostela, kde jich prý už osm leželo. A tak měli
ustláno v cizí zemi daleko od svého domova.
Proto si važme svobody a nenaříkejme nad maličkostmi.
Marková Milada
Blížilo se osvobození starobylého města Podivína sovětskou armádou ...
Kolem 7. nebo 8. dubna 1945 umístil se německý tank k zídce domu Kamen−
ských čp. 589/10 v Revoluční ulici a přelétávala sovětská letadla a chtěla malými
bombičkami zasáhnout zmíněný tank, ale měl asi pilot špatnou mušku a shozená
jedna bombička dopadla do dvorku rodiny Kalábových, Revoluční 573, a rodina
před možným bombardováním chtěla utéci do sklepa, ale pan Kaláb asi odhadl, že
je již pozdě, takže manželka a dvě dcery (Zdenka Klusáčková a Emilie nyní Hulejová)
se vracely zpět, ale pak Kaláb šel poslední a než si snad stačil lehnout na zem,
bombička dopadla a střepiny ho zasáhly do zad.
Druhá bombička spadla do zahrádky mezi naším domem čp. 592 a domem
dnešním Oslzlých, tehdy tam bydlela pí Straková, a rozhodila dřevěný altánek.
Kusy dřeva byly až na topolech na tehdy sokolském pozemku. V našem domě tlaková
vlna povyrážela všechna okna u vstupní verandy a ve spodním rožním a vrchním
pokoji, kde v té době bydleli manželé Tréškovi, kteří před dopadem vyběhli z pokoje,
jinak kdyby byli v pokoji, byli by asi také zraněni, protože povlečení na postelích
bylo od střepin prosekáno.
Možná, že houkala siréna.
Pana Kalába jsme odnášeli na nosítkách do polní ošetřovny, kterou si
MUDr. Štěpánek zřídil za lékárnou Hlavatých (naproti fary) ve stodole. Někde
u kapličky u Kroupového ale sebou cukl a možná byl již konec.
Dne 15.4.1945 blížila se sovětská armáda přes pole od Mor. Žižkova a Vel.
Bílovic roztažená v rojnici. Revoluční ulice byla tehdy vystavěna a jejími zahradami
Podivín končil. Dále byla jen pole. Armáda přišla k oplocení, toto strhla a dvory šla
do domů. Druhá část armády šla po ulici Revoluční ve směru od nádraží, a když
vojáci přišli k našemu domu, museli někteří vejít do předzahrádky. Bylo jim asi
divné, proč sklepní okénko do ulice jest vyplněno cihlami (též boční okénko). Někdo
z nich vytrhl jednu cihlu a automatem střelil do sklepní místnosti, kam šla právě má
matka Eliška Zacharová, nar. 25.1.1897, a za ní má sestra Alena. Vystřelený náboj
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matku zasáhl do pravého spánku a ustřelil jí část spánkové kosti a sestra dostala
střepiny do pravého ramene a do kolena (toto nemá odstraněno dodnes). Matka
byla mrtvá a sovětští vojáci byly ochotni ji pohřbít s padlými sovětskými vojáky do
Tyršova sadu, což jsem odmítl.
Velitel sovětského družstva po výstřelu šel se mnou ven ze sklepa a naléhal na
mě: „Zkaži, který střelil“, že ho zastřelí. Ne−mohl jsem žádného určit, protože co 1
metr šel jeden voják za druhým.
Matku jsme vynesli na žehlicím prkně ze sklepa do prostředního pokoje, aby
byla narovnaná, protože jak byla zastřelená, zůstala v dřepu. Za dva nebo tři dny
pak byla zatímně pohřbena někde u kříže na hřbitově, a až se otec vrátil z vězení,
kde strávil dobu od 25.12.1940 až do 20.6.1945, žádal o její vykopání, což provedl
pan Sedláček (hrobař) a matka byla pak zpopelněna bez obřadu.
Na žádost MěÚ Podivín sepsal: Zachara Miroslav

O osvobození aneb jak to vidím já
15. dubna si připomeneme významné výročí Osvobození města Podivína.
Nepatřím ke generaci, která válku zažila a nepřísluší mi na ni vzpomínat. Přesto mi
při každém výročí vytane v mysli několik momentů, které jsou s ní spjaty.
Ponejprv mě napadne má matka, která se narodila v roce 1924, tudíž patřila
k totálně nasazeným v říši a byla pro mne autentickou studnicí příběhů té doby.
Hned vzápětí jsou pro mne výročí osvobození spjata s návštěvou filmových před−
stavení, která jsme jako školní mládež povinně absolvovali. Mne však už tehdy
neoslovovaly velkolepě zfilmované obrovské bitevní scény, spíše komorní příběhy
obyčejných lidí – Šolochovův Osud člověka, Zoja Kosmoděmjanská, letec Meresjev
a později k nim přibyly filmy Sophiina volba, vojín Ryan, Pianista a další, které ve
mně vyryly nesmazatelné stopy. Jejich životní osudy dojmou snad každého.
Třetím momentem pro mne bývala objemná kniha v červené vazbě s názvem
„SS v akci.“ Vím, že jsem nikdy nevydržela doprohlížet ji celou a děsila mě ještě
v mých dětských snech. Byla plná dokumentů z osvobozených koncentračních
táborů. Přesto jako by měla magickou moc a jednou za čas si mě k sobě přitáhla,
abych do ní nahlédla. S úlevou jsem ji vždy zavírala a byla ráda, že všechny ty
hrůzy už jsou pryč a nemohou se vrátit.
Posledním momentem, který bych chtěla zmínit, bylo mé imaginární setkávání
s hrdinou. Potkala jsem ho hned v prvních dnech, kdy jsem začala učit na podivínské
škole a potkávala jsem se s ním více než 10 dalších let. Hned mě upoutala jeho
krásná, mladá, charismatická tvář, která dennodenně shlížela na to hemžení v naší
škole. Samozřejmě mě zajímalo, kdo je ten mladý muž, bohužel už jsem se nemohla
zeptat přímo jej, protože ta tvář už shlížela jen z fotografie v naší chodbě tradic a já
jsem si tenkrát na začátku mého působení ve školství mohla přečíst stručný příběh
jeho hrdinství pouze z přiloženého článku. Ten mladý hrdina se jmenoval Ladislav
Černý. Mnohem později jsem dověděla, jak je bytostně spjatý s mou nejlepší
přítelkyní Laďkou Hemzovou, a teprve od ní jsem se dověděla o jeho životě více.
Mnohokrát mne napadlo, když nás tak pozoroval, jestli si tam někde nahoře
neříkal, proč raději nechodil za děvčaty, jestli vůbec stálo za to, aby položil svůj
mladý život za generaci, na kterou každý den pohlížel. A já doufám, že ano. Podivín
má hodně hrdinů a ještě více obětí. Není to jen Ladislav Černý a já věřím, že jak
vzpomínáme na ně, jednou i z dnešních dětí vyrostou úspěšní lidé, na které bude
Podivín pyšný.
Pokud máte podobné příběhy, vyprávějte je svým dětem a vnoučatům, Protože
hrdinů a obětí na celém světě byla taková spousta, že si snad vůbec nemůžeme
dovolit na ně zapomenout, a aby si naše děti mohly jen ulehčeně vydechnout, jak je
dobře, že žijeme v míru a ve svobodné zemi.
Mgr. Jana Malinová

