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Slečna Jaro
Když slečna Jaro probudí ptáčky,
slunce se zasměje pod obláčky.
Když slečna Jaro prochází zahradou,
všechny květy hned rozkvetou.
Petr Procházka

Jaro
Sluníčko, sluníčko, zasviť nám maličko,
ať vyroste každá květina
a probudí se celá krajina.
Paprsky prohřejí půdu,

poprvé vyletí včeličky z úlu.
Na jaro se těšíme velice,
až budeme malovat kraslice.
Nela Minárechová
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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XIV
ze dne 13.12.2012
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující body:
ře 330 m2, který byl vyčleněn geometIng. Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav
1. zprávu starosty města ke konrickým plánem č. 1692-139/2012, který
z pozemku p.č. KN 2824/213, p.č. 2959/
trole plnění úkolů ZM č. XIII ze dne
vyhotovil Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60,
313 – orná půda o výměře 16.952 m2 za
25.10.2012.
Břeclav z původního pozemku p.č. KN
pozemky ve vlastnictví města Podivín v
2. plnění rozpočtu města k
279 vedeného jako zahrada o výměře
k.ú. Podivín: p.č. 1589/7 – ostatní plo30.10. 2012.
cha, sportoviště a rekreační plocha o
3. kontrolu rozpočtového opatření č. 881 m2 v k.ú. Podivín. Prodejní cena
Kč 160,-/m2 pozemku. Výsledná kupní
výměře 5.281 m2, p.č. 2959/230 – orná
8/2012 a toto rozpočtové opatření vzalo
cena pozemku bude navýšena o částku
půda o výměře 2.730 m2, p.č. 1595/7
na vědomí bez výhrad.
rovnající se výši daně z převodu nemo– ostatní plocha, ostatní komunikace
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
vitostí. Kupující uhradí veškeré náklady
o výměře 185 m2, p.č. 2522/6 – ostatní
o poskytnutí dotace z rozpočtu města
spojené s převodem nemovitosti do
plocha, jiná plocha o výměře 84 m2, p.č.
Podivína č. 7/2012 s TJ Slavoj o.s., se
2600/1 – ostatní plocha, jiná plocha o
sídlem U Stadionu 982/6, Podivín, IČ: jeho vlastnictví.
8. záměr prodeje pozemku p.č. výměře 4.472 m2, p.č. 2603/2 – ostatní
42324211 ve věci poskytnutí ﬁnanční
KN 1615/2 ostatní plocha, jiná plocha
plocha, jiná plocha o výměře 496 m2,
neinvestiční dotace z rozpočtu města
p.č. 2978/1 – trvalý travní porost o výo celkové výměře 435 m2 v k.ú. PoPodivína. Zastupitelstvo města pověřuměře 1.299 m2, p.č. 2979/1 – lesní podivín a pozemku p.č. KN 1616/2 zastaje starostu města uzavřením dodatku
věná plocha a nádvoří o celkové výzemek o výměře 2.358 m2, p.č. 2981/3
č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z roz2
měře 23 m v k.ú. Podivín. Minimální
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře
počtu Města Podivína č. 7/2012.
prodejní cena Kč 500,-/m2 pozemku. 186 m2, p.č. 2983/19 – vodní plocha,
5. pravidla rozpočtového provizoria
Výsledná kupní cena pozemků bude
zamokřená plocha o výměře 6.342
pro rozpočtové hospodaření města Ponavýšena o částku rovnající se výši
m2, p.č. 2984/6 – orná půda o výměře
divína od 01.01.2013 do doby schváledaně z převodu nemovitostí. Kupující
8.599 m2, p.č. 2988/24 – orná půda o
ní rozpočtu na rok 2013.
uhradí veškeré náklady spojené s převýměře 1.481 m2, p.č. 2818/226 – orná
6. uzavření Smlouvy o poskytnuvodem nemovitostí do jeho vlastnictví. půda o výměře 7.117 m2, p.č. 1595/1
tí dotace z rozpočtu města Podivína
Žádosti budou přijímány v uzavře– ostatní plocha, ostatní komunikace o
č. 1/2013 s TJ Slavoj o.s., se sídlem U
ných obálkách s nápisem: “neotvírat,
výměře 259 m2, p.č. 2983/9 – vodní ploStadionu 982/6, Podivín, IČ: 42324211
veřejná nabídka, pozemky 1615/2 a
cha, zamokřená plocha o výměře 4.173
ve věci poskytnutí ﬁnanční neinvestiční
1616/2“. Prioritou prodeje pozemků je
m2. Upřesnění podmínek: veškeré nádotace z rozpočtu města Podivína na
výše nabídnuté kupní ceny. Písemné
klady spojené s převodem pozemků a
tělovýchovnou a sportovní činnost pro
částku rovnající se výši daně z převoTJ Slavoj Podivín ve výši Kč 200.000,-. žádosti budou přijímány v termínu do
31.01.2013 do 12:00 hodin. Doplňující
du nemovitostí uhradí město Podivín.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu
informace: na pozemku p.č. KN 1616/2
Zastupitelstvo města schválilo realizaměsta uzavřením smlouvy o poskytnu– zastavěná plocha a nádvoří o výměře
ci směny po 15 dnech od zveřejnění
tí dotace z rozpočtu města Podivína
23 m2 stojí část budovy (objekt bývalé
záměru směny s vlastníkem pozemku
č. 1/2013.
vodárny) bez čp./če. Tato budova není
p.č. KN 1589/7 ostatní plocha, sporto7. a/ prodej pozemku p.č. KN 279/2
zapsána na listu vlastnictví, tudíž nemá
viště o celkové výměře 5.281 m2 v k.ú.
zahrada o celkové výměře 272 m2
vlastníka. Předmětem prodeje je pouze
Podivín dle výše uvedeného. Podmínv k.ú. Podivín, který byl vyčleněn geokou realizace směny je skutečnost, že
pozemek pod částí stavby, nikoliv stavmetrickým plánem č. 1692-139/2012,
v termínu uvedených patnácti dnů od
ba. Pro upřesnění uvádíme, že stavba
který vyhotovil Ing. Jan Hlávka, Riestojí z části na pozemku p.č. 1616/2
vyhlášení záměru směny nebudou ke
grova 60, Břeclav manželům Mgr. Mirosměně písemně podány žádné výhraslavu Cagáškovi, Ludmile Cagáškové. ve vlastnictví města a z části ve vlastdy či připomínky. Zastupitelstvo města
nictví jiné osoby.
b/ prodej pozemku p.č. KN 279/3 za9. ukončení veřejné nabídky na směpři splnění výše uvedených podmínek
hrada o celkové výměře 209 m2 v k.ú.
nu pozemků zveřejněnou dle usnesení
tohoto usnesení rozhodlo uzavřít s Ing.
Podivín, který byl vyčleněn geometriczastupitelstva města č. IX– 179 – 12 ze
Liborem Hrdličkou Smlouvu o budoucí
kým plánem č. 1692-139/2012, který
smlouvě směnné a následně Směnnou
dne 08.03.2012. Zastupitelstvo města
vyhotovil Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60,
smlouvu dle předložených návrhů. ZaPodivína vyhlašuje záměr směny poBřeclav Gabriele Dluhošové. c/ prodej
zemků ve vlastnictví Ing. Libora Hrdličky
stupitelstvo města souhlasí s tím, že na
pozemku p.č. KN 279/4 zahrada o celvlastní náklady zajistí výsadbu dřevin
v k.ú. Podivín: p.č. KN 2824/232 − orná
kové výměře 71 m2 v k.ú. Podivín, ktena pozemku p.č. KN 1589/7 v k.ú. Popůda o celkové výměře 19.587 m2, který byl vyčleněn geometrickým plánem
divín jako kompenzaci ekologické újmy
č. 1692-139/2012, který vyhotovil Ing. rý byl nově vytvořen na základě geometrického plánu č. 1662-169/2011, který
za pokácené dřeviny v souladu s příJan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav kupuvyhotovil Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60,
slušným rozhodnutím o povolení kácejícím: manželům Mgr. Miroslavu CagášBřeclav z pozemku p.č. KN 2824/213,
ní dřevin Městského úřadu Podivín.
kovi a Ludmile Cagáškové, Gabriele
10. otevírání obálek s nabídkami
p.č. 2824/213 − orná půda o celkové
Dluhošové, Haně Fridrichové, Ladislavýměře 21.969 m2, který byl nově vyna koupi pozemků v lokalitě Poříčí II
vu Oslzlému DiS. d/ záměr prodeje pov Podivíně. Zastupitelstvo města stazemku za níže uvedených podmínek: tvořen na základě geometrického plánovilo podle vyhlášených podmínek
nu č. 1662-169/2011, který vyhotovil
p.č. KN 279/1 zahrada o celkové výmě2
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toto pořadí: pozemek p.č. KN 1092/2
v k.ú. Podivín: 1. JUDr. Dana Ondrejová, 2. Radoslav Panajotov, 3. Ing. Jaromír Ivan, 4. Michal Šváb, 5. Jitka Švábová, 6. Dalibor Driák, 7. Chirurgická
ambulance MUDr. Driák s.r.o., 8. Hana
Fridrichová, pozemek p.č. KN 1093/1
v k.ú. Podivín: 1. Ing. Jaromír Ivan,
2. Dalibor Driák, 3. Ing. Hana Bartochová, 4. Chirurgická ambulance MUDr.
Driák s.r.o., 5. Hana Fridrichová, 6. Jan
Bartocha, 7. Jitka Švábová, 8. Michal
Šváb. Zastupitelstvo města vzalo na
vědomí a projednalo jednotlivé žádosti o koupi pozemků v lokalitě Poříčí II
v Podivíně a souhlasí s tím, aby bylo
postupováno tak, že budou postupně
oslovování žadatelé o pozemky s nejvyšší nabízenou kupní cenou a v případě shodné ceny v pořadí dle provedeného losování. Žadatelé svůj zájem
doloží do 15 dnů písemně od převzetí
výzvy. Na následujícím zasedání zastupitelstva města dojde formou usnesení
ke schválení prodeje a kupních smluv s
jednotlivými žadateli.
11. plánovací smlouvu o poskytnutí
příspěvku na technickou infrastrukturu města s tím, že se město Podivín
smlouvou stavebníkovi zavazuje dobudovat inženýrské sítě do 15 let od
uzavření plánovací smlouvy. Zastupitelstvo města schválilo uzavření plánovací smlouvy o poskytnutí příspěvku na
technickou infrastrukturu města se stavebníkem Vladimírem Škrlantem.
12. obecně závaznou vyhlášku města Podivína č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů dle
předloženého návrhu.
13. obecně závaznou vyhlášku města Podivína č. 3/2012, o místních poplatcích dle předloženého návrhu.
14. revokaci usnesení Zastupitelstva
města Podivína č. VII– 131 – 11 ze dne
27.10.2011 a zveřejňuje záměr prodeje
pozemku p.č. KN 519/8 zahrada o celkové výměře 226 m2 v k.ú. Podivín, který byl vyčleněn geometrickým plánem
č. 1664-11/2012, který vyhotovil Ing.
Jan Hlávka, Riegrova 60, z původního
pozemku p.č. KN 519/1 vedeného jako
zahrada o výměře 883 m2 v k.ú. Podivín.
Prodejní cena Kč 180,-/m2 pozemku.
Výsledná kupní cena pozemku bude navýšena o částku rovnající se výši daně
z převodu nemovitostí. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti do jeho vlastnictví.
15. souhlas se zahrnutím území obce
do územní působnosti Místního partnerství MAS Vinařská. Zastupitelstvo
města Podivína souhlasí s přípravou
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ISÚ v rámci Místního partnerství MAS
Vinařská na svém území. Zastupitelstvo města Podivína souhlasí se vstupem do občanského sdružení Místní
akční skupina Vinařská, IČ 22709673,
se sídlem náměstí Svobody 21, 691 42
Valtice, jako řádný člen.
16. uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. KN 1094 o výměře
609 m2 vedeného jako zahrada v k.ú.
Podivín s panem Pavlem Knéblem.
Výsledná kupní cena bude navýšena

o částku rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující dále uhradí
veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti do jeho vlastnictví.
17. zprávu o činnosti kontrolního výboru města Podivína za rok 2012 ze
dne 06.12.2012.
18. rezignaci zastupitele města Igora
Chlupa na funkci člena ﬁnančního výboru a jmenovalo jako člena ﬁnančního
výboru pana Michala Padělka.

