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Zastupitelé města Podivína, zaměstnanci
městského úřadu a redakční rada podivínského zpravodaje
přejí všem občanům příjemné prožití svátků vánočních
a do nastávajícího roku mnoho osobních i pracovních úspěchů,
hodně zdraví a spokojenosti
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Informace ze zasedání zastupitelstva města
č. VII ze dne 27.10.2011
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující body:
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města č. VI ze dne 08.09.2011.
Zastupitelstvo města schválilo předložený
„Návrh pravidel prodeje pozemků v lokalitách
Poříčí II a Revoluční v Podivíně“.
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. KN 1092/1 zahrada o celkové
výměře 666 m2, který byl vyčleněn z pozemku p.č. KN 1092 v k.ú. Podivín geometrickým
plánem č. 1649-115/2011, který vyhotovil Ing.
Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav manželům
Haně Seitlové, bytem ... a Janu Seitlovi, bytem
... za těchto podmínek: prodejní cena za výše
uvedený pozemek činí Kč 255.385,-. Výsledná
kupní cena je navýšena o částku rovnající se
výši daně z převodu nemovitosti. Kupující dále
uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti do jeho vlastnictví.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
žádost manželů Hany a Martina Kozelských
o koupi některého z nabízených pozemků
v lokalitě Poříčí II v Podivíně s tím, že žadatelé
vyhověli podmínkám veřejné nabídky a prodej
pozemku bude realizován, až žadatelé určí,
o který z volných pozemků mají zájem.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí a
projednalo jednotlivé žádosti o koupi pozemků
v lokalitě Revoluční v Podivíně a souhlasí s tím,
aby bylo postupováno tak, že budou postupně
oslovováni žadatelé o pozemky s nejvyšší nabízenou kupní cenou do doby obsazení všech
nabízených pozemků. Žadatelé svůj zájem,
případně nezájem, doloží písemně. Na následujícím zasedání zastupitelstva města dojde
formou usnesení ke schválení prodeje a uzavření kupních smluv s jednotlivými žadateli.
Zastupitelstvo města schválilo prodej bytové
jednotky č. 508/1 o velikosti 3+kk o celkové ploše
78,9 m2 a sklep o velikosti 4,1 m2, jejíž součástí
je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody
vody, plynu, kanalizace, topení včetně radiátorů,
elektroinstalace silno i slaboproudá), podlahové
krytiny všech místností, obklady stěn, vnitřní
omítky, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna
nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vstupní
dveře do jednotky, dále pak prodej spoluvlastnického podílu na společných částech budovy,
jež činí 830/2885, a na pozemku p.č. KN 278
v k.ú. Podivín podíl 830/2885 za prodejní cenu
Kč 717.556,- manželům Ludmile Cagáškové, bytem ... a Miroslavu Cagáškovi, bytem ...
Výsledná kupní cena bude navýšena o částku
rovnající se výši daně z převodu nemovitosti.
Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti do vlastnictví.
Zastupitelstvo města schválilo prodej bytové jednotky č. 508/2 o velikosti 3+1 o celkové
ploše 72,2 m2 a sklep o velikosti 4,1 m2, jejíž
součástí je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, kanalizace, topení
včetně radiátorů, elektroinstalace silno i slaboproudá), podlahové krytiny všech místností,
obklady stěn, vnitřní omítky, nenosné příčky,
vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky, dále
pak prodej spoluvlastnického podílu na spo2

lečných částech budovy, jež činí 763/2885, a
na pozemku p.č. KN 278 v k.ú. Podivín podíl
763/2885 za prodejní cenu Kč 657.071,- paní
Haně Fridrichové, bytem ... Výsledná kupní
cena bude navýšena o částku rovnající se
výši daně z převodu nemovitosti. Kupující dále
uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti do vlastnictví.
Zastupitelstvo města schválilo prodej bytové jednotky č. 508/4 o velikosti 3+kk o celkové
ploše 71,6 m2 a sklep o velikosti 4,6 m2, jejíž
součástí je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, kanalizace, topení
včetně radiátorů, elektroinstalace silno i slaboproudá), podlahové krytiny všech místností,
obklady stěn, vnitřní omítky, nenosné příčky,
vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky, dále
pak prodej spoluvlastnického podílu na společných částech budovy, jež činí 762/2885, a
na pozemku p.č. KN 278 v k.ú. Podivín podíl
762/2885 za prodejní cenu Kč 650.803,- paní
Gabriele Dluhošové, bytem ... Výsledná kupní cena bude navýšena o částku rovnající se
výši daně z převodu nemovitosti. Kupující dále
uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti do vlastnictví.
Zastupitelstvo města schválilo prodej bytové jednotky č. 508/3 o velikosti 2+kk o celkové
ploše 48,6 m2 a sklep o velikosti 4,4 m2 včetně
příslušenství v domě č. p. 508 na ulici Sokolská
v Podivíně na pozemku p.č. 278 vedeného jako
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 453 m2
v k.ú. Podivín, jejíž součástí je její veškerá
vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu,
kanalizace, topení včetně radiátorů, elektroinstalace silno i slaboproudá), podlahové krytiny
všech místností, obklady stěn, vnitřní omítky,
nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vstupní dveře
do jednotky, dále pak prodej spoluvlastnického
podílu na společných částech budovy, jež činí
530/2885, a na pozemku p.č. KN 278 v k.ú.
Podivín podíl 530/2885 za prodejní cenu Kč
815.000,- panu Ladislavu Oslzlému, bytem ...
Výsledná kupní cena bude navýšena o částku
rovnající se výši daně z převodu nemovitosti.
Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti do svého vlastnictví.
Zastupitelstvo města ukončilo veřejnou
nabídku na prodej pozemku p.č. KN 368/59
o výměře 13 m2 vedeného jako orná půda
v k.ú. Podivín vymezeného geometrickým plánem č. 1633-39/2011 z pozemku p.č. KN 368/1
v k.ú. Podivín, který vyhotovil Ing. Jan Hlávka,
Riegrova 60, Břeclav a rozhodlo prodat výše
uvedený pozemek manželům Haně Strnadové, bytem ... a Jiřímu Strnadovi, bytem ... za
těchto podmínek: prodejní cena činí Kč 2.411,. Výsledná kupní cena je navýšena o částku
rovnající se výši daně z převodu nemovitosti.
Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví. Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na
prodej pozemku p.č. KN 368/59 o výměře 13 m2
vedeného jako orná půda v k.ú. Podivín vymezeného geometrickým plánem č. 1633-39/2011

z pozemku p.č. KN 368/1 v k.ú. Podivín, který
vyhotovil Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav s kupujícími, manželi Hanou Strnadovou,
bytem ... a Jiřím Strnadem, bytem ... za těchto podmínek: prodejní cena činí Kč 2.411,-.
Výsledná kupní cena je navýšena o částku
rovnající se výši daně z převodu nemovitosti.
Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti do svého vlastnictví.
Zastupitelstvo města ukončilo veřejnou
nabídku na prodej pozemku p.č. KN 368/62
o výměře 12 m2 vedeného jako orná půda
v k.ú.Podivín vymezeného geometrickým plánem
č. 1633-39/2011 z pozemku p.č. KN 368/1 v k.ú.
Podivín, který vyhotovil Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav a rozhodlo prodat výše uvedený pozemek manželům Jarmile Jandáskové,
bytem ... a Rostislavu Jandáskovi, bytem ... za
těchto podmínek: prodejní cena činí Kč 2.225,-.
Výsledná kupní cena je navýšena o částku
rovnající se výši daně z převodu nemovitosti.
Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti do svého vlastnictví.
Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na
prodej pozemku p.č. KN 368/62 o výměře 12 m2
vedeného jako orná půda v k.ú. Podivín vymezeného geometrickým plánem č. 1633-39/2011
z pozemku p.č. KN 368/1 v k.ú. Podivín, který
vyhotovil Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav
s kupujícími, manželi Jarmilou Jandáskovou,
bytem ... a Rostislavem Jandáskem, bytem ... za
těchto podmínek: prodejní cena činí Kč 2.225,. Výsledná kupní cena je navýšena o částku,
rovnající se výši daně z převodu nemovitosti.
Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti do svého vlastnictví.
Zastupitelstvo města ukončilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. KN 1046/1 o výměře 39 m2 vedeného jako zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Podivín vymezeného geometrickým plánem č. 1647-105/2011, který vyhotovil
Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav, a rozhodlo prodat výše uvedený pozemek manželům Petře Důbravové Flachbartové, bytem ... a
Martinu Důbravovi, bytem ... za těchto podmínek: prodejní cena činí Kč 20.085,-. Výsledná
kupní cena je navýšena o částku rovnající se
výši daně z převodu nemovitosti. Kupující dále
uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti do svého vlastnictví.
Zastupitelstvo města ukončilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. KN 1046/3 o výměře 21 m2 vedeného jako zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Podivín a pozemku p.č. KN 1052/3
o výměře 14 m2 vedeného jako ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Podivín vymezené
geometrickým plánem č. 1647-105/2011, který
vyhotovil Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav
a rozhodlo prodat výše uvedené pozemky manželům Jitce Šedé, bytem ... a Vojtěchu Šedému,
bytem ... za těchto podmínek: prodejní cena činí
Kč 18.025,-. Výsledná kupní cena je navýšena
o částku rovnající se výši daně z převodu nemovitosti. Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do svého
vlastnictví. Zastupitelstvo města schválilo kupní
smlouvu na prodej pozemku p.č. KN 1046/3
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o výměře 21 m2 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Podivín a pozemku p.č. KN
1052/3 o výměře 14 m2 vedeného jako ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Podivín vymezeného geometrickým plánem č. 1647-105/
2011, který vyhotovil Ing. Jan Hlávka, Riegrova
60, Břeclav s kupujícími, manželi Jitkou Šedou,
bytem ... a Vojtěchem Šedým, bytem ... za těchto podmínek: prodejní cena činí Kč 18.025,-.
Výsledná kupní cena je navýšena o částku
rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.
Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví.
Zastupitelstvo města ukončilo veřejnou
nabídku na prodej pozemku p.č. KN 519/6
o výměře 229 m2 vedeného jako zahrada v k.ú.
Podivín, který byl vymezen geometrickým plánem č. 1151-175/2003, který vyhotovil Ing. Jan
Hlávka, Riegrova 60, Břeclav, a rozhodlo prodat výše uvedený pozemek společnosti DYJE,
stavební bytové družstvo, se sídlem U Tržiště
814/2, 690 40 Břeclav, IČ: 00048631, DIČ:
CZ00048631 za těchto podmínek: prodejní
cena činí Kč 42.547,-. Výsledná kupní cena je
navýšena o částku rovnající se výši daně z převodu nemovitosti. Kupující dále uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti do
svého vlastnictví. Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. KN
519/6 o výměře 229 m2 vedeného jako zahrada
v k.ú. Podivín, který byl vymezen geometrickým
plánem č. 1151-175/2003, který vyhotovil Ing.
Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav s kupujícím,
společností DYJE, stavební bytové družstvo,
se sídlem U Tržiště 814/2, 690 40 Břeclav, IČ:
00048631, DIČ: CZ00048631 za těchto podmínek: prodejní cena činí Kč 42.547,-. Výsledná
kupní cena je navýšena o částku rovnající se
výši daně z převodu nemovitosti. Kupující dále
uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti do svého vlastnictví.
Zastupitelstvo města ukončilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. KN 734/1 o výměře 54 m2 vedeného jako zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Podivín a rozhodlo prodat výše
uvedený pozemek paní Marcele Kingové, bytem ... za těchto podmínek: prodejní cena činí
Kč 27.810,-. Výsledná kupní cena je navýšena
o částku rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do svého
vlastnictví. Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. KN 734/1
o výměře 54 m2 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Podivín s kupujícím, paní
Marcelou Kingovou, bytem ... za těchto podmínek: prodejní cena činí Kč 27.810,-. Výsledná
kupní cena je navýšena o částku rovnající se
výši daně z převodu nemovitosti. Kupující dále
uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti do svého vlastnictví.
Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtového opatření č. 6/2011 a rozpočtového
opatření č. 7/2011 provedených radou města
Podivína, kterou je schválilo.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
informaci starosty města o jednání stavební
komise, která doporučila seznam investičních
akcí pro rok 2012.
Zastupitelstvo města hlasováním zamítlo
vyhlášení veřejné nabídky na prodej pozemku
p.č. KN 2007/5 v k.ú. Podivín.
Zastupitelstvo města vyhlásilo veřejnou
nabídku na prodej pozemku p.č. KN 2007/8
vedený jako zastavěná plocha a nádvoří
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o výměře 61 m2 v k.ú. Podivín. Prodejní cena
je stanovena na 180 Kč/m2 pozemku. Výsledná
kupní cena pozemku bude navýšena o částku
rovnající se výši daně z převodu nemovitosti.
Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti do svého vlastnictví.
Zastupitelstvo města zamítlo žádost společnosti DYJE, bytové a stavební družstvo č.j.
1931/2011 o bezúplatný převod pozemku p.č.
KN 380/1 v k.ú. Podivín a pozemku p.č. KN 378
v k.ú. Podivín.
Zastupitelstvo města schválilo nákup malého užitkového vozidla kategorie L7 – čtyřkolka
zn. Piaggio Quargo včetně nástavce na uložení listí a vysavače listí v celkové hodnotě do Kč
450.000,- .
Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem
směny části pozemku p.č. KN 2824/213 orná
půda o výměře 19.587 m2 v k.ú. Podivín za
pozemek p.č. KN 1589/7 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o celkové výměře
5281 m2 v k.ú. Podivín. Předpokladem pro
vyhlášení veřejné nabídky záměru směny pozemků je skutečnost, že se TJ Slavoj Podivín,
jako jeden z duplicitních vlastníků pozemku
p.č. KN 1589/7 v k.ú. Podivín, vzdá vlastnictví
k pozemku. Tento bude následně zapsán pouze na jednoho majitele, a to pana Hrdličku.
Před vlastním vzdání se vlastnictví k pozemku
bude uzavřena mezi městem Podivín a panem
Hrdličkou smlouva o budoucí smlouvě směnné.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace ředitele Základní školy Podivín Mgr.
Miroslava Cagáška o činnosti školy ve školním
roce 2010/2011 a Výroční zprávu o činnosti Základní školy Podivín za školní rok 2010/2011.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace starosty města ve věci možného uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajištění služby
městské (obecní) policie pro k.ú. Podivín a pověřilo starostu města jednáním s obcí Lednice
na zajištění služby obecní policie Lednice pro
město a k.ú. Podivín.
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na směnu pozemku p.č. KN 368/73
orná půda o celkové výměře 700 m2 v k.ú. Podivín, který byl vyčleněn geometrickým plánem
č. 1648-111/2011, který vyhotovil Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav, z pozemku p.č. 368/1,
vedeného jako orná půda, v k.ú. Podivín za

