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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XI. a č. XII.
ze dne 21.06.2012 a 13.09.2012
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující body:
1. vzalo na vědomí zprávu starosty města
ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
č. X ze dne 24.05.2012.
2. projednalo návrh závěrečného účtu
města Podivína za rok 2011, který byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup v termínu od 01.06.2012
do 19.06.2012. Zastupitelstvo města uzavřelo
projednání závěrečného účtu města Podivína
za rok 2011 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města Podivín za rok
2011, a to bez výhrad.
3. zrušilo usnesení č. XXI-273-10 ze dne
09.03.2010 a současně schválilo toto usnesení: Zastupitelstvo města v souladu s § 102,
odst.2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů zmocňuje radu města ke schvalování a provádění rozpočtových opatření dle
§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v plném rozsahu. Kontrolu
provedených změn rozpočtu bude provádět
zastupitelstvo města na nejbližším zasedání
zastupitelstva města.
4. provedlo kontrolu rozpočtového opatření
č. 2/2012 a toto rozpočtové opatření vzalo na
vědomí bez výhrad.
5. schválilo uzavření kupní smlouvy na
prodej pozemků: pozemek p.č. KN 1138/2
vedený jako trvalý travní porost o celkové výměře 50 m2, p.č. KN 1158/8 vedený jako orná
půda o celkové výměře 21 m2, p.č. KN 1323/
11 vedený jako orná půda o celkové výměře
54.818 m2, p.č. KN 1323/12 vedený jako orná
půda o celkové výměře 706 m2, p.č. KN 1323/
13 vedený jako orná půda o celkové výměře
7.733 m2 vše v k.ú. Ladná s panem Zbyňkem
Ondrákem, bytem ........ za těchto podmínek:
celková prodejní cena činí Kč 494.592,- (slovy: čtyřistadevadesátčtyřitisícpětsetdevadesátdvakorunčeských). 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. Podmínkou
realizace prodeje výše uvedených pozemků
je uzavření kupní smlouvy do šedesáti dnů od
obdržení písemné výzvy k uzavření smlouvy.
6. vyhlásilo veřejnou nabídku na prodej
pozemku p.č. KN 1694/1 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2
v k.ú. Podivín za těchto podmínek: prodejní
cena je stanovena na Kč 170,-/m2. Výsledná
kupní cena bude navýšena o částku rovnající
se výši daně z převodu nemovitosti. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti do svého vlastnictví.
7. schválilo uzavření plánovací smlouvy o
poskytnutí příspěvku na technickou infrastrukturu města se stavebníkem Ing. Milanem Krupárem, bytem ...... dle předloženého návrhu.
8. schválilo uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
č.014990001908/001 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
uložení kabelového vedení NN na pozemku
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p.č. KN 496 v k.ú. Podivín, který je ve vlastnictví města Podivína. Společnost E.ON jako ze
smlouvy oprávněný uhradí ve prospěch města
jednorázovou úplatu ve výši Kč 500,- bez DPH.
9. schválilo uzavření smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu č.
014990014269/001 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
uložení kabelového vedení NN na pozemcích
p.č. KN 1470/1, KN 1580/1, KN 1580/2 vše
v k.ú. Podivín, které jsou ve vlastnictví města
Podivína. Společnost E.ON jako ze smlouvy
oprávněný uhradí ve prospěch města jednorázovou úplatu ve výši Kč 10.000,- bez DPH.
10. schválilo uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene se společností JMP Net, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27689841, DIČ:
CZ27689841 dle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je provedení stavby plynárenského zařízení – přeložky plyn. přípojky včetně jeho součástí na pozemku p.č. KN 1107/1
v k.ú. Podivín
11. schválilo uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 1030008644/001 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 uložení kabelového vedení
NN a skříně NN na pozemku p.č. KN 2521/4
v k.ú. Podivín, který je ve vlastnictví města
Podivína. Společnost E.ON jako ze smlouvy
oprávněný uhradí ve prospěch města jednorázovou úplatu ve výši Kč 1.000,- bez DPH.
12. vzalo na vědomí žádost stavebníka
pana Vladimíra Škrlanta na uzavření smlouvy o budoucím zřízení věcného břemene a
rozhodlo předložit žádost před vlastním rozhodnutím zastupitelstva města k technickému
dořešení stavební komisí.
13. schválilo „Zadání Územního plánu Podivín“, jehož pořizovatelem je Městský úřad
Břeclav, Odbor rozvoje a správy, Úřad územního plánování.
14. schválilo záměr odkoupení pozemků:
pozemek p.č. KN 1595/4 vedený jako ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 106 m2 v
k.ú. Podivín, pozemek p.č. KN 2339/11 vedený
jako vodní plocha, koryto vodního toku umělé
o výměře 418 m2 v k.ú. Podivín, pozemek p.č.
KN 2339/12 vedený jako vodní plocha, koryto
vodního toku umělé o výměře 401 m2 v k.ú.
Podivín, pozemek p.č. KN 2522/3 vedený jako
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2 v
k.ú. Podivín, pozemek p.č. KN 2983/14 vedený
jako vodní plocha, zamokřená plocha o výměře 9.666 m2 v k.ú. Podivín za prodejní cenu Kč
100.000,-. Zastupitelstvo města schválilo kupní
smlouvu jejímž předmětem je prodej pozemků:
pozemek p.č. KN 1595/4 vedený jako ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 106 m2 v
k.ú. Podivín, pozemek p.č. KN 2339/11 vedený
jako vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 418 m2 v k.ú. Podivín, pozemek
p.č. KN 2339/12 vedený jako vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 401 m2 v

k.ú. Podivín, pozemek p.č. KN 2522/3 vedený
jako ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2
v k.ú. Podivín, pozemek p.č. KN 2983/14 vedený jako vodní plocha, zamokřená plocha o
výměře 9.666 m2 v k.ú. Podivín. Kupní smlouva
bude uzavřena s majitelem pozemků panem
Milanem Ryšavým, bytem ...... Prodejní cena
pozemků je stanovena na Kč 100.000,-.
15. rozhodlo uzavřít s Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3, zastoupeným
Ing. Petrem Klanicou, vedoucím odloučeného
pracoviště Pozemkového fondu České republiky v Břeclavi, adresa náměstí T.G. Masaryka 9a, Břeclav 690 02, IČ : 45797072, DIČ :
CZ45797072 souhlasné prohlášení o převodu
pozemků p.č. KN 1186/1 v k.ú. Podivín, p.č. KN
1187/3 v k.ú. Podivín, p.č. KN 1195/1 v k.ú. Podivín, p.č. KN 1197/1 v k.ú. Podivín z majetku
České republiky do vlastnictví města Podivína.
16. vzalo na vědomí návrh na možnost připojit se k vytvoření obrazové publikace „Lidé,
kroje, tradice“ a nemá námitek proti připojení
se města Podivína k vytvoření a spoluﬁnancování této publikace.
17. schválilo poskytnutí ﬁnanční neinvestiční dotace ve výši Kč 23.000,- na úhradu
nákladů spojených s účastí Radka Svačiny na
33. mistrovství světa v armwrestlingu, které
se koná 09.–17.09.2012 v Sao Vincente, Brazílie. Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Podivína
č. 15/2012 jejímž předmětem je poskytnutí ﬁnanční neinvestiční dotace ve výši Kč 23.000,na úhradu nákladů spojených s účastí Radka
Svačiny na 33. mistrovství světa v armwrestlingu, které se koná 09.–17.09.2012 v Sao
Vincente, Brazílie. Smlouva bude uzavřena s
Tělocvičnou jednotou Sokol, se sídlem Palackého 386, 691 45 Podivín zastoupenou Miroslavem Ustohalem, starostou, IČ: 00531367.
18. vzalo na vědomí zprávu starosty města
ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
č. XI ze dne 21.06.2012.
19. zrušilo usnesení Zastupitelstva města
Podivín č. XI– 216 – 12 ze dne 21.06.2012 z
důvodu zpětvzetí žádosti oddílu Armsportu o
příspěvek na reprezentaci na Mistrovství světa v armwrestlingu, které se koná 9. – 17.9.
2012 v Sao Vincente, Brazílie.
20. provedlo kontrolu a vzalo na vědomí
plnění rozpočtu města k 31.7. 2012.
21. provedlo kontrolu rozpočtových opatření
č. 3/2012, č. 4/2012, č. 5/2012 a tato rozpočtová opatření vzalo na vědomí bez výhrad.
22. schválilo uzavření kupní smlouvy
č. 1003941259 na koupi pozemku p.č. KN
1586/1 o výměře 791 m2 vedeného jako orná
půda a pozemku p.č. KN 1593 o výměře
2.774 m2 vedeného jako orná půda, vše v k.ú.
Podivín, s prodávajícím, Pozemkovým fondem
České republiky, se sídlem 130 00 Praha 3,
Husinecká 1024/11a, IČ: 457 97 072, DIČ: CZ
457 97 072, dle podmínek uvedených ve Sdělení PFČR č.j. PFCR 342688/2012/123/Sa ze
dne 06.08.2012.
23. schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. KN 1093/2 o výměře 632 m2
vedeného jako zahrada v k.ú. Podivín se
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slečnou Hanou Bartochovou, bytem ..... za
těchto podmínek: celková prodejní cena činí
158.000,- Kč (slovy: stopadesátosmtisíckorunčeských). Výsledná kupní cena bude navýšena o částku rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující dále uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti do
svého vlastnictví.
24. schválilo uzavření kupní smlouvy na
prodej pozemku p.č. KN 1095/1 o výměře
577 m2 vedeného jako zahrada v k.ú. Podivín s panem Pavlem Knéblem, bytem ..... za
těchto podmínek: celková prodejní cena činí
147.135,- Kč (slovy: stočtyřicetsedmtisícstotřicetpětkorunčeských). Výsledná kupní
cena bude navýšena o částku rovnající se
výši daně z převodu nemovitostí. Kupující
dále uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do svého vlastnictví.
25. vyhlásilo záměr prodeje pozemků p.č.
KN 1187/3 vedeného jako zahrada o celkové
výměře 523 m2 a pozemku p.č. KN 1187/6
vedeného jako zahrada o celkové výměře
10 m2 vše v k.ú. Podivín. Podmínky prodeje:
prodejní cena pozemku p.č. KN 1187/6 v k.ú.
Podivín činní Kč 180,-/m2 pozemku, prodejní
cena pozemku p.č. KN 1187/3 v k.ú. Podivín činí Kč 80,-/m2 pozemku. Výsledná kupní
cena pozemků bude navýšena o částku rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem nemovitosti do svého vlastnictví.
Písemné žádosti budou přijímány v termínu
do 24.10.2012 do 17:00 hodin.
26. schválilo uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 4211388/001 se společností E.ON Distribuce a.s., se sídlem 370 49 České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, IČ: 280
85 400, DIČ: CZ 257 33 591 dle předloženého
návrhu. Předmětem smlouvy je umístění nové
trafostanice, venkovního vedení VN a kabelu
NN na pozemcích p.č. KN 2959/91, p.č. KN
2595/90 a p.č. KN 1246 vše v k.ú. Podivín,
které jsou ve vlastnictví města. Společnost
E.ON jako ze smlouvy oprávněný, uhradí ve
prospěch města jednorázovou úplatu ve výši
8.000,- Kč.
27. vyhlásilo záměr prodeje pozemku p.č.
KN 97/2 vedeného jako zastavěná plocha a
nádvoří o celkové výměře 4 m2 a pozemku
p.č. KN 101/5 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 3 m2, vše
v k.ú. Podivín. Podmínky prodeje: prodejní
cena u obou pozemků: Kč 180,-/m2 pozemku,
výsledná kupní cena pozemku bude navýšena o částku rovnající se výši daně z převodu
nemovitostí. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovitosti do svého
vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány
do 24.10.2012 do 17:00 hodin.
28. souhlasí s návrhem na odkup části pozemku p.č. KN 2213/21 o výměře cca 320 m2
ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s.,
se sídlem 110 15 Praha, Nové Město, nábřeží
Ludvíka Svobody 2212/21 za účelem vybudování přístřešku pro kola a parkoviště pro motorová vozidla. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města jednáním s Českými drahami,
a.s. o podmínkách prodeje uvedené části pozemku.
29. schválilo uzavření smlouvy č.
1030009078/001 o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu se
společností E.ON Distribuce a.s., se sídlem
370 49 České Budějovice, F.A. Gerstnera
2151/6, IČ: 280 85 400, DIČ: CZ257 33 591
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dle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je umístění kabelu VN a kabelu NN na pozemku p.č. KN 368/1 v k.ú. Podivín, který je ve
vlastnictví města. Společnost E.ON Distribuce a.s. jako ze smlouvy oprávněný uhradí ve
prospěch města jednorázovou úplatu ve výši
4.080,- Kč bez DPH.
30. schválilo uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní č. 1212000676/152415 se
společností JMP Net, s.r.o., se sídlem 657
02 Brno, Plynárenská 499/1, IČ: 267 89841,
DIČ: CZ 276 89 841 dle předloženého návrhu.
Předmětem smlouvy je stanovení podmínek
napojení plynárenského zařízení (nový úsek
plynovodu na ulici Poříčí II. v Podivíně) investora k distribuční síti provozovatele distribuční
soustavy, závazky smluvních stran při realizaci plynárenského zařízení, jakož i závazek
uzavřít budoucí kupní smlouvu na plynárenské zařízení. Společnost JMP Net, s.r.o. uhradí ve prospěch města jednorázovou úplatu ve
výši 160.000,- Kč bez DPH.
31. zrušilo usnesení č. VII – 144 11 ze dne
27.10. 2011 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen se společností Telefónica
Czech Republic, a.s.. Důvodem revokace je
skutečnost, že zápisem do katastru nemovitostí došlo k rozdělení smluvně dotčených
pozemků. Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy č. M-083-2-5100, Podivín, Palackého M, ÚPS o zřízení věcných břemen se
společností Telefónica Czech Republic, a.s., se
sídlem 140 22 Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 601 93 336, DIČ: CZ601 93 336
dle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy
je zřízení, provozování, údržby a opravy podzemního komunikačního vedení na pozemcích
p.č. KN 288/1 a p.č. KN329/2 vše v k.ú. Podivín, které jsou ve vlastnictví města. Telefónica
Czech Republic a.s. jako ze smlouvy oprávněný uhradí ve prospěch města jednorázovou
úplatu ve výši 2.550,- Kč bez DPH.
32. ukončilo veřejnou nabídku na prodej
pozemku p.č. KN 1694/1 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v
k.ú. Podivín a rozhodlo prodat výše uvedený
pozemek manželům Evě Rozsypalové, ...... a
Vlastislavovi Rozsypalovi, RČ: ......, oba bytem ....... za těchto podmínek: celková prodejní cena činí 2.720,- Kč (slovy: dvatisícesedmsetdvacetkorunčeských). Výsledná cena bude
navýšena o částku rovnající se výši daně z
převodu nemovitostí. Kupující dále uhradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do svého vlastnictví. Zastupitelstvo města uzavřelo kupní smlouvu na prodej pozemku
p.č. KN 1694/1 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k.ú. Podivín
s manželi Evou Rozsypalovou a Vlastislavem
Rozsypalem, oba bytem ......, za výše uvedených podmínek.
33. schválilo bezúplatný převod pozemku
p.č. KN 1581/4 vedeného jako ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 655 m2 v k.ú.
Podivín do majetku města Podivína. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města jednáním s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
34. vyhlásilo záměr prodeje pozemku p.č.
KN 2830/9 vedeného jako ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 162 m2 v k.ú.
Podivín za těchto podmínek: prodejní cena
je stanovena na Kč 80,-/m2. Výsledná kupní
cena bude navýšena o částku, rovnající se
výši daně z převodu nemovitostí. Kupující

