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HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI
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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XIII
ze dne 25. 10. 2012
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující body:
4. schválilo prodej pozemku p.č.
7. zamítlo žádost společnosti Veraart
1. vzalo na vědomí zprávu starosty
KN 2830/9 vedeného jako ostatní
Agri s.r.o. o směnu pozemků p.č. 1615/2
města ke kontrole plnění úkolů zastupiplocha, ostatní komunikace o výměv k.ú. Podivín ve vlastnictví města Poditelstva města č. XII ze dne 13. 9. 2012.
ře 162 m2 v k.ú. Podivín společnosti
vína a pozemku p.č. 1583/6 v k.ú. Po2. schválilo prodej pozemku p.č. KN
FRUTA Podivín a.s., se sídlem Rybáře
divín ve vlastnictví společnosti Veraart
1187/3 vedeného jako zahrada o celko157/40, 691 45 Podivín, IČ: 49968556,
Agri s.r.o.. Zastupitelstvo města pověřivé výměře 523 m2 a pozemku p.č. KN
DIČ: CZ49968556 dle podmínek vyhlálo starostu města prověřením možnosti
1187/6 vedeného jako zahrada o celšené veřejné nabídky na prodej výše
převodu budovy na pozemku p.č. KN
kové výměře 10 m2 vše v k.ú. Podivín
uvedeného pozemku. Zastupitelstvo
1616/2 v k.ú. Podivín do majetku města
panu Jaroslavu Švecovi, bytem ... dle
města rozhodlo uzavřít se společPodivína.
podmínek vyhlášené veřejné nabídky
8. provedlo kontrolu rozpočtových
na prodej výše uvedených pozemků. ností FRUTA Podivín a.s., se sídlem
Rybáře 157/40, 691 45 Podivín, IČ: opatření č. 6/2012 a č. 7/2012 a tato
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít
rozpočtová opatření vzalo na vědomí
s panem Jaroslavem Švecem, bytem ... 49968556, DIČ : CZ49968556 kupní
bez výhrad.
kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. smlouvu o prodeji pozemku p.č. KN
2830/9 vedeného jako ostatní plocha,
9. schválilo bezúplatný převod poKN 1187/3 vedeného jako zahrada o
zemků p.č. KN 2434 a p.č. KN 2435
celkové výměře 523 m2 a pozemku p.č. ostatní komunikace o výměře 162 m2
v k.ú. Podivín. Prodejní cena je stanooba v k.ú. Podivín do majetku města
KN 1187/6 vedeného jako zahrada o
Podivína a rozhodlo uzavřít s Pozemcelkové výměře 10 m2 vše v k.ú. Podivín. vena na Kč 80,-/m2. Výsledná kupní
cena bude navýšena o částku rovnajíkovým fondem České republiky, se sídProdejní cena pozemku p.č. KN 1187/6 v
cí se výši daně z převodu nemovitostí. lem Husinecká 1024/11a, 130 00 Prak.ú. Podivín činní Kč 180,-/m2 pozemku,
Kupující dále uhradí veškeré náklady
ha 3 smlouvu o bezúplatném převodu
prodejní cena pozemku p.č. KN 1187/3
pozemků číslo smlouvy 1018991259.
v k.ú. Podivín činní Kč 80,-/m2 pozemku. spojené s převodem nemovitosti do
svého vlastnictví. Zastupitelstvo města
Zastupitelstvo města pověřuje starostu
Výsledná kupní cena pozemků bude napověřilo starostu města uzavřením kupměsta uzavřením smlouvy.
výšena o částku rovnající se výši daně
ní smlouvy.
10. vzalo na vědomí a projednalo
z převodu nemovitostí. Kupující uhradí
5. schválilo prodej hasičského vojednotlivé žádosti o koupi pozemků v
veškeré náklady spojené s převodem
zidla CAS 25 RTHP spz BVA 63 – 90
lokalitě Poříčí II v Podivíně a souhlasí s
nemovitosti do svého vlastnictví. Zastuobci Popice, se sídlem dle podmínek
tím, aby bylo postupováno tak, že budou
pitelstvo města pověřilo starostu města
vyhlášené veřejné nabídky na prodej
postupně oslovování žadatelé o pozemuzavřením kupní smlouvy.
výše uvedeného vozidla. Zastupitelstvo
ky s nejvyšší nabízenou kupní cenou.
3. schválilo prodej pozemku p.č. KN
města rozhodlo uzavřít s obcí Popice,
Žadatelé svůj zájem doloží do 15 dnů
97/2 vedeného jako zastavěná plocha
se sídlem Hlavní 62, 691 27 Popice,
písemně od převzetí výzvy. Na následujía nádvoří o celkové výměře 4 m2 a
IČ: 00283517 kupní smlouvu o prodeji
cím zasedání zastupitelstva města dojde
pozemku p.č. KN 101/5 vedeného jako
hasičského vozidla CAS 25 RTHP spz
formou usnesení ke schválení prodeje
zastavěná plocha a nádvoří o celkové
BVA 63 – 90. Prodejní cena je stanoa kupních smluv s jednotlivými žadateli.
výměře 3 m2, vše v k.ú. Podivín společvena na částku Kč 37.000,-. ZastupiZastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit
nosti OSEVA, a.s., se sídlem Potoční
telstvo města pověřilo starostu města
záměr prodeje těchto pozemků za níže
1436, 691 81 Bzenec, IČ: 47912430,
uzavřením kupní smlouvy.
uvedených podmínek: pozemek p.č. KN
DIČ: CZ47912430 dle podmínek vyhlá6. zveřejňuje záměr prodeje těchto
1092/2 zahrada o celkové výměře 667
šené veřejné nabídky na prodej výše
pozemků za níže uvedených podmím2, pozemek p.č. KN 1093/1 zahrada
uvedených pozemků. Zastupitelstvo
nek: p.č. KN 279/1 zahrada o celkové
o celkové výměře 650 m2, které byly vyměsta rozhodlo uzavřít se společností
výměře 330 m2, p.č. KN 279/2 zahračleněny geometrickým plánem č. 1649OSEVA, a.s., se sídlem Potoční 1436,
115/2011, který vyhotovil Ing. Jan Hlávka,
691 81 Bzenec, IČ: 47912430, DIČ: da o celkové výměře 227 m2, p.č. KN
279/3 zahrada o celkové výměře 209
Riegrova 60. Minimální prodejní cena Kč
CZ47912430 kupní smlouvu o prodeji
m2, p.č. KN 279/4 zahrada o celko250,-/m2 pozemku. Výsledná kupní cena
pozemku p.č. KN 97/2 vedeného jako
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vé výměře 71 m , vše v k.ú. Podivín,
všech pozemků bude navýšena o částku
zastavěná plocha a nádvoří o celkové
které byly vyčleněny geometrickým
rovnající se výši daně z převodu nemovýměře 4 m2 a pozemku p.č. KN 101/5
plánem č. 1692-139/2012, který vyvitostí. Kupující uhradí veškeré náklady
vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 3 m2, vše v k.ú. hotovil Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60. spojené s převodem nemovitosti do svého
Prodejní cena Kč 180,-/m2 pozemku. vlastnictví. Upřesnění podmínek: Žádosti
Podivín. Prodejní cena u obou pozem2
Výsledná kupní cena všech pozemků
budou přijímány v uzavřených obálkách
ků: Kč 180,-/m pozemku, výsledná
bude navýšena o částku rovnající se
s nápisem: “neotvírat, veřejná nabídkupní cena pozemku bude navýšena o
výši daně z převodu nemovitostí. Kuka, pozemky Poříčí“. Prioritou prodečástku rovnající se výši daně z převopující uhradí veškeré náklady spojeje pozemků je výše nabídnuté kupní
du nemovitostí. Kupující uhradí veškeré
né s převodem nemovitosti do svého
ceny. Žadatelé ve své žádosti musí
náklady spojené s převodem nemovivlastnictví. Písemné žádosti budou
uvést přesné parcelní číslo pozemku,
tosti do svého vlastnictví. Zastupitelstvo
přijímány v termínu do 30.11.2012 do
o který mají zájem a výši nabídnuté kupní
města pověřilo starostu města uzavře12:00 hodin.
ceny.
ním kupní smlouvy.
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Zákaz podomního prodeje
MĚSTO PODIVÍN
Nařízení č. 1/2012
kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje
Rada města Podivína se na svém zasedání dne 6.11.2012 usnesla
vydat na základě zmocnění dle § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
toto nařízení:

Čl. 1
Základní pojmy
Podomní prodej – nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, kdy je
bez předchozí objednávky nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány
služby osobami uživatelům v objektech určených k bydlení.

Čl. 2
Podomní prodej
Podomní prodej je na území města Podivína zakázán.

Čl. 3
Kontrola
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Městský úřad Podivín prostřednictvím pověřených zaměstnanců a Městská policie Břeclav na
základě veřejnoprávní smlouvy.

Čl. 4
Sankce
(1) Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto
nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu[1] uložena
pokuta až do výše 200.000 Kč.
(2) Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může
jí být podle zvláštního právního předpisu[2] uložena pokuta do výše
30.000 Kč.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. dnem po dni vyhlášení.