Vážení spoluobčané,
zastupitelé města Podivína si Vás dovolují pozvat na

OSLAVU 60. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
našeho města, která se bude konat

v pátek 15. 4. 2005 v 17.00 hodin
u pomníku padlých na Masarykově náměstí v Podivíně.
Program:

Přivítání občanů a hostů
zástupce starosty
Slavnostní projev
− starosta města
− zástupce svazu bojovníků za svobodu
Položení květinových darů
zástupci složek
Slavnostní ukončení
hymna ČR

Po slavnostním ukončení na náměstí TGM budou položeny květinové dary
také u pamětní desky členů TJ Sokol Podivín, popravených a umučených
v průběhu II. světové války.
Zastupitelé města Podivína

Podivínský

Tři králové přinesli Charitě
1 336 000,− Kč. Děkujeme!
Tisková zpráva ze dne 19. ledna 2005
V průběhu tohoto týdne byla úředně rozpečetěna a spočítána poslední
pokladnička Tříkrálové sbírky na Břeclavsku. Po sečtení výtěžků ze všech 276 po−
kladniček se částka zastavila na 1,336 milionu korun, což je o 226 tisíc více jako
loni. Největší výtěžek letos zaznamenal Lanžhot, téměř 91 tisíc, největší výtěžek v
pokladničce zaznamenali ve Velkých Pavlovicích, skoro 16 tisíc, v jedné pokladničce
v Břeclavi byla dokonce zaznamenána pětitisícová bankovka. V současné době
probíhá evidence protokolů a výtěžek bude zapsán do posledního padesátihaléře.
Charita upřímně děkuje všem lidem, kteří nezavírají oči nad neštěstím jiných
lidí a dokáží pomoci, pracovníkům obcí, kteří dohlíželi nad regulérností Sbírky.
Speciální poděkování patří všem dobrovolníkům− koledníkům, kteří dokázali
obětovat svůj volný čas a věnovat jej prostřednictvím Tříkrálové sbírky jiným lidem.

Kde peníze pomohou?
Výtěžek sbírky podpoří projekty Oblastní charity v Břeclavi. Peníze poputují
do Farních charit na sociální projekty, podpořen bude Domov sv. Agáty pro matky
s dětmi v nouzi, Dobrovolnické centrum, Kontaktní centrum, na pomoc lidem
v krizových situacích, humanitární a rozvojovou pomoc a misi pracovníků Charity
do Kosovského Gjilane, podpořeny budou další sociální a humanitární projekty a
pomoc potřebným lidem v nouzi.

Jak pomůže Tříkrálová sbírka obětem neštěstí v Asii?
Výnos se z většiny vrací do míst, kde byl vykoledován − tedy do oblastních
charit − a právě tam se rozhodují, jak s darovanými penězi naloží. Vedle deseti
procent, které jsou z celorepublikového výtěžku standardně určeny na humanitární
pomoc, se přímo jednotlivé Charity rozhodují pomoci obětem prosincového neštěstí
v Asii ještě dalšími způsoby.
V celé republice je k dnešnímu dni spočítáno 90 procent všech pokladniček a
výtěžek největší české sbírky je již nyní velmi blízko 50 milionům korun.

Poděkování
Tříkrálová sbírka, která probíhala v našem městě znovu plně pod taktovkou
místní organizace YMCA Podivín, vynesla v letošním roce 32.104,50 Kč. Tato částka
byla dne 10. ledna 2005 převedena na účet Sdružení České katolické charity. Použití
finančních prostředků je uvedeno v tiskové zprávě Oblastní charity Břeclav.
První poděkování patří všem dobrým lidem, kteří nemyslí jenom na sebe.
Druhé poděkování věnuji všem členům koledujících skupinek pod vedením
vedoucích Evy Minaříkové, Venduly Sedláčkové, Petry Věžníkové, Lenky Jurasové,
Anny Poňuchálkové a Radima Holuba z místní organizace YMCA, kteří již po několik
let obětují svůj volný čas v době svátků Tří králů a tvoří tak nejenom obrovský
základ pro charitní dílo, ale současně dotvářejí svoji osobnost a dobré jméno města
Podivína.
Děkuji
Stanislav Machovský, starosta

Burzy oblečení
Snad mnozí z nás už zaznamenali, že se u nás pravidelně dvakrát
ročně konají burzy dětského oblečení. Jedna se konává časně zjara –
jarní + letní oblečení, druhá začátkem podzimu – podzimní + zimní
oblečení.
Oblečení na tyto burzy se zpravidla vybírají ve středu a čtvrtek před
burzou. Samotná burza se pak koná v pátek a sobotu. Přijímá se jen
oblečení „schopné“dalšího používání a čisté. Ceny jsou většinou
symbolické, ale záleží na přání dárce. Za prodané kusy zboží se dárci
vracejí peníze. Lze také věci darovat. Pak je výtěžek použit na opravy
kostela a neprodané zboží se odváží do Charity.
Tyto burzy jsou možností, jak dále užitečně „recyklovat“ oblečení,
které nemáte komu dát, nebo naopak levně pořídit nové, pěkné oblečení
pro své ratolesti, které jak všichni víme, velmi rychle rostou.
A jak se o těchto burzách dozvíte ?
− po Podivíně bývají rozvěšené plakátky
− z místního rozhlasu
− ústním podáním = nebojte se tuto informaci šířit dále
− na farních internetových stránkách – www.farnostpodivin.host.sk

