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Informace ze zasedání zastupitelstva města
č. XIX ze dne 11. 12. 2013
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující body:
1. vzalo na vědomí zprávu starosty
města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města č. XVIII ze dne 12.09.2013.
2. vzalo na vědomí informaci starosty města ve věci přijetí pozemku p.č. KN
1257/1 v k.ú. Podivín do majetku města.
3. provedlo kontrolu rozpočtových
opatření č. 7/2013, č. 8/2013 a č. 9/2013
a tato rozpočtová opatření vzalo na vědomí bez výhrad.
4. schválilo záměr odkoupení pozemku
p.č. KN 1480/2 o celkové výměře 25 m2,
vedeného jako zahrada v k.ú. Podivín, za
těchto podmínek: výkupní cena za 1 m2
výše uvedeného pozemku činí Kč 150,. Kupující dále uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovitosti do jeho
vlastnictví.
5. schválilo kupní smlouvu na odkup
pozemku p.č. KN 1480/2 o celkové výměře 25 m2, vedeného jako zahrada v k.ú.
Podivín, od vlastníka: Ing. Pavel Tyc, RČ:
..... trvale bytem ......, Dagmar Tycová, RČ:
......, trvale bytem ........ a pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
6. projednalo a schválilo veřejnou vyhlášku Oznámení o zjišťování vlastníka
věci opuštěné v k.ú. Podivín (centrální kříž
na pozemku p.č. KN 1435 v k.ú. Podivín /
městský hřbitov/). V termínu do šesti měsíců od vyvěšení této veřejné vyhlášky se
mohou vlastníci této věci opuštěné přihlásit k její vlastnictví.
7. projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku města Podivína č. 1/2013
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů dle předloženého návrhu
8. provedlo kontrolu a vzalo na vědomí
plnění rozpočtu města Podivína k 30.10.
2013.
9. schválilo poskytnutí dotace ve výši
Kč 200.000,- pro TJ Slavoj Podivín o.s., se
sídlem U Stadionu 982/6, Podivín, zastoupené p. Bronislavem Krškou, předsedou,
IČ: 42324211.
10. projednalo a schválilo Smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č. 1/2014 s TJ Slavoj o.s., se sídlem
U Stadionu 982/6, Podivín, zastoupené
p. Bronislavem Krškou, předsedou, IČ:
42324211 ve věci poskytnutí finanční
neinvestiční dotace z rozpočtu města
Podivína na tělovýchovnou a sportovní
činnost pro TJ Slavoj Podivín ve výši Kč
200.000,-.. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č. 1/2014.
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11. v souladu s ust. § 13 zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, stanovilo na svém zasedání dne 11.12.2013
usnesením č. XIX – 330 – 13 ze dne
11.12. 2013 Pravidla rozpočtového provizoria pro rozpočtové hospodaření města
Podivína od 1.1. 2014 do doby schválení
rozpočtu na rok 2014.
12. schválilo vnitřní směrnici ke schvalování účetní závěrky města. Směrnice
nabývá účinnosti ke dni 1.12. 2013. Směrnice je účinná poprvé pro účetní závěrky
k 31.12. 2013 a následující.
13. projednalo a schválilo Smlouvu o
dílo se společností INTECON spol. s r.o.,
se sídlem Žižkovská 1330, 691 02 Velké
Bílovice, IČ: 49811223, DIČ: CZ49811223
ve věci dodávky ocelové konstrukce obytného kontejneru (objektu pro zásahové
vozidlo J-SDH Podivín) v hodnotě díla Kč
139.613,- bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy o dílo.
14. rozhodlo prodat pozemek p.č. KN
1087 - zahrada o celkové výměře 444
m2 v k.ú. Podivín do společného jmění manželů Věry Košuličové, bytem ....,
RČ: ..... a Davida Košuliče, bytem ......,
RČ: ...... za těchto podmínek: prodejní
cena za výše uvedený pozemek činí Kč
36.941,-. 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 schválilo kupní smlouvu na
prodej pozemku p.č. KN 1087 - zahrada
o celkové výměře 444 m2 v k.ú. Podivín do společného jmění manželů Věry
Košuličové, bytem ...., RČ: ..... a Davida
Košuliče, bytem ......, RČ: ...... za těchto
podmínek: prodejní cena za výše uvedený pozemek činí Kč 36.941,-. 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 pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.
15. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. KN 1088/1 - zahrada
o celkové výměře 533 m2 v k.ú. Podivín
a pozemek p.č. KN 2325/6 - ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 70
m2 v k.ú. Podivín, které byly vyčleněny
geometrickým plánem č. 1731-129/2013,
který vyhotovil Ing. Jan Hlávka, Riegrova
60, Břeclav do společného jmění manželů
Kateřiny Meškové, bytem ......, RČ: ...... a

Romana Meška, bytem ......, RČ: ...... za
těchto podmínek: prodejní cena za výše
uvedené pozemky činí Kč 50.170,-. 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 schválilo
kupní smlouvu na prodej pozemku p.č.
KN 1088/1 - zahrada o celkové výměře
533 m2 v k.ú. Podivín a pozemku p.č. KN
2325/6 - ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 70 m2 v k.ú. Podivín, které
byly vyčleněny geometrickým plánem č.
1731-129/2013, který vyhotovil Ing. Jan
Hlávka, Riegrova 60, Břeclav do společného jmění manželů Kateřiny Meškové,
bytem ......, RČ: ...... a Romana Meška,
bytem ......, RČ: ...... za těchto podmínek:
prodejní cena za výše uvedené pozemky
činí Kč 50.170,-. 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 pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
16. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. KN 1089/1 - zahrada o
celkové výměře 473 m2 v k.ú. Podivín,
který byl vyčleněn geometrickým plánem
č. 1731-129/2013, který vyhotovil Ing.
Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav panu
Jiřímu Savarovi, bytem ......, RČ: ..... za
těchto podmínek: prodejní cena za výše
uvedené pozemky činí Kč 39.354,-. 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
schválilo kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. KN 1089/1 - zahrada o celkové výměře 473 m2 v k.ú. Podivín, který
byl vyčleněn geometrickým plánem č.
1731-129/2013, který vyhotovil Ing. Jan
Hlávka, Riegrova 60, Břeclav panu Jiřímu
Savarovi, bytem ......, RČ: ...... za těchto
podmínek: prodejní cena za výše uvedené pozemky činí Kč 39.354,-. 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 pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.
17. zamítlo vyhlášení veřejné nabídky
na prodej části pozemku p.č. KN 2325/1
v k.ú. Podivín dle skutečností uvedených
v žádosti č.j. 1784/2013.
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PROČ třídit biologicky rozložitelný odpad?
O třídění odpadu jsem psal snad už tisíckrát. O bioodpadu
jenom několikrát, a tak se pokusím ještě jednou. To, že současný
zákon o odpadech nenařizuje striktně jeho třídění, je nepodstatné. Zatím! Nebudeme se pouštět do debaty, jak je to s tvorbou
zákonů a jejich uváděním do praxe, bylo by to zbytečné a navíc
naštvávající /znám i jiné, příhodnější výrazy/. Co je podstatné a o
čem bychom měli vědět, je to, že biologický odpad v našich popelnicích činí až 30% jejich obsahu. Víme-li, že likvidace tuhého
komunálního odpadu je nejnákladnější – cca 1000 Kč/t, platíme
z každé jedné tuny 300 korun zbytečně. Už jsme se naučili třídit
papír, plasty, nápojové kartony, elektrozařízení a nebezpečné
odpady, tedy ty složky odpadu, za které dostáváme zpětné odměny a které nám snižují zákonem daný poplatek na občana.
To, že se i letos podařilo jej ponechat na výši 500 Kč/občan/rok,
je důsledkem zodpovědného přístupu převážné většiny občanů
našeho města k problematice odpadů a jejich třídění.

Zbývá nám tedy ještě onen bioodpad. Zpracováním rostlinné složky odpadu získáme kompost – živiny, které můžeme
vrátit zpět do půdy. Tento materiál vzniká v nově zřízené kompostárně v a.s. Hantály Velké Pavlovice, v provozu, na který
jsme získali 33 milionů z dotačních prostředků EU.
Město Podivín se jako jedno z prvních zapojilo do zkušebního provozu svozu a likvidace biologicky rozložitelného odpadu.
Vím, že každý začátek je těžký, ale je třeba začít. Je třeba
myslet na naše děti a vnoučata, aby o nás v budoucnu nemluvili jako o lidech nezodpovědných a na budoucnost nemyslících!
Zbývají nám také ještě bionádoby, které si můžete po dohodě s p. Knoppem zdarma vyzvednout.
Stanislav Machovský
starosta

Zametání ulic

Zelené plochy a stání na nich

Ve dnech 14. – 18.4.2014 mělo být, stejně jako každý rok
v tomto termínu, provedeno strojové zametání ulic. Vzhledem
k tomu ale, že na řadě ulic probíhá a ještě do konce června probíhat bude rekonstrukce plynu, zametání tentokrát odpadá.
Vím, že řada z Vás je již nazlobena, protože jarní úklid je spojen nejenom s interiérem domu, ale také s předzahrádkou a s
umýváním oken. A ta se dají těžko umývat, když ulicí bez ustání
projíždí technika, která víří prach a ostatní nečistoty.
Obávám se také, že ti, kteří ještě uklízejí i to, co není jejich /a
není jich kupodivu málo/ zanevřou a přestanou uklízet plochy,
které patří městu.
Takže to bude asi takto: úklid ulic, na kterých neprobíhá stavební činnost, k velikonocům zajistíme s pomocí technických
služeb /lidově se jim říká rychlá rota/.
I když nám úřad práce zrovna v tomto období všechny pracovníky odebral. Vyřešili jsme to šalamounsky a čisto bude.
Strojové zametání pak proběhne po dokončení všech prací
tak, jak je uvedeno v kalendáři svozů odpadu. A na hody by měl
být Podivín jako vymalovaný.
starosta

V tomto roce proběhne „dozatravnění“ zelených ploch na ulicích Sokolská a Palackého, čili těch ulic, na kterých proběhla
rekonstrukce vozovek a chodníků v předchozích letech. Proběhne také zatravnění ploch, které byly dotčeny výměnou plynového řadu a instalací internetové sítě. Všechny zde uvedené
plochy budou obnoveny na náklady firem, které rekonstrukce
prováděly.
K čemu ovšem nedojde, alespoň ze strany města ne, bude
úprava a obnova zeleně v místech, která už zatravněna byla a
na kterých parkují dočasně, ale v některých případech i setrvale, soukromá vozidla. Zničení těchto ploch je markantní hlavně
v jarních měsících, kdy vjezdem na ně je postižena nejen zeleň, ale také celková úroveň terénu.
Proto bude ve spolupráci s městskou policií zpracován monitoring těchto míst, bude provedena fotografická dokumentace
a ten, který způsobil škodu na dříve zelených plochách, bude
povinen uvést je do původního stavu.
Stanislav Machovský
starosta

