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Jaro
Je konečně jaro. Poslední zbytky sněhu jakoby dávaly sbohem, když se vpíjejí do země.
Na vlhké zválené trávě začínají kvést první sněženky.
Právě ty mi dávají najevo, že se zimou je opravdu konec.
Tráva brzy změní žlutozelenou barvu za jasnou zelenou a stromy oživnou krásnými květy,
jako když se vetchý stařec napije z pramene mládí.
Veronika Sichová
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Informace ze zasedání zastupitelstva města
č. VIII ze dne 08.12.2011
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující body:
1. vzalo na vědomí zprávu starosty města
ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
č. VII ze dne 27.10. 2011.
2. projednalo a schválilo obecně závaznou
vyhlášku města Podivína č. 4/2011 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu
3. v souladu s ust. § 13 zákona č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, stanovilo na svém
zasedání dne 08.12.2011 usnesením č. VIII
– 148 – 11 ze dne 08.12. 2011 Pravidla rozpočtového provizoria pro rozpočtové hospodaření města Podivína od 1.1. 2012 do doby
schválení rozpočtu na rok 2012.
4. provedlo kontrolu rozpočtového opatření č. 8/2011 a rozpočtového opatření
č. 9/2011 provedené radou města Podivína,
kterou je schválilo.
5. projednalo a schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 150.000,- a uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína
pro TJ Slavoj Podivín, 691 45 Podivín, zastoupený p. Bronislavem Krškou, IČ : 42324211
ve věci poskytnutí ﬁnanční neinvestiční dotace
z rozpočtu města Podivína na tělovýchovnou
a sportovní činnost. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
6. vzalo na vědomí informace o problematice plánovacích smluv a nutnosti její novelizace.
7. schválilo uzavření kupní smlouvy na
prodej bytové jednotky č. 508/1 o velikosti 3+kk
o celkové ploše 78,9 m2 a sklep o velikosti 4,1
m2, jejíž součástí je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, kanalizace, topení včetně radiátorů, elektroinstalace
silno i slaboproudá), podlahové krytiny všech
místností, obklady stěn, vnitřní omítky, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející
se uvnitř jednotky, jakož i vstupní dveře do
jednotky, dále pak prodej spoluvlastnického
podílu na společných částech budovy jež činní 830/2885 a na pozemku p.č.KN 278 v k.ú.
Podivín podíl 830/2885 za prodejní cenu Kč
717.556,- s manžely Ludmilou Cagáškovou,
bytem … a Miroslavem Cagáškem, bytem ...
Výsledná kupní cena bude navýšena o částku
rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.
Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti do vlastnictví.
8. schválilo uzavření kupní smlouvy na
prodej bytové jednotky č. 508/4 o velikosti
3+kk o celkové ploše 71,6 m2 a sklep o velikosti 4,6 m2, jejíž součástí je její veškerá
vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, kanalizace, topení včetně radiátorů, elektroinstalace silno i slaboproudá), podlahové
krytiny všech místností, obklady stěn, vnitřní
omítky, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna
nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vstupní
dveře do jednotky, dále pak prodej spoluvlastnického podílu na společných částech budovy
jež činní 762/2885 a na pozemku p.č.KN 278
v k.ú. Podivín podíl 762/2885 za prodejní cenu
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Kč 650.803,- s paní Gabrielou Dluhošovou,
bytem ... Výsledná kupní cena bude navýšena o částku rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující dále uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti do
vlastnictví.
9. schválilo uzavření kupní smlouvy na
prodej bytové jednotky č. 508/2 o velikosti 3+1
o celkové ploše 72,2 m2 a sklep o velikosti
4,1 m2, jejíž součástí je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu,
kanalizace, topení včetně radiátorů, elektroinstalace silno i slaboproudá), podlahové
krytiny všech místností, obklady stěn, vnitřní
omítky, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna
nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vstupní
dveře do jednotky, dále pak prodej spoluvlastnického podílu na společných částech budovy
jež činní 763/2885 a na pozemku p.č.KN 278
v k.ú. Podivín podíl 763/2885 za prodejní cenu
Kč 657.071,- s paní Hanou Fridrichovou, bytem ... Výsledná kupní cena bude navýšena
o částku rovnající se výši daně z převodu
nemovitostí. Kupující dále uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti do
vlastnictví.
10. schválilo uzavření kupní smlouvy na
prodej bytové jednotky č. 508/3 o velikosti
2+kk o celkové ploše 48,6 m2 a sklep o velikosti 4,4 m2 včetně příslušenství v domě
č.p. 508 na ulici Sokolská v Podivíně na pozemku p.č. 278 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 453 m2 v k.ú. Podivín
jejíž součástí je její veškerá vnitřní instalace
(potrubní rozvody vody, plynu, kanalizace, topení včetně radiátorů, elektroinstalace silno
i slaboproudá), podlahové krytiny všech místností, obklady stěn, vnitřní omítky, nenosné
příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se
uvnitř jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky, dále pak prodej spoluvlastnického
podílu na společných částech budovy jež
činní 530/2885 a na pozemku p.č. KN 278 v
k.ú. Podivín podíl 530/2885 za prodejní cenu
Kč 815.000,- s panem Ladislavem Oslzlým,
bytem ... Výsledná kupní cena bude navýšena o částku rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující dále uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti
do svého vlastnictví.
11. schválilo uzavření kupní smlouvy na
koupi pozemku p.č. KN 25 o výměře 4426 m2
vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Podivín
s prodávajícím, společností České dráhy, a.s.,
se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222,
PSČ 110 15, IČ : 70994226, DIČ: CZ70994226
za prodejní cenu Kč 255.000,-.
12. rozhodlo prodat pozemek p.č. KN 368/
75 o výměře 687 m2 vedený jako orná půda
v k.ú. Podivín, který byl vyčleněn geometrickým plánem č. 1648-111/2011, který vyhotovil
Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav z pozemku p.č. 368/1, vedeného jako orná půda,
v k.ú. Podivín panu Ing. Ivo Štěpánkovi, bytem ... za těchto podmínek: prodejní cena činí
Kč 500.281,-. Výsledná kupní cena je navýšena o částku rovnající se výši daně z převo-

du nemovitostí. Kupující dále uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti do
jeho vlastnictví.
13. schválilo uzavření kupní smlouvy
na prodej pozemku p.č. KN 368/75 o výměře 687 m2 vedený jako orná půda v k.ú. Podivín, který byl vyčleněn geometrickým plánem č. 1648-111/2011, který vyhotovil Ing.
Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav z pozemku
p.č. 368/1, vedeného jako orná půda, v k.ú.
Podivín s panem Ing. Ivo Štěpánkem, bytem
... za těchto podmínek: prodejní cena činí
Kč 500.281,-. Výsledná kupní cena je navýšena o částku rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující dále uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti
do svého vlastnictví.
14. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat
pozemek p.č. KN 368/71 o výměře 784 m2
vedený jako orná půda v k.ú. Podivín, který
byl vyčleněn geometrickým plánem č. 1648111/2011, který vyhotovil Ing. Jan Hlávka,
Riegrova 60, Břeclav z pozemku p.č. 368/1,
vedeného jako orná půda, v k.ú. Podivín paní
Ing. Petře Vránové, bytem ... za těchto podmínek: prodejní cena činí Kč 637.941,-. Výsledná kupní cena je navýšena o částku rovnající
se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující
dále uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do svého vlastnictví.
15. schválilo uzavření kupní smlouvy
na prodej pozemku p.č. KN 368/71 o výměře 784 m2 vedený jako orná půda v k.ú. Podivín, který byl vyčleněn geometrickým plánem č. 1648-111/2011, který vyhotovil Ing.
Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav z pozemku
p.č. 368/1, vedeného jako orná půda, v k.ú.
Podivín s paní Ing. Petrou Vránovou, bytem
... za těchto podmínek: prodejní cena činí
Kč 637.941,-. Výsledná kupní cena je navýšena o částku rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující dále uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti do
svého vlastnictví.
16. rozhodlo prodat pozemek p.č. KN 368/
72 o výměře 702 m2 vedený jako orná půda
v k.ú. Podivín, který byl vyčleněn geometrickým plánem č. 1648-111/2011, který vyhotovil
Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav z pozemku p.č. 368/1, vedeného jako orná půda,
v k.ú. Podivín panu Jakubu Vránovi, bytem
... za těchto podmínek: prodejní cena činí
Kč 520.604,-. Výsledná kupní cena je navýšena o částku rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující dále uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti do
svého vlastnictví.
17. schválilo uzavření kupní smlouvy
na prodej pozemku p.č. KN 368/72 o výměře 702 m2 vedený jako orná půda v k.ú.
Podivín, který byl vyčleněn geometrickým
plánem č. 1648-111/2011, který vyhotovil
Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav z pozemku p.č. 368/1, vedeného jako orná půda,
v k.ú. Podivín s panem Jakubem Vránou, bytem ... za těchto podmínek: prodejní cena činí
Kč 520.604,-. Výsledná kupní cena je navý-
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šena o částku rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující dále uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti do
svého vlastnictví.
18. ukončilo veřejnou nabídku na směnu
pozemku p.č. KN 368/73 orná půda o celkové
výměře 700 m2 v k.ú. Podivín, který byl vyčleněn geometrickým plánem č. 1648-111/2011,
který vyhotovil Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60,
Břeclav z pozemku p.č. 368/1, vedeného jako
orná půda, v k.ú. Podivín za pozemek p.č.
KN 2754/26 orná půda o celkové výměře
1730 m2 v k.ú. Podivín a pozemek p.č. KN
2755/8 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 17 m2 v k.ú. Podivín a rozhodlo
směnit uvedené pozemky s Kristýnou Švestkovou, bytem ... Podmínky směny pozemků jsou stanoveny takto: 1. cena pozemku
p.č. KN 368/73 orná půda o celkové výměře
700 m2 v k.ú. Podivín je stanovena na částku Kč 707,-/m2, 2. cena pozemku p.č. KN
2754/26 orná půda o celkové výměře 1730 m2
v k.ú. Podivín a pozemku p.č. KN 2755/8
ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře
17 m2 v k.ú. Podivín je stanovena na částku
Kč 160,-/m2. Cenový rozdíl v hodnotě pozemků bude uhrazen jako doplatek směny pozemků. Nabyvatel pozemku p.č. KN 368/73 orná
půda o celkové výměře 700 m2 v k.ú. Podivín
dále uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku do svého vlastnictví a částku
rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.
19. schválilo uzavření směnné smlouvy na
směnu pozemku p.č. KN 368/73 orná půda
o celkové výměře 700 m2 v k.ú. Podivín, který
byl vyčleněn geometrickým plánem č. 1648111/2011, který vyhotovil Ing. Jan Hlávka,
Riegrova 60, Břeclav z pozemku p.č. 368/1,
vedeného jako orná půda, v k.ú. Podivín za
pozemek p.č. KN 2754/26 orná půda o celkové výměře 1730 m2 v k.ú. Podivín a pozemek
p.č. KN 2755/8 ostatní plocha, jiná plocha
o celkové výměře 17 m2 v k.ú. Podivín s Kristýnou Švestkovou, bytem ... za těchto podmínek: Kristýna Švestková zaplatí městu Podivín
rozdíl v ceně pozemků ve výši Kč 215.380,a dále uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku do svého vlastnictví a částku
rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.
20. schválilo uzavření kupní smlouvy
na prodej pozemku p.č. KN 1092/1 zahrada
o celkové výměře 666 m2, který byl vyčleněn
z pozemku p.č. KN 1092 v k.ú. Podivín geometrickým plánem č. -115/2011, který vyhotovil Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav
s manžely Hanou Saitlovou, bytem ... a Janem Saitlem, bytem ... za těchto podmínek:
prodejní cena za výše uvedený pozemek činí
Kč 255.385,-. Výsledná kupní cena bude navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti
do svého vlastnictví.
21. ukončilo veřejnou nabídku na prodej
pozemku p.č. KN 2007/8 zastavěná plocha a
nádvoří o celkové výměře 61 m2 v k.ú. Podivín a rozhodla prodat pozemek společnosti
KM PRONA, a.s., se sídlem Rynoltice 215,
PSČ 46355, IČ: 25479733, DIČ: CZ25479733
za těchto podmínek: prodejní cena činí
Kč 11.310,-. Výsledná kupní cena je navýšen
o částku, rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do svého
vlastnictví.
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22. schválilo uzavření kupní smlouvy na
prodej pozemku p.č. KN 2007/8 zastavěná
plocha a nádvoří o celkové výměře 61 m2
v k.ú. Podivín a rozhodla prodat pozemek
společnosti KM PRONA, a.s., se sídlem Rynoltice 215, PSČ 46355, IČ : 25479733, DIČ:
CZ25479733 za těchto podmínek: prodejní
cena činí Kč 11.310,-. Výsledná kupní cena
je navýšena o částku, rovnající se výši daně
z převodu nemovitostí. Kupující dále uhradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do svého vlastnictví
23. schválilo uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku pořízeného
v rámci projektu Vybudování informační infrastruktury Dobrovolného svazku obcí LVA
s organizací Dobrovolný svazek obcí LVA, se
sídlem Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice,
IČ: 71243852.
24. schválilo záměr bezúplatného převodu stavby (domku pro obsluhu váhy) na pozemku p.č. KN 97/1 v k.ú. Podivín, která je
ve vlastnictví města Břeclavi, náměstí T. G.