pozemek p.č. KN 2754/26 orná půda o celkové
výměře 1730 m2 v k.ú. Podivín a pozemek p.č.
KN 2755/8 ostatní plocha, jiná plocha o celkové
výměře 17 m2 v k.ú. Podivín. Podmínky směny
pozemků stanovilo zastupitelstvo města takto:
1. cena pozemku p.č. KN 368/73 orná půda
o celkové výměře 700 m2 v k.ú. Podivín je stanovena na částku Kč 707,-/m2, 2. cena pozemku
p.č. KN 2754/26 orná půda o celkové výměře 1730 m2 v k.ú. Podivín a pozemku p.č. KN
2755/8 ostatní plocha, jiná plocha o celkové
výměře 17 m2 v k.ú. Podivín je stanovena na
částku Kč 160,-/m2. Cenový rozdíl v hodnotě
pozemků bude uhrazen jako doplatek směny
pozemků. Nabyvatel pozemku p.č. KN 368/73
orná půda o celkové výměře 700 m2 v k.ú. Podivín dále uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku do svého vlastnictví a částku
rovnající se výši daně z převodu nemovitosti.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění rozpočtu města k 30.09.2011.
Zastupitelstvo města schválilo uzavření
smlouvy o zřízení věcných břemen se společností Telefónica Czech Republic, a.s., se
sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4,
Michle, IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336 dle
předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je
umístění podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě a rozvaděče veřejné
komunikační sítě na pozemcích města Podivína p.č. KN 288 a p.č. KN 329 v k.ú. Podivín.
Společnost Telefónica Czech Republic, a.s.
jako ze smlouvy oprávněný, uhradí ve prospěch města jednorázovou úplatu ve výši Kč
2.550,- bez DPH.
Zastupitelstvo města schválilo uzavření
smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E.ON: 2209-062/001-HO-AD
se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400 dle předloženého návrhu.
Předmětem smlouvy je umístění nového podzemního kabelového vedení NN na pozemku
města Podivína p.č. KN 545 v k.ú. Podivín.
Společnost E.ON jako ze smlouvy oprávněný
uhradí ve prospěch města jednorázovou úplatu
ve výši Kč 2.500,- bez DPH. (viz příloha č. 12
– Návrh smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E.ON: 2209-062/001-HO-AD se společností E.ON Distribuce, a.s.).

O odpadech

V roce 2010 /účetně uzavřené období, podle kterého se počítá výše poplatku/ se nám
i přes neustále se zvyšující náklady na likvidaci odpadů podařilo udržet výši poplatku na
stejné úrovni. Oproti loňskému roku, kdy město doplácelo 22,25 korun na každého občana,
jsou letošní náklady sníženy o příjem od společnosti EKO-KOM, tedy té společnosti, která
odměňuje obce za množství vytříděného odpadu. Za rok 2010 to činilo 203.665 korun. Celkové náklady, které činily 1.629.486,50 korun, byly o tuto částku sníženy.
Zastupitelstvo města projednalo na svém prosincovém zasedání návrh na výši poplatku podle následujícího klíče:
Skutečné náklady za rok 2010
1.425.821,50 Kč
Počet poplatníků
2859 osob
Skutečný náklad na poplatníka a rok
498,71 Kč
Návrh na konečnou výši poplatku
500 Kč
Vzhledem k tomu, že vyhláška „o odpadech“ nedoznala jiných změn, uvádím zde pouze
způsob výpočtu a konečnou výši poplatku. Úplné znění vyhlášky je zveřejněno na úředních
tabulích.
V následujícím roce se v oblasti odpadů projeví první rok fungování Sběrného dvora.
Přínos by měl být v každém případě pozitivní, nelze ovšem odhadnout, jak se v oblasti odpadového hospodářství projeví kroky spojené s úspornými opatřeními vládní politiky, tedy ty
kroky, které na naší úrovni nejsme schopni ovlivnit.
Stanislav Machovský
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ODPADY - ZVLÁŠTNÍ TERMÍNY
Město Podivín upozorňuje občany na mimořádný

svoz separovaného odpadu v pytlích /papír, plasty, nápojové karto-

ny/, který se uskuteční v pátek 30.12.2011.
Současně upozorňujeme, že na sběrném dvoře bude v pátek 23.12.2011 a v sobotu 24.12.2011 zavřeno, v pátek 30.12.2011

otevřeno od 14.00 do 17.00 hodin, v sobotu 31.12.2011 zavřeno.

Odpověď občance,

která mně fandí a všude mě chválí.
Možná to podle nadpisu může vypadat na ironický článek, ale opak
je pravdou. Jen chci nějakým způsobem oznámit kritikům, že mám
nejenom je, ale že mám také fanynky. Abych se nepřeceňoval, tak je
jenom jedna a ještě k tomu nepodepsaná.
Ve svém dopise mne žádá, abych nějakou formou zareagoval na kontrast nových komunikací /vozovky i chodníků/ s omšelými a nevzhlednými fasádami domů ulice Palackého. Paní /nazývejme ji X/ použila méně
eufemistických výrazů, ale v podstatě myslíme jedno a to samé.
Vím, že nemohu /a ani nechci/ nikoho nutit, aby si vyměnil okna a
dveře a aby zateplil fasádu. Nejméně mohu chtít, aby se zbavil monotónní šedi a natřel dům jásavou barvou.
Ale uznejte, nebylo by to špatné a pohled na dnes téměř reprezentativní ulici by byl mnohem optimističtější.
Město samo se bude snažit dokončit vzhled rekonstruovaných ulic
do první poloviny následujícího roku. Zopakuji to, co jsem nejenom já
již několikrát avizoval. Budou rekonstruovány travnaté plochy /výměna
staré, stokrát překopané hlíny za novou/, budou vysazeny nové stromy
/ne proto, aby zakryly ony kritizované fasády, ale proto, abychom měli
co dýchat/ a budou instalovány lavičky a odpadkové koše /proto, aby
měli naši mladí co rozbíjet/.
Pokud jsem vyměnil pořadí kritiky paní X /to však ví jenom ona/, je
to z toho důvodu, že odpověď na ni již byla několikrát napsána. Jedná
se o šířku vozovky a o podcenění „cykloprovozu“ na ní. V obou jme-