Akce vodovod Za Drahou
Téměř tři roky se táhne případ prodloužení vodovodu do lokality Za Drahou. Řada z Vás /a hlavně ti, kterých
se to bezprostředně týká/ si pamatujete, s jakými obtížemi jsme se potýkali při projednávání tzv. „vyjadřovaček“
od dotčených orgánů, jimiž byly mimo
jiné České dráhy, Správa dopravních a
železničních cest, Telematika, Jihomoravská plynárenská, Jihomoravský kraj,
Krajská hygienická stanice … a řada jiných. Bylo jich mimochodem dvacet pět
a jenom drážní chobotnice měla snad
patnáct nohou. A deset tykadel.
A jak se táhla léta a jednání se státními a jinými úřady, tak se prodlužoval
i vodovodní řad, který měl přivést vodu

obyvatelům Za Drahou. Z nejlogičtější
cesty, která se zdála být pod bývalým
hradlem a nyní pod přechodem přes trať
a mohla mít cca 200 m, se stala trasa
více než kilometrová a vyhnala nás od
místa napojení u hradla k areálu pily,
pod trať, pod „betonku“, přes sad v místě zelinářství, polem ke staré bílovské
cestě a zpátky k hradlu.
Koncem roku 2013 bylo vše hotovo,
včetně projektanta a starosty, úspěšně
dopadlo také výběrové řízení a začátkem roku díky příznivému počasí /to
jediné snad nedělalo problémy/ vítězná firma zahájila práce. A pak se objevila voda ve výkopu a tekuté písky. A
jednání s budoucím provozovatelem o

výši uložení vodovodu. Objevily se také
sítě, které v trase vodovodu neměly být,
a když ano, tak zcela určitě ne tak na
sebe hustě namačkané. Ono totiž chybělo místo, kam položit vodovod. A znovu jednání a změna projektu a znovu
„vyjadřovačky“. Kdybych byl sprostý, řekl
bych, že jsme jako již poněkolikáté byli
hluboko v … zemi.
A to jsme se ještě neodvážili pod trať.
Tam má být protlak veden v hloubce 2,5
metru. V pozitivním případě narazíme
na ropu, v negativním na magma.
VHS Břeclav, vítězná firma, však slíbila, že ať už narazíme na cokoliv, do
konce měsíce března bude hotovo.
Stanislav Machovský
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PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych chtěla moc poděkovat poctivému nálezci, jenž 13.2. 2014 přinesl na Městský úřad v Podivíně mobilní telefon,
který jsem večer předtím ztratila a který zřejmě našel ležet někde na ulici. Bohužel byl nálezce anonymní a já jsem tak neměla
možnost mu poděkovat osobně. Chtěla bych to tedy udělat aspoň prostřednictvím Podivínského zpravodaje. Takže ještě jednou
mockrát děkuji! Jsem moc ráda za to, že žiju ve městě, kde jsou stále ještě poctiví lidé!

Tříkrálová sbírka v roce 2014
Bavory
12 598 Kč Kostice
Boleradice
20 008 Kč Krumvíř
Borkovany
20 328 Kč Křepice
Bořetice
46 441 Kč Kurdějov
Brod nad Dyjí
13 547 Kč Ladná
Brumovice
28 026 Kč Lanžhot
Břeclav
154 567 Kč Lednice
Březí
31 275 Kč Mikulov
Cvrčovice
12 191 Kč Milovice
Diváky
11 020 Kč Moravská Nová Ves
Dobré Pole
7 296 Kč Moravský Žižkov
Dolní Dunajovice
37 837 Kč Morkůvky
Dolní Věstonice
7 003 Kč Nejdek
Drnholec
27 043 Kč Němčičky
Hlohovec
51 400 Kč Nikolčice
Horní Bojanovice 10 440 Kč Nové Mlýny
Horní Věstonice
11 830 Kč Novosedly
Hrušky
34 442 Kč Nový Přerov
Hustopeče
81 240 Kč Pasohlávky
Ivaň
4 470 Kč Pavlov
Jevišovka
10 423 Kč Perná
Klentnice
10 488 Kč Podivín
Klobouky u Brna
10 610 Kč Pohořelice
Kobylí
70 011 Kč Popice

39 798 Kč
2 100 Kč
39 233 Kč
12 463 Kč
33 229 Kč
91 954 Kč
12 679 Kč
54 673 Kč
7 518 Kč
57 553 Kč
21 958 Kč
453 Kč
2 200 Kč
16 023 Kč
18 630 Kč
1 312 Kč
23 771 Kč
5 434 Kč
14 457 Kč
16 278 Kč
21 605 Kč
57 436 Kč
47 450 Kč
38 147 Kč

Pouzdřany
Přibice
Přítluky
Rakvice
Sedlec
Starovice
Starovičky
Strachotín
Šakvice
Šitbořice
Tvrdonice
Týnec
Uherčice
Valtice
Velké Bílovice
Velké Hostěrádky
Velké Němčice
Velké Pavlovice
Vlasatice
Vranovice
Vrbice
Zaječí
CELKEM

Vážení spoluobčané,
zastupitelé města Podivína ve spolupráci se ZŠ Podivín
pořádají

OSLAVU 69. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
našeho města, která se bude konat
v úterý 15.4.2014 v 10. hodin
u pomníku padlých
na Masarykově náměstí v Podivíně.
        Program:

Slavnostní projev
Položení květinových darů
Slavnostní ukončení

starosta
zástupci spol. organizací
hymna ČR

Po ukončení oslavy na náměstí TGM budou položeny
květinové dary také u pamětní desky členů TJ Sokol Podivín,
popravených a umučených v průběhu II. světové války
Zastupitelé Města Podivína
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13 871 Kč
24 893 Kč
10 693 Kč
35 632 Kč
11 313 Kč
19 538 Kč
19 067 Kč
10 737 Kč
23 777 Kč
76 753 Kč
55 825 Kč
25 974 Kč
46 328 Kč
52 775 Kč
114 698 Kč
11 581 Kč
64 562 Kč
72 300 Kč
15 560 Kč
47 217 Kč
45 465 Kč
18 109 Kč
2 177 556 Kč

Nejen díky tradici konání Tříkrálové sbírky v Podivíně se i letos podařilo naplnit pokladničky koledníků, tentokrát s celkovou
hodnotou bezmála 57,5 tis. Kč. Jedná se o
rekordní dobrovolný příspěvek nás, občanů města Podivína, v této akci, kterou zde
se skautským oddílem spoluorganizujeme
od začátku tohoto tisíciletí. Sbírka sice probíhá v celé České republice, její koordinace je však svěřena oblastním charitám (v
našem regionu OCH Břeclav) a také převážná část darů bývá využita pro projekty
z našeho okolí – navštívíte-li webovou adresu www.breclav.charita.cz, dozvíte se to
podrobně.
Děkuji Vám všem, kteří jste vlídně přijali
koledníky a přispěli svou trochou do mlýna
nebo teplým čajem do žaludku koledníků.
O to větší dík patří koledníkům a vedoucím
skupinek, neboť nezištně a ku prospěchu
druhých věnovali svůj volný čas v nevlídném počasí.
Radim Holub
12. skautský oddíl Táborový oheň Podivín,
YMCA T.S., o.s.

Podivínský

Kronika města Podivína
Rok 1914
Prozatimní vodní družstvo vedené zem.poslancem Josefem Krčkou z Rakvic docílilo, že byl vypracován projekt na
regulaci Trkmanky. Projekt vypracoval Mor.zem.stavební úřad
v Brně, dle něhož měla Trkmanka vytknutý odlišný směr od
toku dosavadního. Od dráhy u Rakvic až k Podivínu měl býti
potok regulován v korytě dosavadním s vyrovnáním oklik; od
Habánice však měl pokračovati v kraji Hřebačkovy zahrady a
rybníčku Rosenbergského, dále pak přes Švestkovu štěpnici a odtud přes louky v přímém směru Kačenárnou s výústí
pod Lanštorfským stavem. O tomto projektu bylo zařízeno ve
dnech 12. až 15. ledna 1914 vodoprávní řízení a jak jest již
pro Podivín příznačné, byl vodoprávní komisi podán protest
proti provedení projektu. Obsah protestu týkal se hlavně zájmů soukromých několika majitelů štěpnic a to stačilo, že si
obstarali podpisy na protest od přízně a známých a dokonce i
od osob negramotných. Osnovatelem protestu byl Josef Vrzal
(*1850) a jiní majitelé štěpnic, kteří tvrdili, že novým tokem
Trkmanky budou na své držbě poškozeni. Protest podepsali:
Valíček Antonín, Valíček Frant., Glíž Leop.s manželkou Frant.,
Valíček Jan, Hublíková Marie, Důbrava Tomáš, Masařík Matěj,
Vrzal Josef st., Glíž Fabian, Glížová Lucie, Glíž Tomáš, Bartošík Jan, Školník Vincenc, Školníková Apolonie, Čalanská
Frant., Křehula Martin, Masaříková Anna, Masařík Jan, Kos
Jan, Rotterová Anežka a Františka, Rotter František, Kruták
František, Krutáková Apolonie, Kratochvíl Leop., Kratochvílová Anna, Svoboda Leop., Weidermann Jan, Hrdlička Edvard,
Glíž Frant., Kos Rudolf, Kos Jan ml., Neuhauser Ant., Glíž
Ondřej a Barbora, Stokláska Adolf, Šoupal Matěj, Flamíková Františka, Helinger Edvard, Ondrůchová Marie, Krakovič
Frant., Ledlová Vincencie, Ivančic Martin, Rotter Josef, Rotter
Vojtěch, Masařík Štěpán, Rosenbreier Frant., Švestka Ludvík, Rotter Richard, Gajdová Brigita, Gajdová Žofie, Helinger
Adolf, Popovský Pavel a Ševčík Ignác.
Dalším odpůrcem tohoto projektu byla správa knížecího
Lichtensteinského panství, která nechtěla přivoliti, aby tok
Trkmanky protínal louky „Spáleniska“ a loviště „Kačenárnu“.
Protest místních občanů byl – jak se očekávalo – v celém rozsahu zamítnut, avšak odpor knížecí správy přivodil, že projekt
byl prozatímnímu družstvu vrácen k provedení změn se zřetelem na námitky knížecí správy. Tím byla regulace Trkmanky pro
tentokráte zmařena a oddálena na neurčitou dobu.
2/3 Ve Vídni zemřel Antonín Figar, zámožný obchodník s vínem a rodák podivínský. Ve své poslední vůli pamatoval i na
svou rodnou obec odkazem 10.000 K na zřízení studentské
nadace tímto ustanovením:
„Pro moje rodné město Podivín zůstavuji 10.000 K ku zřízení nadace pro 2 studující, z nichž úroky ročně na mé příbuzné
a nebudou-li tito, na dva jiné studující z Podivína dle ustanovení starosty se rozděliti mají.“
V odkaze jest pozoruhodné ustanovení, jímž rozdělení
stipendia přikazuje se v moc starosty města a nikoliv obecní
radě nebo obec. zastupitelstvu. Příčinu toho vysvětlil Antonín

Poděkování

Vždy, když zazní siréna požárního poplachu a já jsem
blízko hasičky, jdu se podívat, jak plní naše jednotka SDH limit výjezdu. Je
téměř pravidlem, že když vycházím z MěÚ, už na rožku u radnice slyším
motory zásahového vozidla. Říkám si, že tam snad někteří spí, nebo jsou nedejbože dohodnuti se žhářem. Protože desetiminutový limit je prolomen hned
několikrát. Při posledním zásahu, který jsem stihl, byla možná překonána
vrchařská prémie na trati Fruta – hasičská zbrojnice a policie by se divila, jak
rychle je možné projet Podivínem s elektrikářskou dodávkou.