Nařízením č. 1/2012 zakazuje rada města jako orgán
k tomu zmocněný podomní prodej na území města Podivína. Nařízení nabylo účinnosti 5. 12. 2012.
Stanislav Machovský
starosta

Volba prezidenta republiky
Volba prezidenta republiky byla vyhlášena na
pátek a sobotu 11. a 12. ledna 2013
Místem konání volby je

okrsek č. 1 - obřadní síň v I. patře budovy městského
úřadu č.p. 180
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
Boženy Němcové, Družstevní, Havlíčkova, Hřbitovní, Husova,
l. máje, Nerudova, Palackého, Revoluční, Řadová, Sokolská, U
Dráhy, Újezd, U stadionu, Za Drahou.
Voličům okrsku č. 1, kterým by působila potíže chůze do I. patra,
bude na požádání umožněno volit v přízemí budovy MěÚ.

okrsek č. 2 - místnost č. 2 městského úřadu č.p. 180
pro voliče, kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu v ulicích:
Angerlova, Bratislavská, Děvínská, Dolní Valy, Habánov, Hájenka,
Horní Valy, Komenského, Kopce, Masarykovo náměstí, Na Ostrůvku, Pod Branou, Poříčí I, Poříčí II, Příční, Radniční, Rybáře,
Sadová, Stará Čtvrť, Štefanikova, Úlehlova, U Mlýna, Zahradní,
Zborovská.
Oprávněnému občanu bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou oprávněnému občanovi dodány
3 dny přede dnem voleb. Ve dnech voleb může volič obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit
do volební místnosti a požadují přenosnou schránku, mohou
své požadavky uplatnit telefonicky na městském úřadě.
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu je zapsán, může požádat o vydání voličského průkazu. Žádost může podat písemně s úředně ověřeným
podpisem nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta.
Náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 33 zákona č. 275/2012
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
(zákon o volbě prezidenta republiky). Osobně lze požádat na
Městském úřadě v Podivíně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (2 dny přede dnem voleb).

MĚSTO PODIVÍN, MÍSTNÍ ORGANIZACE YMCA A ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA POŘÁDAJÍ STEJNĚ JAKO
V PŘEDEŠLÝCH LETECH V MĚSÍCI LEDNU 2013

TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU.
AŽ SE U VÁS V SOBOTU 5. 1. 2013 ČI NEDĚLI 6. 1. 2013 ZASTAVÍ TŘI KRÁLOVÉ, KTEŘÍ SE PROKÁŽÍ
POVĚŘENÍM ČESKÉ KATOLICKÉ CHARITY, OTEVŘTE JIM NEJENOM DVEŘE, ALE TAKÉ SVÁ SRDCE.
JE STÁLE MNOHO LIDÍ, KTEŘÍ VAŠI POMOC POTŘEBUJÍ.
VĚZTE TAKÉ, ŽE KOLEDNÍCI JSOU LECKDY MALÉ DĚTI, KTERÉ JSOU NĚKDY VELMI PŘEKVAPENY NEGATIVNÍ REAKCÍ SVÝCH STARŠÍCH SPOLUOBČANŮ. NEOKRÁDEJTE JE O ILUZE JIŽ V TAK RANÉM VĚKU.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V PODIVÍNĚ BYLA V PŘECHOZÍM ROCE VELMI ÚSPĚŠNÁ. NA CHARITATIVNÍ ÚČELY
SE VYBRALO TÉMĚŘ PADESÁT TISÍC KORUN. DĚKUJI TEDY VŠEM, KTEŘÍ I PŘES STÁLE SE ZVYŠUJÍCÍ
ŽIVOTNÍ NÁKLADY NEMYSLÍ JENOM NA SEBE.
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Setkání s Mikulášem
V sobotu 1. 12. 2011 proběhlo již páté „Setkání s Mikulášem“, dle
ohlasů některých z Vás příjemné.
Tentokrát jsme začali o chvilku dříve, již v 15 hodin. Program odstartoval v 15 hodin rozdáváním mikulášských čepic odměnou za mikulášskou
či vánoční básničku. A když se začalo stmívat, rozezněla se trubka Pavla
Kadrnky s melodií Večerka. Poté následovalo hudební vystoupení žáčků
Mateřské školy v Podivíně, recitační pásmo žáků 2. třídy Základní školy v
Podivíně a pásmo pěveckého sboru Sluníčka ze ZUŠ Velké Bílovice. Závěr programu obstarala opět hra na trubku – koleda Tichá noc. A pak za
námi konečně přišel Svatý Mikuláš, který k dětem krátce promluvil. Pak
se usadil a rozdával mikulášskou nadílku všem dětem, které se nebály a
přišly Mikuláši říct vánoční koledu či básničku.
Samozřejmě mezi námi poletovali i andělové s košíčky plných cukrovinek. A nechyběli ani čerti. Ti ale nakonec odešli s prázdnou, zkrátka
máme v Podivíně samé hodné a šikovné děti.
I letos jsme přichystali vánoční jarmark, k zakoupení byly vánoční
svíčky a svícny, ozdoby z korálků, ručně vyráběná bižuterie, keramika.
Ve stanu vedle jarmarečních stánků se podával čaj a svařené víno a
kromě domácích sladkostí i domácí pečený chléb se sádlem.
Celým odpolednem nás mile provedla paní Dagmar Osičková.
Tečkou celého odpoledne se stal tradiční ohňostroj.
Za sponzorské dary na „Setkání s Mikulášem“ děkujeme: ZPF akademie
- Ing.Vladimír Kos, Ing. Miloš Vidlář, Petr Jeřela – teplo – voda – plyn, OK
Atelier s.r.o. Břeclav, OMEGA Plus Břeclav, SHS Design - Miroslav Hájek,
Autodílna Milan Hrdlička, Z&Z rolety, žaluzie, vrata - Radek Zabloudil a
Jaroslav Zhejbal, Radim Hájek, Alexandr Čapka, MUDr. Zbyněk Mucha,
Veraart Agri s.r.o., Zdeněk Vidlář, Autoservis-pneuservis - Radek Rylka,
Zednictví Petr Foret, Ing. Radim Mildner, Řeznictví - Michal Rybka, Dagmar Kocourková, Vladimíra Rosáková; MK-Servis; Pavel Knébl ml.; Miloslav Nedoma, Racio s.r.o. Břeclav; JOHNNY SERVIS BRNO - pronájem a
prodej mobilních WC, párty stany, mobilní oplocení.
Velké dík patří panu Petru Štefanovi za instalaci osvětlení celého prostranství, Matěji Ostřižíkovi za skvělé ozvučení, Mikuláši, andělům, čertům. Také děkujeme manželům Dohnalovým za uvaření
výborného svařeného vína a čaje. Za výzdobu děkujeme Mateřské
škole v Podivíně a za technické zabezpečení akce Městu Podivín a
Obci Lednice.
A také maminkám a babičkám, které s chutí upekly sladké dobroty.
Prostě děkujeme všem, kteří nám pomáhali při realizaci tohoto svátečního odpoledne. A těšíme se na příště…
Markéta Berková, Hana Jeřelová, Monika Kratochvílová

Klub dětí a maminek
Veselý krokodýl
Od začátku října letošního roku se my, maminky na mateřské dovolené, s našimi dětmi pravidelně každé pondělí setkáváme ve skautské
klubovně v Podivíně. Zde si hrajeme, zpíváme, učíme říkanky a tvoříme
„umělecká“ díla. Děti si zvykají na kontakt s ostatními dětmi, učí se
společné hře, získávají nové zkušenosti a učí se vzájemné toleranci.
Maminky si přitom popovídají u šálku dobré kávy či čaje.
Za poskytnuté zázemí a velmi dobrou spolupráci děkujeme 12. YMCA–
skautskému oddílu, za ﬁnanční podporu pak Jihomoravskému kraji.
Bližší informace a fotograﬁe na internetových stránkách www.facebook.com, název komunity „Veselý krokodýl“.
Šárka Ondráková

Za Podivínské maminky
přejeme všem dětem
a jejich rodinám krásné Vánoce,
bohatého Ježíška a v novém roce
hodně zdraví a úspěchů...
Budeme se těšit na společné akce v roce 2013.
Markéta Berková, Hana Jeřelová,
Monika Kratochvílová

„Průvod Světlušek“
V neděli 21. října 2012 se konal Průvod světlušek. Sešli jsme se již
tradičně na farním dvoře. Chvíle čekání na setmění si rodiče s dětmi
mohli zpříjemnit opékáním špekáčků nebo ve farní maštali, kde byla
připravená tvořivá dílna. Někteří si tak domů odnesli dřevěný rámeček
vyzdobený barevnou skleněnou mozaikou, někteří si vyrobili podzimní
květy z javorového listí.
Kolem šesté hodiny se ze dvora vypravil opravdu obří průvod dětí
s lampiony, lampičkami, svítícími čelenkami a tyčinkami, tykadýlky. Do
kroku vyhrával místní rozhlas dětské písničky.
Cesta vedla jako obvykle na dětské hřiště Na Hliníkách. Zde
nás čekalo překvapení: skupina „DUBIA FORTUNA“ za doprovodu temperamentní břišní tanečnice ze skupiny „Hurryia“. Věříme,
že se Vám vystoupení ohnivých mužíčků
líbilo.
Chtěly bychom poděkovat městu Podivín
a panu faráři Křivému
za podporu a pomoc
se zajištěním akce.
Markéta Berková
Hana Jeřelová
Monika Kratochvílov

12.YMCA-SKAUTský oddíl Podivín
Podzimní výprava
Letošní podzimní
prázdniny jsme strávili v
městečku jménem Ratíškovice. Ubytovali jsme se
na skautské klubovně, kterou by mohl leckdo závidět
– je totiž postavená uprostřed lesa (bývalá hasičárna, která shodou okolností
v nedávné době vyhořela a
prošla rekonstrukcí). I když nám počasí nepřálo a občas pršelo, neodradilo nás to od hraní a prozkoumávání blízkého okolí. Jeden večer
jsme dokonce strávili v krytém bazénu, kterým Ratíškovice disponují.
Taky jsme se přiučili něčemu z místního nářečí (gambatý bembela),
poznávali listy stromů, vyřádili jsme se venku i uvnitř… Oproti tradiční
podzimní výpravě v Čučicích to byla vítaná změna.
Další fotky (nejen z této akce) najdete na oddílových stránkách:
www.taborovyohen.cz

Všem občanům města Podivín přejeme požehnané
vánoční svátky a rádi vás uvidíme při Tříkrálové sbírce.
Děkujeme městu Podivín a panu starostovi
Machovskému za podporu.
4
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Ještě jednou o bráně
Pamětliv
kritiky
představenstva města
za jeho nečinnost a
neschopnost poděkování ve farní kronice
roku 1876 (nic nového
pod sluncem, že?), poděkuji raději předem.