novaných věcech má paní X pravdu. Ale pouze tu svoji. Při přípravě
projektu požadovalo město vyřešení 1/ zpomalovacích prvků na vozovce, 2/ odstavných pruhů pro automobily a 3/ problematiky cyklistů na
podivínských vozovkách.
ad 1/ ona „zatáčka“ /navržená dopravními inspektory kraje/ na jinak
rovné vozovce je tím zpomalovacím prvkem. Zamítnuty byly zpomalovací prvky typu vyvýšených prahů, nastřelených či nalepených žlutých
terčů nebo středových ostrůvků.
ad 2/ z důvodů hustě položených inženýrských sítí a množství vjezdů do nemovitostí na obou stranách vozovek se řešení jevilo jako téměř
nemožné. Nehledě na to, že kraj /jemuž vozovka ulice Palackého patří/
měl peníze tak akorát na to, aby se kostky po rekonstrukci kanalizace
vrátily zpátky. Věřte, že jednání o nové vozovce, byť pouze šestimetrové
/ovšem s odstavnými pruhy pro vozidla/, nebyla vůbec jednoduchá.
ad 3/ při zpracování projektu byla tendence odklonit cyklisty mimo
vozovku, v našem případě by to znamenalo cyklistický pruh v zeleném
pásu. Zde však je na každých deseti metrech vjezd k nemovitosti a
pro kolaře by to znamenalo vždy v případě odstaveného auta vjíždět
do vozovky, což by bylo mnohem nebezpečnější, než v případě trvalé
jízdy po vozovce.
Vážená paní X, vím, že se najde stovka protiargumentů /ten jeden
si dovedu živě představit: KDYŽ CHCEŠ NOVÉ FASÁDY, TAK NÁM NA
NĚ DEJ/, ale víc udělat v tomto případě nemohu. A v druhém případě
jsem popsat vývoj, který vedl k takovému výsledku, jaký je. Mohlo to
být ovšem lepší a hlavně širší. To by však dodnes na Palackého byly
nejenom ty, jak Vy píšete hnusné fasády, ale také hnusně položené
stejné staré kostky.
Stanislav Machovský
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Podivínské chodníky 2011
Stavební ruch na ulicích mezi nádražím a náměstím na konci listopadu ustal a město Podivín má po dlouhé době oprav a přestaveb
kanalizace a komunikací nové chodníky a vjezdy k objektům v ulicích
Nerudova, Sokolská, Palackého a z části ulic Komenského a U Dráhy.
Uliční prostory od ulice Bratislavská k „malému obchodu“ osvětlují nové
lampy veřejného osvětlení. U nádraží a Besedního domu jsou realizovány nové plochy zastávek, které umožní komfortnější nastupování a
vystupování z autobusů.
Při realizaci nových povrchů byly samozřejmě dodržovány příslušné normy, které určují jejich maximální přípustné sklony, takže na některých místech bylo nutné výrazně změnit původní úrovně chodníků
a navazujících povrchů, což je nejvíce vidět na přechodu pro chodce
na Palackého ulici u Kroupového nebo na autobusové zastávce u Besedního domu. Nové dlažby jsou kladeny tak, aby chodníky byly v podélném sklonu co nejrovnější, i když spojování sousedících vjezdů do
objektů byl někdy velký oříšek.
Nově jsou mezi chodníkem a objektem pod dlažbu položeny nopkové fólie, které mají za úkol vodu vsáknutou u objektu odvést od stěny
dále. Fólie jsou nyní cca 30 cm nad úrovní dlažby, protože sokly domů
nejsou jednotné a je vhodné ke každému přistupovat individuálně. Zapravení nopkové fólie provedou zaměstnanci města, pokud tak již neučinili zodpovědní majitelé objektů sami. V případě, že je sokl v pořádku,
bude fólie zaříznuta pod jeho okraj nebo s úrovní chodníkové dlažby.
Pokud je sokl poškozený nebo ho tvoří nezapravené zdivo, bude vhodné fólii k domu připevnit jako ochranu proti ostřikující vodě.
Tímto bych chtěl poděkovat pracovníkům ﬁrmy Eurovia, kteří nakonec pro město Podivín rozsáhlou stavbu zvládli, a to i s rozšířením původně projektovaných ploch, buď na žádost občanů, nebo města. Pokud
najdeme nějaké vady na kráse, tak je napravíme během jara příštího
roku, kdy nás také čeká výsadba nových stromů a travnatých ploch.
Dále za město děkuji všem občanům, kteří vydrželi omezení v přístupu do svých nemovitostí a omezenou možnost pohybu v ulicích
stavbou dotčených.
V souvislosti se zemními pracemi na stavbách realizovaných městem je postupně modelováno zvýšení Panského kopce, který tak bude
do budoucna atraktivnější pro sáňkování.
Postřehy občanů na realizovanou výstavbu chodníků je možné
směřovat na MÚ Podivín starosta@podivin.cz nebo na technický dozor semorap@o2active.cz.
Ing. arch. Pavel Šemora, 2. místostarosta

O investicích na rok 2012
V tomto článku pouze nastíním /nikoliv slíbím/ akce, které by
mohly být předmětem
rozpočtu roku 2012:
-

stromy Palackého, Sokolská
mobiliář ulic Komenského, Palackého, Sokolská /lavičky, koše/
vodovod do lokality Za Drahou
inženýrské sítě v lokalitě Hliníky
vozovka „okolo Stavebnin“
vozovka Příční
opravy památek /brána hřbitova, Cyrilka, ZŠ/
generální oprava PENZION
cvičební prvky na dětských hřištích
projekty: přístavba ZŠ
cyklostezka Podivín – LVA, lávka přes Dyji
chodníky Komenského, Masarykovo náměstí
vozovka Dolní Valy /U Mlýna/

O plánovaných akcích již bylo informováno zastupitelstvo města,
které ve valné většině návrh vzalo na vědomí. Tím důležitějším krokem ovšem je zajištění ﬁnančních prostředků na uvedené akce.
Stanislav Machovský
starosta
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O kulturních akcích
12. listopadu uspořádali podivínští vinaři spolu s městem Podivín
a TJ Sokol Podivín akci s názvem Benediktýnská husa.
„Všichni mají Martinskou husu, jenom Podivín musí mít trtoň
nebo husu úplně jinou,“ říkali návštěvníci v žertu. A dodávali: „Ale
od toho jsme podivíni!“
Chvíli se zdálo, že bude chybět cimbálka, ale konečná reakce
byla kupodivu jiná: „A víte, že jsme si o to víc povykládaly?“ řekly
nám některé z návštěvnic.
Tak zase za rok na shledanou.

MĚSTO PODIVÍN, MÍSTNÍ ORGANIZACE YMCA A ČESKÁ
KATOLICKÁ CHARITA POŘÁDAJÍ STEJNĚ JAKO V PŘEDEŠLÝCH LETECH V MĚSÍCI LEDNU 2012

zpravodaj
26. listopadu /a to pořád, že se v Podivíně nic neděje/ pořádalo
město slavnostní koncert k 55. výročí úmrtí podivínského rodáka
Adolfa Glasspiegela – všestranného hudebníka a skladatele operet
a populárních písní. Pražská obecně prospěšná společnost DOMOVEM ČESKÉ HUDBY přivezla v podání čtyř mladých umělců jak
průřez písněmi jmenovaného autora, tak také ukázky z děl Voskovce, Wericha a Ježka, Chopinův klavírní koncert a několik skladeb
pro klavír a violoncello. Umělci byli čtyři, diváků bylo šestkrát víc. To
je to, co zamrzí nejvíc. Prý chyba propagace. V Podivínském zpravodaji byla upoutávka, plakáty ve všech obchodech, rozhlas hlásil
o akci každý den, ten, kdo má internet, si mohl podrobnosti přečíst
na stránkách města, e-mailovou poštou bylo rozesláno. Snad by pomohlo, kdyby starosta chodil s pozvánkou do každé domácnosti.

Chválabohu nemáme dalšího takového rodáka, který by si zasloužil vzpomínku.

TŘÍKRÁLOVOU
SBÍRKU.
AŽ POTKÁTE TŘI KRÁLE, KTEŘÍ SE PROKÁŽÍ POVĚŘENÍM
ČESKÉ KATOLICKÉ CHARITY, OTEVŘTE JIM NEJENOM
DVEŘE, ALE TAKÉ SVÁ SRDCE. JE STÁLE MNOHO LIDÍ,
KTEŘÍ VAŠI POMOC POTŘEBUJÍ.
VĚZTE TAKÉ, ŽE KOLEDNÍCI JSOU LECKDY MALÉ DĚTI,
KTERÉ JSOU NĚKDY VELMI PŘEKVAPENI NEGATIVNÍ
REAKCÍ NĚKTERÝCH SPOLUOBČANŮ. NEOKRÁDEJTE
JE O ILUZE JIŽ V TAK RANNÉM VĚKU.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V PODIVÍNĚ BYLA V PŘECHOZÍM ROCE VELMI ÚSPĚŠNÁ. NA CHARITATIVNÍ ÚČELY
SE VYBRALO TÉMĚŘ PADESÁT TISÍC KORUN. DĚKUJI
TEDY VŠEM, KTEŘÍ I PŘES STÁLE SE ZVYŠUJÍCÍ ŽIVOTNÍ NÁKLADY NEMYSLÍ JENOM NA SEBE.
ZA ORGANIZÁTORY
Stanislav Machovský
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Chtěli bychom poděkovat VŠEM, kteří nám v průběhu roku 2011
pomáhali – městu Podivín, dobrovolným hasičům, rodičům, kamarádům a přátelům, kteří nám vždy ochotně pomohou, a také Vám
všem, kteří se námi pořádaných akcí účastníte. Všem vám patří
naše DĚKUJEME!!!
Do nového roku vykračujeme s přáním, aby lidí, kteří budou patřit mezi nás a kteří budou navštěvovat naše akce, bylo stále více.
Aby se naše přání stalo skutečností, oznamujeme, že na našich zkouškách rádi uvidíme nové tváře. A proto neváhejte a nebojte
se nás oslovit nebo kontaktovat buď na e-mailové adrese
chasa.podivin@seznam.cz, nebo v návštěvní knize na www.chasapodivin.estranky.cz, abychom Vám řekli více o tom, kdy a kde se
scházíme.
Stárci a OSCHP

M ě s t s k á k n i h ov n a P o d i v í n
Knižní novinky pro děti
Fanfárie /Kratochvíl, Dvořáková/ – kniha pro nejmenší čtenáře
o čarovné zemi zvané Fanfárie, kde přebývají rošťáci skřítci a fungují
pohádková kouzla
Zvířátka pod Lysou horou /Návrat,Ctirad/ - poetické příběhy pro děti
Kvak a Žbluňk od jara do vánoc /Lobel ,Arnold/ - první čtení pro
školáky
Lichožrouti /Šrut,Pavel/ - vtipná kniha desetiletí pro děti a mládež.
Vítěz Magnesia litera
Straka v říši entropie /Baňková, Markéta/ - fyzikální bajky ze života pro
dospělé i děti. Zvířata v nich luští záhady existence a fungování světa
Knižní novinky pro dospělé
Přemyslovská epopej /Vondruška, Vlastimil/ - první část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů
Střepiny chobotnice aneb národ sobě /Ježek,Vlastimil/ - příběh nové
budovy Národní knihovny a také příběh o autorovi vítězného návrhu
knihovny arch. Janu Kaplickém
Nedobytná šifra /Vašíček,,Arnošt/ - tajemství Voynichova rukopisu,
poslední kniha českého záhadologa
Marta v roce vetřelce /Soukupová, Petra/ - příběh studentky Marty je
psán formou deníku, líčí složité životní období mladé ženy. Autorka je
nositelkou několika literárních cen
Zlatá země /Woodová,Barbora/ - dobrodružný román odehrávající se v Anglii v 19.stol. , líčí životní osudy ženy, která zasvětila svůj život medicíně
Doktor Sax /Kerouac, Jack/ - fantaskní vyprávění o doktoru Saxovi, který bojuje s Hadem, představitelem zla, jež chce pohltit svět - parodie
Svědek na zabití /Kmenta,Jaroslav/ -příběh o bývalém vekslákovi, který se stal členem podsvětí a také poradcem čečenské maﬁe.Po mnoha
letech vstupuje do programu na ochranu svědků a pomáhá policii objasnit mnohá tajemství organizovaného zločinu
Temnota /Janečková,Klára/ - česká detektivka
Rozpusť vlasy, otevři bránu /Šochová ,Anna/ - bývalé spolužačky se
scházejí na abiturientském srazu. Po mnoha letech odloučení se opět
sblíží. Od této chvíle se jejich osudy začnou podivně proplétat . Jedna
z nich totiž disponuje parapsychickými schopnostmi
Jak se dožít 100 let /Stone,Gene/ - tajemství lidí, kteří nejsou nikdy
nemocní