dále uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví. Písemné
žádosti budou přijímány do 24.10.2012 do
17:00 hodin.
35. vyhlásilo záměr prodeje hasičského vozidla CAS 25 RTHP spz BVA 63 - 90 za těchto
podmínek: minimální prodejní cena je stanovena na Kč 30.000,-, nabídky budou přijímány
v uzavřených obálkách s označením CAS 25
spz. BVA 63 – 90, prioritou prodeje je výše nabídnuté prodejní ceny. Písemné žádosti budou
přijímány do 24.10.2012 do 17:00 hodin.
36. schválilo záměr prodeje pozemku p.č. KN
279 vedeného jako zahrada o výměře 881 m2
v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města rozhodlo
zadat vypracování geometrického plánu dle
návrhu ze dne 29.5. 2012 č. PS. 12 – 02 Ing.
arch Pavla Šemory, kterým budou vyčleněny
jednotlivé nové pozemky. Tyto budou následně
po schválení zastupitelstvem města nabídnuty
formou veřejné nabídky k prodeji.
37. uzavřelo smlouvu č.j. S 35532/2012
o zřízení věcného břemene se společností
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem 110 00 Praha 1, Nové
Město, Dlážděná 1003/7, IČ: 709 94 234, dle
předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je
umístění a provozování kabelového vedení
a kanalizace na pozemku p.č. KN 25 v k.ú.
Podivín, který je ve vlastnictví města. Věcné
břemeno se zřizuje bezúplatně.
38. zveřejňuje záměr prodeje těchto pozemků za níže uvedených podmínek : p.č. KN
1092/2 zahrada o celkové výměře 667 m2,
p.č. KN 1093/1 zahrada o celkové výměře
650 m2, p.č. KN 1094 zahrada o celkové výměře 609 m2 vše v k.ú. Podivín. Pozemky byly
vyčleněny geometrickým plánem č. 1649-115/
2011, který vyhotovil Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60. Minimální prodejní cena Kč 250,-/m2
pozemku. Výsledná kupní cena všech pozemků bude navýšena o částku rovnající se
výši daně z převodu nemovitostí. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti do svého vlastnictví. Upřesnění
podmínek: žádosti budou přijímány v uzavřených obálkách s nápisem: “neotvírat, veřejná
nabídka, pozemky Poříčí“. Prioritou prodeje
pozemků je výše nabídnuté kupní ceny. Žadatelé ve své žádosti musí uvést přesné parcelní
číslo pozemku, o který mají zájem a výši nabídnuté kupní ceny.
39. uzavřelo smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č.
014990015499/001 se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ: 28085400 dle
předloženého návrhu. Zastupitelstvo města
pověřilo starostu města podpisem smlouvy.
Předmětem smlouvy je uložení kabelového
vedení NN na pozemku p.č. KN 2521/4 v k.ú.
Podivín, který je ve vlastnictví města Podivína. Společnost E.ON jako ze smlouvy oprávněný, uhradí ve prospěch města jednorázovou
úplatu ve výši Kč 3.000,- bez DPH.
40. vzalo na vědomí informace z jednání
stavební komise. Informace se týkala realizace
plánovaných stavebních akcí, jejich zpoždění
zejména z důvodu administrativních úkonů a
předložených návrhů náhradních investičních
akcí, které je možno realizovat v průběhu roku
2012 (např. zateplení budovy Základní školy
Podivín, rekonstrukce podlahy malého sálu
Městské haly Podivín, pokračování v budování chodníků na městském hřbitově, výměna
stávajícího chodníku podél lékárny, rekonstrukce zděné části hřbitovní brány).
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Podivínský

zpravodaj

O PLNĚNÍ ROZPOČTU, INVESTIČNÍCH
AKCÍCH A TEORETICKÉM NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ
V současné době se rozpočet města daří v oblasti daňových příjmů
naplňovat bez zvláštních negativních výkyvů a lze konstatovat, že v
případě obdobného vývoje ve zbytku roku dosáhneme k 31.12.2012
100% plánovaných příjmů.
V oblasti výdajů je situace ovlivněna zatím neuskutečněnými
hlavními investičními akcemi a to:
- příprava lokalit pro bydlení Hliníky /výstavba inženýrských sítí/
- lokalita Za Drahou /přivedení vodovodu/
- prodloužení plynovodu a vodovodu v lokalitě Poříčí II
U všech těchto akcí je zpoždění zaviněno neskutečnými průtahy ve
vyřizování základních podkladů pro územní, případně pro stavební řízení.

-

-

-

Zastupitelstvo města na základě doporučení stavební komise
schválilo rozšíření rozpočtu města ve výdajových položkách
o akce, které nevyžadují složité administrativní kroky a které
povedou k úsporám energií. Jsou to:
městská hala /výměna okenních a dveřních výplní, zateplení stropů/
základní škola /zateplení stropů/
rozšíření výstavby chodníků /hřbitov, hala, část ul. Komenského/
replika zděné části brány hřbitova

Vysoce pozitivní zprávou je, že po schválení zákona o rozpočtovém
určení daní by městu v roce 2013 přibylo v oblasti daňových příjmů
řádově 6 – 7 milionů korun.
Stanislav Machovský, starosta

ZASTUPITELÉ MĚSTA PODIVÍNA

POŘÁDAJÍ SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ K

Akce, které již proběhly, případně budou dokončeny
do konce roku 2012:
nákup nového hasičského vozidla CAS
nový územní plán města
městská hala /energetické úspory, zateplení/
opravy památek /brána hřbitova, chodníky hřbitov/
rekonstrukce plynovodu Štefánikova
PENZION /oprava balkonů, fasády/
zvýšení bezpečnosti I. etapa při příjezdu do města od dálnice
/zpomalovací prvky, přechody/

94. VÝROČÍ
DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKA
V PÁTEK 26. ŘÍJNA 2012
V 16.00 HODIN V TYRŠOVĚ SADĚ

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ OBČANŮ MĚSTA

Mimo tyto akce probíhají práce na přípravě investičních
položek pro rok 2013:
MěÚ /rekonstrukce elektrorozvodů, topení/
výstavba vozovky okolo stavebnin
rekonstrukce víceúčelového centra KOVOMAT
projekt chodníků Komenského a Masarykovo náměstí
projekt na přístavbu ZŠ a její rekonstrukci
oprava památek /ZŠ, kaple sv. Cyrila a Metoděje/

PROGRAM:
- SLAVNOSTNÍ PROJEV
STAROSTA MĚSTA
- POLOŽENÍ KVĚTINOVÝCH DARŮ
SPOLKY A ORGANIZACE
- HYMNA ČESKÉ REPUBLIKY

Volby do Zastupitelstva krajů
OKRSEK 1
strana č.