zpravodaj
Hřebačka (*1837) dlouholetý člen obecního výboru následovně: V mládí byl Antonín Figar nadaným žákem v obecné
škole v Podivíně, takže tehdejší kanovník Suchánek doporučoval obecnímu výboru, aby nechal Figara studovati na útraty
obce. Obecní výbor příkře odmítl doporučení protektora pana
kanovníka a někteří členové se dokonce vyjádřili, že mohou-li jejich synkové sedlačit a pracovat na poli, může tak činiti i
Figar. Vzpomínka tato přiměla asi zakladatele nadace, že vyloučil obecní výbor z rozhodování o jeho penězích, na zřízení
nadace věnovaných.
Účinnost drenáží na pozemkách u stanice uspíšila provedení projektu na odvodnění pozemků v Hrubém poli, Širokých
čtvrtí, tratí od Bílovska a pohraniční část pozemků z katastru
Vel. Bílovic a za tím účelem ustavilo se řádné vodní družstvo
za předsednictví Jakuba Pochylého. Projekt na odvodnění
mokrých pozemků zabíral 129,78 ha plochy a s pracemi započato v únoru 1914 a skončeny byly až v dubnu následujícího
roku. Pozemní práce prováděl Frant. Širůček, meliorační mistr
v Brně, drenážní trubky dodala Strojní kruhová cihelna v Mal.
Prosenicích.
Náklad celkového provedení obnášel:
Účet Františka Širůčka za práce pozemní
Účet za dodané trubky cihelnou
v Mal. Prosenicích
Dovozné, úroky ze zápůjček a jiné výlohy
Dohromady
Náklad byl uhražen:
20% zemskou a 30% státní subvencí ve výši
Příspěvky členů z plochy 130 ha po 260

K 24.312,47
K 14.445,10
K 13.348,23
K 52.105,80

K 20.670,K 33.800,54.470,Takže přebytek K 2.365,80 zůstal na udržování drenáží.
-rm-

Hodina Země 2014
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás vyzvat k účasti na kampani Hodina
Země 2014. Tento celosvětový happening letos již poosmé
propojuje obce, firmy a jedince, kterým není lhostejný stav
životního prostředí a klimatu na naší planetě.
Do happeningu se můžete zapojit snadno. Stačí, když
v sobotu 29. 3. 2014 na jednu hodinu (20:30 - 21:30)
zhasnete světla. Tímto symbolickým gestem dáte najevo,
že věnujete pozornost ochraně životního prostředí a klimatu.
Loňský ročník kampaně proběhl za historické účasti
a enormní pozornosti médií. Hodiny Země 2013 se ve 150
zemích světa zúčastnilo na 7000 měst a obcí a stovky firem.
Kampaň zasáhla životy více než 1,8 miliardy lidí. Na hodinu
zhasly např. pyramidy v Gíze, Eiffelova věž v Paříži, kostel
sv. Petra a Pavla v Podivíně, budova opery v Sydney a další
kulturní a historické světové památky. V České republice se
kampaně vedené Ekologickým institutem Veronica účastnilo
160 obcí včetně našeho města, 120 firem a tisíce jednotlivců.
Děkujeme.
Stanislav Machovský, starosta

V tomto roce se naše jednotka fyzicky zařadí k jednotkám s tzv. předurčeností. Jedná se o 24 hodinovou pohotovost při zajištění výjezdů k dopravním
nehodám na stanoveném úseku dálnice. Prvnímu výjezdu bude pochopitelně
předcházet školení jak v oblasti zdravotního minima, tak i v oblastech jiných,
potřebných pro tuto činnost.
Nebudu všechny členy zásahové jednotky jmenovat, chci jim jenom poděkovat a popřát hodně úspěchů v další činnosti. A snad se jim podaří i to,
co mají v plánu a co se léta nedařilo. Práce s mladými.
Starosta
5

Podivínský

zpravodaj

Společenská kronika
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
narodilo se:
22 dětí, z toho 9 chlapců a 13 děvčat
přistěhovalo se:
61 obyvatel
odstěhovalo se:
49 obyvatel
zemřelo:
29 obyvatel, z toho 12 v Podivíně
celkový počet obyvatel k 31.12.2013 – 2 852
sňatky celkem:
27
z toho:
19 na Janově hradě
		
3 na městském úřadě
		
3 církevní sňatky
		
2 na jiném vhodném místě
místní občané:
5 sňatků
slavnostní uvítání novorozených dětí
proběhlo 27. 04. 2013 a 19. 10. 2013
Nejstarší občané:
90 a více let:		 14 občanů
nejstarší občanka – paní Marie Švestková, 97 let

Seznam zemřelých v roce 2013:
Bortelová Marie, Bureš Josef, Hemza Bohumil, Hoschek Josef, Hřibová Jarmila, Juraš František, Jurkovič Ľudovít, Kadrnka František, Kučera Vítězslav, Machovská Růžena, Malý Vladislav, Melichar Karel, Michal Alojz, Michlovský Ladislav, Michlovský Miroslav, Mináříková Jindřiška, Pešlová Anna, Pochylý
Jan, Pospíšilová Marie, Roháčová Jarmila, Savara Zdeněk,
Sedláček Antonín, Sedláček Bohuslav, Sedláčková Františka,
Stachovicz František, Štěpinová Emilie, Vavrušová Marie, Vrbňáková Ludmila, Zemek Vlastimil,

Statistika:
Věk 0 – 15 let

434 obyvatel

Věk 16 – 60 let

1735 obyvatel z toho 909 mužů a 826 žen

Věk 61 – 100 let 683 obyvatel

z toho 228 mužů a 206 žen
z toho 277 mužů a 406 žen

Návrh rozpočtu na rok 2014 - Závazné ukazatele
Paragraf Název závazného ukazatele		
PŘÍJMY
Kč
0000
Daňové příjmy, přijaté splátky půjč.
prostředků, přijaté transfery
34 592 600,00
2119
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu
a energetiky
350 000,00
2143
Cestovní ruch
16 000,00
2144
Ostatní služby
2 800,00
3314
Činnosti knihovnické
13 100,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
42 000,00
3341
Rozhlas a televize
28 000,00
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
20 000,00
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
30 000,00
3612
Bytové hospodářství
1 063 100,00
3613
Nebytové hospodářství
578 900,00
3632
Pohřebnictví
24 500,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 480 500,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
15 200,00
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů
(jiných než nebezp. a komunál.)
155 600,00
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
4 300,00
4351
Osobní asistence, pečovat.služba
a podpora samostat.bydlení
1 370 900,00
6171
Činnost místní správy
14 100,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
45 400,00
PŘÍJMY CELKEM
38 847 000,00
		
VÝDAJE
1014
Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plodin
a zvl.veterinár.péče
106 400,00
2143
Cestovní ruch
79 700,00
2212
Silnice
12 997 900,00
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
544 300,00
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
146 000,00
2310
Pitná voda
1 520 700,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s kaly
20 000,00
6

2349
3111
3113
3141
3231
3314
3315
3319
3322
3326
3330
3341
3349
3392
3399
3419
3421
3429
3612
3613
3631
3632
3635
3636
3639
3722
3723
3725
3745
3749
3900

Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině
60 000,00
Předškolní zařízení
1 065 000,00
Základní školy
15 885 100,00
Školní stravování při předškolním
a základním vzdělávání
670 000,00
Základní umělecké školy
5 000,00
Činnosti knihovnické
577 200,00
Činnosti muzeí a galerií
500,00
Ostatní záležitosti kultury
391 300,00
Zachování a obnova kulturních památek
225 000,00
Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur, nár.
a hist. po
275 000,00
Činnosti registrovaných církví
a náboženských společností
300 000,00
Rozhlas a televize
325 200,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
117 100,00
Zájmová činnost v kultuře
968 500,00
Ostatní záležitost kultury, církví
a sděl. prostředků
105 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost
1 183 500,00
Využití volného času dětí a mládeže
438 100,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace
15 000,00
Bytové hospodářství
769 500,00
Nebytové hospodářství
21 300,00
Veřejné osvětlení
824 000,00
Pohřebnictví
55 400,00
Územní plánování
188 000,00
Územní rozvoj
100 000,00
Komunální služby a územní rozvoj
jinde nezařazené
87 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
1 165 000,00
Sběr a svoz ostatních odpadů
(jiných než nebezp. a komunál.)
342 500,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
411 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
2 424 000,00
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
150 000,00
Ostatní činnosti související se službami
pro obyvatelstvo
18 300,00

Podivínský
Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi
a občanům soc.nepřizp.
4351
Osobní asistence, pečovat.služba
a podpora samostat.bydlení
4357
Domovy
4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5212
Ochrana obyvatelstva
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
Zastupitelstva obcí
6171
Činnost místní správy
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
6399
Ostatní finanční operace
6402
Finanční vypořádání minulých let
VÝDAJE CELKEM

zpravodaj

4341

33 000,00
2 850 700,00
35 000,00
32 500,00
50 000,00
200 000,00
542 000,00
1 381 200,00
6 557 500,00
127 200,00
180 400,00
672 300,00
20 000,00
57 259 300,00

FINANCOVÁNÍ
0000
Financování
FINANCOVÁNÍ CELKEM

18 412 300,00
18 412 300,00

Saldo příjmů a výdajů tvoří schodek návrhu rozpočtu města na rok
2014 ve výši 18.412.300,- Kč. Schodek bude hrazen ze zdrojů, které
tvoří rozpočet financování na rok 2014 a to: zapojení finančních
prostředků z minulých let na bankovních účtech města snížené o
splátky uzavřeného bankovního úvěru.

O rozpočtu 2014
Na jiném místě zpravodaje je rozpočet města na rok 2014 v tzv.
paragrafovém znění. Stejně tak jako v předchozích letech se jeho tvorbou
zabývala většina zaměstnanců a orgánů města, rada, zastupitelstvo
a finanční výbor. Situace byla tak jako v každém roce provázena velkou
neznámou, kterou je vždy příjem z daní státu. Pozitivem byla vysoká
finanční rezerva z roku 2013, kterou se nám podařilo vytvořit a která činila
necelých 19 milionů korun.
Zapojením této rezervy do rozpočtu jsme vyrovnali schodek mezi výdaji
a příjmy a poprvé za 16 let jsme pracovali s přebytkem cca 2 milionů korun.
Na pracovním zasedání zastupitelstva města jsme „doladili“ rozpočet
ve výdajové části a vytvořili jej jako vyrovnaný a bez nutnosti úvěru,
který se začátkem roku jevil jako potřebný pro hlavní investiční akci, jíž je
rekonstrukce přístavby Základní školy v Podivíně.
Vzhledem k tomu, že zveřejněný rozpočet je v tzv. paragrafovém znění,
tedy ve formě, kterou předepisuje zákon, ale ze kterého nejsou zřejmé
jednotlivé položky, uvádím alespoň ty nejvýznamnější pro rok 2014:
název akce
hodnota v Kč
rekonstrukce přístavby ZŠ Podivín
17.000.000
rekonstrukce vozovky U Dráhy /okolo stavebnin/	  8.200.000
inženýrské sítě Havlíčkova /voda a kanalizace/	  5.200.000
komunikace lokalita Rybáře	  2.500.000
vodovod Za Drahou	  3.500.000
balkony PENZION	  1.500.000
výroba oken ZŠ	     950.000
U většiny výše uvedených akcí je v rozpočtu plánováno s částkou o 1/3
nižší. Tato částka vychází z odborného předpokladu na vysoutěžené
náklady. V případě poslední akce, prodloužení vodovodu Za Drahou, která
v současnosti probíhá, se podařilo vysoutěžit částku o více než polovinu
nižší.
Z drobných investičních akcí, které však v součtu až tak drobné nejsou,
uvádím:
veřejná zeleň údržba, výsadba, kácení	    400.000
bezdrátový rozhlas II. část	    315.000
křižovatka ulic Zborovská a Úlehlova 	    250.000

chodník ul. B. Němcové /po rekonstrukci plynu/	    250.000
chodník ul. Husova dtto	    210.000
hasiči mobilní garáž na zásahové vozidlo 	    200.000
herní prvky dětské hřiště Hliníky	    150.000
balkony bytové domy Újezd	    100.000
vánoční výzdoba ul. Bratislavská	    100.000
rekonstrukce areálu u Myslivny	    100.000
chodník ul. Havlíčkova dokončení	      65.000
Do rekonstrukce a oprav památek jsou zahrnuty:
oprava fasády farnosti Podivín 	    300.000
centrální kříž na hřbitově	    150.000
památník Tyršův sad	    125.000
kaple Cyrila a Metoděje projekt	    125.000
sousoší Immaculata	    100.000
Mimo tyto akce je do rozpočtu zahrnuto dokončení projektů na:
rekonstrukci víceúčelového centra KOVOMAT
chodníky Komenského, Masarykovo nám., Rybáře
Masarykovo náměstí
komunikace Příční 2. část
komunikace Hřbitovní
územní plán města dokončení
strategický plán rozvoje města
územní systém ekologické stability
v celkové hodnotě cca
1.200.000
Nelze opomenout částku na podporu organizací a spolků