Příjemné prožití vánočních svátků
a pevné zdraví v roce 2012 přeje
Hana Ocelíková
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Kronika města Podivín
Rok 1911
Tento rok byl zneklidněn neustálými třenicemi a sváry mezi
obyvatelstvem. Příčina všech neshod byla vlečná dráha do škrobárny, postavená na obecních pozemkách, které nebyly škrobárně pronajaty ani prodány. Jako viníci tohoto stavu byli označováni starosta
J. Pochylý a radní Ant. Nebuda. Zejména poslednější byl označován jako původce nezdaru a osobou, která starostu úplně ovládala.
Občané (kontrahenti), mající ze škrobárny určitý prospěch, dále
osobní přátelé Pochylého a Nebudovi, omlouvali čin Pochylého,
jímž neblahý stav se škrobárnou nastal a byli nakloněni k smírnému
vyrovnání sporu se škrobárnou. Ostatní obyvatelstvo však odsuzovalo přehmat původce a houževnatě se domáhalo uplatnění práva
obce, jako majitele pozemků, na nichž byla vlečka postavena. Tato
protichůdná stanoviska vyvrcholila se k zjevnému nepřátelství, projevované zejména ve schůzích obecního výboru. Ze všech schůzí
výboru ani jedna schůze s kladným výsledkem se neskončila, neboť
početně silná oposice každé jednání zmařila. Jedině co připustila
k usnesení bylo, aby byla podána žaloba na škrobárnu za podpis
uzavřené nájemní smlouvy (1/2 1911).
Důsledek tohoto nepřátelského zápolení byl, že si oposice vynutila konání revise veškerých obecních účtů od r. 1890 a tím veřejně
projevila nedůvěru vůči Ant. Nebudovi, jako tehdejšímu a nápotomnímu starostovi.
Obecní revisi provedl komisař mor. zem. výboru účetní rada Antonín Syrový a po jednoroční revisi zjistil, že od roku 1864 do roku
1910 použila správa obce 28.000 K z kmenového jmění na výdaje
běžné a že v účtech se objevily i číselné závady, jichž zavinění připisoval tehdejším obecním tajemníkům.
Očekávání, že se v účtech objeví zpronevěry aneb úmyslné poškozování svěřeného jmění, se nesplnilo. Zemský revident ve své
zprávě prohlásil, že v účtech ničeho neshledal co by potvrzovalo
domněnku, že by některé osoby ze jmění obecního se obohacovaly. Závěr revisní zprávy končil, že z kmenového jmění neoprávněně použité obnosy nutno zase kmenovému jmění nahraditi a sice
v částce 20.000 K ve splátkách po 1000 K ročně.
-rm-
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Podivínské maminky děkují touto cestou všem, kteří je podporovali a pomáhali při konání akcí pro děti
v Podivíně v roce 2011, a to zejména radním
a zastupitelům města, panu faráři Pavlu Křivému, tatínkům a všem těm, kteří byli ochotni
přiložit „ruku k dílu“. Největší dík patří všem
dětem, které na naše akce chodí a tím nám dodávají chuť do další práce.
Přejeme všem dětem a jejich rodinám krásné Vánoce, šťastný nový rok a budeme se těšit
na společné akce v roce 2012.
Za Podivínské maminky
Markéta Berková, Hana Jeřelová,
Monika Kratochvílová

Průvod světlušek
V sobotu 15. října 2011 se konal za příznivého počasí Průvod světlušek. První část akce se uskutečnila na farním dvoře, kde se sešly děti
se světýlky všeho druhu. Byly to lampiony, lampičky, svítící čelenky, tyčinky, tykadýlka. U ohně si děti opekly špekáčky, zatímco ve farní maštali probíhala tvořivá dílna, kde si děti vyráběly zvířátka z keramických
květináčů, akrylových barev, papíru, korálků, peříček. Po vyhlášení tří
nejlepších lampiónů všichni s nadšením zhlédli vystoupení ohnivých
mužíčků „DUBIA FORTUNA“. Jakmile se začalo stmívat, pokračoval
program průvodem „světlušek“ na dětské hřiště Na Hliníkách. Do kroku
vyhrával místní rozhlas dětské písničky. Na konci cesty byly děti odměněny sladkou odměnou a celá akce
byla ukončena vypuštěním lampionku
štěstí.
Chtěly
bychom
poděkovat p. faráři
Křivému a Městu Podivín za podporu a
pomoc se zajištěním
akce.
Markéta Berková,
Hana Jeřelová,
Monika Kratochvílová

Setkání s Mikulášem
V sobotu 3.12.2011 proběhlo
čtvrté „Setkání s Mikulášem“,
které se opět konalo na hodovém sóle. Počasí letos vyšlo, a
tak jsme si užili sváteční adventní atmosféru bez velkých mrazů
a závějí.
Na prostranství za městskou
halou jsme letos přichystali vánoční jarmark, kde byly ke koupi
vánoční svíčky, háčkované ozdoby, ručně vyráběná bižuterie,
keramika, batikovaná trička,
perníčky. Ve stanu vedle jarmarečních stánků bylo podáváno
občerstvení ve formě čaje, svařeného vína a domácích sladkostí.
Kulturní program zahájila koleda Narodil se Kristus Pán, kterou zahrál na trubku Pavel Kadrnka ml., poté následovalo vystoupení pěveckého sboru Melodika, dětského kroužku Ratolest při YMCA T.S., žáků
1. a 2. třídy Základní školy v Podivíně a žáků ZUŠ Velké Bílovice. Závěr
obstarala opět hra na trubku – koleda Tichá noc.
V průběhu kulturního vystoupení za námi přišel Mikuláš, všechny
krátce pozdravil a na konci odpoledne dětem rozdal mikulášskou nadílku.
Barevnou a jiskřivou tečkou celého odpoledne se stal slavnostní
ohňostroj.
Děkujeme paní Dagmar Osičkové, že nás mile a hřejivě celým programem provázela…
Jsme si vědomy špatného ozvučení, na které nás mnozí z vás upozorňovali. Příští rok už „nenecháme nic náhodě“ a celou akci odborně
zajistí profesionální zvukař.

Za sponzorské dary na „Setkání s Mikulášem“ děkujeme:
ZPF akademie Ing. Vladimír Kos; Wine service s.r.o., ZPF akademie Jaroslav Čapka; Petr Jeřela – teplo – voda - plyn; Z&Z rolety,
žaluzie, vrata; OK. Atelier s.r.o. ,OMEGA plus s.r.o., Radim Hájek;
VNC stroj s.r.o., Alexandr Čapka; SHS Design; Autodílna Milan Hrdlička; Zednictví Petr Foret; Střechy Radim Pacal; Ing. Radim Mildner;
Řeznictví Michal Rybka; Autoservis-pneuservis Radek Rylka;; Vladimíra Rosáková; MK-Servis; Pavel Knébl ml.; hračky Wiky; Racio
Břeclav; Železářství Hřebačka, JOHNNY SERVIS BRNO - pronájem a prodej mobilních WC, párty stany, mobilní oplocení. Velké dík
patří panu Petru Štefanovi za instalaci osvětlení celého prostranství.
Také děkujeme manželům Dohnalovým za uvaření výborného svařeného vína a čaje. A také maminkám a babičkám, které s chutí
upekly sladké dobroty.
Prostě děkujeme všem, kteří nám pomáhali při realizaci tohoto
svátečního odpoledne.
Markéta Berková, Hana Jeřelová, Monika Kratochvílová

12 YMCA – SKAUTský oddíl
přeje všem občanům města
radostné svátky a hodně úspěchů
v následujícím roce,
radním a zastupitelům města přeje totéž
a děkuje za podporu činnosti oddílu.
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NAHLÉDNUTÍ DO MŠ
Novinky z mateřské školky
• Počítače ve třídách
V červnu minulého školního roku dostala naše mateřská škola darem od Ředitelství Celní správy Brno čtyři počítače do tříd pro děti.
Nepatříme sice mezi ty, kteří IT techniku na dosah dětí přehání, ale
na straně druhé, počítače dnes patří k základním vzdělávacím prostředkům a na našem trhu jsou dostupné hodnotné výukové programy pro předškolní věk.
Se zapojením počítačů jsme z důvodu zvykání si nových dětí vyčkaly až na říjen. Děti byly nadšeny. Počáteční nesváry o to „kdo je
teď na řadě“ jsou již překonány. Děti si zvykly na pravidla střídání se
navzájem a mají další možnost obohacení činností v MŠ.

• Facebook
Od října 2011 naleznete čerstvé aktuality o dění na naší školce
nejen na našich webových stránkách, ale i na facebooku.
www.ms-podivin.estranky.cz
http://www.facebook.com/pages/M%C5%A0-Podiv%C3%ADn/
231808520213952

• Projekt Medvídek Nivea
V zimním a jarním období připravila naše škola pro děti předškolního věku a děti s odloženou školní docházkou projekt Medvídek Nivea. Tento projekt je dalším obohacením činností dětí a je
zpracován na základě dlouholetých zkušeností z předchozích let
(připomínky pedagogů, gesce paní Doc., PhDr. Evy Opravilové CSc.
z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze - více než 8 letá
tradice).
Na základě vstupu do tohoto projektu obdržela naše MŠ spoustu
zajímavých materiálů rozvíjejících tvořivost, myšlení a fantazii dětí.
Projekt vychází z RVP, který je v současné době závazným dokumentem pro předškolní vzdělávání v ČR a dává pedagogům inspiraci pro
jejich práci.
Projekt je směřován nejen k podpoře individuálního rozvoje dítěte, ale též k rozvoji činností v kolektivu.
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• Bruslení našich předškoláčků
V listopadu 2011 dostala naše mateřská škola nabídku od sportovního
hokejového klubu HC Lvi Břeclav na výuku bruslení předškolních dětí.
Nabídka byla zajímavá, a tak jsme ji uvítaly. Musím přiznat, že
v prvním okamžiku při uvědomění si nebezpečí možnosti úrazů na
ledě jsme trochu váhaly, zda rodiče oslovit. Nabídka se týkala pouze
nejstarších dětí, tedy děvčat a chlapců, kteří v příštím školním roce
nastupují do školy. Ve finále se přihlásilo 14 dětí z 27 předškoláků a
výuka je již tedy v plném proudu.
Děti se učí bruslit zábavnou formou pod vedením zkušených
trenérů. Odjezd autobusu od MŠ je v domluvených termínech vždy
kolem osmé hodiny ranní tak, aby byly děti včas nazpět k obědu. Děti
vždy doprovází minimálně jedna učitelka. Děti musí mít svoje brusle,
přilbu a vhodné oblečení na zimní stadion.
Bruslení děti baví a je dobře, když je tomuto sportu učí profesionálové.( My, dospělí z MŠ, jsme si zkonstatovali, že by nebylo špatné,
kdyby se nabídka týkala i nás, pro které brusle nejsou tou nejjistější
formou pohybu.) Zkrátka, „Co se v mládí naučíš,…“
Děvčata a kluci tak mají šanci naučit se novému sportu a přiznejme si, že rozvíjení tělesné zdatnosti našich dětí by mělo patřit
k zájmu nás dospělých.
Závěrem bych ráda poděkovala panu J. Klimovičovi, zástupci
hokejového klubu, který je hlavním iniciátorem této akce, za spolupráci, profesionální vedení i zajištění financí.
Výuka i doprava je totiž pro všechny děti zcela zdarma.