OKRSEK 2
název

pořadí

počet hl.

6

20

5,81

pořadí

počet hl.

7

20

5,60

Volte Pravý blok

2

0,58

5
2

8

Strana práv Občanů Zemanovci

7

2,03

11

13

Folklor i společnost

16

Strana soukromníků ČR

2

0,56

2

0,29

1

0,30

1

0,28

2

0,29

20
22

Moravané

5

1,45

8

2,24

13

1,85

Národní socialisté

2

0,58

2

0,29

26

Nezávislí

16

4,65

5

21

7

37

5,28

30

Věci veřejné

3

0,85

3

0,43

43

KSČM

85

24,71

2

77

21,57

2

162

23,11

44

Suverenita-blok JB

5

1,45

5

0,71

48

TOP 09

26

7,56

46

6,56

51

Strana zelených

4

1,16

12

1,71

60

ČSSD

92

26,74

171

24,39

65

Republikánská strana

2

0,58

2

0,29

70

ODS

37

10,76

79

11,27

77

Strana svobodných občanů

3

0,88

82

Konzervativní strana

84

KDU-ČSL

31

9,01

92

Nezávislí demokraté

1

0,30

93

Pirátská strana

5

1,45

3

Sdružení nestraníků

5

Koruna česká

7

2

5

1

3

4

344
4

%

100,00

6

1

4

3

%

pořadí

počet hl.

6

40

5,71

1,40

5

0,71

0,56

4

0,57

3,08

18

2,57

5,88

20

5,60

8

2,24

79

22,13

42

11,76

5

1

3

%

2

0,56

5

0,71

2

0,56

2

0,29

47

13,17

78

11,13

2

0,56

3

0,43

5

1,40

10

1,41

100,00

701

100,00

357

4

Podivínský

Sportovní a kulturní akce
Rok 2012
Září
Listopad
Prosinec

Rok 2013
Leden

22.9.
8.11.
17.11.
17.11.
1.12.
8.12.
14.12.
21.12
29.12.
30.12.

5.1.
26.1.
Únor
8.2.
16.2.
23.2.
Březen
3.3.
8.3.
10.3.
16.3.
24.3.
31.3.
Duben
6.,7.4.
13.4.
20.4.
21.4.
Červen
29.6.
30.6.
Červenec 6.7.

Badminton – GP C U 15
turnaj ve ﬂorbalu - Horníčková
Badminton – DOD
Mahulenina husa
Badminton – GP C U13
Setkání s Mikulášem
Večírek Fruta
Vánoční koncert
Badminton - předsilvestrovský
Florbal
Grand Prix „C“ – starší žáci - badminton
Den otevřených dveří badmintonu
pochovávání basy
krojový ples
Maškarní ples
Florbal
Školní ples
Krajský přebor mladších žáků - badminton
Discoples
Hodnocení vín
Výstava vín
Silový trojboj – mistrovství ČR – Dohnalovi rest.
Velká cena města Podivína (páka)
Badminton – turnaj přípravek a ml. žáků
Badminton – turnaj přípravek a ml. žáků
Hody
Hody
Hodky

O Palackého a ulicích Sokolská a U Dráhy.
Ne jako houby po dešti, ale jako první vlaštovky začínají se měnit
fasády domů na výše uvedených ulicích. Poděkování patří všem, kteří
si uvědomují, že s odstraněním starých kaštanů se objevuje to, co nebylo doposud až tak moc vidět.
Město Podivín chystá na příští rok obnovu fasády Základní umělecké školy, nájemních bytů č.p. 401 /bývalá Slovákárna/ a na druhé
straně ulice rekonstrukci bývalého kovomatu, která ovšem přesáhne do
roku 2014. Tím by chtělo přispět ke zkvalitnění pohledu na hlavní třídu
a také vyrazit trumf z ruky těm, kterým se už už vkrádá do úst kritika
současného stavu a vzhledu majetku města.
Ještě letos dojde k výsadbě /respektive „dosadbě“/ trávníků tam, kde
se porost neuchytil. Až po této úpravě dojde k osazení ulic lavičkami.
Město zatím upustilo od zabetonování odpadkových košů, jejichž umístění je provizorní a bude se na základě připomínek občanů „dolaďovat“.
Průtah městem, dnes zatím v části ulic Palackého a Sokolská, se
tak stává reprezentativní součástí města. Pro obyvatele druhé části
průtahu, tedy Komenského, Masarykova náměstí a Rybář, mám dobrou zprávu, a to tu, že v současné době se již zpracovává projekt na
obnovu chodníků a zeleně okolo nich i v této lokalitě.
V roce 2013 bude uzavřen okruh vozovek ulic U Dráhy /v lokalitě
okolo prodejny stavebnin a nádraží/. Zde bude vybudován nový povrch,
osvětlení a parkovací plochy pro osobní vozidla. Budou dokončeny
práce na nástupních stanovištích autobusové dopravy a po výkupu pozemků od Českých drah bude postavena nová „kolárna“ u nádraží.
Stanislav Machovský

zpravodaj

Kronika města Podivín
Rok 1912 – pokračování
Květen - V téže době byly stanoveny ceny za zvláštní
hroby na kat. hřbitově pro příslušníky zemřelých osob. Cena
za 1 hrob pro dospělé ustanovena na 50K, pro nedospělé do
14ti let na 30K s platností 50 let.
12/7 Nevšední událostí toho dne byl příjezd Dra Otakara
Trnky, ministra veřejných prací, z Vídně do Podivína. Jeho
zájezd na jižní Moravu v průvodu poslanců a minister. úředníků měl v obyvatelstvu buditi dojem, že bude přikročeno k provádění vodocestného zákona z roku 1903, dle něhož se měly
některé hlavní řeky – mezi nimi i Dyje a Morava, regulovati.
V obyvatelstvu vzrostla naděje, že tentokráte přece jen přijde
k regulaci Dyje a ku zmírnění častých povodní, zejména, když
ministr tak přesvědčivě ujišťoval. Věřilo se, neboť Dr Otakar
Trnka byl Čechem a ministrem resortním. Slib jeho, právě tak
jako sliby mnoha jiných, zůstal jen slibem. Družina, která ministra na jeho cestě jižní Moravou doprovázela, podepsala se
vlastnoručně do této kroniky na stránce 97.
31/7 Dobrá sklizeň obilin v tomto roce přivodila pokles
cen, zejména ječmene. Po žních platilo se za 100 kg ječmene
19 až 19.80 K, koncem roku již jen 16 až 17 K. Za kukuřici
platilo se 20 K za 1q.
I v tomto roce byla samosprávná dělba v obec. výboře
svízelná, neboť spor se škrobárnou nedoznal žádnou změnu.
Když pak obecní delegáti (řeď. Al. Zachara a obec. tajem. M.
Pospíšil) vyslaní do Vídně k ministerstvu železnic, přinesli
zprávu, že obecní pozemky na nichž byla postavena škrobárenská vlečka železniční může býti vyvlastněna, počalo se
uvažovati o prodeji pozemku. Bylo tedy znovu vyjednáváno
s majiteli továrny – nyní již přeměněné na akc. společnost a
zdálo se, že jednání povede k cíli. Společnost nabízela 50.000
K za pozemky a kladla určité výhrady, obec však trvala na
požadavku 52.000 K bez výhrad. Jednání se tedy rozbilo a
obci nezbývalo již nic jiného, než-li nastoupiti cestu žaloby.
Věc byla odevzdána brněnskému advokátu Dru Hynku Bulénovi s příkazem, aby ještě dříve, než-li odpůrci zažádají za
vyvlastňovací řízení, podal na akciovou společnost žalobu na
dodržení pachtovní smlouvy aneb odklizení vlečné dráhy z
obecních pozemků a uvedení jich v předešlý stav.
-rm-

Označení automobilu
Do dnešního dne jsem si nezvykl na označení SPZ automobilů pouhým písmenem /v našem případě „B“/. Jak příjemné bylo potkat v jiné
části republiky, natožpak v zahraničí, krajana se znakem „BV“. Hned
jsme věděli, že nejsme sami a že pomoc naše někomu nebo pomoc
nám od někoho není tak daleko.
A vždycky jsem si říkal, kdo ví odkud je. Z Rakvic, Bílovic nebo Ladné?
Až podobně tápající
navrhli značky, které to
řeší. Na městském úřadě jsou na podatelně ke
koupi samolepky s logem
a erbem města Podivína.
Označení
automobilu
touto samolepkou není v
rozporu s žádnou zákonnou normou ČR.
Cena Kč 30,5

Podivínský

zpravodaj

O bráně
Již vloni byla zahájena akce na opravu brány hřbitova. Na jiném
místě zpravodaje je poznámka o administrativních potížích při zajišťování podkladů pro stavební povolení jiných investic. Nikdo, kdo se v
této oblasti nepohybuje, neuvěří, jak složitá je domluva s institucemi,
jakými jsou orgány životního prostředí, hasiči či hygienici. A to jsem
ještě nejmenoval památkáře.
Jejich vyjádření byla potřebná jak ke kované část hřbitovní brány,
tak i k její části stavební.
Nebudu popisovat, o čem všem jsme se dohadovali, někdy to vypadalo i na hádku, ale výsledkem je dohoda na téměř všem. Kromě
jediné drobnůstky, kterou mi však podivínští budou vyčítat ještě hodně
dlouho /neřeknu které, ale vnímavý pozorovatel si zcela jistě při prvním uzavření brány všimne/.
Po téměř 150 letech od její instalace bude tak odstraněno nebezpečí pádu jak brány samotné, tak i návštěvníků hřbitova, protože zmizí
betonový „hrbol“ ve středu chodníku, o který při pohřbu každý druhý z
průvodu zakopnul /po podivínsky „zakopl“/.
Co se naopak objeví, je tepání brány, skryté po staletí pod vrstvami
barev, které ovšem s určitou nadsázkou na druhé straně bránu držely
pohromadě. Objeví se také části kování, které se skrývaly v dodatečně
vytvořených „kapsách“ v bočních pilířích. Replika stavební části tak
nebude přesnou replikou, ale po dohodě s pracovnicí památkového
ústavu bude vstupní otvor na každé straně cca o 15 cm širší.
Bližší informace budou podány v prosincovém čísle Podivínského
zpravodaje, to je v době, kdy již bude brána postavena a v ní budou
zavěšena nově zrekonstruovaná „krásná ona železná vrata“, o kterých
se píše ve farní kronice z roku 1876 na straně 177 a 178:

… Druhý kříž železný, gotický, v ceně 300 zl. postaven byl na zdejším
hřbitově – darovaný velectěnou pí. Rozálií Drahorádovou v Břeclavě (
příznivkyní zdejší „Cyrilky“) a sice před Dušičkami, a na následující neděli pak také od vdp. kanovníka slavně posvěcen jest. Slouží kříž ten k
okrase našeho nyní dosti zřízeného hřbitova a nechť šlechetná dárkyně
jeho nalezne jednou šťastného odpočinku na blízku jeho. ( Zdejší představenstvo – jako vždy v poslední době – dost netečně se zachovalo při
slavnosti té, tak že zmíněné paní ani se poděkovat neumělo!).
Při té příležitosti a k slavnosti této dalo také zdejší představenstvo na důtklivé
naléhání vdp. kanovníka krásná ona železná
vrata ( dar to od Jeho
Jasnosti knížete Jana
z Lichtenštejnů ), která
přes 5 roků za kostelem pod širým nebem (
ze samé starostlivosti
představu o okrášlení
města) ležela, do nově
zřízené brány zasaditi.
Zeď ale olíčiti, musel dát
opět p. kanovník, aby
to nešeredilo krásné ty
vrata, - neboť jinak by se
opět nic nedělo ze strany obce.
Já jenom doufám, že
zápis do kroniky nebude
až tak kritický a že se
zdejšímu představenstvu
podaří poděkovat všem,
kteří se na opravách památky podíleli.
Stanislav Machovský

Byli úžasní
Chcete vědět kdo? Mladí polští zpěváci z Lycea v Glubczycích. Tento smíšený pěvecký sbor patří mezi nejlepší polské sbory. Na Moravě
zazpívali dva koncerty a oba zdarma. Přijeli pomoct. Nemalý výdělek z Dubu věnovali dětské onkologii a u nás se také honoráře vzdali, aby
pomohli zafinancovat opravu místní fary. Bylo potřeba přispět jen na dopravu, ale ani na tu jsme kvůli malé účasti nevybrali. Dalo by se říci,
že to byl prodělečný podnik. Ale ne v duchovní oblasti. Děvčata a chlapci nám předvedli bezvadně čistý zpěv, krásně sladěné polyfonie i
dokonale zazpívané jednohlasy. Vtipně zahájili i ukončili své vystoupení. Obdivuhodná byla zvláště dynamika jejich skladeb. Za jedinečný
výkon je třeba poděkovat sbormistru Tadeuszi Eckertovi. Sledovat jej a jeho práci byl sám o sobě zážitek. Z celého sboru na nás sršela
pozitivní energie, radost ze zpěvu a ze života. Dirigent je pro své zpěváky určitě velkým vzorem, neboť jeden z chlapců, který letos lyceum
ukončí a začne studovat na vysoké škole, jednu celou skladbu a jednu napůl sám oddirigoval a také famózně. Ruka pana Tadeusze byla patrná. Myslím, že nikdo z přítomných nelitoval hodinky strávené v našem kostele a účinkující byli po každé skladbě po zásluze odměňováni
dlouhým potleskem a dočkali se i ovací ve stoje. Podle slov dirigenta se jim u nás moc líbilo, děkoval za velmi srdečné přijetí a příští rok by
si u nás cestou do Rakouska mohli znovu zakoncertovat.
Každý, komu hudba něco říká, může jen litovat, že si tento skvělý koncert nechal ujít. Příští rok to však může napravit.
Všem přítomným děkujeme za účast, podporu a vytvoření krásné a přátelské atmosféry.
farní rada
(článek je otištěn se zpožděním, týká se akce z května tohoto roku, pozn.red.)
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Město Podivín, podivínští vinaři a TJ Sokol Podivín
uspořádají

Revenge a.s.
Boskovice

v sobotu 24.11.2012 v 16 hodin
v sále Besedního domu

S B Ě R použitého ošacení,
kabelek, bot, plyšových hraček,
bytového textilu - záclon,peřin.

již tradiční posezení s husou, tentokrát nazvané

Ne mokré, plesnivé, znečištěné !
Ne koberce, kusy látek !

A stejně tak jako vloni bude i jiné občerstvení.
Mladé i staré víno k ochutnání dodají podivínští vinaři.
Vstupné 100,- Kč.
V ceně vstupného je porce husy,
ochutnávka vín do vyčerpání zásob a tombola.
Hlavní cenou je HUSA NA STUDENO.
K poslechu a ke zpěvu hraje cimbálová muzika.

Vše prosíme ukládat do zavázaných
igelitových pytlů, které se budou
shromažďovat na sběrných dvorech
nebo vyhrazených kontejnerech.
Bližší informace na obecním/městském úřadě.

„Kateřinská husa“

Město Podivín, podivínští vinaři, TJ Sokol Podivín

Sbor dobrovolných hasičů
Podivín
V roce 2011 se město Podivín zapojilo do programu obnovy hasičské techniky pro rok 2012,
podporovaného Ministerstvem vnitra ČR - Generálním ředitelstvím
hasičského záchranného sboru /GŘ HZS/ a KÚ Jihomoravského kraje. Tyto dvě instituce poskytly dotaci v celkové výši 2 miliony korun.
Na počátku letošního roku vše začalo. Starosta města Stanislav
Machovský a velitel SDH Zdeněk Kučera se 1. 12. 2011 zúčastnili
informační schůzky na GŘ HZS v Praze. Příprava podkladů a jejich
odeslání na generální ředitelství HZS ke schválení byly první kroky na
dlouhé a strastiplné cestě. Po úpravách podkladů a písemných připomínkách k nim bylo vydáno kladné stanovisko, na základě kterého bylo
vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. Po zpracování a schválení
podmínek výběrového řízení si dokumentaci vyžádalo 16 zájemců o
dodávku vozidla. Po řadě odvolání ze strany potencionálních dodavatelů a vyřízení nutných administrativních kroků s odvoláním spojenými
byla jako vítěz na dodání vozidla vybrána ﬁrma THT s.r.o Polička. V
měsíci srpnu bylo městu a podivínským hasičům předáno nové zásahové vozidlo CAS 20 T 815- 4x4,2 na podvozku TATRA v celkové
hodnotě 5.967.600.- Kč.
Původní vozidlo CAS 25 RTHP Š706, vyrobené v 80. letech minulého století, sloužilo hasičům celých 20 let.
V letošním roce sbor oslaví 125. výročí založení a pořízení nové
cisterny je dárkem k tomuto výročí.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval panu starostovi, radním
a zastupitelům za poskytnutou osobní i ﬁnanční podporu.
Zdeněk Kučera, velitel SDH Podivín

Setkání s Mikulášem 1. 12. 2012.
Akce začíná v 15 hodin na
„hodovém“ sóle. Připraven kulturní
program a jarmark.
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M ě s t s k á k n i h ov n a P o d i v í n
U příležitosti Týdne knihoven se konalo v naší knihovně 26. 9. Autorské čtení se spisovatelem Janem Opatřilem. Představil mladším
dětem novou knihu Dobrodružství kapříka Metlíka. Zábavné dopoledne bylo zpestřením začátku školního roku pro děti 1.-4. třídy ZŠ.

Beseda s cestovatelem a sportovcem Luďkem Kocourkem 3.10. Poutavé vyprávění na téma paragliding, zážitky z cest / video, foto/. Akce pro celou rodinu.

Knižní novinky
Dětská encyklopedie pravěkého světa – Dinosauři
Sen medvídka Míši – klasické pohádky pro nejmenší
Světová encyklopedie Květiny a rostliny v přírodě, průvodce po
750 druzích planých rostlin světa
Dávné pověsti národa českého /Jindřich Bobák/, 3 díly – doba
pohanská, křesťanská, královská
Skautské století – počátky skautingu v českých zemích od r.
1911 – 2011. Vznik, rozmach,

úspěchy i zákaz za nacismu a komunismu. Osobnosti, které junáctví u nás spoluutvářely.
Přemyslovská epopej II /Vlastimil Vondruška/ – Jednooký král Václav I., románová freska o životě posledních přemyslovských králů
Zrada /Klára Janečková/ – společenský román s kriminální zápletkou
Columbova záhada /Steve Berry/ – thriller. Záhada stará pět
století, z doby Kryštofa Columba, by mohla zásadně ovlivnit i
současný svět…
Tátologie /Pavel Brycz/ – rady pro začínající tatínky
Hana Ocelíková

12. YMCA - SKAUTský oddíl Podivín
Maﬁe
Téma celoroční hry a poté i hry celotáborové nás letos přeneslo na
počátek 20. století do USA, konkrétně města Lost Heaven. Doba nikterak jednoduchá, kdo chtěl přežít, musel umět jednat tvrdě. I proto se
letos po lukách i po lese okolo tábořiště proháněla divná skupinka dětí
v kravatách. Pohled to byl pěkný, ovšem plnění některých úkolů v košili
a obleku (či společenských šatech) spíše za trest. Ale jeden nikdy neví,
kdy si bude muset odskočit za (nelegálním) obchodem:)
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Všechno začalo velmi jednoduše – nejmenovaný don si najal čtyři
maﬁánské rodiny, které pro něj udělají špinavou práci. Ovšem to netušil, že jejich vliv zesílí natolik, že se proti němu spolčí a připraví ho
o život. Smrt maﬁánského kápa měla za důsledek i předčasné volby,
ve kterých se to podvodnými hlasy a úplatky jen hemžilo. Ale ani ti,
kteří prosadili svého kandidáta na post starosty, neměli po starostech.
Nestálá politická situace otřásala městem nadále a maﬁáni dělali vše
možné i nemožné, aby v boji o město i zdroj peněz zvítězili…
za 12. YMCA-SKAUTský oddíl Podivín
Žbb
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Nejnovější zprávy z mateřské školy
Ve školním roce 2012/13 budou děti rozděleny ve čtyřech heterogenních třídách po 25 dětech. Školu bude navštěvovat celkem 100 dětí,
z toho 48 chlapců a 52 dívek. Nejstarších 5-7letých dětí je 32, středních
4-5letých je 27 a nejmladších 3-4letých je 41.
V loňském roce se nám podařilo:
• Dovybavit třídy dalším novým nábytkem
• Vytvořit další tradice (zdobení vánočního stromečku na školním
hřišti, vystoupení pro Svaz invalidů)
• Dokončit opravu plotu kolem školy
• Pokračovat v přípravě dětí na předškolní vzdělávání Metodě dobrého
startu a Edukačně-stimulativních skupinách pro rodiče a děti
• Pokračovat v logopedické prevenci u dětí s lehčími vadami
• Zprovoznit počítače pro děti ve všech třídách, využívat jich pro
obohacení výuky
• Dotvářet a obohacovat vzdělávací nabídku pro děti
• Pořídit nový nábytek do umýváren
• Získat sponzorské dary
• Zprovoznit školní facebook
• Opravit podlahy v horním patře
• Zrekonstruovat elektroinstalaci tak, aby odpovídala současným hygienickým předpisům
• Vymalovat celou budovu
• Vytvořit logo školy, umístit je na plot školy
• Nechat potisknout trika pro děti s logem MŠ
• Obohatit dětem vzdělávací nabídku např: výukou bruslení, plavání,
přednáškou policie s názornými ukázkami, seznámením dětí s Afričany a jejich kulturou
• Pořídit spoustu zajímavých pomůcek pro vzdělávání dětí
• Opravit první část hřiště (průlezky instalované v roce 2007)
• Během letních prázdnin vytvořit nové webové stránky školy, propojit
je se školním facebookem
• Během prázdnin zavést internet do tříd
Plánované úkoly na příští školní rok:
• Udržovat aktuálnost nově vytvořených webových stránek, informovat
pravidelně veřejnost i rodiče o akcích školy.
• Soustředit se na zařazování polytechnické výchovy a podporu
mateřského jazyka
• Pokračovat v logopedické prevenci s dětmi s lehčími vadami řeči
• Vytvořit postavičkám z loga společně s dětmi jména (přivítáme zapo
jení rodičů) a využít je při výchovně-vzdělávacím procesu
• Začít mezinárodní spolupráci škol, sehnat partnera a zpracovat projekt
• Vytvářet opatření ke snižování odkladů školní docházky
• Pokračovat v MDS, a ES
• Maximálně využívat prožitkového učení
• Vytvářet nadále podmínky pro zdravé stravování
• Zkvalitnit dopravní výchovu dětí
• Doplňovat nový nábytek do tříd, estetizovat prostředí MŠ
• Opravit druhou část hřiště a pískoviště (první část již byla opravena
během letních prázdnin)
• Vyměnit podlahy v dalším patře
• Vyměnit obložení ve třídách v dolním patře
• Opravit a natřít dveře v budově
• Modernizovat kuchyni (zůstává z minulého roku)
• Uskutečnit zajímavá kulturní představení
• Výlet ZOO Hodonín
• Rozloučení s předškoláky a karneval