Tříkrálová sbírka v roce 2013
OBEC
Bavory

OBEC
14 342,00 Kč

Němčičky

17 034,00 Kč

Boleradice

15 864,00 Kč

Nikolčice

16 466,00 Kč

Borkovany

17 746,00 Kč

Novosedly

22 347,00 Kč

Bořetice

48 495,00 Kč

Nový Přerov

5 559,00 Kč

Brod nad Dyjí

13 243,00 Kč

Pasohlávky

13 948,00 Kč

26 446,00 Kč

Pavlov

15 259,00 Kč

135 038,00 Kč

Perná

20 862,00 Kč

Podivín

53 633,00 Kč

Pohořelice

56 525,00 Kč

Popice

35 430,00 Kč

Pouzdřany

12 422,00 Kč

33 767,00 Kč

Přibice

21 126,00 Kč

Brumovice
Břeclav
Březí
Cvrčovice
Diváky
Dobré Pole
Dolní Dunajovice
Dolní Věstonice

26 064,00 Kč
9 377,00 Kč
12 359,00 Kč
7 164,00 Kč

6 690,00 Kč

Přítluky

10 637,00 Kč

Drnholec

27 683,00 Kč

Rakvice

28 419,00 Kč

Hlohovec

48 400,00 Kč

Sedlec

Horní Bojanovice

1 366,00 Kč

1 955,00 Kč

Starovice

18 767,00 Kč

Hrušky

35 324,00 Kč

Starovičky

16 245,00 Kč

Hustopeče

71 516,00 Kč

Strachotín

9 767,00 Kč

Ivaň

5 665,00 Kč

Šakvice

31 855,00 Kč

Jevišovka

9 869,00 Kč

Šitbořice

81 398,00 Kč

Klentnice

14 844,00 Kč

Tvrdonice

58 456,00 Kč

Klobouky u Brna

Týnec

22 452,00 Kč

Kobylí

69 447,00 Kč

Uherčice

43 546,00 Kč

Lednice

10 016,00 Kč

Valtice

Kostice

36 734,00 Kč

Velké Bílovice

Křepice

39 460,00 Kč

Velké Hostěrádky

Kurdějov

9 015,00 Kč

Velké Němčice

60 163,00 Kč

Ladná

28 872,00 Kč

Velké Pavlovice

66 043,00 Kč

Lanžhot

85 601,00 Kč

Vlasatice

16 795,00 Kč

Mikulov

42 553,00 Kč

Vranovice

45 610,00 Kč

Milovice

5 186,00 Kč

Vrbice

47 501,00 Kč

Moravská Nová Ves

49 062,00 Kč

Zaječí

14 523,00 Kč

Moravský Žižkov

16 097,00 Kč

CELKEM

8 207,00 Kč

51 000,00 Kč
108 459,00 Kč
9 452,00 Kč

2 015 166,00 Kč
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Vaše dary budou využity na rozvoj
a realizaci těchto projektů
• Charitní ošetřovatelská služba – zabezpečuje odbornou zdravotní péči lidem
v jejich přirozeném domácím prostředí
• Charitní pečovatelská služba – služba 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 – pomáhá matkám s dětmi v krizových
situacích
• Dobrovolnické centrum při OCH Břeclav – koordinuje a metodicky vede
dobrovolnickou pomoc
• Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova a Azylový dům pro muže
a ženy poskytuje služby lidem, jejichž sociální a životní úroveň si to vyžaduje
• farní charity - dobrovolná pomoc sociálně slabým a potřebným lidem v nouzi
• humanitární pomoc při nenadálých událostech u nás i v zahraničí

Tříkrálová sbírka v roce 2013
Nejen díky tradici konání Tříkrálové sbírky v
Podivíně se i letos podařilo naplnit pokladničky
koledníků, tentokrát s celkovou hodnotou bezmála 54 tis. Kč. Sbírka sice probíhá v celé České
republice, její koordinace je však svěřena oblastním charitám (v našem regionu OCH Břeclav) a
také převážná část darů bývá využita pro projekty z našeho okolí – navštívíte-li webovou adresu
www.breclav.charita.cz, dozvíte se to podrobně.
Děkuji Vám všem, kteří jste vlídně přijali koledníky a přispěli svou
trochou do mlýna,
nebo teplým čajem
do žaludku koledníků. O to větší dík
patří koledníkům a
vedoucím skupinek,
neboť nezištně a ku
prospěchu druhých
věnovali svůj volný
čas v nevlídném počasí a pomohli tak
zlepšit svět.
Radim Holub

Podivínské maminky
V sobotu 2. března jsme připravily v městské hale pro všechny děti i dospělé Maškarní
karneval. A že se povedl! Dle přítomných se tato velkolepá akce vydařila na 1*. Obrovská
účast dětí a jejich doprovodu, příjemná a hravá atmosféra, veselá hudba od DJ Vlastika,
bohatá tombola a hlavně precizně zvládnutý kulturní program plný her, soutěží, tanečků
a písniček, který připravil indiánský kmen Apačů alias učitelek z mateřské školy, krásné
vystoupení malých břišních tanečnic… Co víc jsme si mohly jako pořadatelky přát…
Všechny děti se bavily
a na tvářích rodičů byla
znát radost a spokojenost. A tak to má být.
Děkujeme všem sponzorům a pomocníkům při
pořádání tohoto skvělého
odpoledne. Moc si této
pomoci vážíme a budeme
se těšit na další akce.
Za Podivínské maminky
Markéta Berková,
Hana Jeřelová,
Monika Kratochvílová
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Podivín ve VÝLETNÍCH NOVINÁCH.
Dobrovolný svazek obcí Lednicko – valtického mikroregionu vydal a na veletrhu cestovního
ruchu GO REGION pokřtil první /pro deset obcí
společné/ VÝLETNÍ NOVINY. Každá obec se v
těchto novinách prezentuje vším, co je pro ni typické. Pro naše město je to dominanta kostela,
židovský hřbitov, škola a Janův hrad. Kulturní
kalendář s akcemi pro rok 2013 potvrzuje, že nejenom památky města, ale i lidé a společenské
organizace tvoří nedílnou součást života města.
Z novodobých „památek“ je zde uvedena kaplička na rozcestí u Janohradu, která bude letos v
květnu místem otevírání Kristkovy podyjské glyptotéky. V sobotu 9. 2. 2013 se v obci Podhradí nad
Dyjí sešli představitelé obcí z Moravy, Slovenska
a Rakouska, na jejichž katastrech jsou instalována umělecká díla oslavující řeku Dyji. Dohodli
se na společném postupu propagace krajiny řeky
Dyje a míst na ní ležících. Článek o této akci je
na jiném místě Podivínského zpravodaje.
Výletní noviny budou k dispozici na městském
úřadě, městské knihovně a v prodejnách tabáku
jak u spodní, tak i u horní prodejny Jednota.
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12. YMCA-SKAUTský oddíl Podivín
Hned s prvním březnovým dnem jsme vyrazili na letošní první výšlap. Název akce sice
zněl Brzký březnový běh Břeclaví, běh to ale nebyl (slovo bylo záměrně zvoleno kvůli aliteraci; ač je čeština jazyk krásný a bohatý, synonymum pro procházku na B prostě nemá).
Místo běhu jsme radši zvolili volnější tempo, abychom po dlouhé zimě pomaličku protáhli svá
těla. Počasí nám přálo a my mohli pozorovat, že příroda se probouzí a chystá na jaro. A jak
nám sluníčko svítilo na cestu, náš krok byl stále rychlejší, takže jsme do cíle svého výletu
(Břeclavi) dorazili s více jak hodinovým předstihem… V ušetřeném čase jsme aspoň navštívili
klubovnu břeclavských skautů, abychom se mohli trochu inspirovat.
Druhý březnový (prodloužený)
víkend byla nachystána akce pro vedení oddílů z našeho sdružení YMCA
T.S. Na chatě v Čučicích jen pro nás
nachystali lektoři ZdrSemu (zdravotnického semináře) kurz (nejen) první
pomoci. Výjimkou právě tohoto pořadatele je, že (oproti jiným nudným
zdravotnickým kurzům či kurzům
první pomoci) se vše naučíte formou
zážitku. A zážitek to tedy je. O simulované nehody není nouze; krev teče
i stříká proudem, popálená kůže se
vám lepí na ruce, z Míry trčí nůž, pod
autem leží zaklíněný člověk… 4,5 dne jste ve střehu, kdo a kde potřebuje zachránit:) Sice
máte z neustálého nacvičování resuscitace mozoly (které nejsou příznakem choroby, kdepak, mozoule jsou zdravá věc), ale za ty znalosti a zkušenosti to stojí. Pokud vás téma první
pomoci zajímá, mrkněte na www.zdrsem.cz. Cena sice není lidová, litovat ale nebudete.
Žbb

Společenská kronika
Od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
narodilo se:
přistěhovalo se:
odstěhovalo se:
zemřelo:

19 dětí, z toho 9 chlapců a 7 děvčat
50 obyvatel
40 obyvatel
24 obyvatel, z toho 8 v Podivíně

celkový počet obyvatel k 31. 12. 2012 – 2 847
sňatky celkem: 29
z toho:
21 na Janově hradě
6 na městském úřadě
2 církevní sňatky
místní občané: 6 sňatků
cizinci:
5 sňatků

slavnostní uvítání novorozených dětí proběhlo
21. 4. 2012 a 3. 11. 2012
Nejstarší občané:
90 a více let:
11 občanů
nejstarší občanka - paní Marie Švestková, 96let

Kronika města Podivín
Rok 1913
2/3 Toho dne konána schůze zástupců obcí Podivína, Vel. Bílovic, Rakvic, Žižkova a Lanštorfa za účelem výkupu nebo najmutí
lanštorfského mlýna ku zřízení elektrárny. Schůze se zúčastnil i
nájemce mlýna Kadlec a na jeho popud konána exkurse zástupců
interesovaných obcí do elektráren ve Věrovanech a Dubě. Výsledek celkového jednání vyzněl, aby za podpory vrchn. správce Dra
Musila byla vyžádána audience u knížete Lichtensteina za účelem
dosažení nájmu aneb prodeje lanštorfského mlýna. K audienci
však nedošlo a věc následkem pozdějších událostí přišla v zapomenutí.
28/3 Zavedeny v obci spotřební dávky k částečnému krytí
obecních výdajů. Na spotřebu piva uvalena dávka 4K z 1hl, k potravní dani z vína uložena 12 1/2% obecní přirážka a kořalka a jiné
pálené lihové nápoje zatíženy dávkou od 2 do 10 K za 1hl dle výše
alkoh. stupňů.

Seznam zemřelých v roce 2011:
Buchta Bohuslav
Duhajský František
Figura Petr
Fráňa Jaroslav
Helinger Zdeněk
Hellinger Miroslav
Housar Petr
Chmiel Karel
Kratochvíl Jaromír
Puzrla Vlastimil
Sedláček Hugo
Svitálek František

Čapková Anna
Čápková Jana
Hájková Blažena
Halašková Katarína
Holubová Antonie
Jordánová Helena
Očenášková Marie
Pavelková Vlastimila
Pochylá Bedřiška
Pokorná Bronislava
Rumpová Marie
Vévoda Václav

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

433 obyvatel
1747 obyvatel
667 obyvatel

z toho 235 mužů a 198 žen
z toho 917 mužů a 830 žen
z toho 268 mužů a 399 žen
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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
Knižní novinky
Hledej krtka na cestách /Miller, Zdeněk/ - leporelo pro nejmenší
Trénuj svůj mozek a budeš génius - encyklopedie pro žáky ZŠ,
hlavolamy, rébusy, úkoly
Blacksad, Černý panter - kniha z edice Mistrovská díla evropského komiksu, obsahuje kompletní vydání příběhů s panteřím
soukromým očkem
Vyhnání Gerty Schnirch /Tučková, Kateřina/ - společenský román obdržel cenu Magnesia litera a cenu čtenářů. Autorka popisuje osud mladičké matky, která je zařazena do odsunu brněnských
Němců v květnu 1945. Touto historickou událostí je navždy poznamenán její vztah s dcerou…
Trevayne /Ludlum, Robert/ - špionážní román z prostředí vysoké
politiky
Tajemství porodní báby /Ebertová, Sabine/ - historická sága z
raného středověku, v níž je hlavní postavou léčitelka, 4 díly

Netopýr /Nesbo, Jo/ - švédská krimi
Sni svůj bláhový sen /Simmel, Mario/ - stárnoucí osamělý spisovatel Faber zvažuje skoncovat se životem. Náhle se však ocitne
tváří v tvář své minulosti. Nečekaný telefonát z Vídně mu připomene ženu, s níž kdysi prožil milostný vztah. Žena očekává, že přijede za ní, aby zachránil jejich společného vnuka, o jehož existenci
neměl dosud tušení...
Muž, který miloval mandlovníky /Simmel, Mario/ - psychologický
román o lásce
Francouzky se umí otáčet, Francouzky umí žít, Francouzky hledají štěstí /Guillianová, Mireille/ - knihy na téma zdravý životní styl
Růže - kniha pro milovníky královny květin – pěstování, péče,
odrůdy
VIP Prostřeno - Setkání českých celebrit u prostřeného stolu
– recepty
Hana Ocelíková