Masaryka 42/3, Břeclav, 690 02, do vlastnictví
města Podivína, Masarykovo náměstí 180/20,
691 45 Podivín, IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495.
25. projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku města Podivína č. 3/2011
o místních poplatcích dle předloženého návrhu
26. v souladu s ustanovením § 39 zákona
o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů vyhlašuje záměr prodeje pozemku
p.č. KN 1032/4 ostatní plocha, jiná plocha
o celkové výměře 66 m2 v k.ú. Podivín, který
byl vyčleněn geometrickým plánem č. 1658148/2011, který vyhotovil Ing. Jan Hlávka,
Riegrova 60, Břeclav z pozemku p.č. 1032/1
vedeného jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Podivín. Upřesnění podmínek:
prodejní cena je stanovena na 500 Kč/m2 pozemku. Výsledná kupní cena pozemku bude
navýšena o částku rovnající se výši daně
z převodu nemovitostí. Kupující dále uhradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do svého vlastnictví. Termín pro podávání
žádostí: 9. 12. 2011-7. 1. 2012

MĚSTO PODIVÍN,
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 180/20, 691 45 PODIVÍN
Obecně závazná vyhláška města Podivína č. 1/2012,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městě Podivín.
Zastupitelstvo města Podivína se na svém zasedání dne 08.03.2012 usneslo vydat na
základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
(1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:
a) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených na mapce v příloze č. 1 k této
obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku.
(2) Na ostatních veřejných prostranstvích je volný pohyb psů povolen, avšak pouze pod
neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.
(3) Znečištění veřejného prostranství způsobené psem je povinen jeho průvodce neprodleně odstranit.
(4) Splnění povinností stanovených v odst. 1 až 3 zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).

Čl. 2
Výjimky
Povinnosti stanovené touto vyhláškou se nevztahují na psy služební a záchranářské při
výkonu služby a záchranných prací a na psy speciálně cvičené k doprovodu zdravotně
postižených osob.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení
Porušení této obecně závazné vyhlášky se posuzuje podle zvláštních právních předpisů3).

Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
-----------------------------------------------------) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba
3) např. dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
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NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PODIVÍNA
NA ROK 2012
Na úřední desce a webových stránkách vyvěšen dne 21. 2. 2012
PŘÍJMY
třída 1
položka 2412
položka 4112
položka 4116

Částka v Kč
- Daňové příjmy
23 121 900,00
- Splátky půjčených prostředků
367 200,00
- Neinv. přijaté transfery (na výkon státní správy a školství)
2 931 500,00
- Příspěvek na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP
ze stát. rozpočtu (2011)
54 000,00
položka 4116 - Příspěvek na vytvoření prac.příležitostí v rámci VPP
spoluf.stát.rozpočtem(2011)
2 700,00
položka 4116 - Příspěvek na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP
spoluﬁnacovaný ESF(2011)
15 300,00
paragraf 2119 - Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
300 000,00
paragraf 2141 - Vnitřní obchod
7 200,00
paragraf 2144 - Ostatní služby
2 400,00
paragraf 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací
89 000,00
paragraf 3314 - Činnosti knihovnické
13 600,00
paragraf 3319 - Ostatní záležitosti kultury
50 300,00
paragraf 3341 - Rozhlas a televize
16 000,00
paragraf 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
12 000,00
paragraf 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
28 000,00
paragraf 3612 - Bytové hospodářství
2 025 200,00
paragraf 3613 - Nebytové hospodářství
617 300,00
paragraf 3632 - Pohřebnictví
370 000,00
paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
2 117 700,00
paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
13 000,00
paragraf 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů
258 000,00
paragraf 4351 - Osobní asistence, peč. služba a podpora samostat. bydlení 1 278 400,00
paragraf 6171 - Činnost místní správy
19 200,00
paragraf 6310 - Obecné příjmy a výdaje z ﬁnančních operací
75 200,00
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
paragraf 1014
paragraf 1019
paragraf 2141
paragraf 2212
paragraf 2219
paragraf 2221
paragraf 2310
paragraf 2321
paragraf 3111
paragraf 3113
paragraf 3141
paragraf 3231
paragraf 3314
paragraf 3315
paragraf 3319
paragraf 3322
paragraf 3330
paragraf 3341
paragraf 3349
paragraf 3392
paragraf 3399
paragraf 3419
paragraf 3421
paragraf 3429
paragraf 3612
paragraf 3613
paragraf 3631
paragraf 3632
paragraf 3635
paragraf 3639
paragraf 3722
paragraf 3723
paragraf 3745
paragraf 4341
paragraf 4351
paragraf 4357
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33 785 100,00

Částka v Kč
- Ozdravování hosp.zvířat, polních a spec.plodin a zvl.veter.péče 85 900,00
- Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
60 000,00
- Vnitřní obchod
92 500,00
- Silnice
1 128 200,00
- Ostatní záležitosti pozemních komunikací
425 600,00
- Provoz veřejné silniční dopravy
146 600,00
- Pitná voda
2 609 700,00
- Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
1 440 000,00
- Předškolní zařízení
1 300 500,00
- Základní školy
3 933 100,00
- Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání
650 000,00
- Základní umělecké školy
90 300,00
- Činnosti knihovnické
583 600,00
- Činnosti muzeí a galerií
500,00
- Ostatní záležitosti kultury
370 600,00
- Zachování a obnova kulturních památek
300 000,00
- Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
300 000,00
- Rozhlas a televize
28 000,00
- Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
123 200,00
- Zájmová činnost v kultuře
1 192 800,00
- Ostatní záležitosti kultury, církví, a sdělovacích prostředků
135 000,00
- Ostatní tělovýchovná činnost
1 134 000,00
- Využití volného času dětí a mládeže
355 900,00
- Ostatní zájmová činnost a rekreace
15 000,00
- Bytové hospodářství
386 500,00
- Nebytové hospodářství
15 300,00
- Veřejné osvětlení
757 000,00
- Pohřebnictví
220 400,00
- Územní plánování
1 032 000,00
- Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
488 100,00
- Sběr a svoz komunálních odpadů
1 263 200,00
- Sběr a svoz ostatních odpadů
617 700,00
- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3 944 800,00
- Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
33 000,00
- Osobní asistence, peč. služba a podpora samostat. bydlení 2 074 400,00
- Domovy
30 000,00

O rozpočtu 2012
Na jiném místě zpravodaje je podrobný
rozpočet města na rok 2012. Jeho tvorbou
se zabýval ﬁnanční výbor, zastupitelstvo
města a samozřejmě pracovníci městského
úřadu. Velmi zjednodušeně řečeno – kdybychom měli pokrýt všechny plánované investiční akce a požadavky všech příspěvkových
a společenských organizací města, chybělo
by v rozpočtu cca 10 milionů korun. I přes vytvořenou rezervu z roku 2011, která tvořila 7
milionů, jsme museli přikročit k redukci výdajů
a omezit se pouze na akce, které jsou bezpodmínečně nutné. Situace je ztížena o skutečnost, že plánované příjmy z rozpočtového
určení daní nejsou státem garantovány a při
jejich nenaplnění se města a obce /Podivín
nevyjímaje/ ocitají v situaci, kdy nemohou hradit povinnou spoluúčast při získávání dotací,
případně splátky poskytnutých úvěrů.
Z akcí pro rok 2012 byly tedy vybrány
ty, které zvýší bezpečnost ve městě, zajistí
podporu pro novou výstavbu, sníží náklady
na energie a podpoří činnost společenských
organizací ve městě.
Jmenovitě to jsou:
- dokončení ulic Palackého a Sokolská /výměna travnatých povrchů, výsadba stromů, osazení laviček a odpadkových košů/
- zvýšení bezpečnosti I. etapa ul. Bratislavská /zpomalovací prvky, přechody/
- příprava lokalit pro bydlení Hliníky /výstavba inženýrských sítí/
- lokalita Za Drahou /přivedení vodovodu/
- městská hala /energetické úspory, zateplení/
- opravy památek /brána hřbitova, chodníky
hřbitov, fara, ZŠ/
- rekonstrukce plynovodu Štefánikova
- PENZION /oprava balkonů, fasády/
- MěÚ /rekonstrukce elektrorozvodů, topení/
- nákup nového hasičského vozidla CAS
- nový územní plán města
Mimo tyto akce jsou do rozpočtu zahrnuty
projekty na:
- výstavbu vozovky okolo stavebnin
- rekonstrukci víceúčelového centra KOVOMAT
- chodníky Komenského
- náměstí
- přístavbu ZŠ a její rekonstrukci
Rozpočet města činí ve výdajích 41 679
900,- Kč, které jsou pokryty daňovými a ostatními příjmy ve výši 33 785 100,- Kč a rezervou
na bankovních účtech ve výši 7.894.800,- Kč.
Stanislav Machovský
starosta

Podivínský
paragraf 4359
paragraf 5212
paragraf 5311
paragraf 5512
paragraf 6112
paragraf 6171
paragraf 6310
paragraf 6320
paragraf 6399
paragraf 6402
paragraf 6409

- Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
- Ochrana obyvatelstva
- Bezpečnost a veřejný pořádek
- Požární ochrana - dobrovolná část
- Zastupitelstva obcí
- Činnost místní správy
- Obecné příjmy a výdaje z ﬁnančních operací
- Pojištění funkčně nespeciﬁkované
- Ostatní ﬁnanční operace
- Finanční vypořádání minulých let
- Ostatní činnosti jinde nezařazené

VÝDAJE CELKEM

zpravodaj
32 000,00
50 000,00
200 000,00
4 163 900,00
1 039 000,00
7 088 000,00
206 500,00
168 800,00
327 500,00
15 600,00
1 025 200,00

Městská policie
Městská policie zřídila novou adresu
mestskapoliciepodivin@centrum.cz,
na kterou mohou občané posílat své podněty i anonymně. Dále byly zřízeny na sociální síti Facebook stránky pod názvem
„Městská Policie Podivín“, kde budou
se souhlasem města zveřejňovány nepovolené skládky odpadu, parkující vozidla na chodnících, statistiky přestupků
a trestné činnosti a jiné nalezené závady.
V současné době jsou již uvedené stránky v provozu a jejich odkaz je uveřejněn
i na webu Městské policie Břeclav.