Škola nadále plánuje obohacovat kulturní, společenský
život dětí a zainteresovat do dění své partnery.
Plán spolupráce s rodiči:
• Podzimní, vánoční a jarní tvoření
• Jména pro panáčky z loga
• Edukačně-stimulativní skupiny pro rodiče a děti
• Besídky

• Veřejná vystoupení dětí (Den matek, vítání občánků…)
• Sponzorování školy
Plán spolupráce se školskými poradenskými zařízeními:
• Logopedická péče
• Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Plán spolupráce se ZŠ:
• Beseda o školní zralosti
• Návštěva společného kulturního představení dětí MŠ a ZŠ
• „Škola nanečisto“
• ES
• Setkání zaměstnanců obou škol
• Prostudování klíčových kompetencí pro základní vzdělávání
Plán spolupráce se zřizovatelem:
• Potvrzení výjimky z počtu dětí
• Přijímací řízení
• Uzavírání MŠ
• Dětské hody
• Materiální rozvoj MŠ
Plán spolupráce s dalšími partnery:
• Otevírání školy veřejnosti – Den pro seniory, umožnění realizace
kroužků v prostorách MŠ, umožnění propagace akcí pro děti pořádaných partnery
• Spolupráce s místními ﬁrmami
• Spolupráce s kulturními institucemi
• Spolupráce s městskou a dálniční policií
• Spolupráce s dětským pediatrem
• Spolupráce s Klubem přátel ptactva
• Plavání – plavecká škola Břeclav
• Bruslení – hokejová škola HC Lvi Břeclav

Poděkování
Mateřská škola Podivín děkuje panu Josefu Bočkayovi za
vytvoření nových webových stránek www.mspodivin.cz.
Spolupráce a komunikace s ním byla výborná, proto v ní
hodláme pokračovat. Pan Bočkay z velké míry webové stránky sponzoroval.
Nová podoba webových stránek vznikla v průběhu letních
prázdnin 2012. Dosavadní webové stránky nebyly postupně
schopny reagovat na dynamiku dění na škole. Současný web by
měl být dostatečně kvalitní a splňovat náročné požadavky dnešního zákazníka. Web je navíc propojen se školním facebookem tak,
aby se k fotograﬁím propagace školy dostali i rodiče, kteří nejsou
na facebooku zaregistrováni.
Další poděkování patří opět panu Josefu Bočkayovi , který
společně s panem Petrem Dvořákem daroval mateřské škole
obrovskou multifunkční tiskárnu s náplněmi a papíry. Tiskárna
splňuje nároky moderní ﬁrmy a svým výkonem ušetří mateřské
škole spoustu výdajů. Škola by si ji vzhledem k vysoké pořizovací
ceně mohla jen těžko dovolit.
Další poděkování patří MUDr. Zbyňku Muchovi za sponzorování propagační tabule s logem na plotě školy.
Školka se i díky vašim darům stává hezčí a atraktivnější.
Velké DĚKUJEME :)
za děti a zaměstnance MŠ Lenka Studená, ředitelka školy
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O dýních
Autoři: třída Kuřátek MŠ Podivín

Stalo se to v Podivíně, potkaly se pěkné dýně,
na políčku u školičky a k radosti pro dětičky.
Děti měly dobrý nápad, pohádku si s nimi zahrát.
Bydlela tam malá myška, měla domek u plotu,
sháněla si sem tam k snědku nějakou tu dobrotu.
Dostala chuť na okurku, není jich moc na poli,
pojďte dýně myšce pomoct, ať ji bříško nebolí.
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Z Á K L A D N Í Š KO L A
Školní rok 2012/2013
Slavnostní zahájení nového školního roku se uskutečnilo v pondělí
3. září. Dveře naší školy se otevřely v 7:40 a 219 žáků tak začalo plnit
další rok své povinné školní docházky.
Prvňáčky v doprovodu jejich rodičů jsme přivítali spolu se starostou
města S. Machovským
a třídní učitelkou Mgr. M. Babičovou Šilhanovou. Vycházející žáci
naposled usednou do školních lavic a čeká je důležitý krok v životě
– volba budoucího povolání a přijímací zkoušky na střední školu.
Všem žákům přeji úspěšné vykročení do nového školního roku,
hodně studijních úspěchů
a dobrý pocit ze školních lavic.
Mgr. M. Cagášek, ředitel ZŠ

Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013.
Státní a ostatní svátky:
1. leden
Den obnovy samostatného státu, Nový rok
1. duben
Velikonoční pondělí
1. květen
Svátek práce
8. květen
Den vítězství
5. červenec
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec
Den upálení Mistra Jana Husa
28. září
Den české státnosti
28. říjen
Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad
Den boje za svobodu a demokracii
24. prosinec Štědrý den
25. prosinec 1. svátek vánoční
26. prosinec 2. svátek vánoční

Personální složení zaměstnanců školy:
Ředitel školy:
Zástupce ředitele školy:
Výchovný poradce:
Třída
I.
II. A
II. B
III.
IV.
V.
VI.
VII. A
VII. B
VIII.
IX.

Jméno třídního učitele
Mgr. M. Babičová Šilhanová
Mgr. Jana Mrázová
Mgr. Anna Racková
Mgr. Martina Poláchová
Mgr. Z. Floriánová
Mgr. Jana Malinová
Mgr. Vlasta Mihalíková
Mgr. Jitka Harnušková
Mgr. Pavla Schallenbergerová
Mgr. Jindřich Horňák
Mgr. Dagmar Mačicová

Pedagogové bez třídnictví:
Mgr. Ladislav Richter
Mgr. Jiří Medek
Mgr. Jana Leblochová
Mgr. Markéta Svobodová
Mgr. Alena Veselá

Organizační informace
pro školní rok 2012/2013
Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne ve
všech základních školách, středních školách, základních uměleckých
školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2012. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2013.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna 2013. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013.
Zápis do I. ročníku povinné školní docházky ZŠ Podivín proběhne
23.01.2013.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny takto: 11.02.–
17.02. 2013.
LVK 6. – 9. ročník v délce jednoho týdne od 02.02. 2013 do 08.02.2013
Těchonín–Celné.
IX. školní ples se uskuteční v pátek 08.03.2013.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek
29. března 2013.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle
1. září 2013.

Mgr. Miroslav Cagášek
Mgr. Jindřich Horňák
Mgr. Dagmar Mačicová

Asistent pedagoga:
Mgr. Jitka Kolaříková
pí Věra Holubová
Bc. Kristýna Řezáčová
pí Hana Vízdalová

Počet žáků
26
17
17
27
20
25
19
15
17
19
16

Školní družina:
pí Jiřina Valíčková
pí Věra Holubová
Bc. Kristýna Řezáčová
Provozní zaměstnanci:
pí Libuše Paulíková
pí Olga Čechová
pí Marie Průšová
pí Jana Syslová
p. Karel Gála

Všem zaměstnancům školy přeji v novém školním roce mnoho
osobních i pracovních úspěchů a pracovní pohodu.
Mgr. M. Cagášek

Ovoce do škol.
ZŠ Podivín uplatnila další možnost využít evropských fondů a
zapojila se v loňském školním roce do projektu „Ovoce do škol“.
Celý projekt je zcela dotován z evropských fondů, a tudíž je pro
všechny děti 1. - 5. ročníku zdarma. Projekt spočívá v tom, že děti 1.
- 5. ročníku dostávají dvakrát měsíčně čerstvé ovoce nebo zeleninu
formou balíčku nebo po jednotlivých kusech. Během loňského školního roku dostaly děti celkem 12 druhů ovoce a zeleniny, např. jablka, hrušky, citrusy, banány, rajčata, hrozny, hrachové lusky, apod.
Vzhledem k úspěšnosti a spokojenosti s celou akcí bylo vedením
školy rozhodnuto pokračovat v projektu i v letošním školním roce.
Celkem bude ovoce dostávat 133 dětí. Je nutno poděkovat všem,
kteří celou akci ve škole zajišťují a těmi jsou uklízečky a třídní učitelky I. stupně. Přejeme dětem, aby jim i v tomto školním roce ovoce
chutnalo a přispělo tak k jejich zdravé výživě.
Mgr. J. Horňák, zástupce ředitele školy
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Přijímání ke vzdělávání
ve středních školách:
• Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen
uchazeč) může podávat 2 přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení
(§ 60 odst. 7 školského zákona), vzory tiskopisů jsou zveřejněny na
www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory.

zpravodaj

„Zátopkova štafeta“
I když už není „Zátopkova štafeta“ celorepublikovou soutěží, naše
škola pokračuje dále v jejím uspořádání na začátku školního roku,
protože E. Zátopek – nejlepší sportovec minulého století, má svými
sportovními výkony a přístupem k životu pořád co sdělit dnešní nejen
mladé generaci.
Celkem se zúčastnilo 140 chlapců a děvčat. Žáci 1. – 7. tříd měli trať
dlouhou 5 km a žáci 8.- 9. tříd běželi celkem 10 km.