1.900.000

Rozpočet města činí ve výdajích 57.259.300,- Kč, které jsou pokryty
daňovými a ostatními příjmy ve výši 38.847.000,- Kč a rezervou na
bankovních účtech ve výši 18.412.300,- Kč.
Stanislav Machovský, starosta

O rozhlasu
Blíží se doba, kdy i druhá část města bude moci bez velkých problémů
poslouchat zprávy z místního bezdrátového rozhlasu. Tou dobou myslím
jarní měsíce, kdy teplota neklesne pod pět stupňů nad nulou a budou se moci
instalovat rozhlasová hnízda na tzv. jižní straně Podivína, tedy té straně od
ulice Bratislavská směrem ke Frutě a dál. Zde se totiž potýkáme s problémy,
které byly způsobeny dvojím systémem místního rozhlasu – drátovým a
bezdrátovým – a jejich společnou nekomunikací. Firma NOEL Hodonín,
která zajistila instalaci severní části města, slíbila, že akci provedou v co
nejbližší a nejkratší době.
Hodnota díla byla stanovena částkou 315 tis. Kč, bude zabudováno
celkem 50 ks reproduktorů ve vybraných lokalitách tak, aby bylo dosaženo
potřebného ozvučení a srozumitelnosti.
Město Podivín bude žádat o dotaci z Operačního programu životního
prostředí v rámci financování povodňové ochrany.
Starosta

O vlajkách
V minulém Podivínském zpravodaji jsem popsal situaci, kdy se z budovy
knihovny ztratily vlajky. Apeloval jsem na původce onoho činu a prosil jsem
ho o vrácení vlajek na původní místo. Očekával jsem s blahou nadějí, že se
zastydí a učiní tak. Nezastyděl se a neučinil. Pravda bude asi úplně jinde.
Neumí číst.
Vlajky se přesto vrátily. Z míst, kam je přemístili oni analfabetové, tedy
z protější budovy a z opěr u nově vysazených stromů, je vzala, uschovala a
poté vrátila městu paní Liba Moudrá. Nevím, zda si mohu dovolit uvést její
celé jméno, ale snad jí to v tomto případě nebude vadit. Obzvlášť, když jí za
to chci poděkovat. A navíc když je to moje spolužačka.
Slávek Machovský
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E.ON Česká republika, s.r.o.
Oblastní management
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
www.eon.cz
Dotazy směřujte prosím na:
Tomáš Kubín
M 602 480 224
tomas.kubin@eon.cz

28. 02. 2014

Společnost E.ON varuje před podvodníky!
V posledním týdnu se množí případy podvodného jednání tzv. obchodníků, kteří
slibují zajištění přepisu a dodávky levnějšího plynu.
Nechají si podepsat plnou moc a vyúčtují 4 000,- Kč. Vydají doklad o zaplacení,
na kterém jsou uvedeny falešné údaje. V několika případech, které nám
sdělili sami poškození odběratelé, je na dokladu uvedena firma E.ON Distribuce
s vymyšleným identifikačním číslem. Došlo to tak daleko, že jedné zákaznici
podvodník zrušil smlouvu na dodávku plynu, ale novou nezajistil, a tak paní byl
odběr ukončen bez jakékoliv náhrady.
Podvodníci si vyhledávají převážně starší občany. Vyzýváme proto všechny
odběratele, aby si dávali pozor a pokud již otevřou neznámému hostu, aby mu
nedávali peníze v hotovosti, nepodepisovali plnou moc či jiné dokumenty.
Energetická společnost E.ON má se svými zákazníky nastaven bezhotovostní
styk, to znamená placení záloh, přeplatků či nedoplatků je realizováno formou
složenky, inkasem či převodem na účet. Nikdy nevybírá částky v hotovosti!
Akciová společnost E.ON Distribuce nemá s tímto podvodným obchodem nic
společného. V Jihomoravském kraji nevlastní žádná distribuční zařízení na
rozvod plynu. Aktuálně zvažujeme podání trestního oznámení na neznámého
pachatele z důvodů podvodného jednání a poškození dobrého jména
společnosti E.ON.

M ě s t s k á k n i h ov n a P o d i v í n
Knižní novinky

Lidové písničky a hry s nimi – Šimanovský Zdeněk. zpěvník
pro děti od 3 let

Dům v Bretani – Davouze Marta. Žena, která se po padesát- V knihovně probíhá do 31. 3. burza vyřazených knih, cena
ce přestěhuje do vzdáleného místa na severozápadním okraji 1ks/ 5 Kč
Francie a provdá se za muže diametrálně odlišného od toho,
Hana Ocelíková
s nímž prožila téměř čtyřicet let. Není to román, ale humorně laděné příběhy autorky, která je navzdory cize znějícímu příjmení
rodilá Češka s hlubokými kořeny v bývalé vlasti. Autobiografie
Báječný únik – Gavalda Anna. Příběh o nečekaném setkání
čtyř dospělých sourozenců, které obnoví jejich sourozenecké
pouto.
Nic netrvá věčně – Sheldon Sidney. Román z lékařského prostředí. Mladé lékařce náhle zemře její pacient, který jí navíc
odkázal svůj nemalý majetek. Prokurátor pro ni požaduje trest
smrti.
Poslední Maův tanečník – Li Cunxin. Životopisný román
o chudém čínském chlapci, který se vypracoval na světoznámého tanečníka.
Tvůj stín, Na hraně temnoty, Bourneova moc – thrillery
Leonardo da Vinci, Mozart, Kryštof Kolumbus, Marco Polo
– minibiografie pro děti
Špačkovi v síti času – Konášová Lucie. Hrdina knihy, desetiletý Matěj cestuje časem a mění osudy svých blízkých. Fantasy
příběh pro děti
Děti 2. třídy v knihovně
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Klub dětí a maminek Veselý Krokodýl
Na podzim zahájil již druhou sezónu provozu Klub dětí a
maminek Veselý Krokodýl.
Stejně jako v roce minulém se scházíme každé pondělní dopoledne ve skautské klubovně v areálu mateřské školy.
Děti se spolu s maminkami, tatínky a babičkami učí nové
básničky, které se vždy snažíme spojit s konkrétními pohyby
pro lepší zapamatování. Je krásné pozorovat, jak ty děti, které
mezi nás chodí již druhým rokem, básničky znají, ukazují a říkají úplně samy.
Vždy věnujeme čas i nějakému jednoduchému tvoření, největší úspěch mívá obtiskování ručiček a malování temperami.
V letošním roce jsme
dokoupili spoustu nových hraček, takže ve
volných chvílích mají
děti prostor pro spontánní hry a maminky
čas si popovídat.
Rádi bychom poděkovali 12. YMCA-skautskému oddílu a mamin-

kám za přízeň a především dětem za jejich radost, protože ta
je pro nás tou největší odměnou.
Za klub Veselý Krokodýl
Blanka Hemzová, Lucie Varmužová
a Šárka Ondráková

„Dětský karneval“
V sobotu 8. 2. 2014 se v sále
městské haly v Podivíně konal dětský karneval. V letošním roce mezi
děti zavítala královna Kleopatra a její
doprovod Římanek.
Karneval
zahájila
Kleopatra
průvodem masek, a že jich bylo:
princezny a princové, berušky, Spidermani, motýl Emanuel, indiáni a
mnoho dalších krásných masek. Během programu plného her, tanečků
a sladkých odměn si děti vyzkoušely
postavit pyramidy, rodičové si zahráli
na mumie. Program karnevalu zpestřilo vystoupení malých tanečnic ze druhého ročníku tanečního
oboru ZUŠ Velké Bílovice a kroužku Taneční hry z TJ Sokol
Podivín. A to vše za hudebního doprovodu DJ Vlastíka.
Samozřejmě nechyběla bohatá tombola, zde bychom chtěly
poděkovat LUU Style Lucii Vonšovské.
Velké dík posíláme Janě, Editě, Hance, Veronice, Petře, Jit-

Poděkování
Občanské sdružení „Chasa Podivín“ pořádala 15.02.2014
tradiční krojový ples. Je vidět, že krojová tradice v našem městě stále žije a pořád se najde dostatek lidí, kteří tuto tradici podporují. Naše poděkování patří všem přítomným za účast a těm,
kteří zapůjčili fotografie, za jejich zapůjčení. Dále děkujeme
všem sponzorům, bývalým stárkům a stárkám, kteří poskytli
dary či finance.
V dohledné době zveřejníme aktualizovaný seznam stárků
a stárek na internetových stránkách našeho sdružení, budeme
kvitovat reakce občanů města o případné doplnění či úpravy,
aby byl dopracován k dokonalosti a správnosti jednotlivých
jmen, která jsou v něm uváděna.
Velký dík také patří všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu hodů. Doufáme, že tradice hodů a krojových plesů v Podivíně budou pokračovat i v následujících letech. Všem dalším

ce, Lubce, Dáši a těm, kteří nám pomáhali s přípravou sálu.
Zábavné odpoledne pro Vás připravily Podivínské maminky
za přispění města Podivína a TJ Sokol Podivín.
Markéta Berková, Monika Kratochvílová
stárkům a stárkám přejeme hodně zdaru a bohatou účast lidí
na všech dalších akcích, které bude sdružení „Chasa Podivín“
pořádat.
Jakub Zezula a Marek Huňa

Podivínští hasiči – Poděkování
Dne 18.1. 2014 se v sále Besedního domu konal tradiční
Hasičský ples. Dovolte, abychom touto cestou poděkovali všem
zúčastněným, kteří nás podpořili svojí návštěvou na plese.
Touto cestou bychom také chtěli poděkovat všem sponzorům za finanční a věcné dary.
Firmě Agrosort – kovomat Podivín s.r.o. v zastoupení pana
Tomáše Hřebačky, který nám zakoupil polepy na hasičské zásahové vozidlo Nissan.
Hasiči Podivín
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Kritéria

Ředitelství Mateřské školy v Podivíně
oznamuje, že

zápis dětí
k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2014/15
v MŠ Podivín, Sadová 864, 69145 Podivín
se koná dne 5. května 2014
od 15:00 do 17:00 hodin v budově MŠ.
Prosím, přineste s sebou občanský průkaz
a rodný list dítěte.