Ještě letos by mělo dojít k oplechování stříšek pilířů a střechy brány a na
jaře příštího roku bude dokončen štuk (česky „fajnová“) a konečný nátěr.
Děkuji za celé zastupitelstvo, které po celou dobu bedlivě sledovalo
vývoj stavby.
Stanislav Machovský

Škarda Jiří Podivín, Čápek Mojmír
Podivín, Nosek Jakub
Podivín, Valachovič
František
Podivín,
Bartošík Pavel PodiTak vypadala před rekonstrukcí.
vín, Hutter František
Měnín, Suchyňa Josef Přítluky, Mandinec Pavel Přítluky. Ing. Latín
Jan Podivín, Krososka Josef Vracov , OK ATELIER Břeclav, Květoslav Lukeš Rakvice, Umělecké kovářství MITTNER – Zdeněk Mittner, František Brodecký, Mgr. Zoja Matulíková – Památkový ústav
Brno, Pavla Chládková –MěÚ Břeclav, odbor památkové péče, to
jsou všichni ti, kteří se podíleli a ještě podílet budou na rekonstrukci
mříže a stavbě repliky hřbitovní brány.

Kronika města Podivín
Rok 1913
A tak vypadá v současnosti.

Kulturní a sportovní akce
v roce 2013
Oproti údajům o kulturních a sportovních akcích, uvedených
v předchozím Podivínském zpravodaji, došlo ke změnám termínů pouze v případě hodů a hodek. Vše ostatní zůstává stejné.
Rok 2013
Leden

5.1.
26.1.
Únor
8.2.
16.2.
23.2.
Březen
2. 3.
3.3.
8.3.
10.3.
16.3.
24.3.
31.3.
Duben
6.,7.4.
13.4.
20.4.
21.4.
Červenec 6.7.
7. 7.
13. 7.

Grand Prix „C“ – starší žáci - turnaj v badminton
Den otevřených dveří badmintonu
pochovávání basy
krojový ples
Maškarní ples
Dětský maškarní karneval
Florbal
Školní ples
Krajský přebor mladších žáků - turnaj v badminton
Discoples
Hodnocení vín
Výstava vín
Silový trojboj – mistrovství ČR
Velká cena města Podivína - armsport (páka)
Badminton – turnaj přípravek a ml. žáků
Badminton – turnaj přípravek a ml. žáků
Hodky
Hody
Hodky

14/2 Pozemky v trati od Rakvicka ležící mezi dráhou a silnicí rakvickou případně bílovskou, bývaly v nejnižším položení
zamokřeny v té míře, že na vícero místech vyrůstal rákos.
V některém roce – zejména povodňovém byly pozemky dokonce pod vodou i s pěšinou, vedoucí k železniční stanici. Na popud a za vedení Antonína Gály umluvili se majitelé zamokřených
pozemků na odvodnění těchto a vzdor různým potížím uvedli melioraci zamokřeného území ve skutek.
Projekt vypracovala a provedla firma Ing. Štábla a Sommer v
Brně. Celkové provedení vyžádalo si nákladu:
a) za drenážní trubky Redlichovi v Hodoníně ........... K 3197,b) za 627 b.m. cementových rour Jos. Smyčkovi ...... K 2821,c) provádějícímu podnikatelovi za práce pozemní .... K 10.698,d) za formanky, pomocné práce a jiné výlohy ............ K
725,Dohromady K 17.441,Meliorovaná plocha započíná u meze pozemku farské špice a
končí silnicí u cukrovaru. Za silnicí pokračuje jen na pozemkách
cukrovaru parc.čís. 1358, 1359 a 1371. Cementové potrubí vede
od pozemků v protějšku budovy železničního skladiště přes pozemky v nejnižším položení v přímém směru na roh zahrady E.
Ellingera a odtud podél cukrovarnických baráků s výústí do přívodícího kanálu. Cementové potrubí probíhá 3 revisní studny. První
studna nalézá se na pozemku parc. čís.1296 v protějšku železničního skladiště, druhá ve špici Ellingerové zahrady a třetí revisní
studna jest umístěna na cukrovarském pozemku v protějšku bývalé plynárny v barákové domkové řadě. Meliorace byla dokončena
v červenci téhož roku.
5
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INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE
O MÍSTNÍM POPLATKU
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
S účinností od 1.1.2013 přinese obecně závazná vyhláška následující změny v oblasti správy poplatku:
1/ nové skupiny poplatníků; kromě fyzických osob, které mají na
území města Podivína evidován trvalý pobyt, jsou poplatníky nově:
a) fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců
na území České republiky povolen přechodný pobyt v obci na dobu
delší než 90 dnů,
b) fyzické osoby, které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na
území České republiky pobývají v obci přechodně po dobu delší 3
měsíců,
c) fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle
zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
d) fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
2/ změny v osvobození od placení poplatku pro tyto skupiny
poplatníků:
- vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
z důvodu vlastnictví takové stavby, a kteří současně mají trvalý pobyt
na území města.
3/ ohlašovací povinnost, neboli povinnost poplatníků ohlásit správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu
nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození od placení
poplatku, je nově stanovena skupině cizinců, kteří pobývají v městě
Podivín přechodně po dobu delší 3 měsíců a všem vlastníkům zpoplatněných nemovitostí.
4/ nově zavedená společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného
zástupce za zaplacení poplatku v případě, že je poplatník v době vzniku
poplatkové povinnosti nezletilý. Zákonný zástupce má v takovém případě
stejné procesní postavení jako nezletilý poplatník a správce poplatku může
v případě, že není poplatek zaplacen, vyměřit poplatek jednomu z nich. Dle
zákona o místních poplatcích lze tuto společnou odpovědnost aplikovat až
na poplatkové povinnosti vzniklé v roce 2013 a následující.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA GYMNÁZIU
Gymnázium Velké Pavlovice nabízí výuku v osmiletém studijním oboru 79 – 41 - K/81, který je určen pro žáky končící 5. ročník
základní školy a ve čtyřletém studijním oboru 79 – 41 - K/41, který
je určen pro žáky končící 9. ročník základní školy. Výuka v obou
studijních oborech probíhá podle vlastních školních vzdělávacích
programů zpracovaných podle rámcových vzdělávacích programů
pro gymnázia.
Dne 10. ledna 2013 se na Gymnáziu Velké Pavlovice uskuteční
tradiční „Den otevřených dveří“ se zajímavým programem, který je
určen především pro budoucí zájemce o studium a jejich rodiče. V
programu tohoto dne nebudou chybět ukázky chemických, fyzikálních a biologických pokusů, stejně jako testy nanečisto z českého
jazyka, matematiky a samozřejmostí bude prohlídka tříd, odborných
učeben a dalších prostor školy.

5/ splatnost poplatku je stanovena pro rok 2013 na 31. 5. 2013,
pro poplatkové povinnosti vzniklé po datu splatnosti, je poměrná část
poplatku splatná do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.
S účinností od 1. 1. 2013 se v oblasti správy poplatku nemění:
1/ sazba poplatku, která činí 500,- Kč za poplatníka a kalendářní
rok 2013
2/ poplatková povinnost pro všechny fyzické osoby mající na
území města Podivína trvalý pobyt zůstává zachována (tzn. tyto
osoby zůstávají i nadále poplatníky),
3/ osvobození těchto skupin poplatníků:
a) fyzické osoby, kterým byl údaj o místě trvalého pobytu úředně
zrušen a jejich místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny,
b) fyzické osoby zdržující se celoročně mimo území města Podivína
4/ úlevy těchto skupin poplatníků:
a) ve výši 200,- Kč studentům ubytovaným mimo místo trvalého bydliště (např. v internátě, v místě školy),
b) ve výši 100,- Kč osobě starší 70 let, a to i za kalendářní rok, ve
kterém tohoto věku dosáhne.
5/ ohlašovací povinnost neboli povinnost poplatníků ohlásit správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu
nebo zánik poplatkové povinnosti, nárok na úlevu či na osvobození
od placení poplatku
- osoba, která platí poplatek za více fyzických osob, je povinna
správci poplatku ohlásit identiﬁkační údaje těchto osob nejpozději
v den platby.
6/ zvýšení poplatku, které může činit až trojnásobek včas nezaplaceného poplatku nebo jeho části, a které je příslušenstvím poplatku.
7/ číslo účtu 1625651/0100, variabilní symbol je rodné číslo poplatníka.
Upozorňujeme, že poplatky za odpady a ze psů bude možno
hradit v hotovosti na podatelně MěÚ až od února 2013.
Bezhotovostní platbu může poplatník provést již v lednu 2013.

UPOZORNĚNÍ !
Městský úřad upozorňuje občany, že svoz separovaného odpadu v pytlích (plasty, papír, nápojové kartony) bude proveden
v pátek 28. prosince 2012.

Provozní doba na Sběrném
dvoře v období od 21.prosince
do 31. prosince 2012
Pátek 21. prosince 2012

otevřeno 14,00 – 17,00 hod.

Sobota 22. prosince 2012

otevřeno

Pátek 28. prosince 2012

zavřeno

Sobota 29. prosince 2012

zavřeno

8,00 – 11,00 hod.
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Postavičky z loga MŠ
V květnu 2012 vzniklo logo mateřské školy. Symbolizuje pohodu a
kamarádské vztahy, které se ve školce snažíme vytvářet. Součástí loga
jsou dvě postavičky dětí. Napadlo nás, že by bylo dobré je využít při
výchovně vzdělávacím procesu. Společně s dětmi a některými rodiči
jsme pro ně začali hledat jména. Jména byla vhazována do krabic v
šatnách. Objevila se spousta dobrých nápadů. Nakonec ale zvítězila
jména Školinka a Podivínek.
Naše pracovnice paní E. Kovaříková a B. Martečíková vytvořily postavičky ve formě maňásků, které jsou dětem bližší než pouze na obrázku.
Školinku a Podivínka tedy budeme zařazovat do výchovy a
vzdělávání dětí v mateřské školce.
Děkujeme všem, kteří se zapojili.
Za tým pracovníků MŠ Lenka Studená

zpravodaj

Mezinárodní spolupráce
mateřské školy
Třídy Berušek a Koťátek se pod vedením paní učitelky Hanky Hrabalové zapojily do mezinárodního e-Twinningového projektu ve spolupráci s mateřskou školkou ve Slovenské republice. Pomocí internetového spojení si vyměňují zkušenosti a poznávají tradice obou krajin.
Navzájem si ukazují, jak se připravují na vánoční svátky děti u nás ve
školce a děti u nich na Slovensku. Porovnávají tak udržování lidových
zvyků v obou zemích.
Cílem projektu „Zvonivé Vánoce“ je získání společných poznatků,
seznámení s novými materiály, písněmi, pracovními aktivitami a porovnání českých a slovenských slov s vánoční tematikou.