•

Přání do nového roku

Závěrem přejeme krásné vánoce a hodně zdraví, úspěchů a krásných zážitků s dětmi v novém roce 2012. I my se budeme snažit zpestřit a obohatit život vašich dětí zajímavými a pestrými aktivitami ve
školce. Víme, že nám v tom budete pomáhat.
Ředitelka MŠ za celý tým zaměstnanců.

Podivínský

zpravodaj

Z Á K L A D N Í Š KO L A
Vážení čtenáři,
už jen krůček chybí do konce roku 2011 a
většina z nás hodnotí, co se mu v uplynulém
roce podařilo, a chystá plány na ten nový.
A jak se vydařil na naší škole? Na internetových stránkách školy je dána výroční
zpráva, ve které si můžete přečíst, co vše
nejen zaměstnanci, ale i žáci za uplynulý rok
zvládli.
Chtěl bych mimo jiné vyzvednout školní
i mimoškolní činnost: Projektové dny – Den
zdraví a Den proti drogám, Školní akademii,
pokračování projektu Ekoškola a s tím související sběr papíru, soutěž “I naše škola má
talenty“, čerpání ﬁnančních prostředků z EU
na modernizaci výuky.
Zastupitelstvo města Podivína uvolnilo
nemalé ﬁnanční prostředky na rekonstrukci
elektroinstalace ve 3. podlaží a rekonstrukci
podlah ve třech třídách.
Rád bych na tomto místě poděkoval všem
pedagogickým pracovníkům, správním zaměstnancům, rodičům, sponzorům, členům
rady, zastupitelstvu města a žákům za vše, co
pro naši školičku v roce 2011 vykonali.
I v následujícím roce jsou naplánovány náročné investiční akce na opravu a rozvoj školy
pro zlepšení podmínek výchovně vzdělávacího procesu.
Rekonstrukcí „přístavby“, která je zatím ve
stádiu přípravy projektu, získáme prostory nezbytné pro nové zázemí školní družiny, která
v dnešní době je nevyhovující nejen po stránce materiální, ale i kapacitní. Dále se zlepší
výukové prostory odborných a jazykových
učeben, protože všichni víme, že současný
stav je zcela nevyhovující. Sice je to velmi ﬁnančně i organizačně náročná akce, ale pro
naši školu zcela nezbytná.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2012
hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních
úspěchů.
M. Cagášek, ředitel školy

ORGANIZAČNÍ
A PERSONÁLNÍ ZMĚNY

Zápis do I. třídy
Ředitelství Základní školy Podivín oznamuje rodičům dětí narozených od 1. 9. 2005
do 31. 8. 2006, že zápis do 1. ročníku se uskuteční ve středu 19. ledna 2012. Slavnostní
zahájení proběhne v 15:00 hod. v prvním patře budovy ZŠ Podivín.
M. Cagášek, ředitel školy

Sběr papíru
Ve dne 10.-11. 11. 2011 žáci přinesli celkem 12 550 kg starého roztříděného papíru. Je to poprvé, co jsme překročili hranici 10 tun. Zřejmě k tomu přispěla motivační pobídka - polovina získané částky za sběr zůstane třídám a druhá polovina částky bude vložena do fondu SRPDŠ.
Z níže uvedeného přehledu zjistíte, že se zapojili nejen žáci I. stupně (jak to bývalo v předcházejícím období), ale i žáci (a rodiče) všech tříd, za což jim patří poděkování.
Třídy:
I. A– 270 kg, I. B – 888 kg, II. – 914 kg, III. – 1 025 kg, IV. – 1 819 kg, V. – 2 708 kg,
VI. A – 1 039 kg, VI. B – 1 963 kg, VII. – 1 130 kg, VIII. – 378 kg, IX. - 423 kg
Nejlepší žáci:
F. Buršík (VI. B) – 804 kg, V. Michal (V.) – 460 kg, A. Včelouchová (V.) – 408 kg, M. Latín (VII)
– 340 kg, A. Míková (VI. A) – 274 kg, V. Rejentík (V.) – 257 kg, E. Kosová (VII.) – 227 kg, M.
Švecová (IV.) – 224 kg, J. Červenec (IV.) – 218 kg, O. Švec (VI.B) – 210 kg, P. Scorvan (IV.)
– 192 kg.

Do Brna za kulturou
Žáci naší školy si i v letošním roce měli možnost ověřit své znalosti angličtiny návštěvou
divadelních představení souboru Domino Theater v Brně. Je to amatérský divadelní soubor,
který navštěvují děti i studenti středních škol. Členové se pod odborným vedením učí herecké průpravě a technice jevištního projevu. Divadelní inscenace jsou paralelně studovány v českém i anglickém jazyce. My navštěvujeme pouze anglická představení. Soubor má
uměleckého vedoucího a odborného jazykového poradce a účastní se českých i zahraničních
divadelních festivalů. Scéna je vždy velmi jednoduše, ale nápaditě řešena, stejně tak i kostýmy
herců. Na představení, která jsou hrána v sále Břetislava Bakaly, jezdí žáci 6.- 9. tříd. 25. října
jsme zhlédli Shakespearovo Zkrocení zlé ženy. Děj byl posunut do doby nástupu feminismu,
byl samozřejmě trochu upravený, nepostrádal humor a všichni diváci se dobře bavili. 14. 12.
se žáci šestých tříd vypraví na interaktivní Breaking the wall (o městě, které si obyvatelé po
jednom nedorozumění rozdělili zdí, ale po čase ji opět zbourali) a poslední výlet angličtinářů
za kulturou v tomto kalendářním roce bude v předvánočním týdnu a uvidíme grotesku s názvem Slapstick.
J. Harnušková

I když máme za sebou 3 měsíce povinné školní docházky, došlo k personálním
změnám z důvodu odchodu dvou učitelek
na mateřskou dovolenou. 1. 10. 2011 odešla paní Mgr. I. Šemorová a na její místo
nastoupila paní Mgr. V. Mihalíková, která
byla vybrána na základě výběrového řízení
ze 27 přihlášených uchazečů.
Od 1. 12. 2011 nastoupila na MD
i paní Bc. A. Veselá. V tomto případě nebylo nutné vyhlásit výběrové řízení, protože
její vyučovací předměty byly přiděleny pí
V. Holubové a pí Z. Pálkové, které patří
k pedagogickému sboru naší školy.
Z organizačních důvodů (odchody na
MD, dělení hodin v 6.ročníku) bylo nezbytně nutné k výše uvedenému datu změnit
rozvrh hodin v 6. – 9. ročníku.
M. Cagášek, ředitel školy
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Z Á K L A D N Í Š KO L A
Halloween 2011
Letošní rok jsme se my, deváťáci, rozhodli udělat pro žáky 1. - 3. ročníku Halloween
party. Jejím účelem bylo nejen to, abychom
se vyvlekli z vyučování, ale hlavně abychom
zpříjemnili den mladším žákům.
Když se všechny děti, oblečené do halloweenských kostýmů, shromáždily ve cvičebně, měly ve tváři trochu starostlivý pohled
a někteří se i báli. Taky nebylo divu, když
z každého rohu tělocvičny se ozýval jiný zvuk
a někteří jejich hostitelé jim na strachu jistě
moc neubrali.
Párty začala skupinkou her, při kterých se

Novinky
ze školní družiny
Letos už naši družinu navštívili
Mumínci i Dášenka – prostřednictvím
čtení na pokračování, které děti velmi
přivítaly. Během čtení vznikaly nejrůznější obrázky muminích domečků, létajících Bambulů nebo Dášenky
v různých situacích (Dášenka v krabici,
Dášenka v botě..).
Ve společném čtení knížek budeme
pokračovat po zbytek školního roku,
v nejbližší době nás čekají Šmoulové
– už proběhla soutěž o výrobu šmoulí
vesničky – vítězky Magdička Švecová
a Terezka Bartošíková si daly opravdu
záležet. Vybrat vítěze bylo ale nesmírně obtížné, a tak všechny děti dostaly
za odměnu do družiny nové trojhranné
pastelky pro jejich tvoření.
I v naší družině probíhá příprava na
Vánoce, za sebou už máme výrobu adventních věnečků, jejichž vůně se linula po celé škole, čeká nás ještě barvení
dřevěných betlémků a nacvičování koled na besídku v Podivínském penzionu
a mnoho dalšího.
Touto cestou bych chtěla pochválit
všechny děti za snahu, pracovitost a
usměvavost, se kterou do školní družiny chodí každý den, a přeji Vám, děti,
krásné Vánoce a kouzelné prázdniny.
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naše malá strašidla jistě
skvěle pobavila a určitě
i pochutnala, protože
za každou dobře splněnou překážku dostala
nějaký ten pamlsek.
Pak jsme si pustili
největší hity čarodějnických let a začali zpívat
a tancovat. Mezi námi
se dokonce našel i jeden skrytý čarodějnický
talent Danuška.
Zabavit mladé čarodějky, čaroděje a příšerky z lesa není vůbec
lehký úkol, ale rozesmát
je, to už je jiná. Společně jsme si zahráli i skvělou hru, která sklidila
jeden z největších potlesků. Myslím, že všem
se velice líbila a vykouzlila jim usměv na tváři.
Jelikož nám do konce naší párty zbývalo
ještě dost času, tak jsme si zahráli hru městečko Halloween (její pravá verze je městečko
Palermo). Při této hře nám zvítězili dobří obyvatelé lesa, což většinu z nich velice potěšilo.
Celý program jsme ukončili písní „Jede,

jede mašinka“ a pozváním na další Halloween
party. Chtěli bychom poděkovat všem maskám, které se zúčastnily a těšíme se na vás
příští rok!
Halloween pořádali: Kristýna Líčková,
Veronika Městecká, Aneta Rylková, Eliška
Létalová, Nela Shved, Martin Mačica, Pavel
Švrček a Štěpán Plundrák.
Kristýna Líčková

Rukodělný kroužek
I v tomto školním roce se pro děti IV. třídy otevřel rukodělný kroužek, který probíhá
každé druhé úterý od 15. – 17. hodin ve školní družině. V tomto kroužku se děti seznámí
s netradičními postupy a materiály, ze kterých lze vytvořit něco pěkného a zajímavého.
Letos jsme s děvčaty – žádného kluka jsme nenalákaly – pracovaly s textilem a šablonami,
odlévaly jsme mýdlo a pustily jsme se do obtížného úkolu – výroby drátovaného náhrdelníku. Holky se do práce pustily s velkým nadšením a i přes občasné nezdary se nevzdaly a
brzy jim pod rukama vznikly neuvěřitelně krásné věci.
Pálková Zuzana, ŠD