Naše mateřská škola byla úspěšná
se svým projektem:

„Pojďme si povídat“
V září 2013 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v Praze v souladu se školským zákonem, rozvojový
program ve vzdělávání s názvem Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014.
Cíl tohoto programu směřoval ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání prostřednictvím proškolení pedagogických
pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního
věku, a současně zlepšování pracovního prostředí pro zajištění
logopedické prevence v mateřských školách.
Vývoj a podpora správné řeči patří k základním cílům našeho Školního vzdělávacího programu. Přestože logopedická
prevence patří mezi oblasti, kterým škola věnuje velkou pozornost, nejsou výsledky příliš uspokojivé. Každým rokem škola
organizuje depistáž pod vedením logopedek SPC při ZŠ a MŠ
logopedické Veslařská 234 Brno, pobočka Hodonín. Průměrně
se na vyšetření hlásí kolem 40 dětí z celkového počtu 100. Děti
se závažnými logopedickými vadami jsou po vyšetření odkazovány do logopedických poraden. Dětem s menšími vadami se
věnují učitelky. Od roku 2010 byly postupně proškoleny logopedickými asistentkami čtyři učitelky, jedna z nich je v současné době na mateřské dovolené. Škola chce postupně proškolit

10

pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
při překročení kapacity mateřské školy
Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně:
1. Dosažení předškolního věku dítěte v období od 1. září do 31.
srpna následujícího kalendářního roku.
2. Místní příslušnost - trvalý pobyt dítěte v obci, kde sídlí mateřská škola.
3. Pravidelná celodenní docházka
4. Věk dítěte (přednost má starší dítě)
5. Datum podání přihlášky
6. Zaměstnanost rodičů
Před „Vyrozuměním o přijetí dítěte“ jsou rodiče povinni odevzdat ředitelce školy Evidenční list dítěte s potvrzením lékaře o
pravidelném očkování.

všechny učitelky za účelem zvýšení kvality logopedické prevence na MŠ.
Každý den v MŠ probíhá kolektivní logopedická intervence,
provádí se dechová cvičení, artikulační cvičení a procvičování jednotlivých hlásek, slov, říkanek a básniček. Aktivita školy
v řešení problematiky logopedické prevence je poměrně vysoká, nekoresponduje však bohužel s aktivitou některých rodičů.
Součástí projektu proto bude spolupráce s rodiči. Postupně
máme v úmyslu školu dovybavit moderními logopedickými pomůckami a proškolit všechny učitelky.
V říjnu 2013 mateřská škola vypracovala projekt a požádala
o finanční dotaci k těmto účelům. Po dobu dvou měsíců MŠMT
vybíralo, seřazovalo, schvalovalo a zamítalo projekty podle
kvality vypracování. V prosinci pak zveřejnilo výsledky. Z 222
schválených projektů v České republice se naše mateřská škola umístila na 62. místě a požadovaná finanční dotace jí byla
schválena v plné výši.
Věříme, že se nám realizací tohoto projektu podaří pořídit
vhodné pomůcky, proškolit další učitelky, zaktivizovat rodiče, a
tím dětem usnadnit bezproblémový přechod z předškolního do
základního vzdělávání.
Bc. Lenka Studená

Podivínský

zpravodaj

Třída Berušek v listopadu

Vánoční tvoření rodičů s dětmi

Když byl ve školce Mikuláš, anděl a čertík
Čaj pro zahřátí na bruslení

Na návštěvě v zubní ordinaci
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Z Á K L A D N Í Š KO L A
Vzdělávací výsledky našich žáků
za I. pololetí
školního roku 2013/2014
Povinnou školní docházku na naší škole plní 230 žáků, z toho
106 děvčat.
Jakých výsledků dosáhli?
Prospěch: 143 vyznamenaných – 62,5 %, 5 žáků neprospělo
– 2,18%
Chování: velmi dobré – 230 (100 %)
Pochvaly: třídního učitele 162 (70,7%), ředitele školy 25
(10,8%)
Důtky: třídního učitele 10 (4,4 %), ředitele školy 1 (0,4%)
Absence: 7668 omluvených zameškaných hodin
(průměr na žáka činí 33 hodin),
4 neomluvené hodiny
Pochvalu ředitele školy za sběr, aktivitu a reprezentaci
školy jsem udělil:
I. A – T. Koudela, M. Palkechová, I. B – J. Berka, M.
Kernová, II. – V. Kratochvíl,
T. Scorvan, J. Ševčík, III.
A – Š. Konfráter, III. B – K.
Kopřivová, IV. – A. Městecký, A. Jurkovičová, V. – P.
Tuček, VI. – J. Červenec, T. Kratochvíl, P. Scorvan, M. Švecová,
P. Vozár, VII. – A. Včelouchová, V. Kos, L. Hellingerová, N. Koudelová.
Všem jmenovaným žákům děkuji za jejich práci
a propagaci naší školy.
Mgr. M. Cagášek

Lyžařský kurz
Vzhledem k tomu, že v blízkém okolí nebyl žádný sníh, sledovali jsme počasí v Orlických horách. Čím více se blížil termín
kurzu ( 01.02. 2014 – 07.02. 2014), tím intenzivnější bylo sledování sněhových podmínek, je neuvěřitelné, že i letošní kurz byl
na sněhu.
Jako každoročně jsme letos zavítali na naši „chalupu“ v Těchoníně-Celném. Odtud jsme vyjížděli za sněhem na svahy v
Červeně vodě se čtyřsedačkovou lanovkou, která si získala
u všech našich lyžařů velkou oblibu, dále jsme lyžovali v Říčkách a v Českých Petrovicích.
Pod vedením lyžařských instruktorů P. Čapkové, E. Vízdalové,
M. Cagáška a D. Březiny
si žáci zdokonalili lyžařskou techniku a ti, co stáli poprvé na
svahu, získali její základy.
Na závěr kurzu všichni absolvovali Podivínskou superkombinaci (sjezd, slalom), nejúspěšnějšími byli: P. Rybka, L. Nedomová, V. Kos, T. Fridrichová.
O naše zdraví se starala zdravotnice S. Blanářová a výbornou
stravu připravovali
E. Kavanová a D. Grandič.
Velmi mě potěšil přístup žáků k maškarnímu karnevalu, přestože tentokrát nebyl na sněhu. Ocenění za nejlepší masku si zaslouží převážná většina žáků (viz foto).
Jsem přesvědčen, že všichni účastníci si přivezli z hor plno
zážitků a již se těší na příští rok.
Chtěl bych poděkovat všem „dospělákům“, kteří se podíleli
na úspěšném zvládnutí letošního LVK.
Mgr. M. Cagášek
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Výlet do údolí řeky Oslavy
V
době
od
11.1.2014 (sobota) do
12.1.2014 (neděle) se
v rámci turistického
kroužku
uskutečnil
netypický „zimní“ výlet do údolí řeky Oslavy. Počet účastníků
byl devět dětí (žáci
VII. třídy – jak ten čas
letí) a dva dospělí. Sraz byl na nádraží a v 6:48 hod. jsme vyráželi vlakem do Náměště nad Oslavou, odkud nás čekal výšlap
tzv. „na těžko“ do starého trempského srubu, kde bylo v plánu
přenocovat. I když se některým dětem zdála cesta krkolomná,
určitě byla vykoupena malebnou přírodou v tomto jedinečném
a divokém údolí. Den to byl opravdu krásný. Sluníčko nám svítilo do kroku jako na jaře, až by člověk ani nevěřil, že je měsíc
leden. Kolem poledne jsme dorazili na místo, které se nachází na skalní vyvýšenině a je odtud pěkný výhled na meandr
řeky Oslavy. Kromě zábavy nás čekalo mnoho úkolů. Museli
jsme se ubytovat, poklidit, nasbírat dřevo, pořezat ho, rozdělat
oheň, nachystat jídlo nebo uvařit čaj. Úkoly jsme si rozdělili tak,
aby každý vykonával nějakou bohulibou činnost, nejsme přece
už děti… Po dobře odvedené práci jsme seděli u ohně nebo
ve srubu u „mírně“ kouřících kamen a povídali si do nočních
hodin. Ráno nás čekal opět úklid, zápis do návštěvní knihy a
příprava dřeva pro další návštěvníky, což je zdejší tradice. Na
zpáteční cestě už byla znát únava a všichni se těšili do tepla
a pohodlí svých domovů. Věřím, že se všem tato neobvyklá
akce líbila a po nabrání sil by vyrazili znovu. Tímto všem dětem
děkujeme za pozitivní přístup a dobrou náladu, s mottem: „I
bez moderních vymožeností současného světa (mobilů, MP3
přehrávačů, či tabletů), jen s dobrými kamarády, se dá strávit
příjemný víkend v přírodě“.
Petr a Pavlína Floriánovi

Zápis do 1. třídy
V letošním školním roce přišlo k zápisu do 1. třídy 30 dětí.
Přišly se sourozenci, rodiči i babičkami. Při vstupu do školy je
přivítaly známé pohádkové postavičky. Celý zápis proběhl jako
obvykle, děti procházely různými stanovišti, kde pro ně paní
učitelky z I. stupně velice zodpovědně připravily rozmanité úkoly. Cílem bylo zjistit jejich připravenost do školy, grafomotoriku,
barevné vnímání, matematickou představivost a hlavně jejich
vyjadřování. Děti byly při všech úkolech velmi šikovné a brzy
nám dokázaly, že jsou do školy velmi dobře připraveny. Odměnou za jejich snažení byly dárky, které jim připravilo vedení
školy, budoucí třídní paní učitelka a vychovatelky ŠD. Protože
většina z nich zvládla zápis na výbornou, dostaly děti své první
vysvědčení, tzv. „PAMĚTNÍ LISTY.“
Mgr. Zlatka Floriánová

Podivínský

Beseda s rodiči
Dne 15.1.2014 proběhla v MŠ Podivín beseda rodičů budoucích prvních tříd s učiteli ZŠ. Setkání se uskutečnilo ve
spolupráci ZŠ a MŠ.
Rodiče byli seznámeni s metodami a prací jejich dětí před
vstupem do první třídy, naopak zase kladli otázky panu řediteli a učitelům, jak se svými dětmi pracovat, na co je připravit,
aby školu zvládly bez strachu a bez obav. Všem maminkám
bylo doporučeno, aby si s dětmi četly pohádky, hrály různé
společenské hry, malovaly si, modelovaly a vystřihovaly různé
obrázky. Myslím, že pokud to budou pravidelně dodržovat, pro
úspěšný začátek školy to bude úplně dostačující.
Mgr. Zlatka Floriánová

Bude Vaše dítě ve škole úspěšné?
Asi každý rodič si přeje, aby jeho dítě bylo ve škole úspěšné.
Mnoho rodičů bývá ale až příliš úzkostných a příliš fixovaných
na výkony dětí. Když zjistí, že jejich dítě nezvládá některou dovednost, kterou dokáže dítě od sousedů, propadají panice a
začnou zvažovat odklad školní docházky.
Tyto kroky jsou většinou neuvážené, protože každé dítě se
vyvíjí zcela individuálně, dle vlastních vnitřních pravidel, a také
za rok dítě dokáže udělat obrovské pokroky a dohnat tak většinu prvotních nedostatků. Rodiče hrají rozhodující roli. Mají
spoustu příležitostí a značnou šanci rozvíjet pohybové, rozumové i společenské schopnosti dítěte. Je velkým přínosem dětem číst, povídat si s nimi, poskytovat dostatečný prostor pro
výtvarné činnosti, spontánní hry a pohybové aktivity. Na dítěti
je skutečně znát, zda se mu rodiče věnují, nebo jestli mu raději
pustí televizi nebo počítač.
Začátek školní docházky znamená pro rodinu mnoho nových, významných rozhodnutí, nadějí, ale i obav. Připraví-li se
však rodina na situaci předem, může se těmto obtížím vyhnout.
Mgr. Zlatka Floriánová