• Uchazeč odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání ne již
prostřednictvím základní školy, ale řediteli střední školy do
15. března 2013, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2012.
• Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých
uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých uchazečů
(do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky,
v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30.04. a v dalších kolech bez zbytečného odkladu).
Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se
i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého
a osmiletého gymnázia i uchazečů podávajících přihlášky do osmiletého oboru vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti
lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí.
• Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu
zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů.
Zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné
než denní formy vzdělávání. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku
běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů
– výsledek přijímacího řízení s tím, že se den vyhlášení do běhu
lhůty nezapočítává.
• Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.
• Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole,
kde bylo jeho odvolání úspěšné.
• Posouvá se konec termínu pro přijímací zkoušky v prvním kole
přijímacího řízení na dřívější období, aby nebyl duplicitní s termíny
zkoušek společné části maturitní zkoušky. Podle § 3 odst. 1 vyhlášky
č. 671/2004 Sb. se tak počítá s konáním přijímacích zkoušek od
22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání.
Upozorňuje se, že je zrušena povinnost základní školy vydat výstupní hodnocení. Součástí přihlášky ke vzdělávání již nemůže být
výstupní hodnocení, protože jej základní škola nemá povinnost zpracovávat.

Výsledky:
I. stupeň :
1. - 3. ročník, štafeta A: výsledný čas 18 minut 54 vteřin
Nejlepší běžci: M. Puzrla – 29,15 vteřiny – nový rekord školy
A. Houžvičková – 35,23 vteřiny – nový rekord školy
1. - 3. ročník, štafeta B: výsledný čas 19 minut 13 vteřin
4. a 5. ročník: výsledný čas 16 minut 0,35 vteřiny
Nejlepší běžci: D. Kostrhun – 27,12 vteřiny – nový rekord školy
D. Glížová – 32,59 vteřiny – nový rekord školy
II. stupeň
Štafeta 6. – 7. tříd: čas 14 minut 18 vteřin – nový rekord školy
Nejlepší běžci: M. Petřík – 26,66 vteřiny
K. Shved – 27,72 – nový rekord školy
Štafeta 8. – 9. Tříd: čas 34 minut 23 vteřiny
Nejlepší závodníci: J. Předinský – 58,87 vteřiny
N. Kingová – 64,31 vteřiny – nový rekord školy
Běhu se zúčastnilo 64% žáků naší školy, kterým děkuji za předvedený sportovní výkon.
Mgr. M. Cagášek

Sběr starého papíru

Turnaj v malé kopané
v Rakvicích

Ředitelství ZŠ Podivín dává na vědomí, že ve dnech
07.11.–08.11.2012, ve spolupráci se SRPDŠ ZŠ Podivín,
organizuje „Sběr papíru“.
Odevzdávejte tříděný papír: směs novin, letáků a časopisů bez příměsi ostatních papírů a dále vlnité lepenky bez
ostatních příměsí. Polovina získané částky za sběr zůstává
pro potřebu třídám a druhá polovina částky bude vložena
na fond SRPDŠ.
Za zapojení do této akce Vám předem děkují žáci, vedení
školy a výbor SRPDŠ.

Vybraní žáci naší školy se zúčastnili 4. 9. turnaje v malé kopané,
který se konal na ZŠ v Rakvicích.
V silné konkurenci družstev jsme obstáli a získali jsme 2. místo.
Školu reprezentovali O. Švec, V. Savara, M. Petřík, E. Neuhauser, J. Savara, M. Latín, J. Předínský, Š. Plundrák.
První místo obsadila ZŠ Velké Bílovice, třetí místo ZŠ Lednice,
čtvrté místo ZŠ Rakvice.
Děkujeme žákům za reprezentaci školy a blahopřejeme k druhému místu.
Mgr. J. Medek, učitel TV
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Ochrana člověka
za mimořádných událostí
V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné události,
jako jsou živelní
pohromy (záplavy a povodně, požáry), havárie s únikem nebezpečných látek do životního a další, které mohou ohrozit životy, zdraví obyvatel a způsobit velké materiální škody.
Tematika ochrany člověka za mimořádných událostí byla proto
v březnu 2003 zařazena na základě pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do vzdělávacích pořadů základních i středních škol.
Projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí u nás
letos proběhl ve čtvrtek 27. září. První dvě vyučovací hodiny bývají tematicky zaměřené. Třídní učitelé seznamují žáky s tím, jak lze některým mimořádným událostem předcházet nebo naopak jak se zachovat, dojde-li k některé z živelních pohrom či jiných situací ohrožujících
zdraví či život člověka. V jednotlivých ročnících se projekt zaměřuje na
povodně, požáry, ekologické havárie.
V průběhu první vyučovací hodiny byl vyhlášen poplach, aby si žáci
nacvičili také evakuaci školy pro případ požáru.
Po velké přestávce žáci odešli do terénu, kde se s třídními učiteli
věnovali branným dovednostem.
Mgr. Pavla Schallenbergerová

zpravodaj
Po letech se na třídních srazech bude asi nejvíc vzpomínat na „odposlouchávací zařízení“. Jednalo se vlastně o malou krabičku vydávající zvuky odpuzující hlodavce, která byla umístěna v jedné z chatek.
Nechali jsme šesťáky po zbytek výletu v domnění, že se jedná o naše
odposlouchávací zařízení na kontrolu nočního života v chatkách.
Myslím, že po třech dnech společného výletování jsme na nádraží
v Podivíně vystoupili my i naši žáčci se spokojeným pocitem, že se
výlet vydařil a že jsme si ho všichni užili.
Mgr. Pavla Schallenbergerová, třídní učitelka

Ohlédnutí za školním výletem
Přestože od našeho školního výletu, který jsme si naplánovali na
konec června, uplynulo už pár týdnů, ráda bych se s vámi podělila o
naše zážitky, protože se nám výlet opravdu vydařil.
Náš třídenní výlet jsme s kolegyní Jitkou Harnuškovou a s žáky
obou šestých tříd strávili na Velehradě. Naše prosby, aby nepršelo,
byly vyslyšeny vrchovatě. V tropickém vedru jsme dorazili vlakem,
pak autobusem na Velehrad a ubytovali jsme se v lesním kempu v
chatkách.
Druhý den jsme vyrazili pěšky několik kilometrů do velehradského archeoskanzenu Modrá, velkomoravského hradiska Slovanů, a s
krůpějemi potu na čele jsme se na pár hodin vrátili v čase do doby
před více než tisíci lety. Skanzen nám nabídl výukový program s názvem Týden řemesel. Kromě prohlídky polozemnic, dřevěných chalup zapuštěných do země se skromným vybavením, a kovárny jsme se
dozvěděli spoustu zajímavého o řemeslech starých Slovanů, o výrobě
a barvení látek, o přípravách pokrmů i surovinách, ze kterých se vařilo. Zasedli jsme překvapivě i do školních lavic, zkoušeli přelouskat
hlaholici či vznítit oheň pomocí křesadla. S nadšením se žáci přiučili
válečnému řemeslu. Prohlédli jsme si i potěžkali některé ze zbraní,
které Slované při boji používali, zaučili jsme se v dobové štítové
obraně a na závěr jsme si zastříleli z luku. To vše v tropickém vedru.
Z dob dávných do současnosti jsme se přenesli neradi, ale když
jsme pak v restauraci seděli nad paprikáčem s knedlíky či těstovinami, byli jsme rádi, že žijeme v přítomnosti, protože podle chuti k
jídlu, jakou šesťáci předvedli, by zrovna toto vybrané jídlo mnohým v
raném středověku chybělo.
Přestože nás první den po příjezdu do kempu vítal jeho správce
slovy: „Rád vás poznávám. Tak to jste vy, ti sebevrazi, kteří jedou v
dnešní době se školáky na třídenní výlet?“, během těch tří dnů jsme
ho přesvědčili o tom, že školní výlet nemusí být pro učitele stresovou
záležitostí.
Naši svěřenci nám rozhodně ostudu neudělali. Byli pohodoví,
slušní, chovali se podle pravidel, která jsme si domluvili, a my jsme
jim pak naopak rády vyhověly, když chtěli večer po opékání špekáčků
posedět u táboráku bez brzké večerky, zahrát si fotbalový zápas se
středoškoláky, kteří byli v kempu jednu noc ubytovaní, nebo si přáli
mít oba večery noční bojovou hru se stezkou odvahy.
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Sedmáci v hasičské
zbrojnici v Lednici
V rámci projektového dne Ochrana člověka za mimořádných událostí jsem se měla se svými sedmáky věnovat tematice požárů. V loňském roce jsme mluvili o povodních a mohla jsem použít snímky zatopeného Lednicko-valtického areálu či rozvodněné Dyje z povodní v
roce 2006. V letošním školním roce se mi naskytla možnost exkurze v
Požární zbrojnici v Lednici.
Poté, co jsme si ve škole se sedmáky podebatovali o příčinách vzniku požárů, o požárech z nedbalosti, ale také o tom, jak se zachovat v
případě, že se nachází v budově, kde vznikl požár, či o první pomoci při
popáleninách, jsme vyrazili na kolech přes pole směr Lednice.
Ignorovali jsme občerstvovací odbočku k Janohradu a v jedenáct
hodin jsme vstoupili do lednické hasičské zbrojnice. Ta je v porovnání s
okolními obcemi vybavena nadstandardně. Důvodem je nařízení Ministerstva kultury ČR – v dosahu je lednický zámek, významná historická
stavba, a v případě požáru musí být zásah hasičů okamžitý a adekvátní velikosti objektu.
Za zvuku houkačky měli sedmáci možnost posadit se za volant hasičských automobilů a podívat se do šaten hasičů. Někteří sedmáci si
vyzkoušeli také nasadit dýchací přístroj, pod jehož vahou se jim prolomila kolena. Na závěr člen poloprofesionální lednické hasičské jednotky pan Forman zodpověděl dotazy žáků. Zajímaly je především výjezdy k záchraně zvířat, ptali se na rychlost zásahu hasičů od vyhlášení
poplachu, svolání hasičské jednotky. Někteří marně hledali ve zbrojnici
tradiční tyč, po které sjíždí hasiči v akčních ﬁlmech. Tu prý mají ve větších zbrojnicích, kde působí profesionální hasiči.
Po malém občerstvení, díky kterému jsme nasbírali síly na cestu do
Podivína, jsme vyrazili zpět. Nasadili jsme smrtelné tempo, ujeli jsme
dešti, ke škole jsme dorazili s prvními dešťovými kapkami.
Mgr. Pavla Schallebergerová, třídní učitelka

zpravodaj

SPISOVATEL VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
(článek ze školního roku 2011/2012)
U nás v družině se děti každý týden těší, s jakým novým příběhem
přijde náš spisovatel Jirka Kellner ze druhé třídy. Píše krátké příběhy na
pokračování, ze kterých jsme všichni unešeni.
Začalo to tak, že jsem v lednu dala dětem krátký příběh na dokončení. Jirka se toho chopil s obrovským nadšením a na druhý den přinesl
dokončený příběh a ještě přepsaný na psacím stroji. Od té doby se
Jirkovy příběhy staly v naší družině velmi oblíbené. Často za ním chodí
ostatní děti a ptají se, kdy bude pokračování příhod o klukovi Tomovi.
Jirka nás potěšil, když řekl, že plánuje sto dílů – už se moc těšíme. A
pro ostatní malá ochutnávka – Jirkův první příběh.