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PODIVÍNA NA ROK 2013
Na úřední desce a webových stránkách vyvěšen dne 19. 2. 2013
PŘÍJMY
Částka v Kč
Daňové příjmy celkem
24 040 700,00
Splátky půjčených prostředků celkem
275 900,00
Přijaté dotace celkem
2 478 800,00
paragraf 2119 - Ostatní záležitosti těžebního
prům. a energetiky
330 000,00
paragraf 2141 - Vnitřní obchod
5 800,00
paragraf 2144 - Ostatní služby
2 800,00
paragraf 3314 - Činnosti knihovnické
12 700,00
paragraf 3319 - Ostatní záležitosti kultury
47 400,00
paragraf 3341 - Rozhlas a televize
20 000,00
paragraf 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků
11 600,00
paragraf 3392 - Zájmová činnost v kultuře
200 000,00
paragraf 3399 - Ostatní záležitosti kultury,
církví a sděl. prostř.
26 000,00
paragraf 3612 - Bytové hospodářství
1 046 900,00
paragraf 3613 - Nebytové hospodářství
610 400,00
paragraf 3631 - Veřejné osvětlení
3 200,00
paragraf 3632 - Pohřebnictví
105 400,00
paragraf 3633 - Výstavba a údržba místních
inženýrských sítí
207 600,00
paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj
jinde nezařazené
1 036 100,00
paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
17 100,00
paragraf 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů
245 700,00
Paragraf 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4 900,00
paragraf 4351 - Osobní asistence, peč. služba
a podpora samost. bydlení
1 476 700,00
paragraf 6171 - Činnost místní správy
22 700,00
paragraf 6310 - Obecné příjmy a výdaje z ﬁn. operací
77 200,00
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
paragraf 1014 - Ozdravování hosp. zvířat, polních
a spec.plodin a zvl.veter.péče
paragraf 1019 - Ostatní zemědělská a potr. Činnost
a rozvoj
paragraf 2141 - Vnitřní obchod
paragraf 2212 - Silnice
paragraf 2219 - Ostatní záležitosti pozemních
komunikací
Paragraf 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy
paragraf 2310 - Pitná voda
paragraf 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s kaly
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32 305 600,00
Výdaje v Kč
156 400,00
60 000,00
148 200,00
2 984 200,00
711 900,00
145 400,00
4 670 700,00
2 694 500,00

paragraf 3111 - Předškolní zařízení
1 254 600,00
paragraf 3113 - Základní školy
4 192 100,00
paragraf 3141 - Školní stravování při předškolním
a základním vzdělávání
650 000,00
paragraf 3231 - Základní umělecké školy
5 000,00
paragraf 3314 - Činnosti knihovnické
613 200,00
paragraf 3315 - Činnosti muzeí a galerií
500,00
paragraf 3319 - Ostatní záležitosti kultury
352 900,00
paragraf 3322 - Zachování a obnova kulturních
památek
64 800,00
paragraf 3330 - Činnosti registr. církví a nábožen. spol. 300 000,00
paragraf 3341 - Rozhlas a televize
425 000,00
paragraf 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích
prostředků
117 100,00
paragraf 3392 - Zájmová činnost v kultuře
1 644 300,00
Paragraf 3399 - Ostatní záležitosti kultury,
církví a sdělovacích prostředků
199 400,00
Paragraf 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost
1 153 500,00
paragraf 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
254 600,00
paragraf 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace
15 000,00
paragraf 3612 - Bytové hospodářství
1 027 400,00
paragraf 3613 - Nebytové hospodářství
27 500,00
paragraf 3631 - Veřejné osvětlení
675 200,00
paragraf 3632 - Pohřebnictví
76 000,00
paragraf 3633 - Výstavba a údržba místních
inženýrských sítí
78 100,00
paragraf 3635 - Územní plánování
933 000,00
paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj
jinde nezařazené
905 400,00
paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
1 282 200,00
paragraf 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů
554 400,00
paragraf 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 416 700,00
paragraf 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné
nouzi a občanům soc.nepřiz.
33 000,00
paragraf 4351 - Osobní asistence, peč. služba
a podpora samostat. bydlení
1 921 800,00
paragraf 4357 - Domovy pro osoby se zdrav.
postižením a domovy se zvl.rež.
30 000,00
paragraf 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti
sociální péče
32 000,00
paragraf 5212 - Ochrana obyvatelstva
50 000,00
paragraf 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek
200 000,00
paragraf 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část
287 400,00
paragraf 6112 - Místní zastupitelské orgány
1 020 000,00
paragraf 6118 - Volba prezidenta republiky
58 800,00

Podivínský
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paragraf 6171 - Činnost místní správy
paragraf 6310 - Obecné příjmy a výdaje
z ﬁnan. operací
paragraf 6320 - Pojištění funkčně nespeciﬁkované
paragraf 6399 - Ostatní ﬁnanční operace
paragraf 6402 - Finanční vypořádání minulých let
VÝDAJE CELKEM

6 560 600,00
178 400,00
171 100,00
429 000,00
21 200,00
41 782 500,00

Celkový objem ﬁnančních prostředků tvořících schodek rozpočtu
města na rok 2013 (rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými
výdaji) činí 9.476.900,- Kč. Schodek bude uhrazen ze zdrojů, které
tvoří rozpočet ﬁnancování na rok 2013 a to: zapojení ﬁnančních
prostředků z minulých let na bankovních účtech města ve výši
11.149.200,- Kč snížené o splátky uzavřených bankovních úvěrů ve
výši 1.672.300,- Kč.

Komentář k významným výdajům rozpočtu 2013
paragraf 2212 - Silnice
ULICE - U Dráhy (okolo stavebnin)
- projekt a inženýrská činnost
Podivín - ul.Havlíčkova, dopravní a technická
infrastruktura - projekt a zajištění vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení
Komunikace - Příční - 2.část - projekt
Rybáře - komunikace - výstavba
Podivín - bezpečnostní prvky (ul. Bratislavská)
paragraf 2219 - Záležitosti pozemních komunikací j.n.
Chodník před lékárnou (spojovací)
Chodníky: Komenského, Poříčí II, Rybáře - projekt
Realizace parkovacího pruhu v blízkosti dětského
hřiště Hliníky 210 000,00
Realizace parkovacího pruhu ul. Komenského
(zelený domeček)
Parkovací plochy před bytovými domy
(kolmé nebo šikmé stání)
paragraf 2310 - Pitná voda
Podivín - ul. Havlíčkova - vodovod
Podivín - lokalita Za Drahou - vodovod
paragraf 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod
Podivín - ul. Havlíčkova - kanalizace
paragraf 3113 - Základní školy
Přístavba ZŠ - projektová dokumentace
Výměna stávajících plynových kotlů
paragraf 3341 - Rozhlas a televize
Bezdrázový rozhlas – dokončení
paragraf 3392 - Zájmová činnost v kultuře
Městská hala - Oprava parket malý sál
Parkety velký sál
Obložení a zateplení stropu
(místnost šatny / kuřárny)
Paragraf 3399 - Záležitosti kultury, církví,
a sdělovacíh prostředků
Slavnostní vlajka a znaky
paragraf 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
č.p. 390 ul. Palackého (kovomat)
- vypracování dokumentace stav. úprav, inž.činnost
paragraf 3612 - Bytové hospodářství
Dům ul. Radniční - demolice
Byty ul. Palackého 389 - výměna kotlů
paragraf 3633 - Výstavba a údržba místních
inženýrských sítí
Plynovod Poříčí II. - propojení
paragraf 3635 - Územní plánování
Územní plán města Podivín
paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj
Výdaje na přeložku vedení VN a NN
v lokalitě ul. Revoluční
paragraf 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Mobiliář Komenského, Palackého, Sokolská - lavičky

Předpoklad
ceny v Kč

83 500,00

167 100,00
85 000,00
1 500 000,00
810 000,00
22 000,00
84 700,00

100 000,00
210 000,00
937 000,00
3 710 600,00
2 694 500,00
300 000,00
1 250 000,00
400 000,00
133 000,00
756 300,00
82 000,00

80 400,00

112 300,00
484 900,00
150 000,00

75 000,00
933 000,00

763 500,00
100 000,00

O rozpočtu 2013
Na jiném místě zpravodaje je podrobný rozpočet města na rok
2013. Jeho tvorbou se zabývala ekonomka a starosta města, zastupitelstvo města a ﬁnanční výbor města. Kdybychom měli pokrýt všechny
plánované investiční akce a požadavky všech příspěvkových a společenských organizací města, chybělo by v rozpočtu cca 16 milionů
korun. I přes vytvořenou rezervu z roku 2012, která tvořila 11 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. Navíc částka vyrovnávající rozdíl mezi daňovými příjmy velkých
a malých obcí /pro Podivín 6,5 milionu/ z rozpočtového určení daní
nebude pravdou. Z akcí pro rok 2013 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:
- výstavba inženýrských sítí Hliníky – lokalita pro bydlení
- přivedení vodovodu do lokality Za Drahou
- zvýšení bezpečnosti I. etapa ul. Bratislavská /zpomalovací prvky,
přechody/
Tyto tři akce se nepodařilo v roce 2012 uskutečnit z důvodů administrativních průtahů ze strany orgánů, které měly přímý dopad na
nemožnost získání stavebního povolení. V případě „Hliníků“ to byl a
doposud je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který
převádí pozemek pod vozovkou Havlíčkova do majetku Jihomoravského kraje. V případě vodovodu Za Drahou jsou to České dráhy, respektive Správa železničních a dopravních cest. Pouze ve třetím případě
„bezpečnostní prvky ul. Bratislavská“ nás zastavilo počasí. I když si
myslím, že na rozdíl ode dvou výše uvedených organizací bychom si
s tímto živlem poradili nejsnáze.
Dále jsou to investice do:
- městská hala /podlaha ve velkém sále, zateplení vestibulu/
- opravy památek /dokončení brány hřbitova, centrální kříž, fara /
- rekonstrukce topení /výměna kotlů/ na základní škole
- rekonstrukce plynovodů Bratislavská, Zahradní, B. Němcové,
Husova, Úlehlova/
- rekonstrukce rozhlasu II etapa
- nový územní plán města
- demolice domů za Starou radnicí
- výsadba stromů a dřevin ul. Družstevní, Bratislavská
Mimo tyto akce je do rozpočtu zahrnuto dokončení projektů na:
- výstavbu vozovky okolo stavebnin
- rekonstrukci víceúčelového centra KOVOMAT
- chodníky Komenského
- náměstí
- přístavbu ZŠ a její rekonstrukci
Rozpočet města činí ve výdajích 41 782 500,- Kč, které jsou pokryty daňovými a ostatními příjmy ve výši 32 305 600,- Kč a rezervou na
bankovních účtech ve výši 9 476 900,- Kč.
Stanislav Machovský, starosta

O jiných rizicích
Obracejí se na mne spoluobčané s dotazem, jak naplňujeme nařízení 5. 12. 2012, zabývající se problematikou podomního prodeje.
Město se snaží tyto prodeje eliminovat vykázáním prodejců z obce
a to buď dohodou s nimi, případně zavoláním Policie ČR nebo městské policie. Město také formou rozhlasové relace upozorňuje na prodejce v obci. V řadě případů toto hlášení donutí prodejce opustit město. Nařízení obdržela městská policie jako zákonný nástroj pro řešení
nepovolené činnosti – podomního prodeje v okamžiku její služby ve
městě. Problém je v tom, že policie zde není nastálo a prodejci jako by
tuto skutečnost věděli.
Vězte, že nemohu dopředu říct, že strážníci zde budou tehdy a
tehdy. Já to sice vím, ale nemusí to vědět ti, kterým by tato informace
pomohla k jejich nelegální činnosti.
Jediným řešením, u kterého nemusí být ani starosta, ani jím pověřený pracovník a ani policie, je nevpuštění prodejce, případně službu
nabízejícího člověka do své nemovitosti a okamžité odmítnutí jejich
služeb bez otevření bytu či domu. Je také možné prodejci sdělit, že se
telefonicky informujete u pracovníků města o povolení jejich činnosti.
Stanislav Machovský, starosta
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Bojovali za svobodu, dočkali
se smrti či vězení.
Podivín - Za druhé světové války bojovali v protifašistickém odboji.
Rudolf Markovič, umučen v Osvětimi, Ferdinand Hasilík, zahynul v
Neuengamme, Arnošt Číhalík, zastřelen v SerbstDessau, Ing. Pavel
Zapletal, umučen v Osvětimi, Augusta Zapletalová, umučena v Osvětimi, Libor Zapletal, oběšen v Mauthausenu, Alois Nosál, zastřelen v
Brně, Ladislav Černý, popraven ve Vratislavi, Břetislav Opršal, umučen
v Mauthausenu.
„In memoriam byli v roce 2007, v předvečer státního svátku, oslavujícího vznik samostatného Československa, jmenováni čestnými občany města Podivína,“ sdělil starosta města Stanislav Machovský.
Stejné ocenění převzal 8. 5. 1991 i Josef Machovský – držitel Pamětní medaile československé armády v zahraničí (Francie a Velká
Británie), Československého válečného kříže, Československé medaile Za chrabrost před nepřítelem, Československé medaile za zásluhy I.
stupně, člen výsadku do fašisty okupovaného Československa, v roce
1945 zatčený a mučený NKVD, na počátku padesátých let degradovaný, v roce 1952 znovu zatčený, vězněný a po celou dobu svého života
pronásledovaný komunistickými orgány.
„Za jakou svobodu bojovali oni a za jakou členové Českého svazu
bojovníků za svobodu, který sdružuje účastníky protifašistického boje
za osvobození a také jejich rodinné příslušníky?“
Pro ty, kteří nepochopí, proč že je tento článek napsán, ať si otevřou
prosincový Podivínský zpravodaj na straně 5.
Stanislav Machovský