zpravodaj

Mišmaš
Nenapadá mi lepší slovo pro označení nehezkého způsobu účasti a
neúčasti na pohřbu. Človíček se na něj sice vypraví, aby neurazil příbuzné,
ale do kostela nevkročí, čímž urazí daleko více.
V těchto dnech se všichni věřící budou modlit u Božího hrobu (sobota
před Hodem Božím velikonočním). Nebude to jen truchlení, protože náš
Pán třetího dne slavně vstal. Proto asi budeme ve skrytém koutku svého
srdce vzbuzovat naději na vzkříšení, které se chystá i po našem pohřbu.
Ta naděje nás může provázet po celý život. Naštěstí, protože se smrtí se
setkáváme denně a na pohřby jsme nuceni chodit až příliš často. My kněží
nejčastěji. A proto je možné srovnávat a porovnávat.
Všiml jsem si jedné věci, kterou nazvu mišmaš. Toto slovo, vzniklé
zkomolením z němčiny, vyjadřuje přístup lidí, kteří se na pohřeb vypravili.
Dostali stejnou pozvánku, ať jsou věřící nebo ateisté. Měli by se tedy stejně
chovat. Když je pohřeb v kostele, měli by jít všichni do kostela. Když je
pohřeb v obřadní síni, měli by jít všichni dovnitř. Tam v klidu vyslechnout
řečníka, ať je duchovní nebo občanský. Vydržet po celou dobu rozloučení,
i když bude třeba dlouhé. To se může stát jak při církevním, tak při
občanském. Tak by to mělo být. A bylo by to pěkné a slušné. Ve skutečnosti
je to však podle hesla mišmaš. Lidé přijmou pozvání, ale nepřijmou způsob
pohřbu. Nedovolí si urazit příbuzné a nedostavit se. Přijdou tedy a celou
dobu se baví a pokuřují za kostelem nebo u Cyrilky. Toto není výčitka
proti nikomu, protože místo do kostela na bohoslužbu se chodí za kostel
bavit ateisté i věřící. Jedni se asi bojí, že by na ně spadla chrámová klenba
anebo že by se otrávili dýmem z kadidla. Druzí mají patrně ohromný
strach z toho, co by si o nich pomysleli kamarádi, kdyby byli na celé mši.
A tak je z toho taková divná směsice. Byli na pohřbu, ale bavili se venku.
Zúčastnili se posvátných obřadů, ale právě v té době si vyprávěli vtipy. Šli
do kostela, ale dovnitř nevstoupili. Není to guláš, protože ten je aspoň
pěkný na pohled a chutný, je to něco horšího − mišmaš. Typické švejkování,
chytrácká snaha, abych si to u nikoho nepokazil a s nikým si nezadal. Co
kdyby přece jen... Dovoluji se zeptat: „Kdo v sobě najde odvahu, aby tváří
tvář smrti (zatím jen toho druhého) se zachoval čestně a přestal ze sebe
dělat něco jiného?“ Když jsem přijal pozvání na církevní pohřeb, vstoupím
do kostela, ať jsem věřící nebo ateista. Jsem−li věřící, nedám se odvrátit od
této základní slušnosti, i kdyby celá parta právě šla na pivo. Nejsem−li
věřící, nedám se odvrátit od této základní slušnosti, i když mám na
nehmotné věci jiný názor. Být přítomen na pohřební bohoslužbě, není
přece žádná zrada svého přesvědčení. Pokud to tak někdo z nevěřících
bratří a sester přece jen chápe, bude velice pěkné, když se předem omluví,
a pozůstalým to vysvětlí a na pohřeb vůbec nepůjde. Totéž platí pro
věřícího, který nechce vstoupit do kostela z falešného ostychu ke
kamarádům. Najděte v sobě tu odvahu rozhodnout se chlapsky: Buď na
pohřeb jdu a jsem tedy na celém rozloučení anebo nechci být na celém a
řeknu to předem. Slušně se omluvím a budu připraven si nést všechny
důsledky tohoto svého svobodného rozhodnutí.Totéž platí o účasti na
pohřbu občanském. Pohřeb Ježíše Krista byl prostý, ale důstojný. Ať se
umíme důstojně chovat i na pohřbech svých blízkých − příbuzných,
spolupracovníků nebo sousedů. Je na čase opustit ten mišmaš, kdy člověk
neví, co chce a lže sám sobě. Rozhodněme se pro úctu a slušnost. Ocení
to pozůstalí, ocení to veřejnost. A Kristus nám to při vzkříšení připočítá
k dobrému. On je cesta, Pravda a Život, proto ocení naši pravdivost.
P. Pavel Křivý

Kalendarium akcí pořádaných farní radou
24.−27. 3. 2005
23. 4. 2005
8. 5. 2005
29. 5. 2005
4. 6. 2005
29. 6. 2005
30. 6. 2005
5. 7. 2005
28. 8. 2005
10.−11.11. 2005
20.11. 2005
4.12. 2005
10.12.2005
25.12.2005
27.12.2005
7.−8.1.2006

velikonoční bohoslužby
Slávek Klecandr – koncert folk.zpěváka ze skupiny
Oboroh – Besední dům
oslava Dne matek – na farním nádvoří
Slavnost Božího těla s průvodem přes Podivín
den plný her – oslava Dne dětí – na farním nádvoří
mše sv. sloužená v „Cyrilce“ ve staroslověnštině
táborák pro děti na ukončení školního roku – na farním
nádvoří
poutní slavnostní mše sv. – svátek sv. Cyrila a Metoděje
táborák + hry – ukončení prázdnin – na farním nádvoří
burza zimního oblečení
degustace a výměna receptů vánočního cukroví –
v „Maštali“
návštěva sv.Mikuláše v kostele v Podivíně
výroba vánočních ozdob – v „Maštali“
Živý betlém – na farním nádvoří
svěcení vína
výstavka domácích betlémků – v „Maštali“
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Slovo ředitele
Jak jsem již uvedl v prosincovém čísle Zpravodaje, chtěl bych Vás
informovat o novém „Školském zákoně“. V dnešním pokračování Vás
chci seznámit s právy a povinnostmi žáků a zákonných zástupců.
Kromě základního práva na vzdělávání a školské služby je nově
formulováno právo žáka a zákonných zástupců na informace o průběhu
a výsledcích vzdělávání. Významnou změnou je skutečnost, že na tyto
informace mají právo také rodiče zletilých žáků, popř. osoby, které vůči
zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost. Z dalších nově
formulovaných práv je právo žáků zakládat v rámci školy samosprávné
orgány a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy. Dále stojí za
zveřejnění právo žáků (zákonných zástupců) vyjadřovat se k rozhodnutím
týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání (Rada školy).
Nyní již k povinnostem, jež při vzdělávání ukládá zákon žákům a
zákonným zástupcům. Na prvním místě je zdánlivě samozřejmá povinnost
žáka řádně docházet do školy nebo školského zařízení (družina, školní
klub) a řádně se vzdělávat. V případě zanedbání docházky do školy nebo
do školského zařízení se nyní nemusí vyplatit, protože bez řádné omluvy
poruší toto ustanovení zákona může dojít k sankcím. Zákonný zástupce
žáka je povinen omluvit nepřítomnost způsobem stanoveným ve školním
řádu nejpozději do tří dnů od začátku nepřítomnosti žáka.
Dále je výslovně uvedená povinnost žáků dodržovat školní a vnitřní
řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
Svoji důležitost má také výslovně uvedená povinnost žáků plnit pokyny
pedagogických pracovníků škol vydané v souladu s právními předpisy.
Tím se zvyšuje jistota pedagogů, že ukládání běžných drobných povinností
souvisejících s výchovným a vzdělávacím procesem (plnění zadaných
úkolů, pokyny ke kázni, pořádku apod.) není v rozporu se základními
svobodami dítěte a žák je povinen takové pokyny plnit (a rodiče
respektovat).
Dalším důležitým ustanovením je povinnost informovat školu o změně
zdravotní způsobilosti a jiných závažných skutečnostech, které by mohly
mít vliv na průběh vzdělávání.
Na závěr chci ještě uvést zvláštní povinnosti uložené výslovně
zákonným zástupcům dětí a nezletilých žáků. Tyto osoby jsou dále
povinny:
− oznámit škole osobní údaje pro vedení školní matriky
− zajistit, aby řádně docházel do školy a školského zařízení
− na vyzvání ředitele se osobně účastnit projednání závažných otázek
týkajících se vzdělávání žáka.
Mgr. Miroslav Cagášek