Přání k Vánocům a novému roku 2013
Přejeme dětem, rodičům, zřizovateli a všem, kteří nám fandíte a pomáháte, krásné Vánoce,
hodně zdraví, lásky a pohody v roce 2013.
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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
25. 10. 2012 proběhla v knihovně
Beseda a promítání s cestovatelem
Romanem Vehovským o jeho cestě
stopem přes Asii do Austrálie, která
se protáhla na sedm let. V knihovně si mohou čtenáři vypůjčit cestopisné knihy Romana Vehovského
Cestou osudu a náhody a Návrat s
podkovou. Čtenář doprovází autora
při putováním po Austrálii, Novém
Zélandě, Japonsku, Nové Kaledonii,
Indii, Thajsku, Srí Lance, Pakistánu a
Iránu. Vehovský svými příběhy ukazuje, že cestování není pouze výsadou bohatých, pokud člověk obětuje
svůj čas…

Návštěva prvňáčků v knihovně seznámení s knižními novinkami - 21.11.2012

Knižní novinky
Hraní s přírodou, Hraní s písničkami - hravé obrázkové učení
pro nejmenší, první přírodopis, písničky, notové zápisy, úkoly
Pohádky ledového větru - severské pohádky
Polévka pro duši na rozcestí - příběhy o naději, uzdravení a odvaze
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel - humoristický román
Králův dluh /Vondruška, Vlastimil / - historický detektivní román
Svědkyně ohně - /Kepler, Lars/ thriller
Egypťanky /Godard, Jocelyne / - historická románová freska ze
starého Egypta, 7 dílů

Společenský agent Jiří Mucha /Laurence, Charles / - autobiograﬁcká kniha novináře Ch. Laurence, jehož rodina žila v 50. letech 20. stol. v Praze, popisuje českou kulturní a politickou scénu
v době studené války
Fanoš Mikulecký - autobiograﬁcká kniha o regionálním lidovém
hudebním skladateli a malíři z Podluží
Vánoce /Krček, Josef /- kniha zachycuje slovem i obrazem paletu
lidových zvyků, duchovní podobu Vánoc s jejich symboly
Příjemné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v roce 2013
přeje Hana Ocelíková
9
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Z Á K L A D N Í Š KO L A
Milí čtenáři,
po celoročním shonu a stresových situacích se blíží období, které máme jistě všichni rádi – Vánoce a konec kalendářního
roku. Jistě již máte přichystané dárečky a vše připravené, aby tyto
svátky proběhly v klidu a v pohodě. Většina z nás v tyto dny také bilancuje uplynulý rok a plánuje blízkou i vzdálenou budoucnost.
Co vše zaměstnanci školy a žáci uskutečnili v roce 2012, je zpracováno ve „Výroční zprávě ZŠ Podivín“, která je k dispozici na našich
webových stránkách. Především bych chtěl vyzvednout projektové dny
a VIII. Školní ples.
Věřím, že v roce 2013 připravíme podklady pro rekonstrukci „přístavby“, která je zcela nevyhovující pro výuku. Dále nás čeká výměna
plynových kotlů, které již mají svoji patnáctiletou životnost 2 roky za
sebou, a výměna oken do dvora. Vím, že je to plán náročný, ale pevně
věřím, že se v tom novém roce podaří.
Rád bych poděkoval našim žákům, pedagogům, správním zaměstnancům, rodičům, sponzorům, členům městské rady a zastupitelstvu
města za vše, co pro naši školičku v roce 2012 udělali.
Na závěr bych vám všem chtěl popřát příjemně prožité vánoční svátky a v roce 2013 hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Mgr. M. Cagášek, ředitel ZŠ

Sběr papíru
Ve dnech 7. – 8. 11. 2012 proběhl na naší škole sběr starého roztříděného papíru.
A opět žáci (za velké podpory rodičů) přivezli rekordní počet nasbíraného papíru – celkem 18.874 kg.
Třídy:
I.
II. A
II. B
III.
IV.
V.
VI.
VII. A
VII. B
VIII.
IX.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1.712 kg
1.127 kg
2.089 kg
1.385 kg
1.500 kg
3.249 kg
2.979 kg
642 kg
3.137 kg
757 kg
128 kg

Nejlepší žáci:
K. Kopřivová (II. B)
A. Včelouchová (VI.)
R. Jankovič (VII. B)
J. Červenec (V.)
D. Popovský (VII. B)
M. Lipowski (V.)
M. Švecová (V.)
L. Hellingerová (VI.)
O. Švec (VII. B)
P. Tuček (IV.)

– 1.400 kg
– 1.380 kg
–
800 kg
–
500 kg
–
422 kg
–
352 kg
–
320 kg
–
320 kg
–
320 kg
– 311 kg.

Děkuji všem, kteří se zapojili do této školní akce a nepřímo přispěli
do fondu SRPDŠ.
Mgr. M. Cagášek

Zápis do I. třídy
Ředitelství Základní školy Podivín oznamuje rodičům
dětí narozených
od 01.09. 2006 do 31.08. 2007, že zápis do 1. ročníku
se uskuteční ve středu 23. ledna 2013.
Slavnostní zahájení proběhne v 15:00 hod. v prvním
patře budovy ZŠ Podivín.
Mgr. M. Cagášek, ředitel ZŠ

Vážení občané,
zaměstnanci Základní školy Podivín
Vám přejí příjemné prožití
vánočních svátků a do roku 2013
hodně, štěstí, zdraví, spokojenosti,
pracovních i osobních úspěchů.
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MěÚ Podivín

SRPDŠ Podivín

Vás srdečně zvou na

IX. Školní ples ZŠ Podivín
8. března 2013 v Městské hale
20.00 hodin zahájení plesu
20.30 hodin předtančení žáků

Plavecký výcvik 2. a 3. třídy
Jako každý rok i letos absolvovali žáci 2. a 3. třídy deset lekcí plaveckého výcviku, který je součástí tělesné výchovy. Pro třeťáky to bylo
pokračování výcviku, zatímco pro druháky to byl začátek. I letos jsme
jezdili do bazénu plavecké školy Delfín Břeclav v podzimním termínu.
Dětem se plavání natolik líbilo, že třeťáci byli smutní, protože příští rok
pokračovat nebudou. Druháci, ti už se na příští rok zase těší. Těší se
dokonce i ti, kteří s vodou nebyli dosud velcí kamarádi.
Plavecký výcvik byl završen vydáním „Mokrého vysvědčení“, kterého se žáci nemohli dočkat a měli z něj opravdovou radost. Začátečníci
byli spokojeni s tím, že se dokázali poprat s plaveckými styly (prsa,
kraul) a zdatnější plavci předvedli učitelům plavání, že uplavou i 200
metrů.
Buďme rádi, že tuto vymoženost dnešní děti mají. Naučit se plavat
pod vedením zkušených instruktorů a vědět, že na ﬁnancování této
výuky přispívá Město Podivín, je velmi potěšující.
třídní učitelky 2. a 3. třídy

Podivínský

zpravodaj

Zprávičky z 1.třídy
Prvňáčci mají za sebou skoro 4 měsíce ve školních lavicích. Za tu
dobu se naučili nejen číst slabiky, psát první písmenka a počítat. 1. 11.
vyrazili do kina do Břeclavi na představení Kamarádi v divadle. Společnost jim dělali i předškoláci z MŠ. Děti se něco dozvěděly o tom,
jak to v divadle chodí, a někteří šťastlivci si dokonce mohli zkusit, co to
znamená stát na prknech, která znamenají svět a zahrát si v pohádce O šípkové Růžence. Ve středu 21. 11. se prvňáčci vydali na malou
exkurzi do knihovny. Paní knihovnice měla pro děti připraveny velmi
zajímavé knihy a dětské časopisy, které si děti se zájmem prohlížely.
Těm, kteří byli v knihovně poprvé, vysvětlila, jak to chodí, když si chtějí
knihu půjčit. Ve čtvrtek 22. 11. navštívili prvňáčci na městském úřadě
pana starostu. Po tom, co pan starosta děti přivítal, ho doslova zasypaly otázkami. Zajímalo je, jestli se bude v Podivíně budovat nové hřiště,
ale i to, co dělá pan starosta ve svém volném čase a co ho baví. Jako
malý bonus se děti mohly podívat do obřadní místnosti. Slavnostní pro
prvňáčky byl 29. 11. V tento den totiž dostali svůj první Slabikář. Aby
se prvňáčci správně vánočně naladili, vyrazili na výlet do skanzenu v
Strážnici. Byl tam pro ně připraven program Radujme se, veselme se.
Bc. Kristýna Řezáčová