SOUTĚŽ V ČESÁNÍ VE ŠD
Dne 10.2. 2014 se konala
ve ŠD velká soutěž ve zvláštních účesech. Pořadí vybíraly
děti z vedlejší družiny. Bylo
to velmi napínavé. Všichni
se bavili. Dokonce dvě dívky
měly ve vlasech „občerstvení“
na špejlích, které jsme si po
soutěži rozdělili a snědli. Jako
první se umístila Darinka z 1. třídy. Druhé místo získala Marika
ze 3. třídy a třetí byla Hanička ze 4. třídy. Odměnou nám byly
diplomy a drobné dárky a hlavně příjemně strávené odpoledne.
Zapsaly: Štěpánka a Hanička

ADOPCE NA DÁLKU
V prosincovém zpravodaji jsme Vás seznámili s projektem
Adopce na dálku, do kterého se zapojila naše škola, a díky rodinám žáků, kteří se rozhodli na tuto věc přispět, naše škola vybrala částku 12 570 Kč. Díky tomu jsme mohli adoptovat dva indické chlapce. Jejich jména jsou Malige Vishal (11 let) a Anthony
Melvin (13 let). Minimální částka na podporu jednoho indického
dítěte je 4900Kč. Vybrané peníze proto byly rozděleny napůl a
na každého chlapce bylo posláno 6285 Kč, za což budou moci
oba hoši chodit do školy, dostanou učebnice, jídlo a pomůcky na
sport na celý rok.
Peníze jsme odeslali těsně před vánočními prázdninami a
jaké bylo naše překvapení, když se ve školní poštovní schránce

zpravodaj
objevil 29.1. dopis z Indie od jednoho z nich – Vishala, ve kterém
nám děkuje za to, že jsme mu umožnili dál se vzdělávat. Dopis
jsem přeložila z angličtiny a zde je jeho znění. Považuji za nezbytné dopis zveřejnit, aby si jej mohli přečíst všichni, kdo se do
projektu Adopce na dálku zapojili. Originál dopisu v angličtině a
v indickém jazyce nejdete na školní nástěnce na prvním stupni.
V dopise stojí:
Mí drazí adoptivní rodiče,
Váš drahý ,,syn“ Vishal píše tento dopis. Mám se velmi dobře. Jak se máte? Doufám, že se máte dobře. Nejprve bych Vám
chtěl velmi poděkovat za Vaši pomoc.
Studuji sedmým rokem na škole a velmi se učím. Oslavili jsme
Den nezávislosti, Učitelský den a Depavilli (indický tradiční svátek pozn.). Přes říjnové prázdniny jsem byl na táboře. Učitelé
nás zde naučili spoustu věcí – dobré zvyky a jak je užít v našem
životě.
Všichni členové mé rodiny se mají dobře. V rodině je nás
šest. Můj otec pracuje jako dělník, matka je v domácnosti. Všichni z mé rodiny studují – můj otec je jediný, kdo nás živí. Jsme
velmi chudí a já chci studovat a to shledáváme v mé rodině velmi obtížným ( finančně). Počasí v Bidaru je velmi překrásné, teď
je zima a já mám rád zimní období. Je tu velmi milé pozorovat
přírodu. Stromy, velké rostliny a nádherné květiny můžeme vidět
všude kolem nás. Také zvířata a ptáci si užívají přírodu.
Děkuji Vám ještě jednou, že jste mi pomohli studovat. Každý
den se modlíme za Vaše rodiny.
Děkuji Váš ,,syn“ Vishal
Těsně před uzávěrkou příspěvků do Podivínského zpravodaje
jsme obdrželi dopis od ředitele programu, který spravuje Melvina
Anthonyho.
Má drahá přítelkyně Zuzano Pálková a všichni ze Základní
školy Podivín, okres Břeclav,
srdečné pozdravy z Chaitanye. Chtěl bych vyjádřit svou
vděčnost nad Vaší laskavostí, že jste přijali chudé dítě od nás
do sponzorského programu a tudíž i podpořili naši organizaci a
pokračování naší práce o povznesení chudých a nemajetných
dětí a jejich rodin v naší komunitě. Všichni členové naší organizace si váží Vaší dobré vůle a děkují Vám za to. Vaše dítě Anthony Melvin a jeho rodiče jsou také ohromeni radostí nad Vaší
laskavostí, kterou jste projevili, a srdečně Vám děkují. V tomto
roce je Melvin v sedmém ročníku školy a vykazuje zájem v pokračování v jeho studiích. Jariraj – jeho otec je malíř budov a
matka Irduga Mary je v domácnosti. Anthony byl velmi šťastný,
že Vám může napsat dopis s díky a popisuje v něm svou rodinu
a poví Vám něco o svých studiích. Poprosím Vás o udržování
kontaktu s Melvinem pravidelnou korespondencí. Povzbuzujte
jej v jeho studiích a radujte se z jeho úspěchů. Ujišťuji Vás, že
Melvin Anthony využije každý dar pro něj v tomto programu, pro
jeho vzdělání. Pro děti patřící do programu Adopce na dálku je
zde spousta akademických, duchovních a osobních aktivit, které
je rozvíjejí. Děti se setkávají na táborech a učí se zde užitečným
hodnotám. Motivujeme je k myšlení na jejich budoucnost, jak se
na ni připravit a snažit se o naplnění jejich ambicí v životě... Naši
odborníci pravidelně navštěvují školy a domy těchto dětí a sbírají informace o všech úspěších získaných těmito dětmi, o jejich
zdraví a domácí situaci.
Děkuji Vám znovu za Vaši podporu a přeji Vám a Vašim rodinám to nejlepší po všechny dny. Váš, s láskou Boží
Fr.Veeresh V. Moras, director – SMSSS
Karnartaka State – India
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, díky kterým se i
naše škola mohla zapojit do Adopce na dálku. Výše konečné
částky nás velmi mile překvapila a jsme rádi, že se nám podařilo
adoptovat ne jedno, ale hned dvě děti, které díky pomoci z Podivína mají šanci na lepší vzdělání a lepší vyhlídky do dalšího života.
Pálková Zuzana
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Co nového v ŠD

Malujeme Vánoce

Ve školní družině pokračujeme v celoročním projektu „KNIHA DO ŠD PATŘÍ“. Od září jsme přečetli tyto knihy:

Kromě hezké výzdoby ve svých
třídách se prvňáčci obou tříd před
Vánocemi zúčastnili okresního kola
výtvarné soutěže Malujeme Vánoce, kterou vyhlásilo město Břeclav
a středisko volného času Duhovka.
Ve velké konkurenci žákyně I. A Maruška Palkechová získala v kategorii 1. a 2. tříd krásné druhé
místo. Pro ocenění a převzetí ceny si dojela do Břeclavi.
Gratulujeme a přejeme v budoucnu mnoho úspěchů.
Mgr. Jana Malinová

E.Petiška – Birlibán
B.McDonald – vybrané kapitoly z paní Láryfáry
M.Pascual – Kouzelná píšťalka
Děti si čtení užívají a je to pro ně vždy vítaný odpočinek po
vyučování.
Před Vánocemi jsme jako již tradičně navštívili naše starší spoluobčany na Penzioně, kde jsme pro ně měli připraveno
pásmo básniček a vánočních koled. V lednu jsme se seznámili
s výrobou ručního papíru – děti si samy vyrobily papírové těsto a poté z něj tvarovaly krásné misky, které jsme po uschnutí
vystavili. Také jsme se
pustili do vaření. Ve školní
kuchyňce jsme si uvařili
čokoládový puding, děti
si do misek chystaly piškoty a nakonec vše pěkně
nazdobily. Práce se jim
povedla a všichni měli ze
svého díla velkou radost.
ŠD I. Zuzana Pálková

Projekt Zdravá výživa
Každý měsíc se na
prvním stupni děti věnují vybraným projektům.
Pro prvňáčky byl v lednu
aktuální projekt o zdravé
výživě, aby si opět obohatili učivo v prvouce
trochu zábavnější formou. Kromě důležitých
poznatků se pokusili sestavit zdravý a nezdravý potravinový talíř a na závěr projektu
připravit zdravou svačinku pro malé školáky. V 1. A to byla tvarohová pomazánka, kterou většina dětí s chutí snědla a v 1. B
zeleninový talíř a jahodový koktejl.
Mgr. Jana Malinová

Den otevřených dveří
V prosinci se na naší škole už stalo tradicí, že v první třídě
jsou do školy pozváni rodiče prvňáčků. Bylo tomu tak i letos.
Den otevřených dveří probíhal ve dnech 17. 12. v I. A a 18. 12.
v I.B.
Učitelky v obou
třídách předvedly rodičům, co již dokáží
se svými svěřenci.
Děti ukázaly, jak umí
číst a počítat. V I. B si
děti pro rodiče připravily vánoční dílničku
a s rodiči si vyrobily
vánoční kapříky. V I.
A byla rodičům představena interaktivní vyučování a děti se rozloučily krátkým kulturním programem a malým dárečkem pro rodiče. Žáci plnili
všechny úkoly velmi svědomitě a práce se jim dařila. Doufáme,
že jim elán, aktivita a radost z práce vydrží ještě dlouhá léta.
Mgr. Jana Malinová a Bc. Kristýna Řezáčová, třídní učitelky
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Vánoční stromeček pro zvířátka
Vánoce jsou hlavně pro děti spojené s nadělováním dárků.
20.12.2013 se prvňáčci vydali ozdobit stromeček zvířátkům.
Stromeček společnými silami nazdobili mrkvičkou, rohlíky, chlebem, jablíčky. Při odchodu jsme zvířátkům zazpívali několik vánočních koled. Zároveň jsme se cestou snažili najít stopy zvířátek a chovali jsme se tiše, abychom některé zvířátko i viděli. Měli
jsme radost, že jsme jim připravili opravdu bohatou hostinu.
Mgr. Jana Malinová a Bc.Kristýna Řezáčová, třídní učitelky

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
– zapojili jsme se do projektu
V měsíci únoru se naše škola zapojila do celostátního projektu
podporující čtenářství – Celé Česko čte dětem. Tato organizace
byla založena v roce
2006 a za tu dobu se do
kampaně zapojila celá
řada základních i mateřských škol.
Heslem projektu je:
„Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den!“
Projekt vznikl proto,
abychom si všichni
uvědomili, že pravidelné předčítaní má pro emocionální vývoj dítěte a formování jeho
návyku číst si v dospělosti obrovský význam. Pravidelné hlasité
předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou
metodou. Ovšem nejde jen o čtení. Jde o mnohem více. O emoce. O společné sdílení času. O pohlazení. O pocit dítěte, že rodič
právě teď patří jen jemu a že je důležité a milované. Právě kniha
může být tím pojítkem, díky kterému se táta a dítě nebo máma a
dítě vydají společně do světů, kde nic není nemožné. Celé Česko
čte dětem oslovuje rodiče, učitele a jiné dospělé z nejbližšího okolí
dítěte. Do kampaně Celé Česko čte dětem se aktivně zapojila již
celá řada známých osobností.
Na naší škole je projekt zatím v plenkách. Věřím ale, že společná četba dětem přinese mnoho příjemných chvil strávených se
svými spolužáky, kamarády, rodiči a četba se pro ně stane nedílnou součástí jejich života.
Více informací o projektu: www.celeceskoctedetem.cz
„Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou
můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je kromě projevů lásky
a objímání také každodenní hlasité předčítání a radikální omezení televize.“ Jim Trelease, „The Read-Aloud Handbook“ (Učebnice
předčítání)
Koordinátor projektu Bc. Kristýna Řezáčová
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Divadlo Radost Brno