41 679 900,00

Celkový objem ﬁnančních prostředků tvořících schodek rozpočtu města na rok 2012 (rozdíl
mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji) činí 7.894.800,- Kč. Schodek bude uhrazen ze zdrojů, které tvoří rozpočet ﬁnancování na rok 2012 a to zapojení ﬁnančních prostředků z minulých
let na bankovních účtech města ve výši 9.805.200,- Kč snížené o splátky uzavřených bankovních úvěrů ve výši 1.910.400,- Kč.

Pohled zpět
I když se to prý nemá, já to udělám a rád. Totiž podívám se zpět a
poděkuji. Přesto, že to ani jeden z nich nechce.
To pravé vánoční poděkování nebylo možné, protože Podivínský
zpravodaj má svoje termíny a uzávěrka byla dávno před tím, než se
ona krása objevila.
O čem že to pořád mluvím? Přece o vánočním stromku, který vyrostl
na náměstí a stal se místem, před kterým se zastavovali nejenom místní, ale zpomalovala zde auta, aby se projíždějící „pokochali“. Až jsem
měl leckdy strach, aby nedošlo k setkání kapoty s kufrem.
Poděkování patří dárci stromu p. Václavu Vaňkovi, pracovníkům
technických služeb města p. Milanu Knoppovi, Radku Krškovi, Janu
Rumpovi a Vítku Leskourovi, kteří stromek upevnili, a manželům
Marcele a Petrovi Štefanovým, kteří jej ozdobili a rozsvítili.
Stanislav Machovský

Kronika města Podivín
Rok 1911
17/2 V obecním zastupitelstvu byl učiněn pokus o zavedení spotřebních dávek a sice uložením přirážky na potravní
daň z vína, dávky z piva a z pálených lihových nápojů. Pokus se nezdařil. Většina členů výboru nepřipustila k uplatnění
navrhovaný zdroj příjmů ze spotřebních dávek a hlavně hostinští, kteří byli ve výboře zastoupeni 4 členy, kladli návrhu
houževnatý odpor.
3/3 Zemřel Jan Bartaušic, člen obec. zastupitelstva a obecní hospodář ve věku 40ti let. Tento poměrně mladý a zámožný
měšťan požíval u svých spoluobčanů neobyčejnou vážnost a
nikdo neočekával, že způsobem tak tragickým skončí pozemskou pouť. Rapidní úbytek sil a nenadálé oslepnutí věstilo brzký zánik jeho života, až konečně krvácení do mozku skončilo
jeho útrapy.
21/5 Časté a vydatné srážky s bouřemi – zejména u Brna přivodily rozvodnění řeky Dyje a nastalou povodní bylo celé území od
Pálavy až po Břeclav zaplaveno vodou. Povstalá škoda na lukách
budila vážné obavy s pící.
1/9 Obilní žeň byla v tomto roce normální a trhy v Podivíně
byly hojně navštěvovány. Cena ječmene udržovala se v nestejné
výši. Po žních platilo se 19K za 100 kg ječmene, v prosinci již 21K.
Za kukuřici se platilo 24K za 1q. Dováženo bylo na trh i 25 vagonů
ječmene a náměstí bývalo vozy s obilím úplně zabedněno.
-rm-

Společenská
kronika
Od 01.01.2011 do 31.12.2011
narodilo se:
30 dětí, z toho 17 chlapců a 13 děvčat
přistěhovalo se: 30 obyvatel
odstěhovalo se: 52 obyvatel
zemřelo:
25 obyvatel, z toho 8 v Podivíně
celkový počet obyvatel k 31.12.2011 – 2 842
sňatky celkem: 37
z toho:
31 na Janově hradě
6 na městském úřadě
místní občané: 10 sňatků
cizinci:
2 sňatky
slavnostní uvítání novorozených dětí proběhlo 30.04.2011 a 15.10.2011

Nejstarší občané:
90 a více let:

11 občanů
nejstarší občanka - paní Marie Švestková, 95let

Seznam zemřelých v roce 2011:
Mária Němcová
Stanislav Houžvička
Marie Malá
Zdenka Štěpinová
Jiřina Zipperová
Anna Kubínová
Anna Kurtinová
Marie Malinová
Zdeněk Sýkora
Anna Urbánková
Antonín Čech
Věroslav Doležal
Štěpánka Knápková

Jaroslava Trávníčková
Ludmila Čadilová
Jan Polák
Josef Spěvák
Jiřina Švestková
Alois Frolich
Milada Ivančicová
Ignác Voleník
Anna Picková
Miroslava Tomešová
Josef Sedláček
Jan Kozel

Statistika:
Věk 0 – 15 let
Věk 16 – 60 let
Věk 61 – 100 let

414 obyvatel
1780 obyvatel
648 obyvatel

z toho 224 mužů a 190 žen
z toho 932 mužů a 848 žen
z toho 255 mužů a 393 žen
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zpravodaj

Nový územní plán města Podivína
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Podivín, které o pořízení nového územního
plánu rozhodlo na svém zasedání dne 24. 2.
2011, byl vypracován Návrh zadání „Územního
plánu Podivín“. Tento dokument bude po jeho
konečném schválení v zastupitelstvu podkladem pro zpracování nové územně plánovací
dokumentace, která bude v souladu s platnou
legislativou, tedy stavebním zákonem č 183/
2006 Sb., a jeho prováděcími vyhláškami.
Nový územní plán bude navazovat na v
současnosti platný územní plán a navíc bude
řešit celé katastrální území města.
Každý z občanů nebo vlastníků nemovitostí
může uplatnit své připomínky k tomuto návrhu
zadání územního plánu s případným odkazem
na řešení v platném územním plánu.

Připomínky k návrhu zadání je možné do
6. 4. 2012 (včetně) doručit na adresu pořizovatele: MěÚ Břeclav, odbor rozvoje a správy,
oddělení úřad územního plánování, nám. T. G.
M. 3, 690 81 Břeclav. Připomínky budou následně vyhodnoceny a zapracovány do textu
zadání. K připomínkám uplatněným po uvedeném datu se nepřihlíží.
Návrh územního plánu jako kompletní
dokumentace bude následně projednán s
dotčenými orgány, krajským úřadem a veřejností, takže všichni občané budou mít další
možnost se k řešení využití správního území
našeho města vyjádřit svými připomínkami
nebo námitkami.
Ing. arch. Pavel Šemora
2. místostarosta

BÝVALÝ KOVOMAT – BUDOUCÍ VYUŽITÍ
Vzhledem k množícím se dotazům, co bude s objektem bývalého kovomatu, rozhodl jsem se zrekapitulovat současný stav a představit Vám kroky směřující k rekonstrukci a plány na využití objektu.
Objekt bývalého kovomatu (naposledy provozován vietnamskými obchodníky) na ulici Palackého
zakoupilo město v roce 2010 od Jednoty Mikulov, která jej nabízela dlouhodobě k prodeji. Podnět
ke koupi vzešel z ústředí občanského sdružení YMCA T.S. Již před rozhodnutím o koupi jsme měli
jasnou představu o budoucím využití objektu pro volnočasové aktivity dětí a mládež. Objekt má pro
město a zejména zvažované využití velmi vhodnou polohu, neboť se nachází v centru města a přímo
sousedí s dalšími městskými objekty (mateřskou školou, knihovnou a skautskou klubovnou).
V letošním roce chceme připravit projekt ke stavebnímu povolení. Nyní je prováděno zaměření dnešního stavu a do poloviny roku bychom měli mít na stole studie možného budoucího stavu.
Uvedený projekt je nezbytný pro vyčíslení nákladů rekonstrukce a zejména je nutný pro získání
dotací, kterými hodláme rekonstrukci spoluﬁnancovat.
Objekt se skládá z velkého kvelbeného sklepa, který by mohl být využíván náctiletými jako
čajovna a klub deskových her, dále by se zde mohly konat výstavy, přednášky či promítání dokumentů nebo menší koncerty. Přízemí objektu (bývalá prodejna) by mohla sloužit jako mateřské
centrum, tj. místo pro setkávání maminek a dětí. V půdním prostoru by mohl vzniknout prostor
využívaný lidovou školou pro dramatický kroužek či kreslení. Na zahradě by mohl být vybudován
malý amﬁteátr, tj. prostor pro konání menších kulturních představení (besídky lidové školy, vystoupení podivínského pěveckého sboru, divadlo pro děti z MŠ aj.)
Martin Důbrava, místostarosta

Spotřebitelská
poradna
Občanské sdružení spotřebitelů TEST
spotřebitelům nabízí v rámci poradny
bezplatně:
• Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání
zboží v termínu, poškození oděvu
v čistírně, předváděcí akce, ubytování
v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv
a jiné) na telefonní lince. Poradenství
je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.