PIRÁTSKÁ VÝPRAVA
Největším pirátem na světě byl kapitán Bambul. Jedl sardinky, na
hlavě nosil místo klobouku kytku v květináči a v dřevěné noze měl
schovaný poklad. Plavil se na své lodi po moři, a když uviděl jinou loď,
zavolal: „U chapadla chobotnice, ať je ze mne jitrnice!“
A šel tu loď vyloupit. On totiž Bambul loupil, jen když na lodi byly
sardinky, ty on měl moc rád. A jednoho dne….. (od tohoto místa pokračuje Jirka)
A jednoho dne kapitán Bambul zahlédl loď zvanou Kirgizia, která
převážela 1 000 000 sardinek. Tato loď přistála na ostrově, který se
nazýval U Císaře. Byl to velký a rozlehlý ostrov a kapitán Bambul se
rozhodl, že s loupením začne v noci. Ale loupení nebylo tak lehké, protože hlídka nebyla slabá. Kapitán neměl hloupé plány, a tak vymyslel
ten nejlepší. A tady začala výprava kapitána Bambula, nikdo na lodi
netušil, co se chystá. Ráno byl velký poplach! Na lodi Kirgizia nebyla jediná sardinka. Kapitán se zatím radoval ze svojí kořisti a dostal nápad,
že půlka sardinek bude jeho a druhou prodá za peníze. A jednou, když
kapitán Bambul umřel, se jeho peníze posílaly platem a možná je máte
i vy. Ty, co patřily pirátovi, který měl rád sardinky.
Zuzana Pálková, ŠD

ŠKOLNÍ DRUŽINA VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013
V letošním školním roce navštěvuje školní družinu 60 dětí. Děti jsou
rozděleny do dvou oddělení, ve kterých si hrají, zpívají, tancují, hrají
společenské hry a také se učí vzájemné toleranci, komunikaci a spolupráci. Pro některé je stále těžké pochopit, že hračky v družině nejsou
jen jejich, ale i ostatních kamarádů, že se má poslouchat, pozdravit,
poděkovat… Na těchto nešvarech ovšem společně pracujeme. Na druhou stranu musím ale děti pochválit. Jsou velmi tvořivé, snaživé. Za vše
mluví účast v soutěži I. oddělení – Nej výrobek z kaštanů. Soutěže se
celkem zúčastnilo 18 dětí. Záležet si dali všichni, ovšem největším „výrobcem“ se stal Ondra Šemora, který vytvořil 5 kaštanových výrobků.
Snaha dětí byla oceněna drobnými dárečky a diplomy. Máme za sebou
výrobu papírových jablíček, hruštiček, ježků z listů, vlaštoviček a mnoha dalších. Pro děti je v letošním školním roce připravena řada dalších
aktivit, takže věřím, že se mají na co těšit.
za ŠD Bc. Kristýna Řezáčová
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Sloupek pro družstevníky
a vlastníky bytů
V posledních letech se setkávám s problémem soužití obyvatel
v domě v důsledku změn věkového rozdílu uživatelů bytů. Tento problém vzniká tím, že do starších domů, kde bydlí původní
uživatelé bytů, se stěhují mladé rodiny s dětmi. Je přirozené, že
děti potřebují hodně pohybu, zábavy a her. Je samozřejmé, že při
této jejich činnosti je trochu hlučněji, což obtěžuje starší obyvatele, kteří mají rádi klid. Z tohoto důvodu dochází ke konﬂiktům
mezi obyvateli domu. K tomuto chci jenom podotknout, že starší
obyvatelé si mají uvědomit, že kdysi také měli malé děti. Mladí si
zase musí uvědomit, že tam nejsou jenom oni, a brát ohled i na
starší obyvatele a nedělat nepřiměřený hluk. Všichni by pak měli
dodržovat noční klid!!!
Myslím, že tyto věci by si měli uživatelé domu v klidu vyříkat na
domovní schůzi a ne řešit na ulici.
Každý rok provádí kominická ﬁrma 2x kontrolu čištění komínů.
Ve většině případů je vše v pořádku, někde se najdou drobnější
závady, které se následně opraví. U starších domů, kde se prováděla rekonstrukce topných a ohřívacích plynových spotřebičů,
není vždy v pořádku provedeno vyvločkování komínů - dle platných norem. Předsedové samospráv i jednotliví uživatelé bytů byli
o této závadě informováni. Uživatelé bytů, kde je tato závada, ji
musí odstranit do uvedeného termínu, který je na kontrolním zápise uveden, jinak může být uplatněna příslušným úřadem ﬁnanční
sankce.
Jelikož se opět blíží topná sezóna, chci všechny uživatele
bytů, kteří mají plynová topidla a ohřívače vody, upozornit na to,
že si mají nechat udělat před započetím sezony servisní prohlídku
těchto spotřebičů. Všichni jste určitě ve sdělovacích prostředcích
zaznamenali zprávy, jak rok od roku přibývá úrazů, v nejhorším
případě úmrtí, v důsledku závadných plynových spotřebičů.

Titul mistra ČR v lodním
modelářství opět v Podivíně
V Sedlejově na Vysočině proběhlo 15.-17. 6. 2012 Mistrovství ČR
lodních modelářů, kde Jan Rybka v kategorii EX. Ž vybojoval titul mistra ČR. Blahopřejeme mu k vítězství!

Jiří Pospíšil

Jenda opět ukázal, že kategorie EX do 120 cm je jeho doménou!!!

Ve dnech 15. a 16. září v Dolním Žlebu proběhly další soutěže lodních modelářů a Jan Rybka opět předvedl krásný výsledek v kategorii
EX – Junior. Zároveň se dařilo i Hance Lauterbachové, která v kategorii
EX – 500 obsadila hezké třetí místo. Oběma blahopřejeme a doufáme,
že svůj výsledek zopakují za 14 dní v Blansku.
za klub Zdeňka Hobľáková
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Úspěch chovatele poštovních holubů z Podivína.
Oostende – Belgické město ležící na kanále LA MANCHE se stalo vypouštěcím místem holubího maratonu OS Jižní Morava, kterého se zúčastnilo 172 holubů. Start se uskutečnil 29.06.2012 v 8:00 hod. První holub doletěl 30.06.2012 v 10:20:53 hod. do Podivína k chovateli Evženu
Rosenbreierovi. Vzdálenost 1027.86 km překonal poštovní holub 09-0174-622 H za 19:50:53 hod. / průměrná rychlost činila 863.107 m/min /. Před
druhým holubem si vytvořil 50 min náskok.
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů . Oblastní sdružení Jižní Morava

Tábor seniorů
Již potřetí jsem se zúčastnila týdenního pobytu „Tábor na stará
kolena“ u Jihlavy od 18. srpna do 25. sprna 2012. Z Podivína nás bylo
celkem 5 účastníků.
Každý den jsme se věnovali různým zájmovým činnostem. Měli
jsme sportovní hry, střelbu vzduchovkou, závody mrštnosti, důvtipu,
paměti a tak podobně.
Čtvrtý den jsme navštívili Polygon Jihlava, na který nás pozvali
ředitelka krajského BESIPu a ředitel krajské POLICIE ČR. Soutěžilo
se na dopravním hřišti, byla zde zkouška z dopravních značek a také
záchrana raněných účastníků dopravního provozu. Zajímavé bylo po-

Výlet seniorů
Každý rok senioři vyráží na týdenní výlet, letos do Bělé pod Pradědem, v době od 3. září do 8. září 2012.
Účast tohoto výletu mě láká, protože každý den se vyjíždí k návštěvě hradu, zámku a podobných památek či zajímavostí.
Jeden den jsme navštívili zámek ve Velkých Losinách, místnosti
jsou bez svítidel, není zde zavedena elektřina, jsou zde části původní
podlahy nebo původní zlacené tapety z kůže. Ale nejvíce mě zaujala
návštěva papírny Velké Losiny. Byla založena koncem 16. století, výroba je až do dnešních dnů ruční. Pracuje zde 25 zaměstnanců. Pracovník papírny nám předvedl jednotlivé úkony výroby, samozřejmě ručně.
Zařízení je velmi staré: lisy, rámečky, sudy. A další zajímavost: jejich
produkce za rok je jako produkce normálních papíren za 1 hodinu. Papírna Velké Losiny s ruční výrobou je jediná v Evropě.
Další den se konal výšlap k Pradědu, každý podle svých zdravotních možností.
V Bělé pod Pradědem nejsou chodníky, prochází se po krajnici cesty a musíte si pečlivě hlídat probíhající čilý silniční provoz.
Strava byla velmi pestrá a chutná. Po dobrém obědě a večeři jsme
si mohli dát pivo či jiné pití dle chuti.
Ubytování bylo v Park hotelu. Přímo v budově hotelu bylo ubytování
velmi pěkné, jaké má na dnešní dobu být, však za 1 noc a pobyt se
platí částka 440,- Kč. Každý pokoj měl sprchu s WC. Kdo zde byl ubytován, byl spokojen. Ale všem účastnicím zájezdu tohle ubytování nebylo
dopřáno; zbytek seniorek v počtu sedm bylo ubytováno v jiné budově.
Tři pokoje měly k dispozici jen 1 sprchu s WC – na chodbě. Když jsem
objevila jaké je ubytování přímo v hotelu, nemohla jsem uvěřit svým
očím, a to jsme všichni platili za pobyt stejně. Moje ubytování s dalšími 6 účastnicemi rozhodně odpovídalo nižší cenové relaci. Kdybych
o téhle situaci věděla těsně před odjezdem, nejela bych. Zbývajících
„potrefených“ 6 seniorek se mnou souhlasí – nebo ne?
26. září 2012, Jarmila Havlová
16

užití brýlí, které napodobily chování člověka, který užívá drogy nebo
je opilý. Všichni jsme chodili úplně mimo vyznačenou cestu. Příslušníci vojenské policie z Tábora nám předvedli praktický výcvik psů na vyhledávání drog a výbušnin. Obstáli jsme dobře, k úplné spokojenosti
jak pořadatelů, tak i nás důchodců.
Šestý večer jsme si zatančili při koncertu místních hudebníků.
Další den byl zájezd autobusem do Třešti. Je to město betlémů:
těch lidiček, zvířátek, některé i v pohybu. Obdivovali jsme, s jakou
přesností byly ﬁgurky vyřezány z lipového dřeva a nabarveny.
Poslední den, v sobotu 25. srpna, jsme se společně rozloučili a
spokojeně odcestovali domů s přáním pokračování v příštím roce.
PS: Kdo chce umět vázat dračí smyčku, tak ho to naučím.
Jarmila Havlová