Zpívání na schodech

4. 2. 2014 se žáci z prvních tříd společně s kamarády z druhé třídy vydali na divadelní představení Mach a Šebestová do
brněnského divadla Radost. Představení bylo opravdu moc
pěkné. Velký zážitek děti měly i z obrovských loutek, které byly
vystaveny ve vestibulu.
Bc. Kristýna Řezáčová

I v letošním školním roce se poslední pátek před vánočními prázdninami rozezněly chodbami školy vánoční písně.
Zpívání na schodech má již několikaletou tradici, kterou před
lety zahájila paní učitelka J. Harnušková a na ni navázala paní
učitelka A. Veselá. Zpívání na schodech je předvánočním pohlazením na duši – zazní koledy, Svěrákovy písně, známé
moderní vánoční písničky. Hudební doprovod tentokrát zajistila paní Pařízková, paní učitelka Veselá si pod svou taktovkou
hlídala svůj pěvecký sbor – žáky druhého stupně. Letos byl
program zpestřen i o vystoupení žáků 1. B, kteří se svou třídní
paní učitelkou secvičili pásmo vánočních básniček a třešinkou
na dortu pak part pana ředitele, který si část jedné z vánočních písní zazpíval s žáky.
Byla jsem mile překvapena, že si na letošní zpívání udělalo
čas i spousta Podivínských a bylo na nich znát, že i pro ně to
byla příjemně strávená půlhodinka předvánočního času.
Mgr. P. Schallenbergerová

Ondřej Sekora přírodovědcem
– vernisáž ve Velkých Pavlovicích
10.2.2014 se žáci 1. B, 2. třídy a obou třetích tříd vypravili na
naučnou vernisáž do Velkých Pavlovic. Děti se na výstavě dozvěděly řadu zajímavostí, zblízka si prohlédly brouky, pavouky
i hada, v mikroskopu si prohlédly křídla a dokonce si poseděly
i ve „Ferdově posteli“. Dětem se tento naučný výlet moc líbil a
do autobusu se jim moc nechtělo.
					
Bc. Kristýna Řezáčová

Ohlédnutí za předvánočními
akcemi druhého stupně
V posledním předvánočním týdnu proběhlo na druhém stupni
několik akcí.Vzhledem k termínu uzávěrky Zpravodaje jsme o nich
nemohli informovat, proto jsme je zařadili do březnového čísla.

Technické muzeum Brno,
Brno plné pověstí
Pro žáky druhého stupně jsme naplánovali ještě před vánočními prázdninami 18. prosince výlet do Brna. Žáky 6. a 7. ročníku čekala procházka historickým centrem Brna, kde společně
s průvodkyní poznávali historii Brna a seznamovali se s brněnskými pověstmi. Žáci 8. a 9. ročníku se těšili na návštěvu Technického muzea v Brně. Mnozí z žáků byli v muzeu poprvé a o
to víc byli překvapeni, co všechno expozice technického muzea
nabízí – historická vozidla, ukázky vývoje řemesel a profesí,
historické interiéry řemeslnických dílen, vývoj komunikačních
technologií. Bonusem pak byla sbírka hraček, lepených modelů letadel, autíček či oddělení s výstavou stavebnice Merkur.
Expozice je tak obsáhlá, že při prohlídce čas utíkal neuvěřitelně rychle. V rámci programu jsme měli pro žáky domluvenou
hodinu strávenou v technické herně. Tam měli žáci možnost
seznámit se zábavnou formou s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi z oblasti akustiky, optiky, elektřiny a
magnetizmu. Když jsem mnohé z nich viděla, jak testují stroje,
mechanická zařízení, myslím, že si to dopoledne dost užili.
Po prohlídce jsme se ještě stihli vánočně naladit za zvuků
koled na náměstí Svobody.
Mgr. P. Schallenbergerová

Cambridge Competition 2013-14
V letošním školním roce uspořádal tým Cambridge University Press soutěž pro žáky čtvrtých a pátých tříd. V těchto
ročnících mají žáci teprve malé zkušenosti, proto byl jako základ vybrán příběh na úrovni Mover (A1) z Cambridge Young
Learner English (YLE). Soutěž probíhala od začátku listopadu
2013 do 10. ledna 2014.
Do soutěže se přihlásilo 161 soutěžních skupin, ale řada
z nich se podle závěrečné zprávy nechala v průběhu soutěže
odradit a skupiny soutěž nedokončily. Učebnicová angličtina
tentokrát opravdu nestačila, bylo třeba zapojit všechny síly,
různé čtenářské strategie, zkušenosti z jiných předmětů, a
také prokázat schopnost pracovat a myslet v angličtině.
A navíc se angličtinou bavit.
Provázel nás příběh „What´s that?“ , se kterým se pracovalo ve čtyřech kolech. Nejdříve děti určovaly, co znamenaly
podtržené výrazy ve větách, dále psaly, kdo řekl jiné určené
věty. Náročnější byl úkol, kdy měly sestavit palindrom (slova
či věty, které čtené tam i zpět zní stejně) z písmen, která jako
detektivové hledaly podle daného klíče v textu a bylo jich jedenáct! Nejtěžší byl čtvrtý úkol. Inspirováni příběhem skládaly
děti anglickou básničku. Byl dán i počet slabik, rytmus a děj
měl být zábavný. I s tímto úkolem jsme se společně poprali
a básničky napsali.
Proto je myslím velmi hezké, že naši mladí žáci soutěž dokončili a všechny tři přihlášené skupinky skončily na stejném
54. místě shodně s 83,81%. (Pro srovnání - první tým dosáhl
99,40% a poslední na 85. místě dosáhl 46,01%. )
Soutěžili tito žáci - skupinka A ze čtvrté třídy : A. Jurkovičová, S. Pekaříková, J. Kellner, M.Puzrla, K.Rejentíková, A.Dahihel, skupinka B: M.Havelec, K. Švestková, L. Syslová,
Š. Líčková, L. Strnadová, J. Hřebačka, A. Ibrahimi a skupinka z páté třídy: M. Velička, M. Berka, F. Skotal, M.Ondrišík, R.
Tréšek a K. Hrdličková.
Touto cestou vyslovuji velkou pochvalu a dík jmenovaným
žákům.
Mgr. Jitka Harnušková
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12. YMCA-SKAUTSKÝ ODDÍL PODIVÍN
Ještě není ani půlka března a my už jsme v letošním roce
stihli mimo družinovek uskutečnit 3 větší akce. Zajímá Vás,
jaké?
V lednu se naši současní rádcové a podrádcové zúčastnili
prvního víkendu rádcovského kurzu, kde čerpali nové a oprašovali své dříve nabyté vědomosti z oblasti skautingu, zálesáctví, ale i pedagogiky či psychologie. Mimo to se naučili zachraňovat tonoucí, zahráli si spoustu her a poznali další mladé lidi,
kteří se ve svém volném čase věnují dětem. Za chvilku je čeká
druhý víkend rádcovského kurzu a o prázdninách dokonce rádcovský tábor.
V pátek 7. 2.
jsme se vydali do
Třebíče, kde jsme
vydrželi až do neděle 9.2. Přestože
to za okny vypadá,
že jaro přišlo v plné
síle, a někdo říká,
že letos žádná pořádná zima nebyla,
my jsme si jí na výpravě přeci jen trochu užili. Nocovali jsme
v centru volného času, kde jsme měli možnost půjčit si deskové
hry či zahrát si stolní fotbálek (chyběla sice kulička, ale skauti si
umí poradit v každé situaci, proto nám posloužil vlastnoručně
,,užoulaný“ míček z alobalu). Ale nemyslete si, že jsme se celý
víkend jen povalovali! V sobotu ráno jsme se vydali na túru, která byla v konečném součtu dlouhá 18 km. Nad hlavou nám sice
svítilo sluníčko, ale pod nohama klouzal led, jehož tvrdost si někteří méně šikovní vyzkoušeli doslova na vlastní kůži. Přestože
byla túra dlouhá a počasí chladné, zahřáli jsme se polévkou,
kterou jsme si uvařili přímo venku v kotlíku a která si vysloužila
pochvalu i od těch největších oddílových gurmánů…
A co se dělo v březnu? No přece oddílovka, na které jsme
se pomyslně přeměnili v hobity a putovali s Frodem z Hobitína, což je jeho rodná vesnice, až do Roklinky. Cestou jsme
ale museli projít spoustou zajímavých míst, jako třeba Zálesím

T.J. Sokol Podivín,
oddíl všestrannost
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem dětem
a mladým slečnám z oddílu
všestrannosti za obrovskou
píli a účast na župních závodech. Celkem jsme se
zúčastnili tří župních závodů. Ve své věkové kategorii
vyhrály a domů si přivezly
Klára Švestková a Nina Kingová zlatou medaili v plavání. Ve sportovní gymnastice
obsadili ve své věkové kategorii Nina Kingová a George
Kellner první místo. Anežka
Kellnerová obsadila krásné
čtvrté místo. V atletice Nina Kingová získala druhé místo a byla
vybrána, aby reprezentovala župu Slováckou v celostátním
přeboru ČOS, kde získala stříbrnou medaili ve šplhu.
Všem ještě jednou děkuji,
vedoucí oddílu Marcela
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či Starým hvozdem. Některé zastávky byly velmi nebezpečné,
jako například ta u sedláka Červíka, kde jsme prchali před jeho
psy Chňapem, Vlkem a Tesákem, nebo když nás v Mohylových
vrších zajali zlí duchové. Naštěstí nás zachránil Tom Bombadil,
který nás osvobodil a poradil, kudy se dát dál…
Jak je vidět, rozhodně se nenudíme a vězte, že se v tomto

roce ani nudit nezačneme, protože nás čeká spousta dalších
zajímavých akcí, o kterých Vás určitě budeme informovat i příště!
Neši

Až se nás léto zeptá,
co jsme dělali v zimě…
Hlavní činností v zimě je postavit si model lodi podle kategorie, ve které chceme soutěžit. Také model, se kterým již soutěžíme, je potřeba udržovat v co nejlepším stavu, proto se lodní
modeláři scházejí pravidelně v pátek a v sobotu v 17 hodin v
zadním traktu městského úřadu.
Postavit třeba model kategorie NS trvá
celý rok i déle.
Model lodi E-X
500
postaví
žáci asi za 6
měsíců, podle
zručnosti dětí.
Že umíme
svou práci na
modelech zúročit na soutěžích, o tom vás pravidelně informujeme nejen v Podivínském zpravodaji, ale i na našich internetových stánkách www.calypsopodivin.wz.cz.
Do letošní sezony přejeme všem svým svěřencům opět co
nejlepší výsledky.
Za klub Calypso ZH