Telefonní linka: 299 149 009
Provozní doba: Po–Pá 9–17 hod
• Publikace, např. tištěná informační
brožura o marketingových praktikách
prodejců na předváděcích akcích určená převážně seniorům.
• Databázi nebezpečných výrobků
volně zpřístupněnou na webových
stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz
s možností si zvolit pravidelné zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků.
• Vzory, vybrané vzory právních listin
a podání vypracované pro konkrétní
účel (volně ke stažení na webových
stránkách www.dtest.cz),

web: http://www.dtest.cz/

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

TJ Sokol Podivín pořádá

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

v pátek 13. 4. 2012 v 10 hodin
u pomníku padlých
na Masarykově náměstí v Podivíně.
Program:
Slavnostní projev
starosta
Položení květinových darů zástupci spol. organizací
Slavnostní ukončení
hymna ČR
Po slavnostním ukončení na náměstí TGM budou položeny
květinové dary také u pamětní desky členů TJ Sokol Podivín,
popravených a umučených v průběhu II. světové války.
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„Dětský karneval“,
který se bude konat

25. března od 15 hodin
na městské hale.
Pro děti připraven program a bohatá tombola.
Maminky a město Podivín pořádá

dne 28. dubna

„Čarodějky“.
Programem Vás provede kouzelnice Radana
od 16 hodin. Akce se uskuteční na hodovém sóle
(za nepříznivého počasí na městské hale)

Podivínský

zpravodaj

Tříkrálová sbírka v roce 2012
Vaše dary budou využity na rozvoj a realizaci těchto projektů

•
•
•
•

• Charitní ošetřovatelská služba – zabezpečuje odbornou zdravotní péči jednotlivcům
v jejich přirozeném sociálním prostředí
• Charitní pečovatelská služba a odlehčovací služby – služba sociální péče, poskytovaná
seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří z různých důvodů potřebují k zajištění
běžného života pomoc druhé osoby
• Domov sv. Agáty pro matky s dětmi v tísni – pomáhá matkám s dětmi v krizových
situacích
Dobrovolnické centrum při OCH Brno – koordinuje a metodicky vede dobrovolnickou práci
Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova a Azylový dům pro muže a ženy poskytuje služby občanům, jejichž sociální a životní
úroveň si to vyžaduje
farní charity, dobrovolná pomoc sociálně slabým a potřebným lidem v nouzi
humanitární pomoc

OBEC
Bavory
Boleradice
Bořetice
Brod nad Dyjí
Brumovice
Břeclav
Březí
Cvrčovice
Diváky
Dobré Pole
Dolní Dunajovice
Dolní Věstonice
Drnholec
Hlohovec
Horní Bojanovice
Hrušky
Hustopeče
Ivaň
Jevišovka
Klentnice

12 917,00
3 938,00
48 954,00
8 794,00
3 622,00
97 156,00
15 000,00
100,00
1 452,00
7 191,00
37 913,00
8 161,00
30 026,00
48 301,00
2 280,00
33 420,00
78 973,00
5 480,00
9 504,00
11 127,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kobylí
Kostice
Křepice
Kurdějov
Ladná
Lanžhot
Mikulov
Milovice
Moravská Nová Ves
Moravský Žižkov
Němčičky
Nikolčice
Novosedly
Nový Přerov
Pasohlávky
Pavlov
Perná
Podivín
Pohořelice
Popice

CELKEM

70 010,00
37 717,00
38 453,00
8 736,00
30 312,00
93 906,00
50 247,00
3 293,00
50 968,00
19 007,00
19 670,00
19 701,00
21 633,00
4 907,00
13 789,00
13 096,00
19 498,00
46 643,00
49 270,00
35 251,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

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

nevybíralo se
26 085,00 Kč
14 425,00 Kč
800,00 Kč
18 123,00 Kč
16 285,00 Kč
3 600,00 Kč
33 133,00 Kč
81 648,00 Kč
52 966,00 Kč
22 771,00 Kč
41 671,00 Kč
40 476,00 Kč
108 281,00 Kč
8 116,00 Kč
57 301,00 Kč
77 000,00 Kč
15 613,00 Kč
42 540,00 Kč
39 574,00 Kč

1 810 824,00 Kč

Zastupitelé města Podivína
Město Podivín a turistický vodácký oddíl při TJ Slavoj Podivín
si Vás dovoluje pozvat na prezentaci knihy podivínského rodáka

IVANA KRATOCHVÍLA

„ŽIVOT NENÍ JEN NÁHODA“
O knize promluví Ivan Kratochvíl
úryvky z knihy přečtou Hana Pospíšilová a Pavla Štěpinová,
hudební doprovod zajistí Jindřich Marek.
Těšíme se na Vás v

pátek 27. 4. 2012 v 16.00
v sále Besedního domu
Po prezentaci knihy proběhne autogramiáda.
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Jak správně třídit plasty
Ve srovnání s papírem plasty vydrží na skládce či někde pohozené v přírodě několikanásobně déle. Proč si tedy zatěžovat naše životní
prostředí látkami, které do ní nepatří, když je možnost tento odpad zpracovat? Např. prázdné použité PET lahve jsou největším vývozním
artiklem naší země do Číny, tam se zpracovávají na textilní vlákna na ﬂeecové oblečené nebo jsou z nich vyráběny třeba koberečky do automobilů.
Asi nemusím nikomu říkat, že jedním z největších problémů se skladováním tohoto odpadu je jeho objem, proto vždy před vhozením
do koše láhev zmačkejte. Ušetříte si tak cestu ke kontejneru a váš odpad nezabere tolik místa. Plastový odpad vhazujte do pytlů nebo kontejnerů s nápisem „PLASTY“.

Co do kontejneru patří a co ne?
ANO

NE

PET láhve - sešlápnuté

Mastné a jinak znečištěné obaly nebiologického původu

Sáčky, plastové tašky

PVC, linolea

Fólie

Plastové trubky

Polystyren - v menších kusech

Textil z umělých vláken

Kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, tácky, příbory z plastu

Plastové obaly od chemikálií

Obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků

Guma, pneumatiky, molitan

Obyly od CD disků a další plastové výrobky
Pokud si nejste jisti, zda některý z výrobků či obalů je opravdu vyroben z plastu a je tedy možné ho vyhodit do kontejneru na plasty, najděte
si označení materiálu, ze kterého je výrobek vyroben (číslo je umístěno ve známém trojúhelníčku a pod ním slovní označení):

Odpad
Polyethylentereftalát

označení

číslo

PET

1

HDPE

2

Polyvinylchlorid

PVC

3

Nízkohustotní (větvený) polyethyen

Vysokohustotní (lineární)

LDPE

4

Polypropylen

PP

5

Polystyren

PS

6

Toto značení je normováno ČSN 77 0052-2
Na trhu se často vyskytují i kombinované výrobky ty bývají
označeny C/zkratka příslušných materiálů oddělená /. Jejich číselná označení lze najít ve výše zmíněné normě.

Mýty o třídění plastu
• Před vhozením do kontejneru je třeba odstranit z PET lahve
víčko a etiketu.
PET lahve můžete vhazovat do kontejneru i s papírovou etiketou a víčkem. Zpracovávající ﬁrmy si s tím už poradí.
• Před vhozením do kontejneru musí být obaly očištěny od zbytků
potravin.
Ne, stačí, když potravinu sníte, případně zbytek vyškrábete.
Na obalu mohou zůstat zbytky této potraviny.
• PVC je také plast a tak patří do žlutého kontejneru.
Ne, PVC nepatří do kontejneru. Při zpracování tříděného
plastu totiž dochází k úpravě za vysoké teploty, při které
se z PVC uvolňují škodlivé chlorované látky.
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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
Beseda s cestovatelem Luďkem Kocourkem v Městské knihovně Podivín dne 15.02.2012
Cestovatel a mořeplavec
Luděk Kocourek z Podivína /nar. 1956/ se podílel na
stavbě historické plachetnice
La Grace v Egyptě a následně jako člen posádky s partou
českých nadšenců se plavil
sedm měsíců po Středomoří. V naší knihovně vyprávěl
svoje zážitky z plavby, promítalo se video a foto. Poutavé vyprávění s mnoha historkami zaujalo
hojný počet návštěvníků, kteří se již těší na další pokračování besedy
v knihovně, tentokrát na téma paragliding…
Návštěvníci knihovny si mohou zakoupit knihu cestopis La Grace pluje.

Jak rád jsem žil
- Paměti MUDr. Ctibora Bezděka
MUDr. Ctibor Hugo Bezděk /1872 1956/, rodák z Podivína, český lékař, filantrop prožil zajímavý a smysluplný život.
Ve svých pamětech vypráví nejen o svém
dětství, jež na konci 19. stol. prožil jako sirotek u svých příbuzných na jižní Moravě,
ale vzpomíná i na studia medicíny ve Vídni, kde aktivně působil ve vlasteneckých
spolcích, i na svou službu u rakouského
válečného námořnictva. Bezděkův plodný
život byl příkladem opravdové, konkrétními činy naplňované lásky k bližnímu.
Jeho životním cílem bylo pomáhat trpícím,
v čemž mu byla oporou jeho manželka,
také lékařka. V Ružomberku stál při zrodu
Československého červeného kříže. Zajímal se o historii, hudbu a divadlo, psal beletrii a filosofické eseje, které dodnes osloví čtenáře bohatstvím myšlenek. Postřehy
z lékařského působení a teorie, že nemoc
fyzického těla bývá projevem poruch,
které nastaly v duševním životě, se staly
základem jeho originální léčebné metody
- etikoterapie. Kniha Etikoterapie se stala
jeho nejslavnější knihou. O tuto léčebnou
metodu projevil zájem též T. G. Masaryk
a svůj zájem vyjádřil pozváním manželů
Bezděkových na zámek do Lán.
V roce 2000 se zjistilo z konceptu Bezděkova dopisu, že mu byly paměti a další
rukopisy r. 1953 zabaveny StB při domovní prohlídce, následovaly křížové výslechy.
V archivu Ministerstva vnitra se paměti
nenašly. Poté v r. 2001 při opravě střechy
letního domku Ctibora Bezděka našel jeho
vnuk kopii pamětí. Jeho manželka několik
let připravovala Bezděkův rukopis k vydání v r. 2011.

La Grace je briga postavená podle původních plánů a
původními metodami, které znají dnes již jen v Egyptě.
Majitelem její předlohy byl český emigrant, mořeplavec a
korzár Augustýn Heřman/ 1621-1686/, který se v 17. stol.
vydával na své brize
La Grace za obchodem kolem Evropy,
Ameriky a po Karibských ostrovech.
A nyní, po mnoha
letech, se jeho půvabná vznešená briga vydala opět na
cestu…

Knižní novinky
Vlci dne a beránci noci – Damborský Oldřich
Poslední básnická sbírka současného velmi úspěšného básníka, který žije a tvoří
v našem regionu, a to v Bořeticích. Za svou tvorbu získal mnohá ocenění. Píše o lásce,
přírodě, vinicích, popisuje drobné denní události, v jeho verších často najdeme ironii,
ale současně i shovívavost.
Narušitel – Procházková Lenka
Dobrodružný příběh ze současnosti o diplomatech, umělcích, o lidech bez domova
a také o policii a mafii…
Viditelný svět – Slouka Mark
Syn českých emigrantů v Americe pátrá po záhadné milostné epizodě v životě své
matky, která ještě ve staré vlasti v době protektorátu osudově poznamenala vztah mezi
ní a jeho otcem.
Všechno pořádku,slečno Karpíšková ? – Michorová Lenka
Humoristický román pro ženy, hlavní hrdinkou je mladá redaktorka hledající své místo v životě.
Živel Lustig – Emingerová Dana
Kniha vyprávějící o kurzech tvůrčího psaní s nedávno zesnulým klasikem české literatury.
Japonské pohádky
Soubor neobvyklých pohádek tolik vzdálených českému prostředí přivádí čtenáře do
podivuhodného kouzelného světa v zemi vycházejícího slunce.
Zákeřné keře – Kroluperrová Daniela
Kniha s názornými ilustracemi je určena pro mladší školní věk a předškoláky. Seznamuje děti s nejběžnějšími jedovatými rostlinami, aby dobře poznaly, čeho se mají
vyvarovat.
Ptačí sněm - Sís Petr
Kniha pro děti inspirovaná perským eposem z 12. stol. Symbolický příběh o putování
ptáků, kteří se rozhodnou najít svého pravého krále. Vůdce hejna nezastírá, že cesta bude
plná překážek a nebezpečí. Víra a naděje se prolínají s bolestí a nejistotou. Než ptáci
přeletí sedm údolí – Hledání, Lásky, Porozumění, Odstupu, Jednoty, Úžasu a Smrti – zůstane jich jen několik. Nejvytrvalejší ale nakonec svůj cíl najdou.
Hana Ocelíková
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NAHLÉDNUTÍ DO MŠ
V mateřské škole se pořád něco děje…

Poděkování
Děti a učitelky Mateřské školy Podivín děkují
dětskému lékaři MUDr. Muchovi za hodnotný
finanční dar na hračky a pomůcky.
10

Podivínský

zpravodaj

NAHLÉDNUTÍ DO MŠ
Ředitelství Mateřské školy v Podivíně
oznamuje,

že zápis dětí
k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2012/13
v MŠ Podivín, Sadová 864, 69145 Podivín
se koná dne
2. dubna 2012 od 15:00 do 17:00 hodin
v budově MŠ.
Prosím, přineste s sebou občanský průkaz.