Díky skvělým lyžařským podmínkám jsme nemuseli za sněhem jezdit
daleko. Využili jsme sjezdovek v Mladkově a Čenkovicích.
Za týdenní lyžařský kurz zaplatí žáci 1 500,− Kč, kdy cena zahrnuje
dopravu (autobus máme k dispozici celý týden), ubytování a stravování.
Ti, kteří aktivně lyžují, ví, že tento sport není levnou záležitostí. Za perma−
nentky na vlecích žáci utratí i 1000,− Kč, a to i přesto, že u některých vle−
ků využíváme slevy pro lyžařské kurzy.
Mnozí žáci využívají možnosti zapůjčit si lyžařskou výstroje přímo ve
škole. Lyže i lyžařskou obuv každoročně doplňujeme.
Oba turnusy probíhaly pod vedením Mgr. Z. Horníčkové, instruktory
byli Mgr. M. Cagášek, Mgr. P. Schallenbergerová a Mgr. S. Špičáková.
Poděkování patří také zdravotní sestře S. Blanářové a oběma kuchařům
panu M. Štrůblovi a P. Skládalovi.
Mgr. P. Schallenbergerová

Setkání s budoucími prvňáčky
Zápis do první třídy proběhl podle plánu 9. 2. 2005 v 15 hod v budově
školy. Rodiče se dostavili se svými dětmi do jedné ze tříd I. stupně. Naším
záměrem bylo, aby se zápis nestal nepříjemným a stresujícím zážitkem
pro naše budoucí žáčky. Ve škole je tedy nečekal strohý výslech paní
učitelky, ale spíše povídání a hraní na třech stanovištích. Učitelkám prvního
stupně a vedení školy rovněž pomohly žákyně pátých ročníků, které děti
převáděly na jednotlivá stanoviště. Všichni jsme se snažili ukázat rodičům
i dětem příjemné prostředí naší školy. Odměnou nám byly veselé děti,
které komunikovaly bez zábran. Domů si odnesly řadu dárečků a doufáme
i pěkné zážitky.
Martina Poláchová

Lyžařský kurz
Letošní neuvěřitelná nadílka sněhu slibovala také lyžařský výcvik
bohatý na neuvěřitelné zážitky. My z nižších nadmořských výšek, zvyklí
spíš na krátkodobé sněžení a rychlé tání sněhu, jsme při příjezdu do
Orlických hor vjeli doslova do pohádkové zimy − dvoumetrové závěje
sněhu, obrovské rampouchy a stromy obalené sněhem a jinovatkou.
Také letos jsme díky zájmu žáků naplnili oba výcvikové turnusy.
Musím konstatovat, že přibývá těch žáků, kteří se kurzů zúčastňují pravi−
delně a naopak snižuje se zájem sedmáků, přestože právě pro ty jediné
je lyžařský výcvikový kurz předepsaný učebními osnovami.
Ani v letošním roce jsme nezměnili místo pobytu – Těchonín v Orlic−
kých horách. Důvodem je především nízká cena ubytování, ale i stravo−
vání, a to díky tomu, že máme samostatnou kuchyň s možností vlastního
vaření.

Prvňáček potřebuje především podporu –
přání na cestu
Kolem 6. roku věku dítěte dochází k poměrně rozsáhlým změnám a
posunům ve vývoji dítěte, takže tento věk je považován jako vhodný pro
nástup do školy.
Začátek školy by měl být pro kluka či holčičku, jejich rodiče i učitele
radostnou událostí. Je správné, když toto očekávání rodiče s dítětem
sdílejí a v těšení je podporují. Škola, to není jenom výuka, ale také
společenská záležitost. Dítě stráví ve škole několik hodin a škola se tak
stane nedílnou součástí jeho života. A všem nám přece radostné dětství
našeho prvňáčka leží na srdci.
(Pokračování na str. 9)
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(Dokončení ze str. 8 )
Dítě, které nastupuje do školy, se bude ve škole nejen učit, ale bude
se muset naučit samostatně pohybovat ve školním prostředí. Zvýší se
především nároky na jeho samostatnost. Mělo by se umět samo najíst,
samo obléci, mělo by být plně nezávislé v osobní hygieně. Většinu těchto
dovedností již procvičovalo v mateřské škole a samozřejmě největší
starost o tyto návyky patří rodičům.
Učitelky si velmi dobře uvědomují, jak obtížné je učit první třídu. Často
na toto téma spolu hovoří. Právě na nich hodně záleží, zda kluci a holčičky
budou rádi trávit čas ve školních lavicích nebo jestli se pro ně škola stana
noční můrou a dlouholetým břemenem. V tomto čase se formuje jejich
celoživotní vztah ke vzdělání vůbec.
I přesto, že jsou rodiče pracovně vytíženi, měli by si najít denně
společný čas pro hru a povídání. Projevený zájem, povzbuzení, pochvala,
pevné zázemí a jasná pravidla v rodině, to jsou důležité předpoklady
úspěšného zvládnutí prvních dnů a roků ve škole. Nestrašme v tomto
předškolním půlroce svého potomka školou. Věty ,,Uvidíš, jak s tebou
učitelka zatočí“ nebo ,,Počkej, ve škole ti ukáží“ vyvolávají v dětech
zbytečně pocit tísně a nezájmu o školu. Dopřejme jim raději chvíle šťast−
ného hraní, kdy mohou přesně ve svém rytmu běžet a zároveň se naučit
všemu podstatnému, co pro život v tomto období potřebují.
Učitelé, rodiče i děti jsou totiž na jedné lodi. Když si dítě rychle a
dobře na školu zvykne, ubude dospělým starost a přibude klid a spoko−
jenost.
Mgr. Anna Racková