Pyžamová párty 25.11.2011
Letos děvčata z pátého ročníku uspořádala pro I. a II. ročník „ Pyžamovou párty“, které
se zúčastnilo kolem 60 dětí v pyžamových oblečcích a nočních košilkách.
Připraveny byly různé soutěže a sladká
odměna. Byla vidět radost a úsměv na dětských tvářích. Myslíme si, že se nám letošní

akce povedla a všichni byli spokojeni.
Děkujeme paní Průdkové za sponzorské
dary, které nám k soutěžím a vyzdobení cvičebny věnovala.
Program a celou akci připravily: Eliška Rotterová, Tereza Fridrichová, Hana Mildnerová a
Alžběta Průdková, žákyně 5. třídy.
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Z Á K L A D N Í Š KO L A
MIKULÁŠ NA NAŠÍ ŠKOLE
V pondělí 5. prosince se na chodbách naší
školy rozřinčely řetězy. Žáci devátého ročníku
přestrojení za mikuláše, dva anděly a čerty,
si pro ostatní žáky školy připravili mikulášské
dopoledne.
Když se řinčení řetězů ozvalo před dveřmi prvních tříd, prvňáčci obavou ani nedutali.
Mnozí pak ale odvážně a krásně zarecitovali či zazpívali mikulášské písničky, básničky a dostali sladkou odměnu. Stejné to bylo
i v ostatních třídách prvního stupně. I když
čerti pouštěli hrůzu, byli nakonec milosrdní a
nikoho z prvního stupně do pekla neodnesli. Na druhém stupni čerti rozdávali víc uhlí a
brambor a dokonce se jim podařilo nacpat do
pytle pár hříšných duší. Došlo i k justičnímu
omylu, když čert strčil do pytle a odnesl premianta osmé třídy Jendu Rybku.
Chtěla bych touto cestou poděkovat deváťákům za jejich chuť vymýšlet zpestření
vyučování pro žáky naší školy. Je to v pořadí
už několikátá akce, kterou si deváťáci sami
připravili a která se stejně jako ty předchozí
setkala se s velkým ohlasem.
Pavla Schallenbergerová

DEN ZDRAVÍ A DEN PROTI DROGÁM
Také letos u nás na konci listopadu proběhl projektový den zaměřený na prevenci
týkající se primární ochrany zdraví, který by
měl žáky přimět k tomu, aby zapřemýšleli
nad tím, jak moc mohou své zdraví ovlivnit
svým správným rozhodnutím a správnými
životními návyky. Koordinátorkou tohoto
projektu je Mgr. M. Svobodová, která je
metodikem prevence na naší škole.
Projektu se účastní všichni žáci druhého stupně. Pro každý ročník je dáno téma

prevence – šesťáci zpracovávali téma
Anorexie, bulimie, prevence nemocí.
Sedmáci si připravili materiál k tématu
Kouření a marihuana. Osmáky čekalo
téma Alkohol, závislost na internetu a sociálních sítích, na deváťáky téma Drogy.
Žáci byli rozděleni do skupinek, v rámci
domácí přípravy si shromáždili písemný
i obrazový materiál, ve škole pak materiál
využili a na velký výkres připravovali prezentaci. Cílem prezentací bylo připravit
obrazový arch s informacemi, které by měly nastínit nejen pojmenování
a charakteristiku daného jevu, ohrožujícího zdraví, ale snažit se přimět
spolužáky přemýšlet o tom, proč je důležité se právě tohoto škodlivého
jevu vyvarovat.
Výslednou prezentaci pak pod vedením paní učitelky Svobodové
žáci přednesli před spolužáky a navodila se diskuze.
Pavla Schallenbergerová

ZŠ Podivín

MěÚ Podivín

SRPDŠ Podivín

Vás srdečně zvou na

VIII. Školní ples ZŠ Podivín
2. března 2012 v Městské hale
20.00 hod. zahájení plesu
20.30 hod. předtančení žáků
K tanci a poslechu hraje
hudební skupina RAFFAEL
Vstupné 70,- Kč

místenka 30 Kč,-

bohatá tombola
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Sloupek pro družstevníky a
vlastníky bytů
Opět jsme v závěru roku, kdy se obvykle dělá rekapitulace činnosti. Co jsme si naplánovali a co jsme z toho splnili, nebo udělali
navíc a někdy také neudělali. V tomto momentě se věci mohou
zdát nedůležité, ale s časovým odstupem se věci nedůležité mohou
stát velmi důležité.
Proč ten důležitý úvod? Chci jen naznačit, že již nejméně 10 let
se intenzivně hovoří o zateplování domů, velkých opravách, které
se neustále odkládaly pro nedostatek peněz. Jak jsem již v minulém „Zpravodaji“ psal o nedostatečné tvorbě fondu domů, tak
od příštího roku se veškeré opravy zdraží. Nejedná se ale jenom
o opravy, ale o celkových nákladech domu a bytů v důsledku stále
vyšších cen energií a také DPH.
Tak jako každý rok se budou provádět odpočty vodoměrů
v bytech. Proto, kdo bude v závěru roku mimo byt, domluvte se na
provedení odpočtu s domovním důvěrníkem.
Jelikož je to poslední „Zpravodaj“ v tomto roce přeji Vám hezké
prožití svátků vánočních a závěr roku. Do příštího roku Vám přeji
hodně zdraví, úspěchy v práci i v životě a spokojené bydlení.
Pospíšil Jiří

Kontrola příspěvků ?
Občas píši do Zpravodaje, v čísle č. 3 jsem měla dva příspěvky.
Když jsem je po obdržení Zpravodaje pročítala, nevěřila jsem svým
očím. Slova, která jsem rozdělila na konci řádku, se objevila ve Zpravodaji v textu uprostřed řádku rozdělená!
Doposud jsem se s takovým jevem nesetkala, ani nečetla. Teď si do
budoucna dám pozor, abych ve svém příspěvku nepoužila rozdělovací
znaménko.
Havlová Jarmila

Křižovatka, bezpečnost
Jedná se mi o bezpečnost dětí, které jdou ráno do školy a přecházejí křižovatku ulic B. Němcové, Úlehlova, Bratislavská. Můj osobní zážitek dne 10. října t.r.: přecházela jsem s dětmi tuto křižovatku. Jedoucí
auto od pekárny zastavilo a dalo nám přednost, abychom mohli přejít.
Tak jsme vykročili do křižovatky. Když jsme byli v polovině, z druhé
strany se přiřítilo auto bez zastavení, div nás nesebralo s sebou. Lekla
jsem se, ztuhla, varovala děti, aby zůstaly stát. Sleduji od domu, že
téměř žádné auto dětem nedává přednost, ﬁčí si to fofrem dál. Obrátila
jsem se na vedoucího Policie v Podivíně pana Kulhavého a seznámila
jsem ho se svým osobním zážitkem. Současně jsem žádala, aby na
této křižovatce občas hlídal policista. Stačí v době 7.20 do 7.40 hodin.
Bylo mi přislíbeno, že bude náprava; přechází zde asi 8 dětí prvního
stupně základní školy.
Uběhl měsíc a slib zůstal slibem, nic se nestalo. A řidiči této situace
využívají.
Havlová Jarmila, Boženy Němcové, Podivín

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s.
Základní organizace Bulhary - Lednice
Končí pomalu rok 2011, a proto bychom touto cestou rádi poděkovali všem, kteří nás podporují v naší činnosti. Děkujeme maminkám,
které při námi pořádané burze ošacení a hraček pro děti neprodané
oblečení darovaly do kojeneckého ústavu a dětského domova.

vstřícnost a rehabilitační cvičení v bazénu po celý rok 2011.
Všem přejeme příjemné prožití svátků vánočních, zdraví a pohodu
do roku 2012.
Výbor ZO

Z Lednice:

paní Lukáškové Evě, Cupalové Anně, Vaníčkové Ivě,
Hetešové Aleně, Hirthové Heleně, Kučeříkové Staňce.
Z Hlohovce: paní Zobačové a Pešové.
Z Bulhar:
paní Kalužíkové, Káňové.
O odvezení a předání věcí se postarala paní Hetešová. Výtěžek
z burzy 1.100 Kč byl zaslán Charitě.
Děkujeme obecním a městským úřadům za poskytnutí dotací
a darů na činnost, pronájem Kulturního domu Bulhary, prostor v Penzionu Lednice pro schůzovou činnost a konání akcí v průběhu roku.
Děkujeme panu Petru Gálovi, který nás ze všech zájezdů přivezl
ve zdraví.
Zvlášť děkujeme paní ředitelce a personálu Lázní Perla Lednice za

Krásné prožití svátků vánočních,
klid a pohoda ať vejde
pod vaši střechu a jiskřičky
vánočního štěstí ať září ve vás
po celý rok 2012.
Hodně dobrých zpráv
a pěkných dnů v roce příštím
přeje KDÚ-ČSL Podivín.
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VZPOMÍNKA NA VÝZNAMNÉHO RODÁKA
V čase, kdy zájem o vážnou hudbu není
ve středu pozornosti občanské veřejnosti, nabídla pražská společnost „Domovem české
hudby“ s podporou dalších institucí, včetně
našeho města, koncert věnovaný připomínce
našeho rodáka.
Je jím Adolf GLASSPIEGEL, který později používal příjmení SKLENÁŘ. Narodil se
12. ledna 1910 v Podivíně, jeho rodný dům se
nacházel v části Horní Valy, číslo popisné 22
/v sousedství bývalé mateřské školy/. V Podivíně navštěvoval Základní školu a protože
projevoval nevšední hudební nadání, pokračoval ve studiu na brněnské konzervatoři a
následně i na pražské hudební akademii.

Z ČINNOSTI ORGANIZACE
SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
V PODIVÍNĚ
V březnu se již pravidelně koná členská
schůze. Ze 263 členů se účastní asi 100.
Od března do června jsme 3x v měsíci
jezdili plavat do lázní Lednice. Měsíčně se
plavání účastnilo 40 - 42 osob. V letošním
roce stoupl zájem členů o termální lázně
v Maďarsku. Celkem jsme je navštívili 6x a
ještě plánujeme jeden zájezd v prosinci. Každého zájezdu se účastnilo 49 – 50 osob.
14. května jsme oslavili Den matek.
Oslavu zahájili krátkým vystoupením žáci
základní školy. K poslechu i tanci zahrála muzika. Každá členka dostala květinu
a sladkou pozornost. Rekondiční pobyt
byl od 16. do 21. 7. v Janských Lázních,
účastnilo se ho 49 osob. V září se uskutečnil zájezd v počtu 50 osob do Kutné Hory.
Na divadelní představení „Maryša“ v Boleradicích jely dva autobusy s 90 účastníky.
V prosinci navštíví 49 osob Mahenovo divadlo v Brně. Poslední akcí pak bude předvánoční zpívání v sále Besedního domu.
Mikulášského zpívání se zúčastní i soubor
„LANŠTORFČANÉ“.
Výbor STP v Podivíně

Po ukončení studií působil před druhou
světovou válkou jako skladatel a aranžér
v řadě pražských divadel a rovněž v rozhlase. Za války byl pro svůj židovský původ internován v koncentračním táboře, ale dožil se
osvobození. Tragický osud však potkal všechny jeho blízké. Matka Kateřina /1870/, bratr
Josef /1895/, sestra Gerta provdaná Ringwaldová /1900/ i Edita provdaná Spitzová /1909/
holocaust nepřežili.
Ale vraťme se k osobě skladatele Dolﬁmu,
jak ho početné podivínské ctitelky oslovovaly.
V čase jeho mládí bylo naše město vyhlášené
svým bohatým kulturním a sportovním životem a v nové svobodné republice se stali mladí židé jeho plnohodnotnou součástí. Vedle známého sportovního
klubu MAKABI, bylo to především
z oblasti muzicírování velice známé hudební těleso, které vedl stavební technik Josef Hruška /1881/,
po něm převzal řízení holičský
mistr Karel Šauman /1904/. Právě
v tomto tělese mohl velice užitečně uplatnit Adolf Glasspiegel své
hudební znalosti. Naleznete ho na
dobových fotograﬁích souboru z let
1930 a 1936, kdy kapela měla obsazení jak dechovými, tak i smyčcovými nástroji.
Vedle náročných koncertů vážné hudby si dovolilo těleso příležitostně doprovodit i různé zájezdové
skupiny, které do regionů zajížděly
se zpěvohrami a operetami. Zde sehrál Adolf nezastupitelnou roli jako
hudební profesionál, jako zdatný
klavírista, ale především jako užitečný poradce oběma dirigentům.