Kritéria 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

Z Á K L A D N Í Š KO L A
V posledním únorovém týdnu vrcholily všechny přípravy na
tradiční a očekávaný školní ples. Žáci druhého
stupně pilovali polonézu, shromažďovaly se
dary do tomboly, rodiče žáků pak ve čtvrtek před
plesem vyzdobili velký i malý sál městské haly.
V pátek se místa velkého sálu zaplnila
brzy kolem osmé hodiny večer. Rodiče, příbuzní, známí i kamarádi si nechtěli nechat ujít
začátek plesu – tedy slavnostní předtančení
žáků školy. Po slavnostním proslovu žákyň

devátého ročníku Veroniky
Městecké i Kristýny Líčkové a poté ředitele školy
Miroslava Cagáška už na
taneční parket vplulo 16 párů – dívky v třpytivých bílých dlouhých šatech s vyčesanými vlasy, chlapci pak v černých kalhotách a
bílé košili s motýlkem. Při pohledu na taneční kreace či ladné pohyby by málokdo věřil,
že mnozí se společenským tancem začínali
před půl rokem v říjnu, kdy pod vedením paní
učitelky Martiny Poláchové začali nacvičovat
první krůčky polonézy. A je to především zásluha paní učitelky Poláchové, její trpělivosti i
věnovanému času, že se mohli žáci blýsknout
v tento výjimečný večer v plné parádě a že
vše zvládli, slovy paní učitelky, na jedničku s
hvězdičkou.
Naši mladí tanečníci si svou společenskou chvilku slávy užívali s plnou grácií, jejich
role totiž nekončila odtančením polonézy, prodávali také losy, předvedli se i při Valčíkovém

VIII. školní ples
sólu a v jedenáct hodin pak při Růžičkovém
sólu, pro které paní Létalová ušila sto nádherných růžiček.
Taneční parket se plnil, k poslechu a především k tanci hrála kapela Raffael. Byl to
krásný večer, jen se zdálo, že čas letí neuvěřitelně rychle. Tančilo se neúnavně na nestárnoucí hity, country melodie, chytlavé písně
staršího data, ale i rockové pecky. Refrény některých písní, třeba Když se u nás chlapi poperou …, si tančící chvílemi odzpívávali sami.
Většina z těch, kteří navštívili náš ples, se vydržela bavit až do půl čtvrté hodiny ranní, kdy
kapela odehrála poslední taneční sérii.
Jsem ráda, že čas, který žáci, učitelé i rodiče věnovali přípravě plesu, splnil svůj účel.
Podivínští měli možnost zažít další nádherný
plesový večer. Chtěla bych ještě jednou touto cestou poděkovat
všem, kteří se přípravy plesu účastnili, ať
už učitelům či rodičům, dále pak zejména sponzorům, kteří
věnovali dar či ﬁnanční částku na podporu
plesu.
Mgr. Pavla Schallenbergerová
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Z Á K L A D N Í Š KO L A
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Dne 18. ledna 2012 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy.
Za několik málo měsíců čeká budoucí prvňáčky v jejich životě velká změna. Na děti jsou
najednou kladeny značné nároky, musí chodit pravidelně do školy, sedět v lavici, soustředit se
a nevyrušovat ve vyučování, doma vypracovávat úkoly a mnohé další. Mnozí rodiče si často
kladou otázku:
„Co všechno můžeme s dětmi dělat pro to, aby se mu ve škole dařilo?“
• Je důležité rozvíjet zdravý pohybový vývoj. Děti přiměřeně pohybově a tělesně vyvinuté umí
při nástupu do školy chodit, běhat, skákat, házet, chytat a kopat míč. Naopak děti tělesně
oslabené nevydrží sedět v lavici, kroutí se, válí se po lavici, jsou brzy unavené a vyčerpané.
S tím nastupuje i únava psychická, která nepříznivě ovlivňuje výkonnost ve třídě.
• Soustředění bývá častým a největším problémem nejen u prvňáčků, ale i u žáků starších.
Schopnost soustředit se se může cvičit při všech činnostech, které vyžadují pozornost. Je to
poslech vyprávění, stolní hry, i sledování dobře zvoleného ﬁlmu v televizi, ovšem dlouhodobé
sledování televize nevede k soustředění, naopak děti sleduji pohybující se obrázky a mnohdy
neví, co sledovaly.
• Děti by měly rozumět a naslouchat mluvené řeči, pokynům. Například čtení pohádek a příběhů. Hovořit ve větách, vědět, jak se jmenuje, jmenují jeho rodiče, sourozenci, kde bydlí,
kdy se narodil. Umí básničky, písničky, vyprávět pohádku, barvy, počítat do deseti, zná dny
v týdnu, roční období, rozezná základní tvary, levou a pravou stranu. Je schopen vést rozhovor a vytvářet otázky. Měl by zvládnout slabikování, poznat první a poslední hlásku ve slově.
Z hlediska artikulace může přetrvávat nesprávná výslovnost některé z hlásek, avšak řeč by
měla být srozumitelná. Pokud tomu tak není, je vhodné vyhledat pomoc logopeda.
• Od předškoláka se očekává, že bude umět správně držet tužku mezi palcem a ukazováčkem,
ruka musí být uvolněná, bez silného tlaku. Nesprávně zaﬁxovaný úchop tužky je v některých
případech velmi obtížné změnit. Když se děti ve třídě soustředí na napodobování tvaru písmen, děti se špatným úchopem ještě navíc myslí na postavení prstů. K lepšímu zvládnutí
psaní přispívají hry, které vyžadují šikovnost prstů - navlékání korálků, stavebnice, modelování, stříhání nůžkami apod.
• Mělo by být již samozřejmé, aby se děti v předškolním věku uměly samostatně oblékat, jíst
příborem, připravovat si pomůcky pro práci, zvládat a dodržovat hygienická pravidla.
Závěrem bych chtěla podotknout, že určitě není potřeba stresovat sebe či své dítě, pokud
některou dovednost či znalost nemá. Je velmi dobré, když se na odstranění tohoto nedostatku
pracuje, a to nejlépe zábavnou formou. Třeba využívat čas na vycházce, na výletě, eventuelně
doma při hraní. Někdy to může trvat i déle - (správná výslovnost nebo třeba správné držení tužky) a je třeba s tím počítat a neztrácet trpělivost.
Přeji Vám a hlavně Vašemu dítěti úspěšný start ve škole.
Mgr. Miriam Babičová Šilhanová

Naše toulky s Thálií
V letošním školním roce se žáci 4. a 5. třídy podívali v brněnském divadle Polárka na tři
představení:
22. 12. – Dobrodružství piráta Kolíska od oblíbeného autora dětské literatury Václava
Čtvrtka.
12. 1. – Starořecké báje a pověsti. Během jednoho představení zhlédly děti čtyři starověké
příběhy v pojetí čtyř režisérů a jednu antickou ukolébavku. Dozvěděly se, proč má král Midas
oslí uši, jak dopadl Ikaros, syn Daidalův, ale taky poznaly dvojí tvář Mínotaura, vychytralost
Prométhea a do snu nás doprovodil Filémon a Baucis.
1. 3. – Merlin. V Polárce vznikl rozsáhlý projekt tří mladých režisérů, kteří se svým uměleckým zpracováním pokusili oživit
dávno zapomenuté pověsti a nabídli pohled na všechny podoby
tohoto legendárního a výjimečného člověka z časů krále Artuše a jeho rytířů kulatého stolu.
Merlina, který vyvedl Británii z
temnoty pohanských dob a pod
vládou krále Artuše ji sjednotil v
mocnou říši.
Každý z těchto tří příběhů byl zcela jistě přínosem
a vhodným zpestřením výuky
na naší škole. Proto se budeme těšit na divadelní sezonu
v příštím školním roce.
Mgr. Jana Malinová
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Vzdělávací výsledky
našich žáků za I. pololetí
školního roku 2011/2012
Povinnou školní docházku na naší škole
plní 214 žáků (106 děvčat), z toho na I. stupni se vzdělává 131 žáků a na II. stupni 83.
Jakých výsledků dosáhli?
Prospěch: 125 vyznamenaných – 58,4 %,
2 žáci neprospěli – 0,93%
Chování: velmi dobré – 214 (100%)
Pochvaly: třídního učitele 83 (38,8%), ředitele školy 7 (3,3%)
Důtky: třídního učitele 4 (1,8%), ředitele
školy 0 (0%)
Absence: 7143 omluvených zameškaných
hodin (průměr na žáka činí 33 hodin).
Pochvalu ředitele školy za reprezentaci
školy a aktivitu obdrželi tito žáci
IV. třída - J. Červenec, M. Švecová,
P. Scorvan
V. třída - A. Průdková, E. Rotterová, T. Fridrichová, H. Mildnerová
Pochvalu ředitele školy obdržel také Filip
Buršík (VI. B) za množství odevzdaného
papíru při školní akci Sběr papíru.
Všem jmenovaným žákům děkuji za jejich
práci a propagaci naší školy.
Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ

Školská rada
V lednu proběhla volba nových členů
Školské rady, do které byli navrženi zástupci
zřizovatele, tedy Městského úřadu Podivín,
dále pak zástupci pedagogů základní školy
a rodičů.
Po volbách zástupců do Školské rady při
Základní škole v Podivíně se společně s ředitelem školy sešli nově zvolení členové, aby
mezi sebou zvolili předsednictvo a projednali základní dokumenty nutné pro zdárnou
činnost.
Předsedou byl zvolen Ing. Martin Důbrava,
místopředsedkyní Bc. Radka Mildnerová, oba
jednomyslně všemi přítomnými členy.
Byl projednán jednací řád a schválen
v navržené podobě. Dalším bodem jednání
bylo doplnění klasiﬁkačního řádu o slovní hodnocení žáků s SPU (speciální poruchy učení).
Hovořilo s o stávajících nedostačujících prostorách školní družiny a nutnosti tuto situaci
v nejbližší době řešit. Byly projednány pravomoci školské rady na vyhlášení konkurzu na
ředitele školy. Přítomní vyjádřili k případnému
konkurzu své názory.
Na závěr bychom chtěli vyzvat veřejnost,
aby se, pokud bude mít nějaké návrhy, nebála oslovit nové členy – Ing. Martina Důbravu,
Mgr. Miroslava Cagáška, Bc. Radku Mildnerovou, paní Šárku Švecovou, Mgr. Dagmar
Mačicovou a Mgr. Janu Malinovou – se svými
připomínkami.
Mgr. Jana Malinová
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Z Á K L A D N Í Š KO L A
VÁNOČNÍ TURNAJ