osoby, někteří se snažili objektivně držet významu osobnosti pro náš
stát.
A jak dopadly výsledky? U nás nezvítězil Jára Cimrman.
1. T. G. Masaryk; 2. E. Zátopek; 3. V. Havel; 4. J. Seifert; 5. J. Werich;
6. I. Hlinka; 7. K. Čapek; 8. R. Šebrle; 9. K. Neumannová; 10. J. Foglar.
Mgr. Pavla Schallenbergerová

Školní ples
Je příjemné zjištění, že v dnešní uspěchané době si mnozí ještě
dokáží najít čas na zábavu a odreagovat se. Soudím tak nejen podle
množství těch, kteří se zúčastnili našeho 4. Školního plesu, ale také podle
toho, jak dobře se všichni bavili.
Pro žáky 9. tříd příprava plesu začala již v září, kdy pod vedením
svých učitelek M. Poláchové a Mgr. J. Mrázové začali pilně nacvičovat
polonézu. Pro většinu deváťáků to byla první zkušenost s klasickým
tancem, proto byl pro mnohé problém uvolnit pohyby a sladit je v rytmu
hudby. Po půl roce zkoušení se jim však dostal pod kůži každý takt
melodie. Když pak za zvuků prvních tonů orchestru začali po dvojicích v
zástupu plnit taneční parket, dívky oděny do křehkých bílých šatů, chlapci
v černých kalhotách a s uvázaným motýlkem, v očích těch, kteří je znají,
jistě dospěli o pár let. Na taneční parket lákala hudební kapela Raffael,
která hrála neúnavně do ranních hodin. Své posluchače si našla i cimbá−
lová muzika Longa, hrající v předsálí.

Jsme rádi, že si i po roční pauze naši příznivci našli cestu na školní
ples. Ještě jednou bych jménem svých kolegů a zaměstnanců školy chtěla
touto cestou poděkovat všem těm, kteří ať už sponzorským darem nebo
jakoukoli pomocí přispěli k úspěchu školního plesu.
Mgr. Pavla Schallenbergerová

Největší Čech očima žáků školy
Poté, co jsme na lyžařském výcviku zhlédli povedenou scénku žáků
s názvem Nejmenší Čech, napadlo mě zeptat se na názor žáků samot−
ných. Koho považují žáci osmých a devátých ročníků za největšího
Čecha? Při diskuzích v hodinách občanské výchovy i českého jazyka
jsme došli k závěru, že hodnotit činy českých osobností žijících v různých
historických epochách je opravdu těžké. Proto jsme omezili naši anketu
časově – hledali jsme největšího Čecha 20. století. Každý z žáků prefe−
roval něco jiného – někdo oslnivé fotbalové výkony, jiný oblíbenost dotyčné

Městská knihovna Podivín
Březen – měsíc internetu
• Internet zdarma pro všechny občany s trvalým
pobytem v Podivíně
• Výuka práce s internetem a elektronickou poštou
Knižní novinky − pro děti:
Povídání o medvídcích – Müller,Uwe
Kniha veselých příběhů se hodí k předčítání před spaním. Barevné obrázky
určitě zaujmou i malé děti,velká písmena zase pomohou začínajícím čtenářům.
Nejkrásnější pohádky naší babičky – Motlová, Milada
Nový pohádkový soubor se výborně hodí na dobrou noc i deštivé odpoledne,
pro všední den i svátek. Děti něm najdou klasické příběhy napsané tak, jak
jsme je slýchali my, dospělí, od svých babiček.
Encyklopedie pro děti – Země, Nebe, Oceán, Poušť
Encyklopedie jsou díky srozumitelnému a čtivému textu, vynikajícím
fotografiím, originálním ilustracím, slovníčku a rejstříku vhodným zdrojem
poučení pro dětské čtenáře. Kladou si za cíl rozšiřovat jejich vědomosti o světě
a poskytovat jim ucelený pohled na přírodní jevy.
Knižní novinky − pro dospělé:
Slavné galerie světa: Louvre, Paříž – Fregolent, Alessandra
„Zdá se mi, že v Louvru je vše a že vše tu lze pochopit a zamilovat si“. Slova
Paula Cézanna vyjadřují stav duše umělce, který z návštěv muzea čerpal kromě
estetického požitku i podněty a inspiraci pro svá vlastní díla. Muzeum v Louvru
bylo založeno v roce 1793. Dnes je institucí, která sehrává základní úlohu ve
francouském i mezinárodním kulturním životě. Celek,rozdělený do sedmi
období, dokumentuje vývoj starověkého umění, stejně jako vývoj civilizace
v oblasti Středozemního moře a celé Evropy, a to od období raného středověku
až do první poloviny 19. století. Dějiny Louvru jsou těsně spjaty s dějinami
Francie, s politickými událostmi a změnami, které tato země zažívala.
Mezi akty – Woolf,Virginia
Novela Mezi akty byla otištěna až po autorčině smrti a lze ji chápat jako
výmluvný a svébytný epilog celého jejího díla: najdeme tu pasáže, jejichž
symbolika dává klíč k autorčině životní filozofii a nakonec i k závěrečnému
dilematu života. Příběh se odehrává během jediného dne. V zahradě pana
Olivera se bude, jako již po sedm let, hrát tradiční historická hra, napsala ji a
sama nastudovala stárnoucí bývalá herečka La Trobová. Pod zdánlivě
nevzrušivým popisem jednoho ochotnického představení se skrývá báseň o
divácích a hercích, ale i zamyšlení nad osudem umělce, jeho tápáním a
nejistotou, která u Virginie Wolfové vyústila v tragickou smrt.
Nezlom císařův meč ,Tvář bohyně války – Novotný František
Historický román z doby Marca Aurelia −1. a 2. díl. Román rozvíjí osudy mnoha
mocných i prostých lidí, prožívajících vzrušenou dobu 2. století n.l. v panonském
Karnuntu. Dějiny jim připravily pohnutý úděl a všichni se najednou ocitají
v závratném víru událostí, které rozmetají jejich dosavadní život...
Prázdné ulice – Ajvaz, Michal
Rok 1999, smetiště na kraji Prahy, nález podivného předmětu. Nástroj? Emblém?
Socha? Písmeno neznámé abecedy? Záhadně mizí mladá dívka ... Poodhalit
tajemství zmizení vyžaduje porozumět poselství nálezu.Vypravěč naslouchá
roztodivným příběhům. Stopy se proplétají a zase mizí. Kavárny, vrátnice,
nádraží i luxusní vily zbohatlíků; New York, Řecko, Jižní Amerika. Filozofické
náznaky i detektivní napětí. K jakému cíli stopy doopravdy vedou ?
Pánové prominou, dámy jsou zvyklé... – Martin Stropnický
Autor je muž, který vystupuje a vystupoval v mnoha rolích jevištních i životních.
Byl diplomatem, ba dokonce i ministrem a stále je hercem, písničkářem,
glosátorem společenského života, ale také spisovatelem. Jeho poslední kniha
autobiografických povídek čtenáře dozajista pobaví laskavým humorem.
Fit maminka – Výborná Lucie
Televizní moderátorka a novinářka Lucie Výborná se obrací ke všem ženám,
které očekávají narození potomka, nebo právě porodily. Sděluje jim vlastní
zkušenosti z tohoto tak citlivého období, uvádí doporučení a možné cesty,
které vedou k jedinému cíli:aby každá žena prožila těhotenství v pohodě,
porodila krásné zdravé miminko a zůstala fit fyzicky i psychicky. Obrazová
barevná kniha zcela jistě zaujme prvorodičky.
Neznalost zákona neomlouvá − průvodce džunglí zákonů − JUDr. Jahelka Ivo
Knižní podoba oblíbeného pořadu, v němž vás Ivo Jahelka provází spletitostí
našich zákonů.
Hana Ocelíková, knihovnice
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Výstava vín v Podivíně – hodnocení vín