OPRAVENÁ PAMÁTKA JE I
VZPOMÍNKOU NA HOLOCAUST

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

OSLAV 68. VÝROČÍ
OSVOBOZENÍ PODIVÍNA

VZPOMÍNKU NA
HOLOCAUST
u příležitosti 70. výročí odsunu 286 židovských občanů
našeho města
do fašistických vyhlazovacích táborů.
Smuteční akt se bude konat

v pátek 12. 4. 2013 v 10 hodin
před obřadní síní židovského hřbitova v Podivíně
Program:
Slavnostní projev
zástupce ŽO Brno, …
Čtení jmen obětí holocaustu
žáci ZŠ Podivín
Po ukončení oslavy na náměstí TGM budou položeny
květinové dary u pamětní desky členů TJ Sokol Podivín,
popravených a umučených v průběhu II. světové války
a u pomníku padlých na Masarykově náměstí.
zastupitelé Města Podivína

Na sklonku minulého roku i počátkem toho letošního zaznamenala
televize i náš regionální tisk, že zásluhou dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek“ se podařilo i na našem okrese obnovit
řadu památkových objektů.
Jedním z nich bylo i znovupostavení povalených náhrobků na podivínském židovském hřbitově. V roce 2010 provedla Židovská náboženská obec se sídlem v Brně /ŽNO/ novou obnovu smuteční síně u
našeho hřbitova a na ni navázala v roce 2011 první etapa úpravy povalených pomníků. Vynaložené náklady činily cca 219 tis. Kč. V loňském
roce tato akce byla dokončena, náklady byly vyčísleny částkou 87,7 tis.
Kč. Je třeba připomenout, že podmínkou zmíněné dotace Ministerstva
kultury bylo, že vlastník nemovitosti se musel na akci podílet ﬁnanční
částkou ve výši nejméně deseti procent. Vlastní práce prováděla ﬁrma,
která má v této oblasti dlouholeté zkušenosti, a to kamenictví Mejzlík
Prostějov pod vedením kamenického mistra Jiřího Lindušky.
Kolaudace opravené památky proběhla 21. listopadu 2012 za účasti
majitele ﬁrmy, paní Pavly Chládkové - za odbor kultury pověřené obce
s rozšířenou pravomocí města Břeclav, Ústav památkové péče zastupovala PhDr. Vlasta Šrámková a ŽNO Ing. arch. Jaroslav Klenovský.
Podivínský židovský hřbitov patří mezi rozsáhlejší objekty tohoto typu,
je zde na 1000 náhrobků s nevšedními liturgickými hebrejskými nápisy
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a emblémy, nejstarší pískovcový náhrobek je datován k roku 1694.
Před dvaceti lety naše město společně s ŽNO provedlo opravu
chátrající smuteční síně a tuto událost spojilo se vzpomínkou na 300
našich židovských spoluobčanů, které nacisti 22. ledna 1943 deportovali do Uherského Brodu a následně do vyhlazovacích táborů. Tato
vzpomínková akce proběhla za nevšední pozornosti médií, osobně se
jí zúčastnila řada významných hostů, mimo další i velvyslanec státu
Izrael Yoel Sher.
Jsem přesvědčen, že oba upravené objekty, hřbitov i vlastní obřadní
síň, na které byl obnoven původní hebrejský nápis, který v překladu
zní: „PŘIJDE MÍR, ODPOČINOU NAVŽDY V HROBĚ“, nezůstanou bez
povšimnutí projíždějících návštěvníků, ale že i nám, místním občanům,
připomenou tragicky zmařené životy tak početné komunity našich bývalých spoluobčanů.
Vlastimil N ě m e č e k

Podivínský

zpravodaj

Zamyšlení
V našem městě žilo a jistě ještě žije mnoho lidí, o kterých je správné veřejně s úctou
hovořit. Mnohým z nich, kteří se svým skutkem nebo přičiněním o blaho ostatních zapsali
do paměti, se již v našem zpravodaji zaslouženého ocenění. Je také několik těch, o kterých mnozí víme, osobně je považujeme za hrdiny a uvědomujeme si, že by bylo správné,
abychom jejich příběh přiblížili ostatním spoluobčanům, hlavně těm mladším, kteří těžkou
válečnou a poválečnou dobu nepamatují, a také těm, kteří v našem městě tehdy nežili.
Pro mne je takovým člověkem, před jehož odvahou se skláním, pan Antonín Přibyl. Jeho
život je úzce spojen s osudem pana Josefa Vrbku Machovského, který byl členem paradesantní skupiny z Aglie. Ta byla v květnu 1944 po výsadku na naše území rozprášena. Pan
Machovský zamířil pro útočiště do svého rodného Podivína. Úkryt našel v křoví u Přibylů na
zahradě, kde ho její majitel v okamžiku, kdy šel se svojí malou dcerkou sbírat maliny, objevil.
Když zjistil, o koho se jedná, bez váhání v noci odvedl parašutistu do sklepa svého domku,
kde pana Machovského skrýval až do konce války.
Ačkoliv si to neuvědomujeme, ukázal se pan Přibyl jako neobyčejně odvážný člověk.
V případě prozrazení by byl postup gestapa jasný. Výslech, mučení a smrt. Nejen pro něj,
ale také pro jeho rodinu.
O osobním hrdinství tohoto člověka se veřejně neví a jeho odvážný skutek nikdo dosud
neocenil… I přesto, že pan Přibyl a jemu podobní nekonají velké činy pro uznání či obdiv, rád
bych se hluboce sklonil před jeho památkou a prostřednictvím Podivínského zpravodaje mu
poděkoval za odvahu pomoci člověku, který byl v ohrožení života, i s vědomím nebezpečí,
které hrozilo jemu i jeho blízkým.
Čest jeho památce
Karel Hrubý

JEDENÁCTÉ POCHOVÁVÁNÍ
PODIVÍNSKÉ BASY
se konalo již tradičně v pátek před Popeleční středou, 8. 2. 2013, v podivínském městském
kulturním zařízení. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sponzorům a dárcům, díky
nimž se podařilo zaplnit celý prostor pod pódiem, na něm i vedle něj rekordně bohatou
tombolou, návštěvníkům, kteří podpořili skvělou atmosféru a nešetřili hromovým smíchem a
potleskem, nadšeným účinkujícím za plné nasazení a energii, kterou vložili do svých výstupů, a režisérům jednotlivých výstupů za nápad a secvičení. Nemalý dík patří také všem, co
přispěli výzdobou sálu, přípravou perníkových basiček, šatnovým servisem, výrobou rekvizit
a mnoha dalšími „maličkostmi“, bez kterých by to prostě nebylo ONO. Obrovskou poklonu si
zaslouží zejména naše šikovné švadlenky. I letos vyrobily nádherné, nápadité a pestrobarevné kostýmy. Za těch jedenáct let se jich nahromadila pěkná řádka a je škoda, že jen tak leží
ve skříni a jsou dál nevyužité. Pro všechny podivínské občany je zde možnost si tyto kostýmy
půjčovat. V případě zájmu kontaktujte naše švadlenky paní L. Huňovou a J. Čačíkovou, které
vás seznámí i s podmínkami půjčení, nebo někoho z farní rady. Ještě jednou velké díky a
těšíme se na Vás v příštím roce na dvanáctém ročníku pochovávání basy.
Farní rada

Loutkářský
soubor PODIVÍNI
z Podivína
Dne 13. dubna 2013 od 19:30 hodin v sále
Besedního domu v Podivíně proběhne premiéra
původního autorského díla Tomáše Gáli: „KUKAČKA Z VESMÍRU“. Žánrově se jedná o současnou moravskou sci-fi komedii bez intelektuálských ambicí, která zjednodušenou formou
nastavuje zrcadlo stávající konzumní společnosti. Na tomto představení se podílí 12 členů souboru. Představení je doprovázeno živou kapelou.
Všechny písně včetně textů vycházejí z vlastní
tvorby souboru. V podstatě se jedná o činoherní
inscenaci s výraznými loutkovými prvky. Hudbu
složili a současně doprovází: Roman Kratochvíl
(Solid Connexion), Radim Pacal (Gang of Lolitas), Svatopluk Hřebačka (LSP) a Jan Saitl.
Srdečně zveme všechny naše příznivce, ale i
ostatní diváky na premiéru. Pojďte zažít chvilku
a podívat se, jak to u nás chodí.
S úctou LS Podivíni z Podivína
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Podivínský

zpravodaj

Zápis dětí do mateřské školy
Ředitelství Mateřské školy v Podivíně
oznamuje,
že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/14 v MŠ Podivín, Sadová 864, 69145 Podivín
se koná dne 4. dubna 2013 od 14:30 do 16:30 hodin v budově MŠ. Přineste s sebou občanský průkaz.

Kritéria

Informace pro rodiče dětí přihlášených
k předškolnímu vzdělávání:

pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
při překročení kapacity Mateřské školy v Podivíně.
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Dosažení předškolního věku dítěte v období od 1. září
do 31. srpna následujícího kalendářního roku.
Místní příslušnost - trvalý pobyt dítěte v obci, kde sídlí
mateřská škola.
Pravidelná celodenní docházka.
Věk dítěte (přednost má starší dítě).
Datum podání přihlášky.
Zaměstnanost rodičů.

Maminko, tatínku, než půjdu do školky,…prosím:
-

Před „Vyrozuměním o přijetí dítěte“ jsou rodiče povinni odevzdat
ředitelce školy Evidenční list dítěte s potvrzením lékaře o pravidelném
očkování.

-

Co má dítě zvládat při nástupu
do mateřské školy?

-

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a
vyšším vzdělávání §34 odst.1, se předškolní vzdělávání uskutečňuje
zpravidla pro děti od tří do šesti let. Přestože současná legislativa
umožňuje ředitelkám mateřských škol, v případě volné kapacity a dodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na
bezbariérové stavby, přijímat i děti mladší, je potřeba při přijímání dětí respektovat i další zákonné požadavky zejména ustanovení §33 školského
zákona. Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoli „pouze“ péče o děti v době, kdy se o ně nemohou postarat rodiče či
jiné osoby. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání již proto musí být
způsobilé plnit požadavky, které jsou stanoveny rámcovým a školním
vzdělávacím programem (ust. §4, §5 školského zákona).
Jinými slovy řečeno: „Rodiče, snažte se, aby bylo dítě na vstup
do mateřské školy připraveno.“ Pokud tuto skutečnost podceníte,
způsobíte tím nejen svému dítěti, ale i sobě, zbytečné komplikace a
starosti.