Pohybu není nikdy dost
„Ahoj, tak za chvíli se potkáme na facebooku“ … těmito slovy se stále častěji loučí
žáci po vyučování před školou. Dnešní děti
tráví více času u počítače, u televize (díky
průzkumu bylo zjištěno, že se žáci v průměru
dívají na televizi 20 – 22 hodin týdně) a jsou
pasivnější.
V posledních letech stále přibývá dětí,
které se hodinám tělesné výchovy různým
způsobem vyhýbají, jsou líné, pohodlné,
méně ohebné a některé činnosti v rámci hodiny tělesné výchovy zvládají s obtížemi.
V posledních měsících se mluví o tom, že
by se měla žákům základní školy přidat hodina tělesné výchovy navíc. Tedy ze současných
dvou vyučovacích hodin, daných učebními
osnovami pro každý ročník, by to měly být
hodiny tři. Ředitelé školy by sice hodinu tělesné výchovy navíc přivítali, ale mnozí jsou
skeptičtí – pokud děti samy nebudou chtít, je
hodina tělocviku navíc zbytečná.
Ministerstvo školství zatím ale o navýšení hodin tělesné výchovy neuvažuje.
Ředitel školy však může počty hodin tělesné výchovy v rámci vzdělávacího plánu
navýšit. Navýšeny byly také našim žákům,
proto mají žáci na 1. stupni tři vyučovací
hodiny tělesné výchovy, žáci šestého a sedmého ročníku mají hodinu tělocviku navýšenu díky disponibilní hodině, kdy se v rámci
sudých a lichých týdnů střídá hodina tělesné
výchovy s hodinou rodinné výchovy.
Pohybu není nikdy dost. O to víc je asi pro
rodiče potěšující, když si jejich dítě najde zálibu ve sportovní činnosti, které se pravidelně
věnuje. Většinou s nutnou vydatnou podporou
rodičů, kteří musí vytvořit dítěti zázemí a jeho
zájem mu umožnit, což někdy je samé stojí čas
i finance. Pokud dítě tráví tři odpoledne pracovního týdne na trénincích, navíc se o víkendech
Ke gymnastice jsem se dostala čirou náhodou přes maminčinu kamarádku, která
nás jednou pozvala na vánoční akademii,
kde cvičila její dcera. Já a moje sestra jsme
se dívaly s otevřenou pusou. Až to skončilo, tak se nás maminka zeptala, jestli se nám
to líbilo a jestli bychom taky chtěly začít s
gymnastikou. My jsme odpověděly, že se
nám to moc líbilo a že to chceme vyzkoušet.
V té době mi bylo 7 a půl roku, a tak hned po
Vánocích v lednu 2008 jsme začaly navštěvovat Sportovní klub moderní gymnastiky v
Břeclavi.
I když gymnastice věnuji hodně svého
volného času a musím přiznat, že to byla a je
dřina. Už po dvou letech jsem získala medaili, a to bronzovou. Od té doby jsem získávala
jednu medaili za druhou. Nikdy jsem nezáviděla svým spolužákům, že mají víc volného

účastní soutěží, musí se zájmu dětí přizpůsobit
a podřídit i režim rodiny. Ale … co bychom pro
své děti neudělali, když samy chtějí, baví je to a
jsou v tom, co dělají, úspěšné.
Tentokrát jsem se zaměřila na dívky, které se ve svém volném čase věnují sportovní
gymnastice. Jsou tři – Natálie Glížová (VI.
A), Eva Kosová (VII.A) a Nina Kingová
(VIII. A). Gymnastice věnují několik hodin
týdně ze svého volného času. Na tréninky
dojíždí do Břeclavi do sportovního klubu
moderní gymnastiky. Víkendy tráví jinak
než jejich spolužáci – cestují po republice do
měst, kde se konají celorepublikové soutěže
v gymnastice pro žákyně jejich kategorie.

Chlapci a děvčata 6. – 9. tříd si vytvořili družstva a systémem každý s každým
se utkali na vánočním ﬂorbalovém turnaji
ZŠ Podivín dne 15.12. 2011.
I když byly velké rozdíly ve výkonnosti,
na bojovnosti to neubralo a každý zápas
byl odehrán ve vysokém tempu a nasazení. O vítězi rozhodoval až poslední zápas, který družstvo 9. třídy vyhrálo a stalo
se celkovým vítězem.
Pořadí: 1. – IX. třída, 2. – VI. třída (překvapení turnaje), 3. – VIII. třída, 4. – VII. třída.
Nejlepší střelci: D. Kadlec (IX.), V. Havelec
(IX.) a nejlepší brankářem byl vyhlášen
V. Savara (VI.)
Mgr. Miroslav Cagášek

1. V kolika letech ses začala gymnastice věnovat? Jak ses ke gymnastice dostala?
Eva – Ve třech letech. Do gymnastiky mě přihlásila mamka, ale ze začátku se mi tam
moc nelíbilo.
Nina – V jedenácti letech.
2. Kolik času ve svém volnu gymnastice věnuješ? Jak často jsou tréninky, jak často závody?
Eva – Na tréninky jezdím čtyřikrát týdně na hodinu a půl. Trénuji skoro pořád,
závody máme každý víkend.
Nina – Tréninky mám dvakrát týdně, vždy hodinu a půl.
3. Litovala jsi někdy, že jsi s tímto sportem začala? Záviděla jsi někdy svým spolužákům,
že mají odpoledne jiný program, než ty?
Eva – V létě ano, ale gymnastika mě baví, takže je to pohodě.
Nina – Ne, gymnastiku dělám pro radost.
4. Máš pocit, že jsi musela gymnastice něco obětovat?
Eva – Ano, svůj volný čas a hodně práce a taky skoro všechny víkendy.
Nina – Ani ne.
5. Jaký je tvůj největší úspěch?
Eva – Druhé místo na Mistrovství České republiky.
Nina – Zatím na něj čekám.
6. Jaké jsou tvé sny a plány do budoucna?
Eva – Chtěla bych získat 100 medailí. Zatím jich mám 78, tak bych chtěla jejich počet zaokrouhlit. Gymnastice bych se chtěla věnovat do střední školy, potom už asi jenom
jako trenérka.
Nina – Chtěla bych se dál věnovat sportovní gymnastice.

času, protože mě gymnastika chytla hned od
začátku a drží až dodnes.
Každý podzim trénujeme nové společné
skladby, kterým se věnujeme 1,5 hodiny 3-4
krát týdně. Závodíme pak od října každý víkend až do začátku prosince. Po novém roce
pak nacvičujeme skladby jednotlivců a to se
věnujeme tréninkům opět 1,5 hodiny, ale 2-3
krát týdně. Když nacvičíme tyto skladby, pak
jezdíme na závody opět každý víkend až do
července. Každý rok jezdíme na soustředění
poslední týden srpnového měsíce a musím
přiznat, že to je teprve dřina. Tam cvičíme
od rána až do pozdního večera každý den s
menšími přestávkami.
Zatím nemám myšlenky na to, že bych
měla s tímto nádherným sportem skončit, a
proto nelituju, že jsem kdy s gymnastikou
začala.

Mým doposud největším úspěchem je
bronzová medaile, kterou jsem si vybojovala
v roce 2011 na Mistrovství ČR v kategorii
Ročník 2000, základní program - jednotlivci.
Dokud si nevyzkouším všechno náčiní moderní gymnastiky, tak to nevzdám. Znamená
to, že minimálně další dva roky se tomu budu
věnovat a když mě to bude bavit, tak klidně
se může stát, že budu trénovat až do svých
20 let. Mým velkým snem je vybojovat si
postup na mistrovství Evropy.
Natálie Glížová (VI. B)
V příštím čísle Zpravodaje bych se ráda
zaměřila i na další žáky naší školy, kteří se ve
svém volném čase věnují sportovním činnostem a jsou v nich úspěšní.
Mgr. Pavla Schallenbergerová
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Beseda o Japonsku
Ve čtvrtek 1. března jsme se vydali na výpravu do Japonska, kterou pro nás připravil
pan Jiří Mára společně se svou manželkou a
synem Jirkou. Jirka je tělesně postižený, ale
jinak normální kluk, který má své sny – v jeho
případě cestovatelské. A ty se mu snaží jeho
rodiče Jiří a Alena plnit. Všechny expedice,
které míří do všech koutů světa, připravuje
a plánuje Jirka sám. Z každé cesty si rodina
pořizuje videonahrávky i podrobné písemné
záznamy, které jsou podkladem pro písemné
publikace, besedy pro školy, ale i cestopisné
pořady pro Českou televizi. Z jejich výtěžku a
honoráře se rodina každoročně snaží splnit
další cestovatelský sen svého syna.
My jsme se díky videoprojekci provázené
mluveným slovem vypravili na hodinu a půl
do různých koutů Japonska. Žáci mohli díky
prezentovaným fotograﬁím poznat zajímavá
místa v Japonsku. Márovi během svého měsíčního pobytu cestovali po středním a jižním
Japonsku. Navštívili nejen hlavní město Tokio,
město Kóbe, Hirošimu, Japonské Alpy, horu

Fuji, ale i Nagano. Fotograﬁe zachycovaly nejen zeměpisné záběry
těchto míst, ale většinou i každodenní život Japonců. Fotograﬁe pak
byl provázeny poutavým vyprávěním pana Jiřího Máry.
Žáci se tak dozvěděli spoustu
zajímavostí o tradičních zvyklostech
Japonců, o jejich stravování, přípravě jídel a zvycích při jídle, o hygieně, o pěstování bonsají i rýže, které
zkonzumují Japonci 12x více než
Češi. O neuvěřitelné čistotě země a
slušnosti vůči druhým lidem, kterou
jsou Japonci pověstní.
Beseda byla velmi zajímavá a
poutavě prezentovaná, proto žáci spontánně
reagovali mručením při fotograﬁích japonských
jídel, ve kterých tvoří hlavní část jídelníčku mořští živočichově většinou v syrovém stavu, ale i
výbuchy smíchu při informaci, že Japonci mají
na veřejných toaletách vyhřívaná prkýnka s nastavitelnou teplotou nebo při záběrech návodů

Projekt Vesmír
Projekt Vesmír jsme zahájili
exkurzí dne 17. 2. 2012 v Planetáriu v Brně. Žáci se seznámili
s podobou planety Země a jejím
místem ve Sluneční soustavě. Při
virtuální prohlídce navštívili také
Měsíc, ostatní planety a některé další, menší objekty brázdící
náš planetární systém. Jednotlivá tělesa přitom vnímali „očima“
kosmických sond anebo obřích
dalekohledů. Putování vesmírem
zakončila prohlídka naší Galaxií.
V další částí projektu byli žáci
- budoucí vesmírní badatelé a
kosmonauti - rozděleni do skupin. Každá skupina měla za úkol nejen prozkoumat celou Sluneční soustavu, ale hlavně se podrobněji zaměřit na „svoji planetu“. V encyklopediích, na internetu
vyhledávali informace, obrázky a zajímavosti o jednotlivých planetách, porovnávali je podle velikosti, vzdálenosti od Slunce a zpracovávali do informačního plakátu.
Závěr projektu byl spíše oddychový, žáci využili nových poznatků a hlavně své fantazie při
výtvarném ztvárnění námětu. Prezentovali svou práci, snažili se zaujmout posluchače, vzájemně se hodnotili, hledali, co se spolužákům podařilo, radili, co by se dalo příště zlepšit. Projekt
Vesmír žáky velice bavil, zaujal je, dozvěděli se mnoho nových informací a zbylo jim také mnoho
doposud nezodpovězených otázek.
Mgr. Miriam Babičová Šilhanová