Místní organizace
Moravského rybářského svazu Podivín

V neděli 20.3.2005 se konalo v malém sále Městské haly
v Podivíně hodnocení vín, které předchází XIV. místní výstavě vín
v Podivíně. Z nejlépe hodnocených vzorků od jednotlivých stolů
vybrala znalecká komise následnou degustací tato vína:
Šampión výstavy
Vzorek: 50 VINIUM, Velké Pavlovice
Neuburg 19,5
Nejlépe hodnocené víno bílé
Vzorek: 263 Ing. MILDNER Radim, Podivín 389 Sauvignon 19,4
Nejlépe hodnocené víno červené
Vzorek: 593 SEDLÁČEK Vít, Vrbice 405, Svatovavřinecké 200319,4
Nejlépe hodnocené víno Města Podivína
Vzorek: 263 Ing. MILDNER Radim, Podivín 389 Sauvignon 19,4
Všem vítězům (hlavně tomu podivínskému) srdečně blahopřejeme.
Vinaři Podivín

Ustavující schůze – volba nového předsednictva
MO MRS Podivín
Výbor MO MRS Podivín se usnesl na tomto složení výboru −
Předseda MO MRS Podivín: Petr Švec, bytem Nerudova,
691 45 Podivín, Místopředseda: Vladislav Malý, bytem 1. Máje,
691 45 Podivín, Jednatel: Radim Mildner, bytem Palackého 389/26,
691 45 Podivín, Hospodář: Robert Prát, bytem Revoluční, 691 45
Podivín, Mládežnický referent: Petr Opluštil, bytem Nerudova,
691 45 Podivín, Referent čistoty vody: Vlastimil Holub, bytem
Revoluční, 691 45 Podivín, Brigádnický referent : Jaroslav Průdek,
bytem Nerudova, 691 45 Podivín, Správa chaty: Milan Krůtil, bytem
Řadová, 691 45 Podivín, Rybářská stráž: Richard Franc, Nerudova ,
691 45 Podivín.
MO MRS Podivín

Informace k vydávání rybářských lístků
Rybářské lístky od 1.1.2005 vydává Městský úřad Břeclav, Náměstí
T.G.M. 3 – odbor životního prostředí (přízemí, dveře č. 4).
Žadatel musí předložit vyplněnou žádost, ke které je nutno doložit
tyto doklady:
− doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dřívější
rybářský lístek, osvědčení o odborné zkoušce aj.)
− cizinec doloží platnou rybářskou licenci nebo rybářský lístek vydaný
v zemi, jíž je občanem
− doklad o zaplacení správního poplatku – platí se na pokladně
Městského úřadu Břeclav.
Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích vydání nebo
prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti:
− kratší než 1 rok
Kč 60,−
− 1 rok
Kč 100,−
− 3 roky
Kč 200,−
− 10 let
Kč 500,−
Pokud žádá o vydání rybářského lístku dítě do 15 let, je nutno
vyplnit v žádosti i souhlas zákonného zástupce.
Tiskopisy žádosti o vydání rybářského lístku si můžete vyzvednout
na podatelně Městského úřadu Podivín.
Bližší informace na Městském úřadu Břeclav, odbor životního
prostředí, pí Klimovičová, nebo na tel.: 519 311 202.

Malé ohlédnutí

Včelaři v Podivíně
Na základě § 31 zák. č. 147/1996 Sb. o rostlinolékařské péči a ochraně
včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin oznámila
Základní organizace Českého svazu včelařského v Podivíně umístění
včelstev v katastrálním území města Podivína:
Bochníček Bohumil, Sokolská 608 stanoviště:
Bureš Josef, Revoluční 497
Čermák Josef, Nerudova 704
Černý Vojtěch , Rybáře 150
Hégr Josef, Angerlova 470
Hégrová Jana, Angerlova 470
Hrdlička Jaroslav, Bratislavská 848
Kučerová Marie, Udráhy 759
Průdek Kamil, Revoluční 592
Zachara Miroslav, Revoluční 592
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Sbor dobrovolných hasičů zahajoval plesovou sezónu svým
tradičním hasičským plesem, který se konal 22.1.2005 v prostorách
Besedního domu. O příjemnou a dobrou zábavu se celý večer přičinila i
hudba „Zlaťulka“. Nelze opomenout i pomoc a přispění od občanů,
sponzorů a podnikatelů, kteří tuto akci podpořili. Za to jim patří srdečné
poděkování s přáním, že tomu bude i nadále.
Dne 30.1.2005 se členové sboru sešli na své valné hromadě, kde
zhodnotili svoji dosavadní činnost za uplynulé období.
Je však neradostné konstatovat, že hasičina ve městě upadá, protože
8−10 nadšených členů, kteří ještě zbývají a toto zabezpečují, je pro město
nedostačující. To je dlouhodobý jev, že o tuto činnost není zájem jak ze
strany mladé generace, tak i občanů středního věku. Ani zájem ze strany
města a zastupitelstva není takový, jaký by si hasičina zasloužila, protože
hasičská zbrojnice již nevyhovuje současným podmínkám jak po stránce
hygienické, tak kulturní. Není−li zázemí, je i činnost omezena, to proto,
že je založena převážně na dobrovolnosti každého bez ohledu na jeho
volný čas.
Věřme tomu, že do budoucna se tato situace zlepší, aby nedošlo
k tomu, že nebude, kdo by v Podivíně vyjel a zasahoval u požáru.
To by si jistě nikdo nepřál!
SDH Podivín