Do třídy budu potřebovat:
•
•
•
•
•

pohodlné a účelné oblečení: tričko, kalhoty do gumy, sukni, zástěrku
přezůvky s pevnou patou
pyžamo
krabičku papírových kapesníků
náhradní oblečení (prádlo) do skříňky v šatně

•
•
•
•

sportovní pohodlné oblečení, takové, které si můžu umazat
kalhoty, šusťákové tepláky, kraťasy
tričko, mikinu, bundu, kšiltovku
pevnější boty (pantoﬂe jsou zakázány z bezpečnostních důvodů)

Na pobyt venku:

V zimě:
• punčocháče, oteplovačky, kombinézu, svetr, bundu, čepici, rukavice
(ne prstové), šálu
……a sledujte webové stránky naší školky: www.mspodivin.cz
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-

nechci mít pleny ani dudlíka
naučím se chodit na WC (nebo si říci o potřebu)
budu umět sám(a) jíst a pít ze skleničky, u jídla sedět, neodbíhat
zkusím se sám(a) oblékat, poznat si své oblečení
budu umět sám(a) chodit po schodech s přidržováním se zábradlí
nemohu se již vozit v kočárku, jsem již přeci velký(á)
budu se snažit uklízet svoje hračky
budu připravený(á) na to, že maminka nebo tatínek odejde a zase
se pro mě vrátí
budu umět reagovat na pokyn – přijít, podat, počkat, posadit se
budu umět pozdravit, požádat, poděkovat
na školku si budu zvykat postupně, abych to dobře zvládl(a)
– ať nepláču já ve školce a ty v práci
odpočívat (spinkat) ve školce budu, až si postupně zvyknu na nové
prostředí a nové lidi (po dohodě s paní učitelkou )
na školku se budeme těšit společně, nebudete mě strašit větou:
„Počkej, ve školce, tam budeš muset poslouchat…“
ve čtvrtek 5. září 2013 v 17:00 půjdete na třídní schůzku (i když
třeba nastoupím až v průběhu roku)

Uvidíte, že to pak bude pro mě i pro Vás mnohem jednodušší…
Děkuji :) … Vaše holčička, Váš chlapeček

Upozorňujeme rodiče, že je nutno do 7 dnů od zápisu
( tj. do 14.04.2013) odevzdat ředitelce školy EVIDENČNÍ
LIST DÍTĚTE potvrzený dětským lékařem. Dítě musí být
pravidelně očkováno. V opačném případě nemůže být dítě
k předškolnímu vzdělávání přijato
(§50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Co má dítě zvládat při nástupu
do základní školy?
DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV
vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.
Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní
program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout
tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.
Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace
toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy.
Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě
nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.
Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a
školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí
na vzdělávání dítěte.

Podivínský
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např.
hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče,
v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
• svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoﬂíky,
zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
• je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj,
stoluje čistě, požívá ubrousek)
• zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
• zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky
na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
• postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• zvládá odloučení od rodičů
• vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas
i nesouhlas
• projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
• ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch,
dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit
konkrétní činnosti či situaci)
• je si vědomé zodpovědnosti za své chování
• dodržuje dohodnutá pravidla
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
• mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla,
času, tvarů, slov, předložek aj.)
• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je
obklopeno
• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
• pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres
značkou nebo písmenem)
• používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
• spolupracuje ve skupině
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku,
pravolevou orientaci.
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami,
pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá,
kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy
v knize apod.)
• zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební
prvky apod.)
• tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným
zápěstím
• vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
• umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
• rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
• řadí zpravidla prvky zleva doprava
• používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde
se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě
pravák či levák)
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů
(barvy, velikost, tvary, materiál, ﬁguru a pozadí), nachází jejich
společné a rozdílné znaky
• složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
• rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky
jednoduchých hudebních nástrojů)
• rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
• sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
• najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
• rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché
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symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní
dopravní značky, piktogramy)
• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
• reaguje správně na světelné a akustické signály
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace
a orientovat se v elementárních matematických pojmech.
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet,
počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyja
dřuje počet)
• orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a
spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
• porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do
pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
• rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
• rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
• třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky
do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
• přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí
nahlas“)
• chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy
a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
• rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře,
uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím
velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a
schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
• „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty
činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
• záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno
si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně
i zhodnotit
• pamatuje si říkadla, básničky, písničky
• přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
• postupuje podle pokynů
• pracuje samostatně
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat,
poděkovat, omluvit se)
• navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se
kamarádí
• nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
• je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry
se domlouvá, rozděluje a mění si role)
• zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
• vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
• ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud
jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
• k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se
o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý
přeje)
• je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat,
vystřídat se, pomoci mladším)
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, ﬁlmové, dramatické či hudební představení
• zaujme je výstava obrázků, loutek, fotograﬁi, návštěva zoologické
či botanické zahrady, statku, farmy apod.
• je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných
akcí, slavností, sportovních akcí
• svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co
bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
• zná celou řadu písní, básní a říkadel
• zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
• vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje,
vyrábí
• hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cesto11
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vání, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě
i v praktickém životě.
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou
obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
• zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně
setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit
v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny
či drobná domácí zvířata)
• ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti,
u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání
s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
• má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky
v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány,
rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze,
zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů,
orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické
přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím,
s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní
prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
• přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
• má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory,
řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé
a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
• chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí
i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje
si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné,
neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na
ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
• zná faktory poškozující zdraví (kouření)
• uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí
(Zdroj: MŠMT ČR)
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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

SLOUPEK PRO DRUŽSTEVNÍKY
A VLASTNÍKY BYTU:
Jsme opět na začátku roku. Jako vždy Vám v prvé řadě přeji hodně
zdraví a spokojenosti v tomto roce a dále, aby se Vám spokojeně bydlelo
ve Vašem domě.
Leden a únor je za námi a před námi je období konání výročních členských
schůzí (dále jen VČS) na jednotlivých domech. Týká se to nejen družstevních
domů, ale i společenství vlastníků bytových jednotek (dále SVJ). Letos se budou tyto schůze konat od 11. března do 3. května 2013. Předsedové samosprávy na těchto VČS měli projednat hospodaření domu za rok 2012 se zvláštním
důrazem na tvorbu a čerpání fondu oprav domu. Rovněž by měli předložit případný plán oprav na rok 2013 a po jeho schválení zahájit konkrétní kroky k
jeho plnění. Jak jsem již dříve psal - výběrová řízení trvají asi 1 měsíc. Ovšem
ﬁrmy mají již v pololetí kapacity naplněné a další požadavky na práce plní v
lepším případě až na podzim, jinak je přesouvají do příštího roku.
Nezapomeňte včas předat zápisy z VČS včetně prezenční listiny,
projednávaných materiálů a hlavně schválené usnesení!!!
Porada předsedů samospráv družstevních domů je plánována na 5.
březen 2013.
Pracovní aktiv SVJ, které mají smlouvu s SBD Dyje Břeclav, je plánován na 21. února 2013.
Shromáždění delegátů SBD Dyje Břeclav je plánováno na 21. května 2013. Na plánované konkrétní akce dostanou příslušní funkcionáři
pozvánky.
Jak jste sami četli v denním tisku nebo sledovali v televizi, tak v letošní
zimě opět docházelo k lidským obětem a škodám na majetku z důvodu
špatně funkčních plynových spotřebičů, úniku plynu z rozvodů plynu, závadné elektroinstalace a v neposlední řadě vadných komínů. Je důležité
věnovat maximální pozornost těmto zařízením. Na rozvody plynu, elektroinstalace a komíny má SBD Dyje Břeclav sjednané pravidelné revizní kontroly s odbornými ﬁrmami. Ze zápisů z těchto kontrol, pokud jsou zjištěny
závady, okamžitě projedná se samosprávou způsob odstranění závad.
V bytech si ale musí každý uživatel revizi objednat a nechat provést sám.
Ve starších domech byly samosprávy a následně i uživatelé bytů
upozorněni na komíny, které nejsou vyvložkovány nebo jsou vyvložkovány nedostatečně. Tyto závady je nutné odstranit, jinak může být při příští
kontrole, pokud se zjistí, že závada není odstraněna, uložena ﬁnanční
sankce pro příslušný dům.
Pospíšil Jiří

13

Podivínský

zpravodaj

Výzva

Vánoční zpívání

Vážení spoluobčané – majitelé psů. Dodržujte, prosím, vyhlášku města Podivín 1/2012 o pohybu
psů na veřejném prostranství. Proč?
Vyjdu z domu, mám „označkovanou“ branku, garáž a stoupnu do psího lejna, které tam nezanechal
náš pes – sbíráme to! Při procházce městem naše psy a nás často obtěžují či napadají volně pobíhající
psi bez dozoru. Pokud naše fenka hárá, je procházka ke vzteku, cizí psi se za námi „táhnou“ po celém
městě. Při jízdě na kole nás pronásleduje pes či psi, kteří se potulují po městě. Několikrát jsem byl upozorněn, že mám sebrat „hromádku“ i po psu, který není náš, pouze tak nějak šel s námi.
Slyšel jsem už různé výmluvy, proč pes venku běhá bez dozoru nebo pobíhá po městě bez vodítka
v doprovodu pána. Náš pes je hodný, nic neudělá. Pejsek je přece malý. Když on vždycky nějak uteče.
Nechápu žádnou z nich. Malý pes nemusí být na vodítku a velký ano? Malému dítěti kousnutí i malého pejska může ublížit na celý život. Pejsek „útěkář“ nemusí nikoho kousnout, stačí, když se někomu
připlete pod kolo a neštěstí je hotové. A když si přinesete domů dáreček na botě, je jedno, jestli je od
malého či velkého. Samostatnou kapitolou jsou ti lidé, co si pejska poctivě vodí na vodítku, ale neumí
sebrat to, co jejich pes ve městě nechá.
Možná teď někoho napadlo, že naši psi jsou někdy při procházce městem hodně hluční a vypadají
neposlušně, tak nemám nikoho poučovat či kárat. Takovým odpovídám, že jako štěňata byli v ulicích
našeho města několikrát napadeni právě těmi volně a bez dozoru pobíhajícími psy.
Výzva se samozřejmě netýká Vás, kteří žádnou vyhlášku nepotřebujete.
Petřík Jan

V prosinci loňského roku se v předvánočním čase uskutečnilo Vánoční zpívání. Zájem
veřejnosti byl velký. Již první den předprodeje vstupenek zaznamenal nebývalý zájem,
všechna místa u stolů již byla prodána. V den
konání této akce ale přišli lidé, kteří si teprve
kupovali vstupenky. Tak další židle se přidávaly ke stolům a tam, kde bylo místo. Lidově
řečeno, bylo „nacpáno“. Výborně.
Ale ... asi bychom měli příště řešit uspořádání bez stolů, jen židle.
Vánoční zpívaní je oblíbené a věřím, že
další léta to nebude jinak. Tímto bych chtěla
poděkovat všem účinkujícím a paní Pařízkové
za kulturní emotivní zážitek.
Havlová Jarmila

Z Á K L A D N Í Š KO L A
Vzdělávací výsledky našich žáků za I. pololetí
školního roku 2012/2013
31. ledna 2013 se shromáždili žáci naší školy ve cvičebně školy, aby
slavnostně ukončili I. pololetí školního roku 2012/2013.
Povinnou školní docházku v letošním roce plní 220 žáků (z toho 101
děvčat). Na I. stupni se vzdělává 134 žáků a na II. stupni 86 žáků.
Jakých výsledků dosáhli?
Prospěch: 125 vyznamenaných – 56,8 %, 4 žáci neprospěli – 1,82%
Chování: velmi dobré – 220 (100%)
Pochvaly: třídního učitele 102 (46,4%), ředitele školy 20 (9,1 %)
Důtky: třídního učitele 6 (2,7%), ředitele školy 4 (0,018%)
Absence: 9594 omluvených zameškaných hodin (průměr na žáka činí
43 hodin)

Pochvalu ředitele školy za reprezentaci školy a aktivitu obdrželi tito žáci:
II. B – K. Kopřivová
III. třída – A. Jurkovičová, S. Pekaříková, L. Smékalová,
IV. třída - P. Tuček,
V. třída – Š. Macánová, T. Procházková, A. Ryšavý, M. Jurkovič,
L. Vízdal, M. Lipowski, M. Švecová, J. Červenec
VI. třída- A. Včelouchová, L. Hellingerová
VII. B – O. Švec, R. Jankovič, D. Popovský
IX. třída - V. Sichová, J. Rybka.
Všem jmenovaným žákům děkuji za jejich práci a propagaci naší školy.
Mgr. M. Cagášek

Sběr papíru
Ředitelství ZŠ Podivín ve spolupráci se SRPDŠ dává na vědomí,
že ve dnech
3. 4. – 4. 4. 2013 bude probíhat „Sběr papíru“.
Jako obvykle Vás prosíme o roztřídění na směs novin, letáků a časopisů bez příměsi ostatních papírů, vlnitá lepenka bez ostatních
příměsí, papírový karton a ostatní papír.
Polovina získané částky za sběr zůstane třídám a druhá polovina
částky bude vložena na fond SRPDŠ.
Předem děkujeme za přivezení a odevzdání starého papíru.