Co nového v 1. oddělení ŠD
Podzim v 1. oddělení ŠD byl plný mnoha zajímavých akcí. 31.10.
se děti převlékly do halloweenských kostýmů a uspořádali jsme si
Halloweenskou párty. Děti skákaly v pytlích a plnily zajímavé úkoly.
Za svou snahu byly odměněny drobnými dárky. S Halloweenem byla
spojena také naše podzimní soutěž o nejoriginálnější halloweenský
výrobek. Děti si daly hodně záležet, ale vítězi se stali Lucinka Hejčová a Ondrášek Krůtil z 1.třídy. 5.12. jsme si zahráli na malé čertíky a
zkusili si, jaké by to bylo v malém peklíčku. V družině se také začínáme vánočně ladit. Máme za sebou výrobu andělíčků, adventních
kalendářů i sněhových těžítek.
Bc. Kristýna Řezáčová
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Výstava plyšových psů
ve 2. oddělení ŠD
„Probíhalo to takto: Jako první nám ukázal své psy Jirka Švestka.
Druhá byla Sabinka Böhmová. Paní vychovatelka říkala, že měla nejlepší povídání o psovi Luckym Zarasu Pumi. Jako třetí Pavlínka Glížová
představila: Chloupka, Ťapičku, Čumáčka, Čepičku, Zázraka, Sindinku.
Štěpánka Líčková měla čtyři psy. Jmenovali se: Harry, Kyky, Kllere, Bibi.
Pátá byla Leonka Smékalová, která měla osm psů různých barev. Hana
Lauterbachová předvedla celou psí smečku - celkem 17 plyšových psů.
Bylo to zábavné.“
Sabinka, Pavlínka,Štěpánka, Klárka, 3. třída
„Byl to krásnej den. Samozřejmě díky nápadu paní vychovatelky
a dětem ze třetí třídy. Každý si přinesl nějaké plyšové psy. Byla jich
spousta. Ale stejně si myslím, že se nejvíc líbil Sabinčin Lucky.“
Leonka Smékalová, 3. třída

zpravodaj

V Podivíně 11. 11. 2012

Vážení přátelé.
Když jsem uviděla Vaši akci „Dopis pro Ježíška“, rozhodla
jsem se, že Vám pošlu dopisy dětí, které učím.
Jsem učitelkou od roku 1979 a za necelé tři roky se chystám
do důchodu. Ale věřte mi, že za ta léta, co mám před sebou
důvěřivé děti, které mám něco naučit, čím dál méně v jejich
očích vidím radost, kterou mívali v očích jejich rodiče (protože i mnohé z jejich rodičů jsem učila). Místo toho se velmi
často setkávám s jejich obavami a úzkostí, které pramení z nelehké situace rozvedených matek, zadlužených rodičů, které
čeká exekuce nebo jí už prošli. Mnohé děti mají nezasloužený
strach z budoucnosti, která je čeká. Holčička mi splácí částku 487,- Kč za pracovní sešity ve splátkách, někteří s námi
nejezdí do divadla, poněvadž rodiče na to nemají, někteří ani
nemají všechny pomůcky, musím jim vypomáhat z vlastních
zásob. Je velmi zlé, když mi holčička ukradla z peněženky
peníze, aby si mohla splnit své touhy. Děti se navíc za situaci
v rodině velmi stydí, přestože za ni nemohou.
I když nevěří na Ježíška – jsou to už „páťáci,“ vyzvala jsem
je, aby dopis napsaly – snad svěřená starost nějaké virtuální osobě jim aspoň trochu pomůže. Pečlivě si své dopisy
zakrývaly, aby soused náhodou nečetl jejich trápení. Proto
se nyní stáváte jakýmisi terapeuty dětských dušiček a mně
nezbývá, než Vás poprosit, pokud je to ve Vašich silách, alespoň se pokuste na chvíli rozsvítit ohníčky radosti v jejich
očích. Věřte, kdybych měla tu moc já, ráda bych to udělala.
Nejsme žádný dětský domov, kde si děti zaslouží asi větší
pozornost, jsme obyčejná malá škola v malém městě, přesto
si nemyslím, že by některé z dětí měly menší starosti.
S přáním šťastných Vánoc a budoucích lepších časů
Mgr. Jana Malinová
ZŠ Podivín
Masarykovo náměstí 230
69145 Podivín

Divadelní představení žáků
3., 4. a 5. třídy

Dopis pro Ježíška
Když se mi dostal do rukou letáček Dopis pro Ježíška a
viděla jsem partnery akce, snažila jsem se nadchnout pro
ni děti, které učím. Dle propozic mají zaručeno, že jim
„Poetistko“ odpoví a někteří budou mít to štěstí, že jim
pošle i dárek. Většina dětí pochopila šanci dostat vysněný
dáreček a pustila se do psaní a já jsem jejich dopisy podpořila i svým vlastním. Do Vánoc nám ještě chybí pár dní,
ale už teď prožíváme to vzrušení, jak to všechno dopadne.

V letošním roce jsme přijali novou nabídku divadelního představení
B. Polívky v Brně. První představení s názvem Labutí princezna byla
baletní pohádka na motivy slavného baletu o krásné princezně, kterou
zlý čaroděj proměnil v labuť, průvodní slovo měli skřítkové, kteří nás
celým dějem provázeli.
Hudba byla od známého hudebního skladatele P. I. Čajkovského.
Nás dospělé balet velmi zaujal a při poslechu hudby nám naskakovala
,,husí kůže“, děti však představením moc nadšeny nebyly.
Druhá ukázka Princezna na hrášku se uskutečnila 14. 11. 2012. Byla
to výpravná činoherní pohádka plná písniček a překvapení o třech sudičkách, které vyměnily prince Kvída a princeznu Evelínu za děti sluhů,
a tím způsobily celou řadu zmatků. V pohádce ale díky dvěma drakům,
Žofce a Ludvovi, všechno dobře dopadlo. Z představení jsme tentokrát
byli všichni nadšeni a při zpáteční cestě jsme vzpomínali na krásné zážitky. Pomalu, ale jistě se blíží Vánoce, abychom si toto čekání zkrátili,
připravili pro nás herci brněnského divadla poslední představení a to
koncert Country vánoce, který nás seznámí s dějinami country hudby
jak v USA tak i v Čechách. Žáci se dozví, jak vznikl hudební styl bluegrass a country, jak se hraje na banjo a mandolínu. Na závěr pořadu
zazní i pásmo vánočních koled v country podání skupiny Poutníci.
Pořad bude ukončen společnými písněmi, jako Nesem vám noviny,
Půjdem spolu do Betléma, Rolničky, Bedna od whisky, Báječná ženská
a jiné písně. Nyní nám nezbývá, než si pouze přát, aby se to všem líbilo
a abychom se vraceli natěšeni na ty blížící se Vánoce.
Mgr. Floriánová Zlatka, třídní učitelka 4. roč
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Halloween ve škole

Dravci

Ve středu 30.10.
jsme my, žáci 9.
ročníku, připravili
pro děti druhých a
třetích tříd zábavný
program na téma
Halloween, jehož
účelem nebylo jen
to, abychom se
„ulili“ z vyučování,
ale především to,
abychom zabavili
děti, kterých se
program týkal.
Přípravy začaly už o pár dní dříve, museli jsme totiž připravit rekvizity k výzdobě tělocvičny – nechyběla ani rakev, pavouci, halloweenské
dýně či tajemná lebka.
Ve středu před akcí, když jsme se převlékali do připravených masek, jsme byli všichni nervózní. Obávali jsme se, že se dětem naše
„Halloween party“ nebude líbit, že se všechno nestihne. Naštěstí byly
obavy plané. Když odbila desátá hodina, čekali jsme, až se dveře tělocvičny otevřou. U vchodu dostal každý žák náramek, jako při vstupu do klubu, aby měl na halloweenské dopoledne nějakou památku.
Než se všichni usadili, měli jsme ještě poslední poradu a šlo se do
akce. První hrou bylo „skákání na jedné noze.“ Všichni byli velice šikovní a vítěze opravdu obdivuji, sama bych to tak dlouho nevydržela. Vítězové dostali něco sladkého, popřípadě nějakou malou hračku,
což doufám ocenili. Dále následovalo pinkání ve dvojicích s balónky
a soutěž o nejlepší masku. Ani paní
učitelky se nenudily. Měli jsme pro ně
připravené vyřezávání dýní. Nejhezčí vyřezanou dýni
měla paní učitelka
Poláchová, z čehož měla její třída velkou radost.
Organizátoři akce
měli většinou patřičně strašidelné
kostýmy, kterých
se děti ze začátku bály, musím uznat, že vidět někoho, kdo je převlečený za zombíka v jejich letech, též bych se bála. Zakončením celé akce
byla jak jinak než diskotéka. A nesměla chybět ani písnička „Jede, jede
mašinka“ .
Doufám, že se dětem celý program líbil a příští rok se na něj budou
moci těšit znovu. Halloween pořádali Nina Kingová, Tereza Pacalová,
Zuzana Blatová, Veronika Sichová, Lukáš Talacek, Štěpán Plundrák,
Michal Machač, Zuzana Görnerová, Martina Mildnerová a Bára Hřebačková.
A taktéž bych chtěla poděkovat paní učitelce Schallenbergerové za
pomoc při přípravě.
Zuzana Görnerová, IX. A

Dne 15. 10. se na našem školním hřišti objevila sbírka dravců
a sov společnosti Seiferos z Brna, kteří nás zhruba v třicetiminutové
přednášce seznámili s jejich způsobem života, jejich ochranou i dalšími zajímavostmi, které s nimi zažili, a velmi často jsme byli udiveni,
kolik nového jsme byli schopni se dovědět. Vše bylo patřičně protkáno
humornými historkami, takže žáci se velmi dobře bavili. Závěrem této
části si žáci zblízka prohlédli a pohladili největší sovu výra velkého.
Následovala letová produkce, imitace lovu za použití speciálně
tažné techniky pro lovené vycpaniny. Na závěr byli nejpozornější
žáci odměněni příletem dravce na jejich ruku. Nevíme sice, jak to
dopadlo s orlem, který dosedl na jeden ze sousedních dvorků, přesto jsme odcházeli se spoustou nových znalostí a příjemně naladěni
do nového týdne.
Mgr. Jana Malinová

Mikulášská nadílka
na naší škole
Dopoledne ve středu 5. prosince se neslo naší školou řinčení řetězů.
I letos si žáci devátého ročníku pro žáky naší školy připravili mikulášskou nadílku. Veronika Sichová, Zuzana Görnerová, Štěpán Plundrák
a Lukáš Talacek se nastrojili do tradičních mikulášských masek a obcházeli třídy 1. a 2. stupně. V nejnižších ročnících byly vidět v dětských
očích jiskřičky, někdy i obavy a úzkost, ty se ale rozplynuly v okamžiku,
kdy děti dostaly mikulášský balíček. Mladší žáci odrecitovali básničky,
někde se i zpívalo, aby si děti balíček opravdu zasloužily.
Mikulášské balíčky byly letos novinkou, pro žáky 1. stupně byly dodány v rámci projektu Ovoce do škol, žákům 2. stupně byly balíčky
doobjednány a uhrazeny z ﬁnancí SRPDŠ.
Žáci, kteří chodí do družiny, si mikuláše užili dvakrát. Do družiny za
nimi přišla mikulášská návštěva a pak v tělocvičně převlečení za čerty
pořádně zarejdili.
Pavla Schallenbergerová

Olympiáda z českého jazyka
V úterý 6. listopadu proběhlo školní kolo Olympiády z českého jazyka. Školního kola se zúčastnili zejména žáci IX. ročníku, kde je velký
předpoklad, že většina žáků bude pokračovat ve studiu na střední škole, a vybraní žáci VIII. ročníku. Zadání otázek a úkolů má testovat nejen
naučené znalosti a vědomosti žáků, ale také jejich jazykový cit, použití
znalostí českého jazyka v praxi či stylistické dovednosti.