I se značným odstupem času na jeho působení s potěšením vzpomíná dnes již čtyřiadevadesátiletá paní Anna Čapková, rozená
Lucká, kterou v mládí vyučoval hře na klavír.
Jak si ve vzpomínkách vybavuje, se šarmem
jemu vlastním dokázal zazvonit u domu jejích
rodičů s prosbou, zda si může přehrát hudební motiv, který ho právě napadl, inu talent od
Boha.
Další pěknou vzpomínku na tohoto umělce a znamenitého společníka uchovávají
v rodině paní Marie Ustohalové. Ta na jeho
působení ráda vzpomínala, kdy příležitostně
muzicíroval na klavír v kavárně otce Obdržálka, /dnes restaurant „U Františka“/. Ani po
válce nezapomněl na dobré přátele. Zvláště
si připomínala jednu z návštěv v padesátých
letech, kdy měla příležitost představit ho svým
synům, Miroslavu i začínajícímu klavíristovi
Ctiborovi. A to zvláště proto, že si po letech
zahrál právě na klavíru, který se zachoval
z tatínkovy restaurace.
Jistě by se našla mezi občany ještě řada
dalších vzpomínek na tohoto nevšedního rodáka, i když pamětníků den ze dne ubývá. Ale
o jednom jsem přesvědčen; potěšilo by ho,
že podivínští i po 55 letech od jeho úmrtí na
něho nezapomněli. Za toto připomenutí patří
srdečné poděkovaní aktérům krásného koncertu, který se uskutečnil 26. listopadu 2011.
Bravurní přednes profesorky Ester Godovské,
charizmatický violoncellista Jan Ždánský, mladickým šarmem překypující konzervatorista
zpěvák Štěpán Klouček s kolegyní, zůstanou
dlouho v myslích nadšených návštěvníků. Mohou proto litovat všichni, kteří tuto mimořádnou příležitost ke své škodě promeškali.
Vlastimil Němeček

Vážení kolegové rybáři,
další rybářská sezóna je za námi a je na nás zhodnotit ji, zda byla úspěšná či nikoli. Domov
našich rybích přátel uzavřela ledová krusta a nám nezbývá nic, než vzpomínat na rozkvetlé
stromy a chvějící se splávek na vodní hladině či kachní rodinku krmící se u mladého rákosového
pole. Zavzpomínat na táhnoucí husy a nekonečné diskuse s přáteli rybáři. Dost melancholie, milí
kolegové, řekněme si, co nás ještě čeká.
Den před Silvestrem, 30. 12. 2011 se u bůdy na šutráku od 9:00 hod, oﬁciálně rozloučíme se
starým rybářským rokem. Přijďte zavzpomínat u praskajícího ohně a s dobrým svařákem na to,
kdy k nám příroda byla vlídná a my se mohli věnovat svému milovanému koníčku. Tím oﬁciálně
ukončíme rok 2011, ale ne na dlouho, protože již druhou lednovou neděli 8. 1. 2012 v 9:00 hodin
proběhne v malém sále Sportovní haly jako již tradičně Výroční členská schůze. Očekáváme
Vaši aktivní účast, protože i zde můžete vyjádřit svůj názor na činnost naší organizace. Další
akcí v pořadí, na kterou bychom Vás chtěli pozvat, je 1. Rybářský ples, který se uskuteční
v sále Besedního domu. Ples začíná ve 20:00 hodin dne 14. ledna 2012. Jsme přesvědčeni, že
tuto naši novou akci podpoříte hojnou účastí a že spolu s námi založíte novou tradici. Podrobné
informace sledujte na pozvánkách, plakátech, vývěsce a na webových stránkách http://mrspodivin.webnode.cz/.
Jako již tradičně je pro Vás připravena na leden akce, kterou pořádá Českomoravský
kaprařský spolek. Šestý ročník Carp Show Moravia 2012 proběhne v DK Delta Břeclav dne
14. ledna od 9:00 hodin. Rybářská prodejní výstava předních českých výrobců a dovozců návnad, nástrah a rybářského vybavení spojená s promítáním ﬁlmu Žijeme lovem kaprů, vyprávění
s legendárním Daliborem Hašpicou či exkluzivním hostem akce Janem Mertensem z Belgie. Na
této akci potkáte kaprařská esa nejen z Čech, Moravy a Slovenska. Přijďte oslavit svátek české
kaprařiny. Informace o akci a soutěži o vstupenky najdete na www.kaprarskyspolek.cz
Milí kolegové, obyvatelé města Podivína, zanedlouho se rozloučíme s rokem 2011 a přivítáme nový rok. Je jen na nás, jaký bude. Přeji si sám za sebe, ale i za Vás, aby to byl rok úspěšný,
rok plný nového, rok, který nám dovolí dělat věci, které nás baví a jsou příjemné. Pokud Vás
potká nějaká bouřka, přeji Vám, aby byly věci příjemné a bouřky v harmonii. Přeji Vám hodně
úspěchů, Božího požehnání a zdraví pevné jako žula Vám i Vašim blízkým. Přeji Vám také mnoho pověstného rybářského štěstí.
S úctou za MO MRS Podivín Petr Tydlačka
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Sázení lípy
V pátek 28. října se sešli podivínští sokolové na „Starém koupališti“, v krásném koutu přírody u staré Dyje. Již počtvrté sem přivezli
lípu, aby ji zasadili na upomínku založení Československa. Lípa se
sázela tradičně za asistence pana starosty Machovského. Na všechny
přítomné čekalo u plápolajícího krbu dobré občerstvení, od opékaných uzenin po výborné sladkosti z domácích kuchyní. Podzimem
zabarvenou přírodou se proběhly i děti, pro které byla nachystána stopařská stezka. Děti běžely od stopy ke stopě a cestou mohly hádat,
které zvířátko na ně čeká s úkolem. Všichni, kteří na akci „Sázení
lípy“ dorazili, se přesvědčili, že i v podzimním pošmourném dni může
být venku příjemně.
M. Robošová

Traﬁka roku 2011 je v Podivíně.
Soutěž o nejhezčí
a zároveň o nejlépe
vstřícnou obsluhu
zákazníků vyhlásil
největší český distributor tisku První novinová společnost
(PNS).
Zahájení soutěže TRAFIKA ROKU
2011 proběhlo 22. 7.
2011. Atraktivní a luxusní ceny čekají na
stánkaře, kteří uspějí
v soutěži Traﬁka roku.
Toto klání vyhlašuje
letos poprvé holding
PNS – váš distributor
tisku.
Cíl soutěže: Soutěž
by měla zdůraznit
význam traﬁkantské
profese a ukázat, jak
příjemné můžou být traﬁky jak pro zákazníka, tak i pro prodejce.
Podmínky soutěže:
Zašlete alespoň dvě fotograﬁe vaší traﬁky – jednu zvnějšku, druhou
zevnitř.
Popište (stačí opravdu velmi stručně) vaše podnikání – jaký tisk jde nejlépe na odbyt, jakému dalšímu zboží kromě tisku se ve vaší traﬁce nejvíce daří a případně nám můžete napsat (není to podmínkou), čím se
odlišuje vaše traﬁka od konkurence. Uzávěrka soutěže 15. září 2011.
Taková byla kritéria soutěže, které se zúčastnil Pavel Knebl – traﬁkant (ul.Nerudova 936/2a), jenž tuto profesi zastává již šestnáct let.

Netušil, ale zároveň doufal, že se dostane do užšího ﬁnále. První nečekaná návštěva poroty (až z Prahy) při kontrole mu dala za pravdu.
Byl vybrán mezi čtyři účastníky ﬁnále, jež se uskutečnilo 9. listopadu
2011 v 18:30 hod. ve 27. patře budovy luxusního hotelu City Toner
v Praze. Za účasti předních vydavatelů a distributorů tisku (asi 200) byl
za potlesku vyhodnocen a v záři blesků fotografů mu moderátor Václav Postránecký a Marta Kubišová předali cenu Absolutního vítěze
prvního ročníku soutěže Traﬁka roku. Jak sám říká: „Titul TRAFIKA
ROKU je vrcholem mé traﬁkantské kariéry, ale i závazkem. Děkuji všem
zákazníkům, kteří mně poblahopřáli k získání titulu a dobré reprezentaci města Podivína“.
Zdenek Hasilík

Tělocvičná jednota Sokol Podivín
při příležitosti 150. výročí založení ČOS a 140. výročí založení TJ
Sokol v Podivíně
srdečně zve na

ŽUPNÍ REPREZENTAČNÍ PLES
který se koná 4. února 2012 od 20.00 hodin
v kulturním zařízení města Podivína
k tanci i poslechu hrají
hudební skupina „TORNÁDO“
vstupné 100,- Kč
Bohatá tombola.
Občerstvení zajišťuje restaurace SPORT.
Předprodej vstupenek 30. 1. a 31. 1. 2011
v „Zeleném domečku p. Kocourkové“.
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Oblastní výstava
poštovních holubů.