Podivínský

TJ Sokol Podivín
− oddíl armwrestlingu −
Závodníci oddílu armwrestlingu – přetláčení rukou nezaháleli ani
v zimních měsících a aktivita je neopustila ani na začátku nového roku
2005. Také noví adepti sportovní páky, kteří rozšířili naše řady v nedávné
době, se blýskli za soutěžními stoly zajímavými výsledky.
11. listopadu v Praze pokračovala extraligová soutěž 2. kolem a
uzavírala pro podivínské závodníky úspěšný rok. Rostislav Svačina znovu
potvrdil své postavení v české nejvyšší soutěži, když zvítězil pravou rukou
ve váhové kategorii do 90 kg a levou ještě přidal 3. místo.
Ve stejné váze se oproti těžším soupeřům prosadil i Radek Svačina
ziskem 3. místa na pravou ruku. Úspěšně vystoupila i nová podivínská
naděje Beata Dvořáková, která vybojovala dvě stříbrné mezi juniorkami
bez rozdílu vah.
5. února v Mikulově proběhl 8. ročník mezinárodní Golemovy
ruky. Kromě domácích závodníků bojovali o sochu Golema (na místo
pohárů) ve městě pod Pálavou také Němci, Maďaři, Bulhaři, Švýcaři,
Slováci, Belgičané a Rakušané. Mnozí z nich jsou nositelé medailí z ME
či MS. Ani v konkurence se naši zástupci neztratili. V kategirii juniorek
bez rozdílu vah se proti zkušenějším soupeřkám prosadila na levou i
pravou ruku Klára Gálová na druhém a čtvrtém místě. Dana Surá byla
dvakrát pátá. Na nepopulárním čtvrtém místě se umístil pravou rukou
Jiří Fišer mezi juniory do 78. kg, na 10. a 11. místě pak Radim Dudáš a
Bronislav Šlichta. Na levou se umístil Broněk na 7. místě, Jiří a Radim
na 8. a 10. místě. Nejúspěšnějším mezi českými závodníky se stal v nabité
váhové kategorii do 80 kg Robin Svačina, který na pravou zvítězil a na
levou přidal 3. místo. V nejvíce obsazené mužské kategorii do 90 kg měl
velkou smůlu na los Rostislav Svačina, který prohrál oba dva zápasy
s pozdějším belgickým vítězem. Rosťovi nepomohla ani šňůra sedmi
vítězství v řadě a po vyrovnaném prvním a devátém zápase obsadil
konečné 4. místo. V nejtěžší váze nad 100 kg vybojoval Jaroslav Vavřina
druhé a páté místo na levou, respektive pravou paži.
17. února v Podivíně uspořádala TJ Sokol oddíl armwrestlingu –
přetláčení rukou na místní základní škole náborovou soutěž v páce
o nejsilnějšího žáka. Do vyřazovacího pavouka se přihlásilo 18 chlapců
a 8 dívek, všichni ze tříd druhého stupně. Role moderátorky a řízení se
od mikrofonu chopila jedna z oddílu armwrestlingu Beata Dvořáková.
Celou akci ve školní tělocvičně zahájil před přítomnými žáky a
učiteli bratr Miroslav Ustohal za TJ Sokol, za pedagogický sbor ředitel
ZŠ Mgr. Miroslav Cagášek. Pravidla dodržovali dva zkušení rozhodčí,
kterými nebyl nikdo jiný než jedni z nejlepších pákařů v ČR bratři
Rostislav a Radek Svačinovi.
Vstřícné gesto udělala vůči svým spolužákům suverénní Beata
Dvořáková, která dobrovolně přestoupila do kategorie chlapců.
Výsledky:
chlapci −1.Tibor Martečík, 2. Beata Dvořáková, 3. Jakub Kadrnka
dívky − 1. Klára Gálová, 2. Jana Vlašicová, 3. Dana Surá
Akce se vydařila a žáci školy si přejí, aby se tato akce stala tradicí.

zpravodaj
ročníku 2004−2005. S takovou žádostí jsme se doposud nesetkali, ale
vyhověli jsme, protože žádost není v rozporu s pravidly.
V samotném závodě potvrdil Rostislav Svačina roli favorita a ve
váze do 95 kg zcela jasně dominoval (v přenechané váze do 86 kg zvítězil
domácí Ladislav Šimoník). Další úspěch přidali začínající junioři Jiří
Fischer a Bronislav Šlichta ve váze do 78 kg. Jiří vybojoval na levou a
pravou ruku 2. a 3. místo, Broněk na pravou 3. místo.

Svátek pro pár vyvolených
Tak jako každý rok stal se i letošní 5. březen svátkem pro skupinu
občanů našeho okresu Břeclav. Co je to za událost, že se na něj těší jen
několik málo vyvolených?
V pořadí už 38. ročník slavnostního vyhodnocování nejlepších
sportovců okresu Břeclav za rok 2004 v pátek 5. března v hotelu Centro
v Hustopečích. Dvacetipětičlenná komise složená ze zástupců sportovních
organizací a jednot, sportovních novinářů a zástupců měst Břeclavi, Miku−
lova, Hustopečí a Pohořelic hodnotila sportovce v těchto kategoriích:
dospělí, žáci, hendikepovaní, kolektivy a trenéři.
Dvě želízka měl ve hře také Sokol Podivín. Kandidáty nebyl nikdo
jiný než zástupci našeho nejúspěšnějšího podivínského oddílu posledních
let Radek Svačina a Rostislav Svačina (syn a otec).
A jak z toho hodnocení vzešli naši zástupci? Osmnáctiletý Radek se
mezi elitou nejlepších sportovců neztratil, ba naopak. V nejvíce obsa−
zené kategorii dospělých, kde bylo nominováno 31 osob, obsadil krásné
4. místo. Radek měl v loňském roce svou nejúspěšnější sezónu a navázal
tak na svého staršího bratra Robina, který nás úspěšně reprezentoval.
Jeho otec byl vyhodnocen čtvrtým nejúspěšnějším trenérem okresu
Břeclav za rok 2004.
Rostislav Svačina
vedoucí oddílu

Silový trojboj Podivín (12.2.2005) − otevřené Mistrovství jižní Moravy.
Na čince 210 kg.