Výsledky školního kola:
1.
2.
3.

Tereza Pacalová (IX.)
Jan Rybka (IX.)
Marek Rotter (VIII.)
Mgr. Pavla Schallenbergerová
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MO MRS Podivín v roce 2012
Konec roku 2012 se pomalu blíží a je třeba se ohlédnout a zhodnotit
či zavzpomínat na akce, které v tomto roce proběhly.
První kulturně společenskou akcí byl bezesporu Rybářský ples s taneční hudbou a bohatou tombolou, který proběhl 14. ledna. Po mnoha
a mnoha letech, kdy se o uspořádání plesu pouze mluvilo, se do toho
výbor místní organizace společně s několika dalšími nadšenci pustil. Ti,
co tam byli, jistě mohou potvrdit, že to stálo opravdu za to. Hojná účast
a skvělá zábava pro všechny přítomné nás přinutila, že z toho musíme
udělat tradici, a tak v příštím roce bude Rybářský ples 12. ledna opět v
sále Besedního domu.
Hlavní rybářskou akcí
byly naše rybářské závody,
kterých pořádáme hned
několik do roka - denní dospělé, denní dětské, noční
závody pro dospělé i děti a
čtyřkolový víkendový prázdninový maraton. Dalo by se
říci, že na všech závodech
nám oproti minulému roku
přálo počasí a nemuseli
jsme je přerušit ani přeložit.
Opět se potvrdilo pravidlo,
že na našich dětských rybářských závodech děti
chytí celkově více ryb než
dospělí rybáři. Čím to asi
je? Že by je měl náš rybářský patron sv. Petr raději? Dětské květnové
závody, k naší radosti, proběhly za hojné účasti mládeže. Vítěz závodů
mohl odjet na horském kole, které bylo hlavní cenou, darovanou již po
několikáté naším členem panem Viktorem Agaiem. Potvrdilo se také, že
zavedení horní míry kapra na 70 cm bylo od našich rybářů velmi dobrým
tahem. Nejenže se na všech závodech chytne několik kaprů, kteří mají
více než 7O cm, ale během celé sezóny je chytají i starší rybáři, kteří si
pamatují doby, kdy chycení takovéto ryby bylo spíše výjimkou. Jsem moc
rád, že tyto krásné velké kapry můžeme chytat na našem revíru opakovaně a umožníme i ostatním rybářům mít možnost si zabojovat s Moby
Dickem. Velmi dobře během celého roku fungoval rybářský kroužek, a
to jak na svých vlastních akcích, z nichž je největší týdenní rybářské
soustředění, které letos opět proběhlo na rybníku Balaton v Sokolnicích,
tak na dětských rybářských závodech v okolních obcích a městech, ze
kterých naše mládež přivezla hned několik pohárů a medailí.
Závěrem bych chtěl poděkovat členům naší organizace, představitelům města, našim sponzorům a všem ostatním příznivcům Petrova
cechu za podporu, které si nesmírně vážíme. Zároveň vás chci všechny pozvat na naši letošní poslední akci a tou bude zavírání vody, které
se bude konat v sobotu 29. prosince v 10 hodin u boudy na Šutráku.
Dále nezapomeňte přijít 6. ledna 2013 na výroční členskou schůzi do
malého sálu Sportovní haly a do 15. ledna 2013 odevzdat vyplněné
sumáře a úlovkové lístky. Více informací naleznete na www.mrspodivin.
webnode.cz.
Úspěšný rok 2013 a Petrův zdar!
Za MO MRS Podivín Petr Švec předseda

MRS MO PODIVÍN
Vás srdečně zve na

RYBÁŘSKÝ PLES
který se koná 12. LEDNA 2013
OD 20:00 hodin v sále Besedního domu.
K tanci a poslechu hraje R-BOOM Velké Bílovice.
Předprodej vstupenek od ledna 2013:
Rybářské potřeby, U Dráhy 343, Podivín
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Slavnostní předání CAS 20 S2R
20.10. 2012 bylo slavnostně předáno a vysvěceno hasičské vozidlo CAS
20. Slavnostní vysvěcení
a předání vozidla proběhlo před kostelem Petra a
Pavla, za účasti p. starosty
města , radních zastupitelů
za HZS ředitel územního
odboru Břeclav plk.ing. Hušek a spoluobčanů města.
Po vysvěcení bylo nové vozidlo vystaveno na ukázku pro širokou veřejnost. Za dobu provozu CAS 20 jednotka vyjížděla 4 krát k požárům a
jednou technická pomoc úklid vozovky ropné látky.
Závěrem dovolte abych touto cestou poděkoval p. starostovi , místostarostům, radním zastupitelům a všem spoluobčanům za podporu
věnovanou hasičům.
Děkují hasiči Podivín

SDH Podivín
Krásné prožití svátků vánočních hodně štěstí zdraví
a rodinné pohody v Novém roce všem spoluobčanům přejí
HASIČI PODIVÍN SDH Podivín
Tělovýchovná jednota SLAVOJ o.s. Podivín
pořádá 23. února 2013

Tradiční maškarní ples
Na který si vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat.
Zvlášť jsou vítáni hosté, kteří využijí různých převleků
za historické, pohádkové a i jiné bytosti.

PF 2013
Členové výkonného výboru
tělovýchovné jednoty SLAVOJ o.s.Podivín,
přejí všem členům, sponzorům a jejich rodinným
příslušníkům příjemné prožití svátků vánočních
a do nového roku 2013
hodně štěstí,zdraví,spokojenosti,
osobních i pracovních úspěchů.
Za VV TJ SLAVOJ předseda Bronislav Krška

Podivínský

zpravodaj

Co nového u nejmenších fotbalistů
Ty, kdo tvrdí, že vyrůstá líná generace, která
nemá o sport zájem, musím utvrdit o pravém opaku. Podivínská kopaná mezi nejmenšími zažívá doslova a do písmene velký vzestup. Přípravka má v
současné době 24 dětí a navíc se od září rozjela
při TJ Slavoji fotbalová školička. Zájemců bylo více,
než jsme očekávali, a po takovém prosetí sítem
vytrvalosti a vštěpování sportovních návyků je současný stav 11 dětí ve věku 4-6 let. Je to vše na nás,
dospělých, k jakému stylu života dítě vedeme. A sport by měl být jeho součástí. A navíc zde použiji takovou moji oblíbenou větičku: „Fotbal u nejmenších je
dobrý v tom, že dítě vymění negativní energii za energii pozitivní.“ Takže děti
s velkou hyperaktivitou tu mají šanci se pořádně vyřádit. A my, trenéři, na ně
čekáme, protože tahle dítka jsou pro nás a fotbal velkým přínosem.
No, ale vraťme se zpět k hlavní podstatě tohoto článku. O tom co nového
u přípravky. Jak už si asi fanoušek stihl všimnout, změnil se každoroční pohárový turnaj základen na putovní pohár
města Podivína. Má svůj nový znak, ale
účel turnaje zůstal stejný - ukončení sezóny, vyhodnocení nejlepších fotbalistů a
hlavně rozloučení s hráči, kteří odchází z
přípravky do žáků. Turnaj se koná vždy v
měsíci červnu, potom máme měsíc volno
a v srpnu se začíná s přípravou na následující sezónu. Tady došlo ke změně, kdy
se přípravka rozdělila na starší a mladší.
Je to z toho důvodu, aby se zapojilo do
hry co nejvíce dětí, protože jak už jsem
uvedl, přípravka jich má opravdu dost.
Museli jsme i hráče narozené v roce 2002
přeřadit předčasně do žáků, aby se trochu zreguloval stav v týmech. Není to pro nás zrovna velká sláva, protože když
přijedete na hřiště soupeře a ten na Vás vyrukuje s jedním silným ročníkem a vy
proti němu stojíte s o jeden až tři roky mladšími špunty, je výsledek už dopředu
znám. Takže tato sezóna bude více bolet, co se týče skóre, ale není vítězem
ten, kdo nebyl v životě poražen. A nesmíme hlavně zapomenout na hlavní podstatu, že v této kategorii dětí nejde o to, kolik jsme vyhráli, anebo prohráli. Důležitou věcí je naučit se ovládat míč a vědět co s ním. Samozřejmě, že je to i budoucnost, aby měl Slavoj Podivín dostatek hráčů i v dalších kategoriích, co se
týče ročníkového obsazení. A v dnešní době se musí vynaložit maximum úsilí,
aby budoucnost fotbalu v Podivíně, kdy naše A-mužstvo hraje krajskou soutěž,
bylo dostatečně kvalitní a mělo silné jádro domácích hráčů. To také záleží na
klubu, co dokáže těm budoucím fotbalistům nabídnout, jak je přilákat. Neboť
sportovních kroužků na počet obyvatel je zde víc než dost. Takže výmluva, že
tu není co dělat, je zcela zbytečná. Proto se musí i oddíly snažit nalákat děti do
jejich sportovních odvětví. A to se nám daří! Nejen kvalitou tréninků a přístupu