Dne 3. prosince 2011 se uskutečnila v malém sále KZ v Podivíně
„Oblastní výstava poštovních holubů“. Místní organizace „Moravskoslezské sdružení CHPH“ zastoupené chovateli p. Zdeňkem
Jochmanem a Evženem Rosenbreierem z Podivína /hlavní pořadatelé/ připravila velmi pěknou výstavu, kde se představilo několik desítek chovatelů z celého kraje, kteří vystavili 140 poštovních
holubů. Součástí výstavy bylo vyhodnocení chovatelů za rok 2011
a předání cen. Naposled se taková výstava konala v roce 1975
v Besedním domě.
Zdenek Hasilík
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Z činnosti vodáckého oddílu TJ Slavoj Podivín v roce 2011
Letošní vodácký rok pro nás
začal pro změnu ne na vodě,
ale nákupem nového přívěsu
pro lodě, protože ten starý už
nevyhovoval technickým a dopravním předpisům. Tento vozík
se podařilo v rekordně krátké
době přizpůsobit a upravit pro
přepravu lodí. Tímto bych chtěl
také poděkovat všem zkušeným a zručným vodákům, kteří
v době svého volna neváhali a
na přestavbě vozíku se bravurně
podíleli.
První čistě vodní akcí bylo
opět tradiční sjíždění Dyje 1. 5.
z Břeclavi do Moravského Jánu.
Počasí bylo pro nás milosrdné a to se také
projevilo jak na hojné účasti našich vodáků,
tak i vodáků ze Slovenska. Bohužel, účast
mohla být ještě větší, ale někteří naši spolehliví vodáci na start nedorazili z také již tradičního pálení čarodějnic. V loni se nám osvědčilo
sjíždění této náročné řeky metodou „soulodí“
a použili jsme ji i letos. Jak jsem se dříve zmínil, počasí nám letos opět přálo a nejeden otužilý a statečný odvážlivec toho využil pro také
tradiční první jarní dobrovolnou nebo nedobrovolnou koupel v chladných vodách Dyje.
Další letošní sjíždění byla až „Velká voda“,
kterou jsme již absolvovali s novým vozíkem
na lodě. Vozík se během této výpravy plně
osvědčil a zároveň plně potvrdil výbornou
spolehlivou řemeslnou práci našich vodáků.
Termín pro sjíždění byl v době od 16.–23. 7.
Jeli jsme tentokrát „vodáckou dálnici“, a to Vltavu. Začátek plavby byl až ve Vyšším Brodě.
Původní tradiční start z Lenory byl pro nás
kvůli omezením ze strany NP Šumava nepoužitelný. Je to pro nás vodáky škoda, že
jsme přišli o tento průjezd nádherným říčním
úsekem přes takřka panenskou přírodu, ale
kvůli početnosti naší výpravy jsme se nevešli
do limitů, které jsou podmínkou pro vstup na
toto území. I tak je ale naštěstí Vltava bohatá na přírodní krásy jak řeky, tak i blízkého
okolí, takže újma vynechání prvního úseku
z Lenory nebyla až tak citelná. Vychutnávali
jsme si jednotlivé úseky Vltavy všemi smysly
a některé jsme jeli i dvakrát, protože se jedná
opravdu o mimořádně krásnou řeku a okolí.
K tomu se musí přidat ještě návštěva nádherných památek, kterých je kolem řeky opravdu
bohatě. Počínaje Vyšším Brodem přes Rožmberk, Český Krumlov a konče Zlatou Korunou.
Všechna tato místa stojí za to navštívit i jindy
než při vodácké výpravě. K těmto nádherným
památkovým objektům ale musíme také připočítat klasické vodácké vltavské objekty, jako
jsou např. kiosek „U tří veverek“, nebo kemp
v Brané, a nemůžeme určitě zapomenout ani
na výborné pšeničné placky v kiosku pod Zlatou Korunou. Putování po Vltavě jsme letos
zakončili v Boršově nad Vltavou. Průjezd přes
České Budějovice možná absolvujeme během
příští výpravy. Počasí letos nebylo nejteplejší,
občas bylo pěkně, že jsme mohli být jenom
v plavkách, občas byla „Sibiř“, že bychom na
sebe navlékli úplně všechno, co jsme měli, a
proto jsme si na počasí taky trochu zanadávali. Jak jsme ale časem zjistili, byl to i přes to
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asi nejteplejší týden o prázdninách, a tak jsme
byli aspoň později s počasím spokojeni.
Poslední akcí na vodě bylo 27. 8. zavírání
vody a to sjížděním naší oblíbené zámecké
Dyje. Jízda nádhernou přírodou přes již kultovní zastávku v Nejdku „Na Pališti“, lednickým zámeckým parkem až do cílové stanice
u Janohradu probíhala vcelku zdárně. Jenom
se nám zdálo, že jsme to jeli buď dlouho, nebo
se asi příroda trochu zbláznila. Když jsme vyjížděli od Nových Mlýnů, bylo nádherné vodácké vedro, na odbočce na Zámeckou Dyji
jsme se kvůli nesnesitelnému vedru museli
hodinu koupat. Také na „Pališti“ bylo ještě vše
v pořádku. V lednickém parku už začínal re-

gulérní podzim a u Janohradu
bylo již téměř lednové počasí.
Do Podivína jsme se vrátili za
studeného deště, ale ten už
nám tak nevadil, protože jsme
se mohli ohřát v útulné hospůdce „U Šveca“.
Na závěr vodácké sezony
byl opět tradiční táborák, který
se uskutečnil 24. 9. Tak, jak je
dobrým zvykem, bylo na programu pečené sele, občerstvení, prohlížení fotek z vody a
nakonec zpěv vodáckých písní
za doprovodu naší vodácké kapely „Kalíšci“.
S letošním rokem jsme spokojeni. Na počasí už si přestáváme stěžovat,
protože jsme zjistili, že když na něj začneme
reptat, tak může být ještě horší. Účast na akcích byla vysoká a jsme rádi, že se podařilo
vyřešit problém s vozíkem. Příští rok se tak
můžeme již zase plně věnovat jenom vodáckým akcím.
Přeji všem vodákům do dalšího roku hodně pevného zdraví, přízeň počasí, spolehlivé
lodě a ať všechny akce proběhnou zdárně a
bez větších problémů.
za vodácký oddíl TJ Slavoj Podivín
s vodáckým pozdravem AHOJ!
Petr Průdek

Z ČINNOSTI „ŽÁKOVSKÉHO KROUŽKU BADMINTONU PŘI ZŠ PODIVÍN“
A ODDÍLU BADMINTONU DOSPĚLÝCH - TJ SLAVOJ PODIVÍN
Badmintonovou sezonu 2010/2011ukončili naši nejlepší hráči z řad žáků a dorostenců
s následujícími pozicemi v celorepublikových žebříčcích:
V kategorii U 15, to jsou děvčata do 15 let, obsadila Martina Hanáčková 12. místo s 1416
těžce vydřenými body. V kategorii U 13 Adéla Švecová skončila na 19. místě se 768 body,
Adam Kostrhun na 19. místě se 676 body.
Do další sezony 2011/2012, která začíná v září 2011, nastupuje Martina do kategorie U17 na
43. místě a do dnešního dne se jí podařilo postoupit na 33. místo. Adéla vstupuje do kategorie
U 15 na 28. místě a podařilo se jí probojovat do dnešního dne už na 17. pozici. Adam zůstává
v kategorii U 13 těsně za přímým postupovým místem na 13. místě. Po prvním republikovém
turnaji 25.a 26. 11. v Mostě se posunul na 10. postupové místo. Za zmínku ještě stojí 27. místo
Daniela Kostrhuna a 34. místo Davida Herzána, kteří jako devítiletí bojují v kategorii do 13 let.
Dvojice Adam a Daniel Kostrhunovi obsazují i pěkné 5. a 15. místo ve čtyřhře.
Žebříček žáků do 13 let má v současné době 396 hráčů. V každém kraji se v sezoně pořádají
v každé kategorii 4 turnaje GPC, ze kterých jenom nejlepší dva hráči a dvě hráčky postupují na
celorepublikové turnaje typu GPA. Za vítězství na krajském turnaji si hráč připisuje 150 bodů, za
vítězství na GPA 1000 bodů.
Žákovský oddíl má v současné době 17 členů, na přiložené fotograﬁi chybí David Herzán a
Pavel Vozár.
Trénujeme třikrát týdně a zde je mně významnou pomocí paní Gabriela Dluhošová a Jaromír
Solařík.
Družstvo dospělých pod kapitánským vedením pana Petra
Tkáče z Hodonína /i v badmintonu se nakupují hráči, i když
za velmi rozdílných podmínek
od fotbalu/ bojuje ve III. lize a je
v současné době po třech odehraných zápasech ve skupině
B na druhém místě s pěti body.
Velmi platným hráčem družstva
dospělých je Denisa Solaříková, dnes vysokoškolská studentka v Brně.
Pro Podivínský zpravodaj
Pavel Kavan, listopad 2011.
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zúčastnilo 25 dvojic. Turnaj se hrál ve třech skupinách a potom dva
ﬁnálové zápasy. Zde je umístění nejlepších:
1. místo dvojice
2. místo dvojice
3. místo pan
4. místo pan
5. místo dvojice
6. místo pánové
7. místo pan
8. místo pan
9. místo dvojice
10. místo dvojice
11. místo dvojice

Dny otevřených dveří badmintonu se stávají v Podivíně již tradicí. Našly mnoho účastníků, kteří mají zájem o trochu zdravého
pohybu a chtějí si dokázat svoji fyzickou kondici. Opět jsme zorganizovali tento den v sobotu 19. listopadu 2011. Tentokrát se turnaje

Randula Jindřich s dcerou Natálkou z Brna
Srncová Veronika a Zbořilová Marie ze Židlochovic
Kostrhun Jan se synem Adamem - Podivín
Kejčí Tomáš s dcerou Adélou z Brna
Coufal Martin s manželkou Ivanou z Kuřimi
David Řezáč a Marek Pacal - Podivín
Solařík Jaromír s dcerou Gabrielou - Podivín
Smutný Radovan s dcerou Terezou - Brno
Vidrmertová Martina se synem Matějem - Židlochovice
Vranovský Pavel a Kurková Soňa - Podivín
Hanáčková Martina a Kavanová Eva - Podivín

To jsou ti nejlepší.
Celý turnaj proběhl ve velmi bojovném duchu, k dobré náladě
přispěl i bufet vedený paní Kavanovou. S laskavým svolením městské rady jsme měli na tuto akci pronajaty prostory sportovní haly
bezplatně. Příští podobná akce se bude pravděpodobně konat
19. 2. 2012.
Všechny zájemce zve srdečně oddíl badmintonu.
K a v a n Pavel

Badmintonový camp srpen 2011 v Podivíně
V posledním týdnu měsíce srpna uspořádal podivínský oddíl badmintonu soustředění, na které byli pozváni i členové badmintonových
oddílů z Brna, Břeclavi a Židlochovic, abychom mohli vzájemně porovnat jejich výkonnost.
Podivínské děti docházely každý den z domu, ostatní spali v malé tělocvičně TJ Slavoj Podivín. Celé soustředění probíhalo ve dvou rovinách;
fyzická příprava venku na stadionu TJ pod vedením paní Dluhošové a paní
Vidrmertové ze Židlochovic a speciální badmintonová příprava se zaměřením na párové disciplíny probíhala v obou tělocvičnách pod vedením zkušené hráčky a bývalé juniorské reprezentantky Elišky Maixnerové z Astry
Praha, které pomáhala její sestra Katka a naše Denisa Solaříková.
Snídaně připravovala již tradičně paní Kavanová, na obědy a večeře
jsme chodili do restaurace Sport k manželům Dohnalovým.
Z celkového
počtu 28 účastníků bylo 10
dětí podivínských. Protože v období konání soustředění bylo velmi horké počasí, navštívili
jsme i dvakrát koupaliště v Němčičkách, kam nás zavezl autobusem TJ Slavoj velmi ochotně pan Kovalovský.
V sobotu 27. 8. proběhl závěrečný badmintonový turnaj rozdělený podle věkových kategorií. Domnívám se, že soustředění se vydařilo a všechny děti zúročí nabyté zkušenosti a
fyzickou kondici v následující herní sezoně.
K a v a n Pavel, badminton
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Vyměním 3-pokojový družstevní byt
za menší jedno nebo dvoupokojový byt v Podivíně
+ doplatek. Tel.: 721136819
Prodám nebo pronajmu pole na Štěpnici ¾
měřice. Cena dohodou.
Eva Nosálová, Masarykovo nám. 190, Podivín

Masáže u Davida, Sadová 933,
Podivín
tel.: 608 848 607
Také se Vám zdá, že čas letí rychle a moc Vám ho nezbývá pro Vás samotné? Nabízím Vám možnost aspoň
trochu času vyšetřit pro Vás samé a na chvíli vypadnout z toho shonu. Přijďte se uvolnit a relaxovat při
masáži. Nabízím také dárkové poukazy, aby jste mohli
uvolnění a relaxaci darovat i svým nejbližším.

Sleva 50% na první a každou pátou
masáž.

Podivínský zpravodaj
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