Vážení rodiče,
ve dnech 13. 5. 2013 – 7. 6. 2013 se uskuteční 2. celoplošná generální
zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních
škol, jejímž cílem je ověřování výsledků výše uvedených ročníků v porovnání se vzdělávacím standardem pro český jazyk, matematiku, anglický jazyk a německý jazyk.
Výsledky nemají sloužit k porovnávání a sestavování žebříčků škol,
ale mají vypovídat o tom, co žák zvládá a v čem má nedostatky.
Každý žák obdrží své přístupové heslo a ke svým výsledkům má
přístup ihned po dokončení testu. Tuto možnost mají i rodiče ze svého
počítače po přihlášení do aplikace a zadání kódu žáka.
Věřím, že i v letošním roce naši žáci dosáhnou nadprůměrných
výsledků.
Mgr. M. Cagášek

Jaro

Jaro

Jaro

Jaro

Co to roste? Že by tráva?
To si jaro práci dává,
sněhulák nám smutně mává.
Už nám hřeje sluníčko,
oteplí se maličko.
Na zahrádce tulipány a sněženky v lese,
kytičku pak mamince děvčátko nese.
Veronika Mildnerová

Zvony zvoní na věži,
všichni honem poběží.
Svolávají nás
– jaro je tu zas.
Slunce, písek, běhání,
zimu z těla vyhání.
Karel Vízdal

Poslechněte, co se stalo,
sluníčko se pousmálo.
Pejsek náš i kočička,
užívají sluníčka.
Květiny se usmívají,
včeličky je objímají.
Kristýna Osičková

Poslouchejte, co se stalo.
Kuřátko se narodilo.
Stane se z něj slepička,
bude snášet vajíčka.
Pak je hezky namalujem,
koledníky podarujem.
Kateřina Kopřivová

Jaro
Vlaštovky už oznamují – jaro zase nastalo.
Co se stalo, co se stalo – sluníčko se usmálo.
Stromy už se zelenají, květy zase rozkvétají.
Ptáci k nám přilétli z jihu, sluníčko mi na nose udělalo pihu.
Pavlína Berková
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Jaro

Jaro je krásné, sluníčko je jasné.
Ptáci všude prozpěvují,
děti je pak obdivují.
Z mladé trávy kytičky,
vystrkují hlavičky.
Kolem to tu voní,
rádi lehneme si do ní.
Anežka Ryšavá

Jaro už je tady, kytiček je plno všady.
Sluníčko hřeje,
na mráčky se směje.
Ptáčci krásně zpívají,
děti je obdivují.
Jaro odemkl klíč,
jmenuje se petrklíč.
Daniela Jeřelová

Podivínský

zpravodaj

IX. školní ples
Přestože nebývá zvykem připravovat školní ples každý rok, ale
jednou za dva roky, loňský ples
sklidil u podivínské veřejnosti, ale
i rodičů takový úspěch, že sami rodiče žáků osmého a devátého ročníku přišli s návrhem zorganizovat
ples i v letošním školním roce. A
dnes již mohu říci, že i ten letošní
byl hvězdný - doslova i obrazně hlavním námětem výzdoby i pojetí
plesu bylo totiž téma Vesmír.
Na začátku března vrcholily
všechny přípravy na tradiční a
očekávaný školní ples. Žáci druhého stupně opět pod vedením paní
učitelky Martiny Poláchové pilovali
polonézu, kterou již od října secvičovali, v kanceláři zástupce školy se shromažďovaly a sepisovaly dary do tomboly, v hodinách výtvarné
výchovy žáků druhého stupně jsme malovali
planety, souhvězdí,… Ještě ve čtvrtek před
plesem rodiče žáků, tančících polonézu, vyzdobili velký sál podivínské sportovní haly.
V pátek 8. března po osmé hodině večerní
již tanečníci polonézy netrpělivě přešlapovali
a čekali, až se zaplní velký sál a oni budou
moci vykročit na taneční plac. Po slavnostním
proslovu žáků školy Veroniky Sichové a Marti-

na Mičíka a poté po projevu ředitele školy Miroslava Cagáška už na taneční parket vplulo
12 tanečních párů. Dívky v třpytivých bílých
dlouhých šatech s vyčesanými vlasy, chlapci
pak v černých kalhotách a tyrkysově modrých
košilích s motýlkem.
Naši mladí tanečníci si svou společenskou chvilku slávy užívali s plnou grácií. Jejich
role však nekončila odtančením polonézy a
tancem s rodiči. V průběhu večera prodávali
také losy na malou i velkou tombolu a před
jedenáctou hodinou i vlastnoručně vyrobené

Procvičujeme cizí jazyk
V prosinci loňského roku měli naši žáci opět možnost procvičit si
anglický jazyk mimo školní lavice. Navštívili jsme osvědčené Domino Theatre v Brně. Žáci 5. a 6. tříd zhlédli divadelní představení Alice
in Wonderland (Alenka v říši divů). Bylo to pro ně první představení
v angličtině a nový divadelní kousek zároveň. Velmi jednoduchým
a nápaditým způsobem se Alenka měnila z velké na malou, prošla
mořským světem, sledovala bílého králíka, navštívila Kloboučníka,
potkala i krále a královnu. Použitá slovní zásoba byla dětem celkem
známá. Jejich starší spolužáci ze 7. – 9. tříd zajeli na hru The Taming
of the Shrew (Zkrocení zlé ženy). Někteří tuto hru již viděli, ale tentokrát byla nastudována v jiném obsazení. Repliky byly stejné, ale
noví herci dali svým projevem hře maličko jiný výraz. Doufám, že
všichni žáci byli spokojeni, protože se již zajímají o termíny dalších
představení.
Mgr. J. Harnušková
Letos už po několikáté jsme my, žáci druhého stupně, měli tu
možnost navštívit anglické divadlo a ověřit si, jak rozumíme mluvené

připínací hvězdičky na Hvězdičkové sólo.
Taneční parket se rychle plnil,
k tanci i poslechu hrála kapela
Graf. Tančilo se neúnavně na nestárnoucí hity, country melodie,
chytlavé písně staršího data, ale
i rockové pecky.
Jsem ráda, že čas, který žáci,
rodiče i učitelé školy věnovali
přípravě plesu, splnil svůj účel.
Příprava takové velké akce, jakou je ples, nebývá jednoduchá
a vždycky záleží na lidech, kteří
jsou ochotni věnovat jí svůj čas a
energii.
Chtěla bych touto cestou i
jménem vedení naší školy ještě jednou poděkovat všem, kteří se na přípravě plesu podíleli
- učitelům i rodičům, zejména pak paní Evě
Kosové, bez jejíž pomoci (jak zaznělo v úvodním proslovu žáků) nejen při výzdobě, ale i
při organizaci by se žádný ples nejspíš neuskutečnil.
Poděkování patří také všem sponzorům,
kteří nám zůstali věrni i letos, a díky jejichž
ﬁnančním i hmotným darům jsme mohli nabídnout bohatou tombolu.
Mgr. Pavla Schallenbergerová

angličtině. Tento rok se místo konání přesunulo do jiných prostor a
některé z nás to nemile překvapilo, ovšem na připravenost herců a
jejich výkony to nemělo žádný vliv.
Sama jsem byla na dvou představeních, a tak si s dovolením vyberu to, které mě více zaujalo, což je právě to druhé představení, které
neslo název Zkrocení zlé ženy od Williama Shakespeara. Herci si ji
ovšem trochu upravili, přenesli do 30. let 20. století. Z hlavní hrdinky
Kateřiny udělali feministku a celé představení se neslo v zábavném
duchu. Myslím, že herci mohou být spokojení, jelikož se jim to vystoupení velmi povedlo a pamatuji si ho doteď.
Vždy na začátku představení nám paní režisérka představí role a
stručně poví děj. Tahle část se odehrává v češtině. Podle mě je trošku
zbytečné vykládat děj, který za chvilku již máme možnost vidět, ale
těm, kteří angličtině tolik nerozumí, to jistě může pomoci k pochopení
celé podstaty. Potom se již celé představení odehrává v angličtině, které
je ovšem velmi dobře rozumět, jelikož není nijak složitá. Což oceňuji.
Anglické divadlo pro nás zařizuje paní učitelka Jitka Harnušková, která nás samozřejmě i doprovází spolu s paní učitelkou Dagmar
Mačicovou.
Zuzana Görnerová, IX. A
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Ohlédnutí za předvánočními
akcemi školy
Několik školních akcí proběhlo v předvánočním týdnu, proto
jsme Vás o nich v prosincovém zpravodaji nemohli informovat. Dovolte nám tedy malé ohlédnutí za těmito akcemi…

Výlet do Vídně
V předvánočním čase jsme si udělali s žáky osmé a deváté třídy
výlet do Vídně. Chtěla jsem dětem ukázat, že Vídeň pro nás není až tak
vzdálená, jak by se mohlo zdát. Stačilo ráno nasednout do osobního
vlaku a za hodinu a půl jsme byli na místě. Nejdříve jsme si prohlédli
Stephansdom a pak jsme příjemným procházkovým krokem dorazili
k muzeu císařovny Sisi. Obdivovali jsme nejenom historické památky
hlavního města Rakouska, ale současně nasávali předvánoční atmosféru nádherně vyzdobeného města. Děti se nejvíce těšily na vánoční
trhy. Procházeli jsme stánky, které nabízely všechno možné, co souviselo s Vánoci – ozdoby na stromeček, hračky, sladkosti, grilované
dobroty. Pokud si děti chtěly něco koupit, musely začít používat německý jazyk a využít tak vědomostí, které načerpaly ve škole. Večer
jsme přijeli domů sice unavení a promrzlí, ale slíbili jsme si, že se do
Vídně co nejdříve vrátíme, abychom lépe poznávali hlavní město našich sousedů….
Mgr. Dagmar Mačicová

zpravodaj

Vánoční turnaj
Dne 18. 12. 2012 se uskutečnil „Vánoční turnaj“ ZŠ Podivín ve ﬂorbale.
Žáci a žákyně 6. – 9. ročníku sestavili za svoji třídu družstvo a systémem vzájemných zápasů rozhodli o vítězi turnaje.
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 8. třídy vyhrálo a stalo se
celkovým vítězem.
Pořadí:
1. místo – VIII. třída (E. Neuhauser, J. Savara, M. Latín, M. Mičík,
M. Gála, A. Švecová, E. Kosová)
2. místo – VII. A (P. Rybka, M. Kovařík, Z. Nosek, P. Tréšková,
N. Havránková)
3. místo – IX. třída (Š. Plundrák, V. Viskot, O. Rotter, L. Talacek,
N. Kingová, Z. Görnerová)
Nejlepší střelci: Š. Plundrák (IX.) a M. Kovařík (VII. A)

Cambridge Competition
je soutěž v anglickém jazyce, kterou pořádá Cambridge University
Press. Novinkou letošního ročníku bylo zaměření na zkouškové formáty, zejména na mezinárodní zkoušku Cambridge English: Key (for
Schools) na úrovni A2.
Soutěž probíhá od 5. listopadu do 1. března a je určena pro žáky
základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií (věková skupina 10 – 15 let) a jejich učitele. Může se jí účastnit celá třída nebo
skupina žáků z jedné třídy. Podmínkou je účast alespoň 6 žáků. Každých čtrnáct dní je na webových stránkách Cambridge University
Press uveřejněn soutěžní úkol v angličtině, který má podobu pracovního listu pro žáky. Učitel úkol stáhne, vytiskne, předá žákům a ti jej
samostatně nebo společnými silami zpracovávají. Učiteli odevzdají
pouze jednu společnou odpověď, kterou učitel zasílá opět v elektronické podobě.
Na naší škole soutěží dvě šestičlenné skupinky. Z osmé třídy to
jsou Eva Kosová, Romana Mešková, Adéla Švecová, Tomáš Machač,
Marek Rotter a Petr Vavřík a z deváté třídy Zuzana Görnerová, Barbora Hřebačková, Tereza Pacalová, Jan Rybka, Lukáš Talacek a Vojtěch Viskot. Právě pracují na posledním úkolu. Jak jsme dopadli, se
podle organizátorů dovíme na jaře.
Mgr. J. Harnušková