trenérů naučit dítě hru zvanou fotbal, ale dát z té své práce trenéra maximum
vědomostí těm, co naslouchají a učí se.
Podařilo se nám dětem zajistit návštěvu prvoligové Zbrojovky Brno, kde
se naši nejmenší setkali s hráči a trenéry. Prohlídka zázemí klubu a jejich
trénink určitě nechaly dětem krásnou vzpomínku a trochu inspirace, kam až
to můžou ti nejlepší dotáhnout.
Důležité je zapojit do sportovní činnosti rodiče a další výchovný institut jako
je škola. To se nám již třetí rok daří uspořádáním Dušičkového turnaje v měsíci
listopadu na školním hřišti. A navíc jeho oblíbenost vzrostla natolik, že jsme
letos měli dva týmy rodičů, přípravky a školy. Této akce se poprvé zúčastnila i
školička. Je důležité vštěpovat myšlenku, že není nutné vyhrát, ale zúčastnit se.
Vítězi turnaje byli všichni, kdo se ho zúčastnili, a odnesli si sladkou odměnu.
Tyto akce by se nám ovšem nedařily zorganizovat nebýt opravdu velké
pomoci zastupitelů města Podivína, pana starosty Stanislava Machovského,
pana Mgr. Cagáška -ředitele základní školy v Podivíně a představitelů SJ
Podivín. Za to Vám všem jedno velké DĚKUJEME. Věřte, že Vaší pomoci
si opravdu moc vážíme. Navíc v dnešní
době, kdy ekonomika není zrovna příznivá. Nesmím také zapomenout na rodiče. Váš přístup k našim akcím a spolupráce je super. Jste zase jedna z těch
pár skupin rodičů, co do toho opravdu
dávají maximum a pomáháte nám nejen po organizační stránce, ale také po
té ﬁnanční a hlavně jako fanoušci, bez
kterých to na hřišti prostě nejde. A za
těch pár let, co trochu do fotbalu dělám,
věřte, že těch skupinek nebylo tolik.
No a na závěr nesmím zapomenout
poděkovat rodičům školičky, trenérům v
přípravce Jarku Švecovi, Radku Tréškovi a nově Petru Opluštilovi za jejich pomoc. Jejich ženám za to, že víkendy
tráví bez nich. Ve školičce Darku Hoškovi a Marcele Bartošíkové za pomoc
s těmi úplně nejmenšími. Děkuji Vám všem!!!
Pavel Stojkovič -trenér základny a školičky při TJ Slavoj Podivín

Poděkování
Dovoluji si touto cestou poděkovat všem, kteří jste nám pomáhali v roce 2012 jak ﬁnančně, tak i věcně zajišťovat naše akce pro
nejmenší fotbalisty. Bylo mně ctí s Vámi spolupracovat. Omlouvám se za to, že zde nejsou uvedena jména, ale nerad bych na
někoho z Vás zapomněl. Moc Vám všem děkuji.
Pavel Stojkovič - trenér přípravky a školičky SJ Podivín

Agentura 3Z - překonávejte s námi handicap!
Liga vozíčkářů pomáhá na Břeclavsku lidem se zdravotním postižením
hledat, získat a udržet si práci. Projektu Agentura 3Z její služby mohou využít
lidé s postižením tělesným, mentálním, duševním onemocněním a civilizačními nemocemi i nadále. Agentura 3Z nezapomíná ani na zaměstnavatele z
těchto lokalit, kteří mají zájem získat odpovědného a snaživého pracovníka.
Všechny aktivity jsou navíc poskytovány zcela zdarma – projekt je spoluﬁnancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Lidem s postižením nabízíme především možnost individuálních konzultací – věnujeme se kariérnímu poradenství, na schůzkách si klienti podle
svého zájmu vytváří nebo aktualizují životopis, odpovídají na nabídky motivačními dopisy, vytvářejí si novou strategii pro hledání práce, s pomocí pracovního konzultanta oslovují zaměstnavatele nebo absolvují osobní jednání. Klienti mohou na schůzkách najít nové možnosti pracovního směřování,
často podstatně rozvinou své počítačové dovednosti a získají samostatnost
a sebevědomí při hledání pracovního uplatnění. Motivačně aktivizační workshop doplní praktickou zkušenost s výběrovým řízením – těm, kteří zatím
žádným pohovorem u zaměstnavatele neprošli, anebo v něm nebyli úspěšní. Na počítačovém kurzu mají klienti možnost osvojit si základy práce s
počítačem a naučit se využívat internet a e-mailovou poštu. Na závěr získají
účastníci osvědčení o absolvování kurzu.
Aktivně vyhledáváme zaměstnavatele a nabízíme jim poradenství o výhodách zaměstnávání osob se zdravotním postižením, předáváme informace o možnostech příspěvků při jejich zaměstnávání a v neposlední řadě
také mzdovou dotaci z projektu Agentura 3Z při zaměstnání klienta projektu.
Díky tomu můžeme individuálně doladit podmínky pracovního místa, pracovní náplň, vytipovat nejvhodnějšího zaměstnance podle požadavků zaměstnavatele. Zajišťujeme také pracovní asistenci přímo na pracovišti, aby
si klient v práci zvykl a dobře komunikoval se svými nadřízenými.
Agentura 3Z působí v Břeclavi i Veselí nad Moravou. Našim klientů proplácíme jízdné. Těšíme se na nové zájemce o aktivity projektu v bezbariérových
prostorách v centru města Břeclav. Rádi podáme pomocnou ruku při hledání
práce nebo hledání motivovaných zaměstnanců i vám! Více informací nejen o
aktuální nabídce aktivit projektu Agentura 3Z najdete na webových stránkách
www.ligavozic.cz. Na případnou spolupráci se těší pracovnice projektu:

Bc. Dagmar Havlíková, DiS. koordinátorka projektu Agentura 3Z
tel.: 702 028 035 • e-mail: dagmar.havlikova@ligavozic.cz
náměstí T. G. Masaryka 2957/9A, 690 02 Břeclav
Mgr. Martin Fiala, pracovní konzultant projektu Agentura 3Z (pobočka Břeclav)
tel: 702 020 744 • e-mail: martin.ﬁala@ligavozic.cz
náměstí T. G. Masaryka 2957/9A, 690 02 Břeclav
Ing. Stanislava Mrkvová, pracovní konzultantka projektu Agentura 3Z (pobočka
Veselí nad Moravou) • tel. 775 152 006 • e-mail: stanislava.mrkvova@ligavozic.cz
tř. Masarykova 114

Tento projekt je spoluﬁnancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Z činnosti tělesně
postižených m.o. Podivín
Členská schůze proběhla v březnu za účasti 92 členů z celkového
počtu 264 členů. V letošním roce jsme se rozloučili s 10 členy. Nově
přijatých členů bylo 15. Velmi oblíbenou akcí je návštěva Termálu Mošoň Maďarsko. Tento zájezd jsme pořádali 6x za účasti 45 až 50 osob.
Den matek jsme oslavili společným posezením při hudbě a s občerstvením. 46 osob bylo v září na rekondičním pobytu v Park Hotelu Bělá
pod Pradědem. Další velmi oblíbenou akcí je návštěva divadla v Boleradicích. Představení J. Voskovce a J. Wericha „Robin zbojník“ zhlédlo
90 členů a spoluobčanů. Ukončení roku bude společným posezením
při vystoupení mužského sboru Lanštorfčané.

15

Podivínský

zpravodaj

PÁKAŘ V BRAZÍLII NEZKLAMAL
Z 34. mistrovství světa v armwrestlingu – přetláčení rukou se vrátil pákař Sokola Podivín Radek Svačina.
Na šampionát do exotické země odlétla hájit barvy
České republiky minivýprava tří pákařů, dvou mužů a
jedné ženy. Jedním z mužů, který dostal důvěru a pověřila ho Česká asociace přetláčení rukou reprezentací, byl i letošní dvojnásobný mistr republiky na obě
ruce, pákař Břeclavska, Radek Svačina (26let).
Sao Vincente ležící na jihu Brazílie přivítalo obrovské množství závodníků z pěti kontinentů: Evropy,
Asie, Afriky, Ameriky a Austrálie. Mezi mnoha favority
se neztratil ani podivínský borec soutěžící ve váze do
90 kg. Po mnoha těžkých zápasech se Radek umístil
v půli startovního pole. Na silnější pravou vybojoval
19. místo a na levou ruku 21. místo.
„Brazilský šampionát se mi velmi líbil a jsem rád,
že jsem tuto zemi mohl navštívit. I když mám poraněnou levou ruku, s umístěním jsem vcelku spokojený.
Los byl neúprosný a za mnou skončili i někteří soupeři známějších jmen,“ dodává podivínský pákař.
Rostislav Svačina, vedoucí oddílu

Pákaři dosáhli na vítězství
Druhé kolo extraligy v přetláčení rukou proběhlo v hlavním městě Slezska, Opavě. Znovu se
dařilo pákařům Sokola Podivín.
Na sever Moravy zajížděli podivínští pákaři, aby opět jako v prvním kole udělali co nejlepší
výsledek. Že na konci soutěže budou na špici výsledkové listiny, ještě nepředpokládali. Už průběh hodně napovídal a v půli soutěže, po ukončení levých rukou, jasně vedli nad ostatními kluby.
Bodové vedení Podivín udržoval i v druhé polovině soutěže a na konci z toho bylo jasné vítězství
mezi oddíly a kluby z celé ČR. Nejvíce bodů pro Podivín získal Robin Svačina, který se vrací ve
vynikající formě po předešlé vypuštěné sezóně.
Výsledky juniorky:
Michaela Jandová
Denisa Kupková
Adriana Slámová
Darina Kupková
Věra Mikulicová
Junioři :
František Polák
Kamil Kupka

do 55 kg 2 x 2. místo
nad 55 kg 1.a 4. místo
nad 55 kg 1.a 3. místo
nad 55 kg 2.a 3. místo
nad 55 kg 2.a 4. místo
do 65 kg 2. a 3. místo
do 75 kg 1. a 2. místo