Vesmírný projekt očima žáků
„Dozvěděli jsme se hodně nových věcí o vesmíru, třeba že Merkur, Venuše, Země, Mars
jsou kamenné planety a Jupiter, Saturn, Uran, Neptun jsou plynné planety. Uran je modrozelená
planeta a Saturn má prstence.“
Roman Tréšek
„Vesmírný projekt mě velmi bavil, hodně jsme se dozvěděli. Například, že Mars je studený
i teplý. Venuše má hodně mraků. Merkur je kamenná planeta a má asi 420 °C. Že je planeta Brno
a Saturn je z plynu.“
Jiří Lašek
„Mně se nejvíce líbilo, jak jsme vyráběli planety a lepili papírové koule. Zjistil jsem, že planeta
Venuše je horká, planeta Jupiter je největší planeta na světě a Uran, Neptun jsou nejchladnější
planety. Naše planeta Země je o něco větší než Venuše.“
Jan Řezáč
„Vesmírný projekt se mi moc líbil a také mě napadlo, že bych si moc přál mít vesmírný
pokoj. Bylo by hezké usínat pod hvězdami a planetami.“
Michal Velička
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na použití WC, které visí na japonských toaletách. Potěšila je informace, že chutné jídlo Japonci oceňují hlasitým mlaskáním.
Čas při besedě utekl neuvěřitelně rychle.
Jirka má ještě spoustu nesplněných cestovatelských snů. Chtěl by navštívit národní parky
USA nebo Indonésii. Jsou to velké sny, ale
Jirka i celá jeho rodina jsou důkazem toho,
že o snech můžeme nejen snít, ale že sny si
můžeme i plnit a prožít je naplno.
Mgr. Pavla Schallenbergerová

Krása lidových
krojů Podluží
I naše škola se zapojila do výtvarné
soutěže „ Krása lidových krojů Podluží“,
která probíhá 13.02.-31.03.2012.
Děti mají za úkol namalovat, nakreslit
či vyrobit jakoukoliv technikou na libovolném formátu (i trojrozměrné práce), co se
jim na lidových krojích našeho Podluží líbí
nejvíce.
Třeba děvčicu ve slavnostním kroji se
šohajem u muziky na hodech pod májú,
anebo starénky jak přihlíží na hodové
zábavě na súdné lavici, muzikanty při
hře na lidové nástroje, život dětí v krojích
z různých folklorních souborů, ženáče
v mužáckém kroji či v kožuchách na fašanku. Sváteční „šaty“ pro děvčata i ženy do
kostela. Kroje jsou i pracovní letní, které
můžeme vidět ještě dnes na stařenkách krobótkách, obyčejné, plátěné, které nosí
spíš vdané ženy, v létě neodmyslitelné
s šátkem. Mužáky v létě můžeme vidět
v třaslavicích a slamáku.
Cílem soutěže je, aby si děti osvojily
krásu lidových krojů v našem bohatém
folklorním regionu a zachovaly povědomí
o lidové tradici a kultuře. Neboť nejen v našich krojích se ukrývá obrovská moudrost
a radost ze života.
Vítězné práce budou vystaveny
ve vstupních prostorách Městské knihovny
Břeclav 16.04.-30.04.2012.
Mgr. Miriam Babičová Šilhanová
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Lyžařský výcvikový kurz
Ve dnech 28. 1. až 3. 2. 2012 se 33 žáků
ze 7.–9. třídy zúčastnilo lyžařského výcviku.
Na „lyžák “ jsme se těšili, protože předpověď slibovala výborné sněhové podmínky.
V Podivíně se za celou zimu skoro sníh neobjevil.
Byli jsme ubytovaní ve vesničce Těchonín – Celné v Domě dětí. Vesnička se nachází v Orlických horách blízko polských hranic. Po příjezdu jsme
byli velmi nedočkaví,
kdy už vyrazíme a vyzkoušíme, co kdo umí.
Vzhledem k tomu, že
bylo pěkné počasí,
jsme se ubytovali a
začali jsme se chystat
na svah. Jeli jsme do
Mladkova na lyžařský
svah Adam, kde jsme
lyžovali asi tři hodiny.
Lyžařské podmínky
byly výborné a všichni

jsme byli nadšeni. Všem nám na svahu vyhládlo, proto jsme se těšili na jídlo. Po jídle
jsme měli osobní volno, potom následoval
rozkaz na další den, program a nakonec diskotéka.
V neděli jsme vyjeli na svah do Čenkovic, v pondělí do lyžařského střediska Říčky,
ve středu na Bukovou horu. A tak to bylo
celý týden, akorát jsme sjížděli vždy jiné
sjezdovky. Jen v úterý jsme měli odpočinkový den - měli jsme karneval na Adamovi, kolem poledne jsme jeli na chatu na jídlo a asi
za dvě hodiny jsme vyjeli do České Třebové
do krytého bazénu. Ve čtvrtek jsme soutěžili
a závodili nejen mezi sebou, ale i s vedoucími, a všem se to moc líbilo.
V pátek jsme byli všichni trochu smutní,
že lyžák končí a jedeme domů. Domů jsme
si vezli spoustu krásných zážitků a lyžařské
umění, které si budeme určitě chtít příští rok
zopakovat. Počasí nám celý týden přálo.
Hodně mrzlo, ale také svítilo sluníčko, dokonce jsme se i opalovali. Hory se vydařily
a všem se velmi líbily. A hlavně – všichni jsme se naučili lyžovat a vrátili jsme
se domů bez úrazů.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, aby lyžařský výcvik
zdárně proběhl – Eleně Vízdalové, Danu
Březinovi, Davidu Grandičovi, Evě Kavanové, Světlaně Blanářové, ale největší
dík patří našemu panu řediteli Mgr. Miroslavu Cagáškovi.
za účastníky lyžařského kurzu
Adéla Švecová a Eva Kosová (VII. A)

Sloupek pro družstevníky, vlastníky bytů a SVJ
Tak jako vždy v prvním čísle roku Vám chci popřát hodně zdraví
a úspěchů v životě.
Rovněž Vás upozorním na to, že v prvním čtvrtletí je nutno zajistit konání výročních členských schůzí na jednotlivých domech. Na
těchto schůzích se projednává hospodaření domu za uplynulý rok a
případné úkoly na rok stávající.
Konání výročních členských schůzí se týká všech domů družstevních SBD Dyje i jiných včetně SVJ (Společenství vlastníků bytových jednotek). Ze zákona o vlastnictví bytů vyplývá povinnost konat
členskou schůzi domu nejméně jedenkrát ročně.
SBD Dyje má letos stanoveny pro konání schůzí tyto termíny:
Porada předsedů samospráv 06.03.2012
Konání výročních členských schůzí od 12.03. do 04.05.2012
Shromáždění delegátů 22.05.2012
Předsedové samospráv SBD Dyje a SVJ ve správě SBD Dyje obdrží pro konání schůzí podklady od SBD Dyje. Doufám, že všichni
předsedové se ke konání schůzí postaví s plnou odpovědností. Vím,
že na všech domech je vždy co řešit a nejhorší je, když se problémy
odkládají. Nepřispívá to k dobrému soužití v domě. V loňském roce se
schůze nekonaly na 5 domech (nebo nebyly předány zápisy o konání
schůze na SBD Dyje). Doufám, že letos se to zlepší. Záleží to ovšem
na všech obyvatelích jednotlivých domů, aby si schůzi zajistili.
V dalším bodě se chci zabývat spoluprácí SVJ a SBD Dyje. Po-

kud má SVJ uzavřenou smlouvu s SBD Dyje musí se obě smluvní
strany řídit obsahem této smlouvy. To znamená, že SBD Dyje nemůže
projednávat výkupy pozemků a velké opravy domu bez uzavření další
smlouvy o provedení těchto prací, kde se přesně stanoví podmínky
a rozsah dané práce nebo úkonu. Pokud se například obrátí vlastník
pozemku na SBD o prodeji pozemku pro SVJ, družstvo předá získané
podklady příslušnému SVJ a to se rozhodne na členské schůzi, jak
bude dále postupovat. Buď si věc vyřídí samo, nebo uzavře dohodu
s SBD Dyje na provedení úkonu dle rozhodnutí SVJ.
Další závažný problém vzniká u SVJ, že žádný vlastník bytu nechce
vykonávat funkci ve statutárním orgánu SVJ (tj. ve výboru, nebo jako pověřený vlastník). Tento případ řeší zákon o vlastnictví bytů v §9 odst. 9.
V tomto případě plní funkci vlastník, jehož spoluvlastnictví podíl na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu. Pokud takový vlastník
není, pak vlastníci jednotek, který se staly členy společenství dnem vzniku.
Znamená to, že jsou to ti, kteří se stali členy v den, kdy podle § 9 odst.
3 zákona o vlastnictví bytů byly doručeny listiny s doložkou s vyznačením
vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterými příslušný orgán
osvědčuje vlastnické vztahy poslednímu z prvních tří vlastníků.
Toto platí i pro případ, že tito vlastníci již v domě nebydlí, avšak
do jejich práv a povinností vstoupili nový vlastníci na základě převodu
nebo přechodu vlastnického práva. Tito vlastníci tvoří dohromady orgán SVJ, který nevznikl volbou, ale ze zákona. Proto musí v co nejbližší době proběhnou nové volby.
Pospíšil Jiří
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Deset let za námi

Rybářský rok a plány v roce 2012

Bylo by zajímavé spočítat za deset let Pochovávání basy, kolik hodin zabralo sestavování programů, výroba rekvizit, pečení a zdobení
basiček, výzdoba sálu, šití kostýmů, nahrávání a stříhání hudby, samotné secvičování jednotlivých vystoupení a spousta další práce. Za
tyto zmíněné hodiny všem zúčastněným srdečně děkujeme.
Ty hodiny příprav by ale
nebyly nutné, kdyby žádné
pochovávání nebylo. Proto
bychom chtěli poděkovat našemu panu faráři za to, že přišel
s nápadem tuto akci uspořádat
a sám se na té historicky první
base v Besedním domě s panem Pavlem Teleszem postaral
o program.
Srdečně děkujeme též všem
sponzorům a samozřejmě Vám,
kteří nás účastí na této akci
podporujete a povzbuzujete.
Farní rada