Svaz tělesně postižených
Ve dnech 3. až 8. září jsme my, důchodci a tělesně postižení, strávili rekondiční pobyt ve velmi příjemném prostředí Park hotelu v Bělé pod Pradědem.
Na můstku přes říčku u vchodu nás přivítal vodník na vzorně udržovaném
pozemku, obklopujícím budovu jezírko s dalším vodníkem, čápem, žábami a
podobnou havětí – samozřejmě sádroví.
Louka plná houpaček, hřiště, kurt, bazén – prostě ráj pro děti. My využívali jen kuželky a stolky pod slunečníky k odpočinku.
Ubytování téměř bezchybné, zařízení pokojů, chodeb a jídelny s převahou levandulových dekorací, proutěný nábytek a pohodlné postele. Všude plno živých květin.
Jídlo dobré a v dostatečném množství, přístup personálu velmi vstřícný. Po dvě odpoledne byla možnost využití služeb maséra z nedalekých Lázní Jeseník.
V samotné obci nebyly žádné turistické stezky, tudíž příležitostí k procházkám
bylo poskrovnu. Cesty se nabízely do COOPu pro nealko nápoje a sladkosti u
opraveného kostela. Také návštěva hřbitova, na němž je pochován Josef Odložil,
hospoda, kde tragicky přišel o život, horský pramen, lesní hřbitov, malý skanzen,
farma ovcí a koz s výrobou sýrů - jinak jen louky pasoucího se dobytka.
Každé slunečné odpoledne se vyráželo na výlet.
V úterý pod Praděd a na Praděd.
Ve středu Zlaté hory, kde se nám dostalo perfektního výkladu o těžbě a zpracování rud obsahujících zlato i názorné ukázky rýžování. Na zpáteční cestě
zastávka v Lázních Jeseník.
Ve čtvrtek návštěva zámku ve Velkých Losinách, procházka lázeňským parkem, posezení v cukrárně a následně exkurze v ruční papírně, ﬁlm o výrobě
a předvedení některých náročných postupů přímo na pracovišti.
V pátek Karlova Studánka, procházka lázeňským městečkem a posezení na
zahrádkách před kavárnami.
Večer trávil každý, jak chtěl. Někteří malou procházkou, někdo u televize a
hodně lidí u žolíků.
Poněvadž v sobotu byla v jídelně svatební tabule, snídaně se rychle odbyla
v lokále a hurá nakládat kufry. Nedbalo se pokynů pana řidiče, aby se napřed dala zavazadla těch, co vystupují poslední, tak byl tradičně při vykládání
zmatek. Škoda, v tomhle jsme nepoučitelní.
Cestou domů jsme nakoupili v Penny v Šumperku u Prostějova, v motorestu
poobědvali a pak už se uhánělo po úděsné dálnici k Podivínu.
Děkujeme Jarce Zimmermannové za organizaci, dělala, co mohla.
Sečteno a podtrženo, pobyt se vydařil, i když ne vždy vše klapalo na 100%.
Helena Heráková

Podivínský

zpravodaj

Mistrovství světa GPC - 17.-22. září 2012
Bardějov, Podivín – Na východní Slovensko se na konci září sjeli
nejlepší siloví trojbojaři z celého světa. V bardějovské sportovní hale
se sešlo na mistrovství světa v silovém trojboji a v benčpresu více než
pět stovek závodníků z 27 zemí světa. Mezi nimi nechyběla ani trojice závodníků z oddílu Gita Podivín. Jako první se z podivínské trojice
dostal na řadu dorostenec Vlastimil Šafařík. Teprve čtrnáctiletý silák
soutěžil ve váhové kategorii do 67,5 kg. Dřepl s činkou těžkou 107,5
kg, vytlačil šedesátikilogramovou činku a na mrtvý tah zvládl zvednout 107,5 kg. Celkovým součtem 275 kg porazil všechny protivníky,
získal zlato a vytvořil ve své kategorii světový rekord. Po něm přišel
na řadu patnáctiletý Štěpán Plundrák. Věkem také ještě dorostenec,
ale soutěžil v nejtěžší kategorii do 110 kg. Ani on se za svůj výkon
nemusel vůbec stydět. Právě naopak. „Štěpán nazvedal víc než já,
celkem 460 kilogramů. Výborný měl dřep se 175 kilogramy, v benči
předvedl výkon se 105kilogramovou činkou a v mrtvém tahu utá-

Pákaři zahájili extraligu
Nový ročník 2012 – 13 zahájili v sobotu 1. září vyznavači
armsportu – přetláčení rukou prvním kolem extraligy.
Do Českého ráje zajížděl z našeho okresu oddíl pákařů Sokola
Podivín. Trenéru Rostislavu Svačinovi st. se omluvilo před prvním kolem hned několik juniorů i opor. Z žen Veronika Nečasová
a bratři Rostislav a Radek Svačinovi. První nemocen, druhý dal
přednost pokojné přípravě před závody či případným zraněním.
Za pár dní totiž Radek odlétá reprezentovat Českou republiku na
34. mistrovství světa do Brazílie.
Se stejnými nebo podobnými problémy nastoupily i další oddíly a kluby z celé republiky. Proto bodové vítězství oddílu v
soutěži podivínské pákaře velmi potěšilo.
Výsledky juniorky:
Michala Jandová do 55kg
Věra Mikulicová nad 55kg
Denisa Kupková nad 55kg
Muži:
do 65kg Lukáš Dorazil
do 75kg Michal Zapletal
do 85kg Robin Svačina
do 95kg Robin Svačina

2x 1. místo
1. a 2. místo ( P. + L. ruka )
1. a 2. místo ( L. + P. Ruka )

1. a 4. místo ( L. + P. ruka )
4. a 5. místo ( L. + P. ruka )
1. místo levá ruka
2. místo pravá ruka
vedoucí oddílu
Rostislav Svačina

hl 185kilové závaží.
Také on získal první
místo a vytvořil nový
dorostenecký světový
rekord,“ chválil nadějného mladíka trenér
Vladimír
Svoboda.
On sám přišel na řadu
naposledy. V součtu
nazvedal 450 kilogramů (165 kg dřep, 120
kg benčpres a 165 kg
mrtvý tah) a v kategorii Masters bral druhé
místo.
Další členové oddílu Gita Petr Petráš
ani Michal Šafařík do
Bardějova soutěžit pro
zranění nejeli. Přesto
jsou tři medaile pro
Podivín obrovským úspěchem.
Na MS GPC 2012 /Slovensko, Bardějov/ obsadila ČR 2. místo v
hodnocení národů v trojboji Equip. První příčku obsadila domácí Slovenská republika a třetí Velká Británie. Význam úspěchu potvrzuje i
fakt, že se jednalo o nejpočetněji obsazenou soutěž GPC, na kterou
se přihlásilo 520 soutěžících z 27 zemí světa. Od doby vzniku FČST
před 11 měsíci to je již druhý významný úspěch na mezinárodních
soutěžích. Prvním úspěchem bylo 1. místo v Poháru národů v trojboji
RAW na ME GPC 2102 ve slovinském Bledu.
Dorostenci (13-15let)
Šafařík Vlastimil 1. místo
Plundrák Štěpán 1. místo

kategorie 67,5 kg
kategorie 110 kg

výkonem 275 kg
výkonem 465 kg

Masters
Svoboda Vladimír 2. místo

kategorie 100 kg

výkonem 450 kg

Tlak v triku - dorost
Plundrák Štěpán 1. místo

kategorie 110 kg

výkonem 130 kg

Nejlepší sportovec Podivína
Sportovní komise rady města Podivína jako každý rok i letos
vyhlásí nejlepší sportovce Podivína.
Obracíme se s žádostí na širokou veřejnost a spoluobčany,
kluby a sportovní organizace, aby zaslali svoji nominaci do 30.
listopadu 2012.
Víte o někom ze svého okolí, kdo si zaslouží náš obdiv či
poděkování za své výkony a výsledky? Napište nám! My Vaše
nominace vyhodnotíme a nejlepší sportovce oceníme.
Své typy a nominace zasílejte na email: r.svacina@email.cz,
nebo předejte osobně Jiřímu Čapkovi, předsedovi sportovní
komise.
Za sportovní komisi
Rostislav Svačina
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Traktoriáda se líbila
Vůni benzínu a nafty bylo možno cítit v sobotu 28. července na závodech 1. ročníku traktoriády „Podivínský mazec“.
Celá, teď již můžeme říci zdařilá, akce byla pojata jako sraz a závody podomácku vyrobených traktorů a samohybů. Pro regulérnost
rozdělené na kategorie: domácí traktory benzín a diesel, třetí kategorii
tvořily tovární malotraktory. Součástí akce byla výstava a předvedení zrenovovaných starobylých traktorů značky Zetor pana Svatopluka
Hřebačky ﬁrmy AGROSORT. Nechyběly ani supermoderní traktory poslední generace značky New Holland a John Deere od ﬁrmy AGROTEC Hustopeče a STROM Praha střediska Velkých Bílovic.
Pořadatelé, občanské sdružení Domácí traktory Podivín, připravili
trať závodu na Panském kopci. Část závodní tratě probíhala po uměle
navezeném kopci na bývalé střelnici Svazarmu, na střelnici ZO mysliveckého sdružení a v jeho okolí.
Depo pro zúčastněné stroje se nacházelo na trojúhelníkové louce
před navezeným, v tu dobu již pěkně upraveným kopcem. Celá trasa
závodu byla vytyčena bíločervenými pásky a na bezpečnost po celé
trati dohlíželi všudypřítomní pořadatelé.

•

IN Z E R C E

Prodám družstevní byt 3+kk a výměře cca 72 m2 v Podivíně, ul. Sadová. Byt se nachází ve 4. NP cihlového
domu, je částečně zrekonstruovaný (plastová okna, plovoucí podlaha, plánovaná oprava střechy), k dispozici je
dále prostorný sklep a balkon. Byt se nachází v klidné
části Podivína se skvělou dopravní a občanskou obslužností (vlak, BUS, dálnice) a je možné jej převést do osobního vlastnictví. Více informací na tel: 6045711366 nebo
mailu: jn.zkooter@gmail.com.
Prodáme byt 3+1 v OV v Podivíně. Tel.: 607 828 852, po
18. hodině.
18

Zázemí akce vévodil obrovský party stan s občerstvením a pro děti
velká nafukovací skluzavka také zapadala do velmi pěkně připraveného a vysečeného areálu bývalého kynologického cvičiště.
Za pěkného počasí byly pro posádky strojů připraveny čtyři soutěžní
disciplíny: jízda v terénu na čas, traktor blesk, traktor šnek a couvání.
Mezi konkurencí ostatních jezdců se prosadili i domácí řidiči. Na stupně
vítězů vystoupili: Karel Rejentík, František Gála, Václav Suský a Josef
Hrubý.
Závodům předcházela tvrdá práce. Okolí závodiště se muselo zkulturnit. Léta neudržované prostředí prošlo očistnou kúrou. Zarostlé plochy trávy byly vysečeny a zbaveny náletů a křovin. Starý nevzhledný
plot bývalé střelnice byl odstraněn. Drátěné pletivo prorostlé trávou a
trním (to byla nejhorší práce) či odvoz rozlomených, vyvrácených i stojících těžkých betonových sloupků na skládku.
Pořadatelé traktoriády děkují touto cestou všem, kteří se na přípravě akce podíleli.
ředitel akce, Rostislav Svačina

•

RESTAURACE SPORT V PODIVÍNĚ
POŘÁDÁ TRADIČNÍ

ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY
VE DNECH 23.- 25.11.2012.
REZERVACE NA TEL. 724 058 533.
TĚŠÍME SE NA VÁS.
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Masáže u Davida,
Sadová 933, Podivín
tel.: 608 848 607
www.masazeudavida.webnode.cz
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.
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