Ženy:
Irena Řezníčková

do 60 kg

2 x 2. místo

Muži:
Robin Svačina
Michal Zapletal
Lukáš Dorazil
Robin Svačina Open

do 75 kg
do 75 kg
do 75 kg
do 85 kg

2 x 1. místo
2. a 3. místo
2. a 4. místo
2. místo

Rostislav Svačina,vedoucí oddílu

Od listopadu soutěžíme ve sběru elektra!
Milí spoluobčané, ve spolupráci s Jihomoravský krajem a společností ASEKOL jsme pro Vás připravili soutěž ve sběru drobného elektra.
Zapojit se můžete ihned, od okamžiku, kdy si níže odstřihnete tento leták s razítky (nebo si jej můžete vytisknout z webových stránek www.asekol.cz,
sekce Sbírej a vyhraj!, případně je k vyzvednutí na Sběrném dvoře u p. Knoppa).
Pak už jen stačí najít doma, v garáži, na půdě, nebo na chatě staré vysloužilé elektro a odnést je spolu s tímto letákem na sběrný dvůr. Tam Vám
letáček orazítkují (1 spotřebič = 1 razítko). Jakmile jich budete mít pět, vyplňte kontaktní údaje a odpovíte na otázku, zda elektro patří do směsného
odpadu. Pak leták odešlete na PO BOX č. 75, 46003 Liberec 3. Tisk letáků není omezen, naopak, čím více donesete elektra a odešlete orazítkovaných
letáků, tím větší šanci máte na výhru zbrusu nového tabletu Samsung, nebo další elektroniky. Více informací o soutěži je k dispozici na www.asekol.cz.
Vítězové se budou losovat za celý kraj, první místo bude oceněno zbrusu novým tabletem od společnosti Samsung, hodnotné spotřebiče obdrží i vylosovaní na 2. – 5. místě. Přesná pravidla jsou uvedena na webových stránkách našeho města, nebo také na www.asekol.cz, opět v sekci Sbírej a vyhraj!
Zapojením do soutěže můžete vyhrát hodnotné ceny a zároveň přispějete recyklací elektra k ochraně životního prostředí. Každý spotřebič totiž obsahuje až 80 % materiálů, které lze znovu využít. Navíc se zabrání úniku škodlivých látek, jako je rtuť nebo olovo. Nenechte proto ležet staré elektro v šuplíku,
raději sbírejte a vyhrávejte! Soutěž trvá do 28. 2. 2013!
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Z činnosti vodáckého oddílu TJ Slavoj Podivín v roce 2012
Letošní vodácký rok pro nás začal
tradičně 1. 5. na Dyji. Po letech jsme se
vrátili k naší tradiční staré dobré trase z
Nových Mlýnů k Janohradu. Kouzlo jarní přírody kolem Dyje, ať už nad Bulhary
nebo na zámecké Dyji, je výjimečné, a
taky proto se sem vždy rádi vracíme. Samozřejmě i letos to bylo spojeno s první
jarní dobrovolnou nebo nedobrovolnou
koupelí v chladných vodách Dyje.
Další sjíždění se uskutečnilo 2. 6., kdy
se jelo „Mohelno“, nebo-li Jihlava, od přehrady Mohelno do Ivančic. Při této akci se
nám podařilo spojit vodácké oddíly z Podivína a z Lednice do jednoho
velkého oddílu a tato skutečnost vnesla do celé akce ještě další rozšiřující rozměr. Že to bylo zdárné spojení, dokazovaly spokojené tváře
všech účastníků v cíli, byť některým posádkám už „utekla“ voda dřív,
než se do tohoto cíle dostaly.
„Velkou vodu“ jsme sjížděli v době od 14. 7. – 21. 7. Pro velký zájem
se jela po krátkém čase opět řeka Otava. K tomuto rozhodnutí ještě
přispěl fakt, že byl v řece dostatek vody a dala se jet už z Radešova.
Tento úsek jsme minule nejeli kvůli nízkému stavu vody a letos jsme si
to vychutnali naplno, protože se jedná snad o nejlepší peřejnatý úsek
řek, které na velké vodě jezdíme. Zážitek nám ještě umocňovalo pravé šumavské počasí… Pořád pršelo, teplota vody byla 11°C a teplota
vzduchu na Kvildě, která byla jen kousek odtud, byla 10°C. Naštěstí
pod Sušicí už bylo počasí trochu vlídnější a od hradu Rábí již bylo
poznat, že je snad už opravdu červenec. Celkově se týdenní putování
vydařilo a k dobrému a zdárnému průběhu přispěl i nemalou měrou
náš šofér autobusu Jozef Včelouch, který takovou akci jel poprvé a
moc se mu s námi líbilo.
Poslední akcí na vodě bylo 25. 8. zavírání vody, a to sjíždění zámecké Dyje. Cestu nádhernou přírodou, spojenou s oblíbenou zastáv-

O husách a houserech
Cena jedné husy v Jednotě Coop, kde jsme ji kupovali, byla 780
korun. Plus 100 korun za upečení. Jednoduchým výpočtem 880 : 6
(to je počet kousků z jedné husy) dojdeme k výsledku 147. Chléb,
okurky, koláče, zákusky, víno, cimbálka, tombola, pronájem sálu a
práce vinařů na přípravě akce už v ceně vstupenky (100 Kč) započítány nebyly. A slyšíte-li člověka, který právě zapil koláček dvacátým
pohárkem bílého, takže se mu špatně u cimbálky zpívá, mluvit něco
o nedostatku kulturních akcí a o vysokém vstupném, přemýšlíte
o marnosti svého konání.
O hloupé ženě se říká, že je husa. V případě mužského rodu by
to mohl být houser. A tak oni houseři (přelož vinaři) hodně dumají
o konání akce v příštím roce.
Přesto přese všechno poděkování patří všem, kteří se na akci
podíleli. V první řadě vinařům a jejich ženám, městu Podivín,
TJ Sokolu Podivín, pekárně, Michalu Rybkovi, školní jídelně a všem
návštěvníkům, kterým se to až tak špatné a drahé nezdálo.

kou v Nejdku „Na Pališti“, si někteří vodáci zpestřili i svou přítomností na právě
probíhajících hodech v Bulharech, což je
ovšem stálo více času a sil, a proto jsme
naše letošní vodní putování ukončili již v
Lednici pod zámeckou jízdárnou. Na tvářích všech vodáků v cíli bylo ale patrné,
že jim tato skutečnost vůbec nevadí a že
jsou i tak spokojeni s vydařenou akcí.
Na závěrečném vodáckém táboráčku, který se uskutečnil 22. 9., bylo jako
obvykle na programu pečené selátko,
občerstvení a zpěv vodáckých písní za
doprovodu naší vodácké kapely „Kalíšci“.
Celkově se letošní rok vydařil. Účast na akcích byla vysoká a jsme
rádi, že se všechny akce podařilo uskutečnit v pořádku a ke všeobecné spokojenosti. Přeji všem vodákům do dalšího roku hodně pevného
zdraví, přízeň počasí, spolehlivé lodě a ať všechny akce proběhnou
zdárně a bez větších problémů i v příští vodácké sezóně.
Za vodácký oddíl TJ Slavoj Podivín.
S vodáckým pozdravem AHOJ!
Petr Průdek

Rok 2012 významný
v historii Sokola
Tělocvičná
jednota Sokol prožívala v tomto roce
řadu významných
výročí. Nejdůležitější výročí bylo
150 let od jeho
vzniku, 190 let od
narození Jindřicha
Fügnera a 180 let
od narození Dr.
Miroslava Tyrše –
zakladatelů Sokola, 130 let od konání I. všesokolského sletu a 140 let od vzniku Sokola
v Podivíně. Tato jubilea vyvrcholila XV. všesokolským sletem v Praze.
V roce 1872 pár nadšenců založilo místní sokolskou jednotu čítající
35 členů.
V současné době 152 členů cvičí v 9 oddílech ve všestrannosti, rodičů s dětmi, pohybových hrách, aerobicu, zdravotním cvičení,
ARMsportu, ﬂorbalu, stolním tenisu, break dance, kulturní a společenskou činnost plní v divadelním souboru a pobytu v přírodě.
Nejúspěšnější je oddíl ARMsportu, který pod vedením br. Svačiny
sklízí úspěchy nejen v soutěžích republikových, ale i mezinárodních.
Jeho borci pravidelně stojí na stupních vítězů a i ve velké konkurenci
na mezinárodních soutěžích získávají přední místa.
Oddíly všestrannosti se úspěšně zúčastňují župních i celorepublikových lehkoatletických i gymnastických soutěží…
Účastí na XV. všesokolském sletě jak na ploše stadionu, tak na tribuně, jsme podpořili význam sokolského hnutí. Spojení velkého počtu
lidí různých věkových kategorií, různých zájmů, různého povolání, znovu ukázalo lidskou touhu po přátelství a tolik potřebnou jednotu.
140. výročí založení TJ Sokol v Podivíně jsme oslavili uspořádáním
župního plesu, který byl všemi přítomnými hodnocen velmi kladně.
Na starém koupališti jsme při příležitosti 94. výročí vzniku ČSR zasadili již pátou lípu. Jsme rádi, že této akce se pravidelně účastní starosta města i občané, kteří nejsou členy naší jednoty.
Do nového roku si přejeme, aby se činnost Sokola zdárně rozvíjela.
Abychom získali do našich oddílů mládež a také cvičitele, aby tělocvičná jednota Sokol byla stále živou organizací.
Se sokolským pozdravem Nazdar!
Miroslav Ustohal
starosta TJ Sokol Podivín
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