Lyžařský kurz
Je již tradicí, že lyžařský kurz probíhal na naší „chalupě“ v Těchoníně Celném.
Základy lyžování si osvojovali žáci na svazích v Mladkově, v Čenkovicích a v Říčkách a v Červeně vodě „pilovali“ techniku carvingového lyžování.
V termínu od 2. 2. do 8. 2. 2013 pod vedením lyžařských instruktorů P. Čapkové, E. Vízdalové, M. Cagáška a D. Březiny si žáci 5. – 9. ročníku
zdokonalili lyžařskou techniku, ti, co stáli poprvé na svahu, získali její základy a opět si mladí lyžaři mohli vyzkoušet i jízdu na snowboardu.
Na závěr kurzu všichni absolvovali „Podivínskou superkombinaci“ (sjezd, slalom), nejúspěšnějšími se stali: Š. Plundrák, E. Kosová, L. Nedomová, a P. Rybka.
O naše zdraví se starala zdravotnice S. Blanářová a výbornou stravu připravovala E. Kavanová.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na úspěšném zvládnutí letošního LVK.
Jsem přesvědčen, že všichni účastníci si přivezli z hor plno zážitků a již se těší na příští rok.
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Zápis dětí do 1. třídy
Prvním a svým způsobem nezvratným dotykem dítěte se školou
je zápis do 1. ročníku.
Letos se i na naší škole
potvrdila skutečnost, že
školních dětí každým
rokem přibývá. Letos
se jich k zápisu dostavilo 32. Přišly s rodiči i
se staršími sourozenci.
Někteří sebejistě, někteří s obavami v očích,
co je to vlastně čeká.
Celý zápis proběhl
23. 1. 2013 a byl jako
obvykle
koncipován
jako procházení dětí
různými stanovišti, kde
pro ně paní učitelky z
I. stupně naší základní
školy velice zodpovědně připravily rozmanité
úkoly. Cílem bylo zjistit
jejich připravenost na
školu – matematické
představy, grafomotoriku, barevné vnímání, pohybové nadání i vyjadřování. Děti brzy zjistily,
že se nemusí ničeho obávat, a s chutí se pustily do plnění úkolů. Předvedly nám, jak umějí kreslit, počítat, některé znaly i písmenka, přednesly básničku nebo zazpívaly písničku. Odměnou za toto jejich snažení byly dárky, které jim připravilo vedení školy, protože velká většina z
nich zápis zvládla na výbornou. S některými rodiči jsme po zápisu měli
pohovor o zvážení vyšetření v OPPP Břeclav, aby jim odborníci v poradně sdělili, zda je jejich dítě pro začátek školní docházky dostatečně
zralé a připravené na vstup do 1. třídy.
A nám nezbývá, než všem dětem popřát, aby se jim ve škole líbilo
alespoň tak jako při zápise.
Mgr. Jana Malinová

ZPRÁVIČKY Z 1.TŘÍDY
Přelom kalendářního roku byl v 1.třídě
plný akcí. 20. 12. prvňáčci přivítali své rodiče na Dni otevřených
dveří. Děti předvedly,
jak se naučily číst, ale
také své rodiče vánočně naladily, když jim zazpívaly vánoční koledy
a zarecitovaly básničky. Dětem to jako sněhovým vločkám moc slušelo.
V lednu a únoru prvňáčci zavítali za svými kamarády do školky na 2 divadelní představení – Klokánkova dobrodružství a Cuk a Kuk. Hned po jarních prázdninách navštívili výstavu Ladova zima v novém Ekocentru ve
Velkých Pavlovicích, kde se seznámili s životem a tvorbou Josefa Lady.
Velkým zážitkem pro prvňáčky byla návštěva Planetária v Brně, kde jim
společnost dělali předškoláci ze školky. Pro děti byl připraven program
„Copak
děláš,
Sluníčko?“, jehož
autoři děti velmi
poutavě seznámili
s planetami naší
sluneční soustavy.
Moc pěkný byl také
pohled na noční oblohu v jednotlivých
ročních obdobích
a ukázka známých
souhvězdí.
Bc. Kristýna
Řezáčová

zpravodaj

Jak dítě na školu připravit, ne otrávit?
Vstup do školy je vždy spojen s troškou radostného očekávání, ale i s trémou a obavami. A máma s tátou mívají někdy větší strach než ratolest sama.
Jakpak to tam náš drobeček zvládne? Nebude zklamaný, neúspěšný, odstrčený? Připravili jsme ho dobře na všechno, co ho čeká? To jsou otázky, které letí
hlavou mnoha rodičům. Rozhodně však není třeba, abyste se se svým nastávajícím prvňáčkem honem honem vrhli na čtení, počítání či psaní – tuto práci
raději ponechte paní učitelce. Ale jednu důležitou věc udělejte – zvedněte ho od
televize či počítače a začněte si s ním hrát a povídat si. Hra je to nejlepší a nejzábavnější učení. Je důležité, aby u ní dítě opravdu vydrželo až do konce. Říká
nám to, že je schopno udržet pozornost, soustředit se, uvažovat, přemýšlet – a
právě tohle bude v první třídě potřebovat ze všeho nejvíc.
Jakkoli se to na první pohled nezdá, u každé hry se naučí i něco navíc: při
obyčejných piškvorkách nebo člověče nezlob se si procvičí počítání, u pexesa
si tříbí paměť, při malování, vystřihování nebo modelování uvolňuje ruku a
cvičí jemnou motoriku, u karet či dámy procvičuje logiku a schopnost třídit
informace. A přitom všem si ještě nenásilnou a zábavnou formou zvyká na
výhry a prohry. Víc snad ani pro úspěšný začátek školy potřebovat nebude.
Mgr. Jana Malinová

Dopis pro Ježíška
Když jsem koncem října psala společně se svými dětmi dopis Ježíškovi,
netušila jsem, jakou
bude mít odezvu.
Proto bych na úvod
chtěla
poděkovat
všem, kteří mi osobně vyjádřili podporu,
když si můj článek
přečetli ve vánočním čísle Podivínského zpravodaje. A jaké bylo naše překvapení, když mezi
více než 34000 dopisy Ježíšek vybral ty naše a my jsme se stali absolutními
vítězi v této vánoční hře. Kromě toho, že tři žákyně byly obdarovány už
při adventním losování, odměnu získala i celá naše třída. Ve středu 30. 1.
2013 se u nás ve třídě objevili vyslanci od Ježíška s obrovskými krabicemi
a nadělovali. Každý z žáků dostal balíček pomůcek, které může využít letos
nebo v příštím školním roce. Navíc jsme obdrželi sponzorský dar v hodnotě
10.000 Kč, které budou použity na příspěvek na Školu v přírodě některým
žákům, na výjezd do divadla, popřípadě na zakoupení pracovních sešitů
pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v příštím školním roce.
Jsem ráda, že i v dnešní těžké době se najdou lidé, kteří mají srdce na
pravém místě a pomohou tam, kde je to potřeba. Patří jim za to mé velké
poděkování.
Mgr. Jana Malinová

AKCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Vánoční atmosféru děti ze školní družiny navodily v domově důchodců
18. 12. 2012, zazpívaly vánoční koledy, zarecitovaly známé i méně známé
básničky a rozdaly vánoční přání. Za svou snahu byly děti odměněny drobnými sladkostmi i ovocem, za které touto cestou ještě jednou děkujeme.
V předvánočním čase jsme nezapomněli ani na naše zvířecí kamarády v
lese. 20. 12. se děti z 1. oddělení školní družiny vydaly obdarovat zvířátka
a nesly jim samé dobroty – řetěz z jablíček a mrkve, rohlíky, chleba. Věřím,
že zvířátka si pochutnala. V lednu děti z 1. oddělení čekala soutěž v pexesu. Nejlepšími „pexesáři“ se stali Katka Rejentíková, Lukáš Švec a Ondra
Štefan. Velkou událostí byl pro děti ze školní družiny 19. 2. 2013 karneval v tělocvičně. Děti se převlékly do masek a zamířily na karnevalové
rejdění, kde pro ně byla připravena diskotéka a soutěže. Na konci karnevalu byly
oceněny děti s nejhezčími
a nejoriginálnějšími maskami - Ondra Krůtil - pirát,
Štěpánek Kolařík - mušketýr
D´Artagnan, Hanka Lauterbachová - námořnice a Pavlínka Průdková - doktorka.
Všechny děti si na maskách
daly opravdu záležet a všem
to moc slušelo.
Bc. Kristýna Řezáčová
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V souvislosti s vyhlášením dotačního
programu „Nová zelená úsporám“:
* zpracování předmětné projektové dokumentace
* zpracování výpočtů měrné roční potřeby tepla na vytápění budovy – odborný posudek – CM projekt s.r.o.
* zajištění Průkazu energetické náročnosti budov - CM
projekt s.r.o.

S programem Zelaná úsporám máme
mnoho zkušeností, více než 40 úspěšných
žadatelů, kteří díky tomu získali dotaci více
než 8 milionů korun.
Kontakt:
Ing. Martin Herůfek, Mírová 735, 691 02 Velké Bílovice, tel.:774
538 337, email: mherufek@seznam.cz,
www.herufek-projekce.cz
CM projekt s.r.o., Bratislavská 5, 691 03 Hustopeče, tel.:775
720 727, email: mcabal@cmprojekt.cz,
www.cmprojekt.cz
Zdeněk Gajda, Kapusty 284/17, 690 06 Břeclav
– Charvatská Nová Ves, tel.:777 597 243,
email: zdenek.gajda@tiscali.cz, www.gajdafasady.cz
18
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* kompletní vyřízení žádosti o dotaci
* kompletní administrace žádosti po provedení opatření
pro připsání dotace na účet
* kompletní administrace žádosti o dotaci na přípravu
projektové dokumentace
* spolupráce s ﬁrmou Gajda fasády realizující naprojektovaná opatření

Mimo výše uvedené provádíme:
Projekční činnost (projekt pro stavební povolení či ohlášení,
projekt pro provedení stavby, projekt skutečného provedení
stavby, projekty pro vytápění, ZTI, plyn, vzduchotechnika a
veškeré přípojky)
Inženýrská činnost (zajištění územního rozhodnutí, zajištění
stavebního nebo ohlašovacího povolení, zajištění kolaudačního rozhodnutí, zajištění všech potřebných vyjádření včetně radonového indexu pozemku, zpracování žádosti pro vynětí půdy
ze ZPF, včetně jejího vyřízení)
Poradenská činnost (komplexní návrh vytápění pomocí tepelného čerpadla od ﬁrem IVT, STIEBEL ELTRON, NIBE, obchodní spolupráce s ﬁrmou zajišťující komplexní dodávku vytápění
pomocí obnovitelných zdrojů tepla (a nejen nich))

Podivínský
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Kroužek badmintonu
Kroužek badmintonu při Základní škole v Podivíně spolu s oddílem badmintonu TJ Slavoj Podivín uspořádal v předvánočním čase (17.
12. 2012) pro rodiče, známé a všechny, kdo měli zájem, ukázku tréninku spojenou s vyhodnocením a odměněním svých nejlepších hráčů a
zhodnocením práce všech členů.
Ceny nejlepším předal předseda TJ Slavoj o.s. Podivín pan
Bronislav Krška, fotky z celého programu jsou dílem pana Zdenka
Hasilíka.

zpravodaj
Trénujeme 3x týdně. Pořádáme řadu žákovských a dorosteneckých
turnajů. O víkendech se zúčastňujeme všech krajských turnajů, ze
kterých se postupuje na republikové turnaje, kde jsme také častými
účastníky.
Tak rozsáhlá činnost by samozřejmě nebyla možná bez velmi vydatné pomoci pana Jaromíra Solaříka, paní Dluhošové a mé manželky,
paní Evy Kavanové.
za oddíl badmintonu
K a v a n Pavel

Nejlépe umístěnými hráči na republikových žebříčcích jsou:
Adam Kostrhun
momentálně na 6. místě žáků do 13 let
Adéla Švecová
nyní 9. na žebříčku dívek do 15 let
Daniel Kostrhun
momentálně na 18. místě žáků do 13 let
Gabriela Solaříková
nyní 30. na žebříčku dívek do 13 let
David Herzán
momentálně na 30. místě žáků do 13 let
Rovněž dobře si vedou František Horehleď, Štěpánka Líčková a Lukáš Švec. Našimi nejmladšími hráči, kteří se budou zúčastňovat žebříčkových turnajů až od roku 2013, jsou:
Sourozenci Burianovi, Lucka Pacalová, Vikča Líčková a Lukáš Herzán.