Podivínský

Smuteční obřadní síň
v Podivíně?
Podivín, královské město. Jsem patriot a své město mám
ráda. Mrzí mě, že tu chybí některé věci, které jsou jinde řešeny.
Na jejich absenci člověk vždy narazí, když je potřebuje.
Před několika měsíci jsem četla v Novém životě, že ve Tvrdonicích budou mít po čtyřiceti letech smuteční obřadní síň.
(Článek vyšel 10. 9. 2013 v Novém životě).
Nepotřebujete ji ke každodennímu životu, ale přijdete na to,
že chybí ve chvíli, kdy Vás potká smutná událost.
Když jsme se chtěli rozloučit s naší maminkou, v Podivíně to
mohlo být jen v kostele.
Pamatuji si, že o smuteční síni se tu mluví možná také tak
dlouho jako ve Tvrdonicích.
Slibuje se při každých volbách, ale pořád není.
Již slyším námitku z radnice – nejsou peníze.
To by mě zajímalo, kde vzaly peníze třeba Tvrdonice.
Před minulými volbami se narychlo koupil starý kovomat a
dál vesele chátrá – proč se koupil?

zpravodaj
Náklady na stavbu smuteční síně by to sice nepokrylo, ale
základ by to byl.
Poslední věci člověka jsou velmi citlivé. Každý, kdo má k našemu městu vztah, by jistě chtěl, aby jeho poslední rozloučení
bylo právě v Podivíně. Každý jednou zestárne a odejde. Pro
věřícího člověka je samozřejmostí kostel, pro ostatní pak zbývá
cizí smuteční síň v cizím městě – v Hustopečích, či v Břeclavi.
Kdo už konečně splní slib a pomůže?
Ing. Ludmila Hrubá, Řadová 894/4, Podivín

SLOUPEK PRO DRUŽSTEVNÍKY
A VLASTNÍKY BYTU
V prosincovém Podivínském zpravodaji jsem Vás informoval
o platnosti Nového občanského zákoníku a zákonu O obchodních společnostech a družstvech, zákon o obchodních korporacích, platných od 1. 1. 2014.
Bytová družstva mají termín na úpravu svých stanov do 30.
6. 2014. Ostatní bytové organizace, jak jsem již uvedl minule,
se v určitých věcech budou muset řídit těmito zákony rovněž.
Na základě dotazů některých předsedů SVJ jsem zjišťoval další informace, které Vám dnes rád sdělím.
Bytové organizace (mimo SBD) mají termín na zapracování
výše uvedených zákonů do svých stanov 3 roky, to je do 31.
12. 2016.
Dále jsem zjistil, že firma BMCO s.r.o., vydavatelství Praha, nabízí celoroční předplatné časopisu „Praktického rádce
pro SVJ“ na rok 2014. bude vycházet 3x ročně (leden, květen,
září). Cena za 1 ks je 59,- Kč. Vím, že lednové číslo již asi nedostanete, ale další čísla ano. Pokud budete mít někdo zájem,
mohu případnou objednávku na předplatné zajistit.
Více informací na adrese: http://www.radce-pro-svj.cz/predplatne-radce/
Stavební bytové družstvo Dyje, které spravuje SVJ, zpracuje
pro tato společenství vzorové stanovy, ale termín zatím není
stanoven. Jak jsem již napsal výše, termín pro zapracování nových zákonů je do konce roku 2016.
Pro družstevníky SBD Dyje předkládám harmonogram pro
konání Výročních členských schůzí (dále VČS), které mají proběhnout v období od 10. 3. do 9. 5. 2014. Před tím proběhla 6.
3. 2014 porada předsedů samospráv, kde předsedové dostali
informace a případné podklady pro konání VČS. Shromáždění
delegátů /SD) je plánováno na úterý 27. 5. 2014. Předsedy samospráv prosím, aby zápisy z VČS předali na družstvo do 9.
5. 2014.
Přeji Vám v letošním roce úspěšné plnění úkolů při správě
Vašeho domu.
Pospíšil Jiří

MRS MO PODIVÍN POŘÁDÁ DNE 17.KVĚTNA 2014 RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Začátek v 6:00 hodin
Závěr v 11:00 hodin
Revír Štěrkoviště Podivín.
Loví se dle rybářského řádu.
Občerstvení zajištěno.
Vstupné 150,- Kč.

18.KVĚTNA 2014 PRO RYBÁŘE DO 15 LET
Začátek v 7:00 hodin, Závěr v 11:00 hodin

NOČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Začátek 5.7.2014 v 19:00 hodin
Závěr 6.7.2014 v 10:00 hodin

SSRRDDEEČČNNĚĚ ZZVVEE VVÝÝBBOORR MMRRSS MMOO PPOODDIIVVÍÍNN

PRÁZDNINOVÝ RYBÁŘSKÝ SERIÁL
PŘIPRAVUJEME VE DNECH:

11.7.2014 – 13.7.2014, 18.7.2014 – 20.7.2014
08.8.2014 – 10.8.2014, 15.8.2014 – 17.8.2014
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Siláci z Podivína na mistrovství světa
v maďarském Egeru uspěli.
Sedmičlenná výprava silových trojbojařů ze Sokola
Podivín se vypravila
23. - 28. září 2013
do
maďarského
Egeru, kde se konalo pětidenní mistrovství světa v silovém
trojboji v kategoriích
Masters a juniorů.
Všichni členové se
vraceli domů s diplomy a medailemi na krku. „Tentokrát jsme
odjeli do Maďarska všichni, co v Podivíně cvičíme. Z Česka
nás tam bylo třicet zástupců, z toho je počet nás z Podivína
úctyhodný. Celkem se nás sjelo do hotelu Eger 683 závodníků
z devětadvaceti zemí světa, mimo jiné i z Kanady nebo jižní Afriky. Závody končily každý den až kolem půlnoci,“ potvrdil údaje
o světovém šampionátu vedoucí výpravy Vladimír Svoboda.
Jednašedesátiletý silák, který provozuje v Podivíně už 24 let
vlastní posilovnu, se vypravil v kategorii Masters do soutěže
sám. A vedlo se mu výborně. Vytvořil v kategorii mužů od 60 do
64 let a ve váze do 100 kg evropský rekord v dřepu, když udělal
předepsaný cvik s činkou vážící 170 kg. „Zlepšil jsem si osobák
o pět kilo. Čím jsem starší, tím mám větší sílu,“ smál se silák
z Podivína. V samotném trojboji se mu také náramně dařilo.
Dřepl zmíněných 170 kg, na benčpres vytlačil 127,5 kg a na
mrtvém tahu mu naměřili 175 kg. V součtu mu stačilo 472,5 kg
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na vítězství ve své věkové kategorii. „Rezervy jsem ještě měl,
ale šel jsem na jistotu a postupně. Neriskoval jsem, že vynechám a pak to neudělám. Stejně jsem si vylepšil výkon z loňského roku o více než sedmnáct kilo,“ poznamenal Svoboda.
S sebou si Svoboda vzal všechny mládežníky ze svého oddílu. Patnáctiletý Vlastimil Šafařík skončil druhý v silovém trojboji, stejně jako Štěpán Plundrák. Šestnáctiletý Patrik Vašíček
silový trojboj ve své kategorii vyhrál, stejně jako tlak, a šestnáctiletý Roman Dobeš byl v trojboji první a v tlaku třetí. Osmnáctiletý Lukáš Vašíček pak byl třetí v tlaku a druhý v silovém
trojboji. Sourozenci Vašíčkovi a Dobeš jsou přitom Svobodovi
vnuci, takže o své nástupce nouzi majitel podivínské posilovny nemá. „Kluci chodí cvičit a trénovat pravidelně třikrát týdně,
hned po škole. Baví je to. Já nebo Petr Petráš na ně při tréninku
dohlížíme,“ vypráví Svoboda.
Na závěr nezapomněl poděkovat Městskému úřadu v Podivíně a tamnímu Sokolu, který jim celou čtyři sta padesát kilometrů dlouhou cestu a startovné ve výši skoro dvaceti tisíc zaplatil. „Nebýt nich, zůstali bychom všichni doma,“ dodal Svoboda,
který už má v hlavě trojbojařské akce na příští rok. Republika
v Bardějově, mistrovství Evropy v Trutnově a světový šampionát v daleké Argentině.

Podivínští pákaři
se prosadili
Nejznámější a zároveň nejtěžší soutěž v České republice
v páce Golemova ruka proběhla o víkendu v Brně. Jediná mezinárodní soutěž u nás se vždy těší velkému zájmu závodníků i
diváků a jinak tomu nebylo ani na 17. ročníku.
Jihomoravská metropole přivítala 120 závodníků z pěti zemí;
Švýcarska, Polska, Slovenska, Maďarska a České republiky. Tradičně velkou výpravu měli Slováci, Maďaři a samozřejmě domácí
reprezentace.
I když se v brněnské sportovní hale Masarykovy univerzity sešlo několik medailistů z ME a MS, skvělými výkony se předvedli i
zástupci Sokola Podivín.
Mezi juniorkami do 18 let vybojovala dvě medaile bronzové
hodnoty Michaela Jandová ve váhové kategorii do 55 kg. O kategorii výše, nad 55 kg, získaly shodně Věra Mikulicová a Denisa
Kupková 2. a 3. místa jen s tím, že si prohodily pořadí na levou
a pravou ruku. Junior Alexandr Herych obsadil ve váze do 75 kg
6. a 7. místo.
Jestliže se na „Golemce“ dařilo mladým závodníkům, dospělí
s výsledky rozhodně nezaostali. Mezi muži získal Lukáš Dorazil
4. a 6. místo ve váze do 65 kg. V kategorii do 70 kg vybojoval
Michal Zapletal 3. a 5. místo. Dlouholetá opora týmu Robin Svačina musel odstoupit ze soutěže ve váze do 75 kg pro obnovené
zranění. Ve váze do 85 kg vybojoval Petr Süsser 3. a 5. místo.
Rostislava Svačinu zastavil až ve finále váhové kategorii do 95
kg medailista z ME Péter Kovács z Maďarska. Po stříbru z pravé
přidal Rosťa ještě bronzovou medaili na levou ruku. Velkou smůlu
měl Radek Svačina v nejtěžší kategorii nad 100 kg, když obsadil
těsně dvě čtvrtá místa.
V hodnocení oddílů a klubů skončili podivínští pákaři na druhém místě. Poprvé se podařilo zvítězit v hodnocení oddílů Praze
(hlavně zásluhou nováčků) kategoriemi, které se nově započítávají dohromady do hodnocení.
V pořadí zemí zvítězila Česká republika nad Slovenskem a
Maďarskem. Na čtvrtém místě skončili Poláci a poslední Švýcaři.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

KOUPÍM ROD. DŮM
SE ZAHRADOU
V PODIVÍNĚ,
TEL: 724 591 943

Prodám radiátor Korado klasik, délka 190 cm, výška 60 cm, barva bílá, 3 roky používaný, v bezvadném stavu, cena dohodou.
telefon: 732288929

Prodám byt 3+1 v katastru města Podivína. telefon: 777718951

Koupím byt v Podivíně 2+1. Tel. 773 598 420.

vyhotovíme pro vás geometrické plány

postavíme pro vás naše zastřešené pódium

vytyčíme hranice pozemků

zajistíme profesionální ozvučení a osvětlení vašich akcí

vyřešíme spory o průběh hranic pozemků

vlastníme profesionální osvětlovací a zvukařské aparatury

telefon: +420 777 718 951

telefon: +420 777 718 953

email: metodej.skrecek@prvni-zeme.cz

email: metodej.skrecek@prvni-zeme.cz
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