Začátek března se letos ukázal teplotami okolo14 stupňů Celsia
a u vody je vidět první rybáře. Začíná rybářská sezóna 2012. Členskou schůzí, kde jsme zvolili nový výbor, a rybářským plesem,
který byl velmi úspěšný, jsme zahájili činnost organizace. Vše ale
na plné obrátky rozběhne činnost rybářského kroužku v čele s vedoucím Drahomírem Pekou, který s dětmi naváže na to, co se v minulém roce naučili. Svou činnost zaměří na doplňování vědomostí
a nové adepty připraví k rybářské zkoušce. Mladé rybáře letos opět
čeká červnové týdenní soustředění. Pokud by byl ještě ze strany dětí
zájem navštěvovat kroužek, nebojte se přihlásit u vedoucího kroužku nebo se prostě přijďte v neděli podívat. Bližší informace nejen
o kroužku získáte na stránkách organizace:
http://mrspodivin.webnode.cz/.
Jako každý rok výbor organizace připravil sérii rybářských závodů pro malé i velké rybáře. Na štěrkovišti opět proběhne 12. května od 6 hodin závod dospělých. Závod se nese v duchu rybářského
řádu, loví se kaprovitá ryba, startovné je 120 Kč pro rybáře z jiných
organizací. Nejen pro účastníky je připravena bohatá tombola a věcné ceny. V neděli 13. května je na 7. hodinu připraven start dětského závodu, kterého se mohou zúčastnit děti do 15 let. Na cyrilometodějský svátek je připraven noční závod, který začne 5. července
v 19 hodin a závěr je pak stanoven na 10. hodinu následující den.
A to není ještě vše. Na prázdniny je připraven 24hodinový seriál
s lovem nonstop. Seriál proběhne v termínech 13.–15. července,
20.–22. července, 10.–12. srpna, 17.–19. srpna. Letos je opět možné startovat pouze v jednom termínu a zapojit se do soutěže o ceny.
Pozvěte na závody Vaše známé a kamarády z jiných organizací a
na „čúhačku“ všechny ostatní. Vážení kolegové rybáři, sledujte
informace na našich stránkách a na vývěsce u hřbitova.
Jsem přesvědčen, že nová rybářská sezóna bude úspěšná,
že se všichni zapojíte do akcí naší organizace a budete aktivně
pracovat v brigádnické činnosti, protože letos je potřeba udělat
obrovský kus práce, jak na rybářských revírech, tak i na zvelebování rybářské chaty Pod Branou. Všem, kteří se aktivně zapojíte,
již teď předem děkuji.
Petr Švec – předseda organizace

10. Formanská jízda
Stáj ZORA pořádá ve spolupráci s městem Podivín a SDH Podivín
již 10. ročník soutěže chladnokrevných koní, Formanskou jízdu. Ta
se koná v sobotu 9. června 2012 v Podivíně za pekárnou, začátek
v 9 hodin.
Program: Formanská jízda.
Těžký tah v páru.
Tah klády v páru.

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Podivín děkuje touto cestou všem
občanům, za podporu při konání tradičního hasičského plesu.
Děkují hasiči Podivín

Hodina Země
Vážení spoluobčané,
v sobotu 31. 3. od 20:30 do 21:30 proběhne již po šesté
celosvětová akce na podporu ochrany klimatu - Hodina Země 2012.
Jde o symbolické hodinové vypnutí veřejného osvětlení, zhasnutí dominant, osvětlení budov města i ﬁrem, či zhasnutí v domácnostech.
Zhasnutím se Podivín připojí k cca 10 000 městům a mnoha milionům
lidí po celém světě. Dáme tak najevo, že si uvědomujeme svoji odpovědnost za budoucnost naší Země. Dovolujeme si Vás oslovit, abyste
k této iniciativě připojili i Vy, občané města Podivína.
Hodina Země 2012 je patrně největší světová událost se zapojením
veřejnosti. První ročník Hodiny Země se datuje k 31. březnu 2007, kdy
více než 2,2 miliónu domácností a ﬁrem v australském Sydney zhaslo
na hodinu svá světla. Mezi světově známými stavebními památkami,
které podpořily akci zhasnutím, byla např. sﬁnga a pyramidy v Gíze, socha Krista Spasitele v Riu de Janeiru nebo pařížská Eiffelovka. Nejvýznamnější budovy a stavby napříč Evropou, Asií, Paciﬁkem, Středním
Východem i oběma americkými kontinenty zůstaly potemnělé.
Děkuji i za Vaši podporu.
Stanislav Machovský
starosta
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Traktoriáda

Podivínský mazec
V loňském roce byl založen klub Domácí traktory Podivín.
Cílem klubu je uspořádat jednou do roka sraz a závody podomácku vyrobených traktorů. Závodí se ve třech kategoriích: domácí
traktory benzín, domácí traktory diesel a tovární malotraktory. Po
prozkoumání okolí Podivína byla pro náš záměr vybrána lokalita
na bývalé střelnici.
O pronájem a vstup na pozemky jsme požádali jak vlastníka
město Podivín, tak i uživatele - Myslivecké sdružení základní organizace. Kladně vyšly klubu DT oba subjekty.
Termín akce byl určen na letní školní prázdniny, konkrétně sobotu 28. července 2012.
Bude –li mít někdo ze spoluobčanů zájem podílet se na této
oblíbené akci, ať se informuje na tel. 734 548 983.
Za DT klub Podivín
Rostislav Svačina
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Nejlepší sportovci Podivína
za rok 2011
Sportovní komise rady města Podivína ocenila na slavnostním vyhlášení nejlepší sportovce za rok 2011.
V kategorii žáků do 15 let byla vyhodnocena Nina Kingová (atletika,
gymnastika), Denisa Glížová (gymnastika), Vojtěch Rejentík (atletika),
Hana Mildnerová (atletika) a Štěpán Michal (atletika).
Kategorii dospělých ovládli bratři Svačinovi. Pro Rostislava Svačinu
ml. byl rok 2011 velmi úspěšný, stal se vítězem několika extraligových
kol, získal oba tituly na MČR v kategorii do 100 kg a stal se mezinárodním mistrem České a Slovenské republiky. Zdatně mu svými úspěchy
sekundoval bratr Robin, vítěz několika extraligových kol, který vybojoval 1. a 2. místo na mistrovství ČR, dokázal se prosadit i na mezinárodní scéně dvěma třetími místy.
V kategorii kolektivů potvrdil Armsport – přetláčení rukou (Sokol Podivín) vysokou úspěšnost. Na mistrovství ČR dospělých získali nejvíce
titulů i medailí z toho 9 zlatých, 3 stříbrné a 5 bronzových. Na MČR
družstev obhájil kolektiv 2. místo.
1.A mužstvo kopané Slavoj Podivín po loňském postupu do 1A třídy
krajského přeboru znovu dosáhlo nečekaného úspěchu. S přehledem
vyhrálo svoji skupinu a postoupilo do KP Jihomoravského kraje. Vyšší
soutěž našeho okresu hraje pouze MSK Břeclav.
Florbalový oddíl Sokola Podivín za 6 let své závodní činnosti 4x
vyhrál župní sokolskou ligu a právě v probíhající sezóně ji znovu vede.
Trenérem roku byli vyhlášeni Rostislav Svačina Armsport Sokol Podivín a Karel Švestka Slavoj Podivín.
V kategorii sportovní osobnost byl vyhlášen Milan Berka (1940) fotbalista Slavoje, posléze trenér. Byl první nadšenec – zakladatel základen v Podivíně. Od roku 1976 do roku 2001 přivedl ke kopané spoustu
nových adeptů. Tomáš Gála (1944 ) v roce 1973 zakladatel a trenér
nového oddílu Slavoje Podivín – skoky na trampolíně. Své svěřence
přivedl až k zisku medailí na MČR a do juniorské reprezentace, kterou
posléze vedl jako trenér. Byl vyhlášen trenérem roku okresu Břeclav a
také jmenován ÚV ČSTV mezinárodním rozhodčím.

Zpráva SPORTOVNÍ KOMISE
Město Podivín finančně zajišťuje dvě sportovní jednoty. TJ
SLAVOJ Podivín a TJ SOKOL Podivín. Sportovci organizovaní v
obou jednotách reprezentují sebe i město. V oficiálních soutěžích
jsou přihlášena následující družstva: kopaná ženy - 3. liga, kopaná muži - krajský přebor, kopaná dorost - 1.B třída a kopaná žáci
- okresní přebor. Družstvo armsportu je jedním z nejlepších v celé
ČR. Družstvo badmintonu startuje v krajských soutěžích všech kategorií. Družstvo florbalu hraje v sokolské lize.
Sportovní komise jako výkonný orgán města Podivína však
pořádá také akce pro širokou sportovní veřejnost. Letos to byl nohejbal dvojic a trojic, minikopaná žactva, školní páka, beach volejbal, streat ball, pohárové turnaje ve florbalu, MR v armsportu,
dušičkový turnaj v minikopané pro žáky a jejich rodiče, halový
turnaj v malé kopané. Konec roku uzavírá anketa Sportovec města
Podivína.
Veškeré akce jsou finančně zajištěny z rozpočtu města a za podpory sponzorů zajištěných členy sportovní komise. Celková účast
cca 600 sportovních nadšenců a spousty podivínských i diváků z
blízkého či vzdáleného okolí svědčí o úspěšnosti práce sportovní komise. Pro rok 2011 komise disponovala rozpočtem 60 000
Kč. Když si přepočítáme náklady na jednoho účastníka, můžeme
posoudit, jestli je to mnoho nebo málo. Sportovní komise věří, že
tato finanční podpora jde správným směrem.
Sportovní komise pracovala ve složení: K. ŠVESTKA - kopaná
muži, P. STOJKOVIČ - mini kopaná žáci a kopaná ženy, R. SVAČINA - armsport, L. GORNER - florbal, J. ČAPKA - kopaná dorost.
Největší odměnou pro všechny členy sportovní komise byla
rozzářená očka žáků a slzy dojetí oceněných sportovních legend
při vyhlašování SPORTOVCŮ MĚSTA PODIVÍNA 2011.
V roce 2012 plánujeme všechny úspěšné akce zopakovat.

za sportovní komisi
Rostislav Svačina

Za sportovní komisi: Jiří Čapka

Pákaři se utkali o Golema
Nejznámější závody v páce u nás Golemova ruka proběhly dle kalendáře České
asociace přetláčení rukou o víkendu v Brně.
Závodníci z různých zemí Evropy Belgie, Švýcarska, Německa, Rumunska,
Slovenska a Česka se utkali na patnáctém
ročníku prestižní mezinárodní soutěže, aby
vyzkoušeli sílu svých paží.
V nabité konkurenci závodníků jediné
mezinárodní soutěže v České republice se
neztratil ani šestičlenný kolektiv pákařů Sokola Podivín.
Po dvouleté odmlce nastoupily k utkání
mezi ženy v kategorii nad 60 kg Klára Gálová, která vybojovala třetí a čtvrté místo, a
Dana Surá, která skončila dvakrát pátá.
Mezi muži ve váze do 70 kg nastoupili
za Podivín také dva borci. Michal Zapletal
bojoval ze všech sil, ale na lepší než čtvrté
a páté místo to nevyšlo. Lukáš Dorazil obsadil mezi zkušenějšími závodníky páté a šesté
místo.
Vybojovat medaile a poháry na slavné
Golemovce se podařilo z podivínských pákařů už tradičně také bratrům Svačinovým.
Výkonem exceloval mladší Radek ve váhové kategorii do 100 kg, který vybojoval obě

první místa na levou i na pravou ruku. V patnáctileté historii Golemovy ruky je teprve
třetím českým závodníkem,
kterému se podařilo vybojovat v soutěži vítězství na obě
ruce. Rostislav Svačina prohrál obě finále právě se svým
bratrem. Hlavně to na pravou
ruku nebylo dlouho rozhodnuto, až poměr dva ku jedné
na zápasy rozhodl o pořadí.
V hodnocení národů zvítězila Česká republika před
Slovenskem a Německem.
Poprvé ve funkci prezidenta ČAPR se představila
na veřejnosti Zuzana Svobodová, která převzala funkci
v prosinci minulého roku od
Bc. Robina Svačiny, který
nekandidoval do výkonného
výboru a dal přednost dokončení inženýrského studia.
Rostislav Svačina
vedoucí oddílu
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IN Z E R C E
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Vyměním 3-pokojový družstevní byt
za menší jedno nebo dvoupokojový byt
v Podivíně + doplatek.

Tel.: 721136819
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