Siláci bojovali o postup

.
19. února v Opavě měla soutěž Českého poháru zajímavý úvod.
Přišli za námi pořadatelé, aby Rosťa přestoupil o kategorii výš. Takový
respekt měli domácí pákaři před doposud neporaženým závodníkem ČP

V sobotu 12. února byla posilovna Gita Podivín pořadatelem
třináctého ročníku otevřeného mistrovství jižní Moravy v silovém
trojboji.
Mezi několika desítkami startujících z Čech i Moravy se závodů
zúčastnilo i trio podivínských zástupců.
Bronzovou medaili vybojoval Zdeněk Klíma v kategorii do 100 kg
celkovým výkonem 605 kg (dřep 225 kg, tlak 140 kg a mrtvý tah
240 kg). Jan Binder startující v kategorii do 82,5 kg se umístil na
9. místě, když dosáhl celkového výkonu 535 kg (dřep 190 kg, tlak 120
kg a mrtvý tah 225 kg).
Absolutorium zaslouží třetí domácí závodník Robin Svačina (v roce
2001 a 2002 stříbrný na MR v dorostu) soutěžící také ve váze do 82,5
kg. Po tříměsíční přípravě dosáhl celkového výkonu 575 kg, když dřepl
210 kg, v tlaku na lavici vytlačil 135 kg a v mrtvém tahu pozvedl 230 kg
a obsadil tak 4. místo. Od třetího místa ho dělilo jen 10 kg a od druhého
12,5 kg. Zdeněk i Robin postupují na mistrovství České republiky.
Rostislav Svačina
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Podivínský šnops − II. ročník

Kulturní kalendář Podivína a okolí
na rok 2005

Stejně jako v loňském roce se v sobotu 26.2.2005 v hostinci
U Čápárky sešlo celkem 8 dvojic. Turnaj byl tentokrát obohacen nejenom
o ženy, hráčky této ušlechtilé hry, ale také o téměř zahraniční hosty
z Prušánek. V souboji zvaném česky Křižák či Šestašedesát, případně
jazykem našich dědů a babiček Šnops se ve II. ročníku prosadili hosté.
První místo a putovní pohár, který však v každém případě zůstává
U Čápárky, vybojovala dvojice LASTOVIČKOVÁ – MRÁKA
z Prušánek. Stejně tak i druhé místo obsadila dvojice z Prušánek, a to
pánové BŘEZOVSKÝ – CHURÝ. Třetí v pořadí skončili manželé
KŘÍŽOVI z Břeclavi. Bramborová medaile patřila dvojici manželů
MACHOVSKÝCH. Tentokrát pátá byla dvojice pánů HOLČAPKA a
VAJBARA, z níž ten prvně jmenovaný obhajoval loňský titul mistra.
O šesté místo se se stejným počtem gučí podělily dvojice páně BUDÍNŮ
z Prušánek a LOVIŠKŮ z Podivína. Jako již tradičně peloton uzavírala
dvojice manželů KADLECOVÝCH, jejichž výkonnost má ovšem
nezadržitelně stoupající tendenci.
Pořadatelé děkují všem zúčastněným za příkladné reprezentování
svých mateřských obcí a děkují také personálu hostince U Čápárky,
jmenovitě panu Miroslavu Berkovi, za vynikající obsluhu a stejně tak
vynikající a hustý guláš.
Závěrem dlužno podotknout, že některé podivínské dvojice již
absolvovaly turnaje mimo hranice své rodné obce a nevedly si vůbec
zle. Pomalu se tak naplňuje představa o možné reprezentaci v blízkém
i vzdáleném zahraničí.

TJ SOKOL PODIVÍN
JEZDECKÝ ODDÍL – STÁJ ZORA
zve na

JARNÍ VYJÍŽĎKU
která se koná

v sobotu 16. dubna 2005 v Podivíně.

Kulturní kalendář je k nahlédnutí v aktualizovaném znění na :
WWW.MESTOPODIVIN.CZ
... předpokládané a potvrzené akce ....
květen
6. 5. − 7. 5.
22. 5.

XXXVIII. ročník Valtických vinných trhů
Pepa Nos
Podivín − dvůr ZUŠ

červen
4. 6.
10. 6. − 11. 6.

Den dětí
Hudba bez hranic

červenec
−
−
−
3. 7.
15. 7. − 16. 7.
29. 7. − 30. 7.

Cyrilo − Metodějská pouť − Podivín
Hody − Podivín
Hodky − Podivín
Dostihy chrtů − Grand prix ČR − Lednice
Hudba z podzámčí − Valtice
Janohraní 2005
Nádvoří Janova hradu

srpen
−
13. 8.
26. 8. − 28. 8.

Neckyáda
Sraz vozů Tatra − Lednice
Barokní slavnosti − Festival Valtice 2005

Sraz účastníků za pekárnou v 10.00 hodin.
Trasa vyjížďky bude určena na místě.

Podivín − u Sportu
Zámecký park Valtice

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

Druhou akcí JEZDECKÉHO ODDÍLU

• INZERCE • INZERCE •

je

* Koupím pozemek, zahradu nebo proluku na stavbu RD, nebo
RD 3 +1 ve velmi dobrém stavu.
Tel: 723 651 391

III. ROČNÍK
FORMANSKÉ JÍZDY,

* Pronajmu dlouhodobě pozemek v trati Štěpnice o výměře asi 60
arů orné půdy. Mimo tuto plochu je 60 rodících stromů jabloní, hrušek a
višní. Studna i nádrž na dešťovou vodu, bouda na nářadí a možnost
dokončení oplocení na náklady majitele. Výhodné podmínky a slušné
jednání urychlí dohodu.
Kontakt: 519 344 291 nebo 728 940 338

který se uskuteční

v sobotu 14. května 2005 ve 13.00 hodin.
Sraz účastníků za pekárnou v Podivíně.
Součástí akce bude průvod městem a TĚŽKÝ TAH.

*

PROVÁDĚNÍ VEŠKERÝCH MALÍŘSKÝCH
A NATĚRAČSKÝCH PRACÍ
MALBY INTERIÉRU, NÁTĚRY OKEN, DVEŘÍ, FASÁD ...
SAVARA JIŘÍ
PODIVÍN 241
TEL. 519 345 134

ŠEVČÍK RADOMÍR
LADNÁ 14
TEL. 519 355 279

Podivínský zpravodaj
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