Otvírání sezony Kristkovy podyjské glyptotéky u Janova hradu
Kaplička u Janova hradu se letos stane místem slavnostního otevření sezony Kristkovy podyjské glyptotéky.
Keramika výtvarníka Lubo Kristka, umístěná v kapličce a nazvaná
„Zrod a zároveň zatracení koule“, se řadí do jeho sakrální tvorby. Dalším z jeho významných sakrálních děl je např. velkoformátový názední
oltář (7 x 10 m) ve vysvěcené kapli v německém Penzingu.
Kaplička s keramikou u Janova hradu je součástí přírodní galerie
soch tohoto surrealisty v Podyjí, součástí trasy poutních míst nazvané
Kristkova podyjská glyptotéka, která prochází pěti kraji tří států (Česká
republika, Rakousko a Slovensko). Její vznik zaštítilo pět hejtmanů a
podpořilo Ministerstvo kultury, kraje, města i obce. Význam Glyptotéky
ocenil též ministr kultury ČR v předmluvě ke katalogu děl Lubo Kristka,
který vydalo německé Neues Stadtmuseum.
Letos slaví Lubo Kristek životní jubileum a v Podyjí, kterému zasvětil
podstatnou část svého života i tvorby, se uskuteční mnohé akce. Kristek v podyjských vodách dokonce vstoupil do stavu manželského, a to
v jeho legendárním happeningu „Phylogenetická značně vlhká svatba“
právě u Janohradu. Zde byl jednou z vodních bytostí, které v magické
srpnové noci roku 2008 na hladině řeky Dyje prošly nezvyklým svatebním obřadem.
Kristkova podyjská glyptotéka se tohoto roku, též díky podpoře
Evropské unie, stane místem setkání. Jednotlivá zastavení oživnou
happeningovými akcemi (bližší informace budou přinášet stránky www.
lubokristek.net). Připravuje se i kniha a ﬁlmový dokument, aby propagace napomohla cestovnímu ruchu na zastaveních. Hraběnka Pilati
von Thassul zu Daxberg, jedna z představitelů rakouské části Glyptotéky, na nedávném setkání starostů v Podhradí nad Dyjí ke společnému
úsilí uvedla: „Všichni jsme na jedné lodi. A ta loď pluje po Dyji.“
Akce u Janova hradu, která se uskuteční v sobotu 25. května 2013,
zahájí všechny letošní Kristkovy počiny v Podyjí (a bude na ni poté dějově navazovat i happening ve Starém Hobzí 3. srpna 2013). Návštěvníci se tak mohou těšit na setkání s Lubo Kristkem, na happeningové
oživení kapličky za pomocí hudebních tónů Quakvarteta a mystických
postav (Divadlo T.E.J.P. Jihlava) či na výstavu fotograﬁí ze vzniku a života Glyptotéky. Mistr prozradil, že dojde i na plnění přání návštěvníků.

A co přesně mohou diváci této akce očekávat? Odpověď na tuto otázku
příhodně vystihl mnichovský časopis Medizin + Kunst, který ve třetím
čísle z roku 1994 napsal: „Kristkovy happeningy navazují na freudovskou psychoanalýzu, nesou se v duchu „Activité Paranoiaque Critique“
Salvadora Dalího – a jsou s naprosto nepředvídatelným koncem.“
- vev -
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Tůně na Dolních padělcích po prvním roce
Od vytvoření tůní na Dolních padělcích
z dotace Operačního programu Životní prostředí už uběhlo skoro jeden a půl roku, a je
tak možné první zhodnocení osídlení lokality.
Výkopové práce začaly 1. září 2011 a i přes
suché léto v tůních hned nastupovala voda. To
vedlo k okamžitému osídlení území vodními a
mokřadními živočichy.
Nejrychleji na nabídku nových vodních
ploch zareagovali ptáci. Už 5. září jsem tady
pozoroval vodouše kropenatého. Následovali například protahující konipasi horští nebo
vzácný ledňáček. Z žab už po devíti dnech od
začátku zemních prací obsadili tůně takzvaní
„zelení“ skokani. Může se jednat o skokany
skřehotavé nebo skokany krátkonohé anebo o
jejich křížence – skokany zelené. Kvůli podobnosti a vzájemnému křížení je přesné určení
druhu velmi obtížné. Z hmyzu jsem systematickou pozornost věnoval jen vážkám, které
jsou ale dobrým indikátorem kvality prostředí. Po necelých třech týdnech se na lokalitě
zdržovaly už tři druhy. Motýlice lesklé, šídla a
vážky obecné, které už v tuto dobu kladly na
mělčiny vajíčka a byly tak asi prvními živočichy, kteří mokřad využili k rozmnožování.
I přes pokračující nedostatek srážek na
podzim a v zimě byl v tůních na jaře dostatek
vody, a tak zde mohli naklást vajíčka „zelení“
skokani, ropuchy zelené i kuňky obecné. Vodní plochy byly během suchého jara vítanou
zastávkou některých bahňáků. Opakovaně
jsem pozoroval čejky chocholaté, které někde
v okolí asi i hnízdily, kulíky říční, vodouše bahenní nebo vodouše šedého. Velmi vzácným
hostem byla koliha malá. Z kachen se zde objevil i pár krásných zrzohlávek rudozobých. Z
pěvců tady pravděpodobně vyhnízdili konipasi luční, kteří obsazují řídce zarostlé mokřadní
plochy. Ptáci vázaní na rákosové porosty se
na lokalitě objevili až po zárůstu rákosím v
pozdním létě a na podzim při průtahu. Kromě běžného rákosníka proužkovaného nebo
strnada rákosního to byl například vzácný slavík modráček středoevropský. Vážek zde bylo
za celou dobu od vytvoření tůní pozorováno
16 druhů, to je celých 23% ze všech druhů
vyskytujících se v České republice! Mezi
nejvzácnější patřila lesklice skvrnitá a vážka
jarní. Další vážky mohly mojí pozornosti ještě uniknout. Suché období trvalo až do konce
loňského léta. Přesto se v nejhlubších tůních
udržel dostatek vody a obojživelníci a vodní
hmyz tak úspěšně dokončili svůj vývoj. Malá
hloubka však vedla k většímu zárůstu rákosem. Na předpokládanou úroveň hladiny se
tůně naplnily až po prvních vydatných deštích
na podzim minulého roku.
Vytvoření tůní na Dolních padělcích je prvním opatřením v našem katastru za posledních
více než třicet let (asi i déle – na žádné podobné si vlastně nepamatuju), které bylo cíleně
zaměřené na vytvoření prostředí pro vybranou
skupinu ohrožených živočichů. Kvůli odvodnění rozsáhlých území a regulaci řeky Dyje ve
druhé polovině minulého století mezi takové
skupiny patří právě vodní a mokřadní druhy. Už
výsledky za první sezonu ukazují, že opatření
svůj účel splnilo. Pokud se podaří vytvořit další
podobné lokality, můžeme v budoucnu očekávat další posílení populací vzácných druhů,
které zde dříve byly běžné a vymizely z naší
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krajiny kvůli změnám vodního režimu území
a souvisejícím intenzivním způsobem hospodaření. Pozemky pro další mokřady jsou již
po pozemkových úpravách vymezeny. Dalším
krokem je zpracování projektů následované
využitím dotačních prostředků. Ke zlepšení
stavu krajiny ale mohou přispět i jiní vlastníci
pozemků, než jen město. Několik tůní vytvořil

za „Rozumberákem“ pan Karel Hrubý, a to dokonce bez využití dotací. I tuto lokalitu už osídlilo několik vzácných živočichů.
Vybrané snímky lokality i vážek si můžete prohlédnout ve fotogalerii na internetových
stránkách města Podivín http://www.podivin.cz/
Petr Berka, 04.03.2013

TJ Slavoj o.s. Podivín – badminton
V dubnu letošního roku oslaví náš oddíl 30 let od svého založení. Zakládajícími členy oddílu
byli Kavan, Jurečka Oldřich, Bauml, Hanka Hrdličková, Milena Jurášová a Josef Kynický.
O rok později (1984) jsme začali hrát meziokresní přebor družstev a na soupisce byli uvedeni
mimo zakládajících členů i Jan Rozsypal starší, Miloslav Dobšíček, Petr Hotárek, Miroslav Pařenica, Marta Vlachovská, Jana Hotárková, Šárka Kovalovská, Dáša Malá a Jana Krejčí.
V roce 1984 jsem také založil žákovský oddíl, který v současné době funguje jako zájmový
kroužek při Základní škole v Podivíně. Z nejúspěšnějších dětí, které prošly tímto oddílem,
mohu jmenovat: Jenda Kostrhun, Jana Šilhanová – držitelka stříbrné medaile z MČR mladších žáků ve čtyřhře v roce 1991, Petra Nová, Jenda Rozsypal z Rakvic, Katka Swatá, Denisa
Solaříková – držitelka zlaté medaile a vítězka MČR v roce 2002 ve smíšené čtyřhře, Pavel
Kadrnka, Martina Hanáčková – držitelka bronzové medaile z MČR mladších žáků ve čtyřhře v roce 2009 a v současné době Adéla Švecová, Adam a Daniel Kostrhunovi, David Herzán
a Gabriela Solaříková.
Družstvo dospělých bojuje v současné době ve III. lize o postup do II. ligy.
Na základě stále se zvyšujícího zájmu o tento sport v oblasti neregistrovaných hráčů jsem
v letošní sezoně 2012-2013 za pomoci aktivních členů oddílu připravil i tři akce pro dospělé.
Všechny se setkaly s velmi pozitivním ohlasem a zúčastnilo se jich nebývalé množství soutěžících.
2. 12. 2012 to byl „Den otevřených dveří“ za účasti 25 párů soutěžících z celého jihomoravského regionu. Vítězi se stala kostická dvojice Vališ-Pospíšil, druhé místo obsadili Srncovi ze Židlochovic a na třetím skončili Adam Kostrhun s otcem Jendou a Gabriela Dluhošová
s Danielem Kostrhunem.
29. 12. 2012 proběhl předsilvestrovský badminton. Soutěž se hrála ve všech kategoriích, to
znamená dvouhra, čtyřhra a smíšená čtyřhra. Vítězi se stali: Richard Hykel a Švecová Adéla z
Podivína a v párových disciplínách Švecová-Hanáčková, Vranovský Pavel se Sašou Krejčím a
manželé Hyklovi.
26. ledna 2013 se uskutečnil „Den
otevřených dveří“ za účasti opět 25
párů. Vítězství si tentokrát nenechali
vzít Jenda a Adam Kostrhunovi, druhé
místo obsadili břeclavští badmintonisté
Peško a Svoboda a třetí místo vybojoval
Jaromír Solařík s dcerou Gabrielou.
Neplánujeme žádné oﬁciální oslavy našeho 30. výročí, ale v dubnovém
víkendu 20. a 21. 4. proběhne v Podivíně republikový žákovský turnaj
o pohár starosty, jehož součástí je i
večerní posezení a turnaj doprovodů.
Zde budou k vidění oddílové kroniky, ve kterých je celá historie oddílu
zachycena.
K a v a n Pavel
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Sportovní komise
Sportovní komise se scházela podle potřeby. Všechny akce, které jsme na rok 2012 naplánovali, se nám podařilo uskutečnit. Mimo
tradičních a již známých akcí Velké ceny Podivína ARM Sport, Velké
ceny starostů Podivína + Sokola ve ﬂorbalu, Mini kopané základen, Dušičkového turnaje základny, školní páky a dalších, jsme spolupořádali
pohárový turnaj žen v kopané. Jako novinku jsme zkusili čtyřboj dvojic,
který se skládal ze čtyř různých sportů - stolní tenis, nohejbal, streetball, badminton. Součet pořadí v každém odvětví určil vítěze. Novinkou
se stal Podivínský mazec, což je sportovní klání amatérsky vyrobených
malotraktorů v terénu. Poprvé také naši sportovci našli cestu k turnaji
v beachvolejbalu, jehož se zúčastnilo 6 družstev. Konec roku pravidelně uzavírá turnaj v kopané v hale. Tíhu organizace a propagace za
tyto sportovní akce pro celou sportovní veřejnost nesli Pavel Stojkovič,
Rostislav Svačina a Leopold GÖRNER. Na ukončení sportovního roku
2012 uspořádala sportovní komise vyhlášení ankety SPORTOVEC
MĚSTA. Toto vyhlášení proběhlo v sále Besedního domu ve spolupráci
se SOKOLEM a ZUŠ PODIVÍN. Vyhlášeným sportovcům a osobnostem sportu zahráli mladí hudebníci. Pro rok 2013 se bude sportovní
komise snažit všechny akce, které byly sportovní veřejností akceptovány, znovu uspořádat. Novou akcí bude turnaj v malé kopané mužů v
červenci na umělém povrchu ve školním areálu. Uvítáme od sportující
veřejnosti návrhy, které bychom byli schopni realizovat.

•

IN Z E R C E

•

Kdo naučí německy či anglicky? Prosím
volejte nebo sms na 606 319 644, Podivin.
Lenka Rusnoková Účetnictví ALFA s.r.o.
Krátká 88, Velké Bílovice

Nabízíme kompletní služby v oblasti
účetnictví a daní, vedení účetnictví,
personalistika, mzdy veškeré daně
včetně přiznání, vinařská evidence
Info na tel.: 519346771, 774346771

Za sportovní komisi
Čapka Jiří
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