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ZASTUPITELÉ MĚSTA PODIVÍNA
POŘÁDAJÍ V PŘEDVEČER

93. VÝROČÍ
DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA
VE ČTVRTEK 27. ŘÍJNA 2011
V 16.00 HODIN V TYRŠOVĚ SADĚ

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ OBČANŮ MĚSTA

PROGRAM:
- SLAVNOSTNÍ PROJEV

STAROSTA MĚSTA

- POLOŽENÍ KVĚTINOVÝCH DARŮ

SPOLKY A ORGANIZACE

- HYMNA ČESKÉ REPUBLIKY
SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ SE
Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ
USKUTEČNÍ V PROSTORU MEZI
PARKEM U PENZIONU A POMNÍKEM
PADLÝCH V I. SVĚTOVÉ VÁLCE
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Informace ze zasedání zastupitelstva města
č. V. a č. VI ze dne 28.04. 2011 a 08.09. 2011
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující body:
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města č. III ze dne 24. 02. 2011.
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat objekt k bydlení č.p. 24 na ulici Stará Čtvrť v
Podivíně včetně pozemku p.č. 742 vedeného
jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 426 m2 v k.ú. Podivín žadatelům panu
Romanu Julínkovi, bytem .... a panu Michalu
Létalovi, bytem ....... za těchto podmínek: kupní cena je stanovena na částku Kč 850.000,-,.
Výsledná kupní cena bude navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví.
Zastupitelstvo města vyhlásilo veřejnou nabídku na prodej těchto pozemků za
níže uvedených podmínek: pozemky: p.č.
KN 368/51 o celkové výměře 114 m2, v k.ú.
Podivín vedeného jako zastavěná plocha a
nádvoří, p.č. KN 368/53 o celkové výměře
11 m2,v k.ú. Podivín vedeného jako zastavěná
plocha a nádvoří. Prodejní cena Kč 700,-/m2
pozemku. Pozemky: p.č. KN 368/48 o celkové výměře 33 m2, v k.ú. Podivín vedeného
jako orná půda, p.č. KN 368/49 o celkové
výměře 19 m2, v k.ú. Podivín vedeného jako
orná půda, p.č. KN 368/52 o celkové výměře
148 m2, v k.ú. Podivín vedeného jako orná
půda, p.č. KN 368/56 o celkové výměře 184 m2,
v k.ú. Podivín vedeného jako orná půda, p.č.
KN 368/68 o celkové výměře 62 m2, v k.ú.
Podivín vedeného jako orná půda, p.č. KN
368/69 o celkové výměře 62 m2,v k.ú. Podivín vedeného jako orná půda, p.č. KN 368/70
o celkové výměře 63 m2, v k.ú. Podivín
vedeného jako orná půda. Prodejní cena
Kč 300,-/m2 pozemku. Pozemky: p.č. KN 368/57
o celkové výměře 13 m2, v k.ú. Podivín vedeného jako orná půda, p.č. KN 368/58
o celkové výměře 13 m2, v k.ú. Podivín vedeného jako orná půda, p.č. KN 368/59 o celkové výměře 13 m2, v k.ú. Podivín vedeného
jako orná půda, p.č. KN 368/60 o celkové výměře 19 m2, v k.ú. Podivín vedeného jako
orná půda, p.č. KN 368/61 o celkové výměře
27 m2,v k.ú. Podivín vedeného jako orná
půda, p.č. KN 368/62 o celkové výměře 12 m2,
v k.ú. Podivín vedeného jako orná půda, p.č.
KN 368/63 o celkové výměře 19 m2,v k.ú.
Podivín vedeného jako orná půda, p.č.
KN 368/64 o celkové výměře 23 m2, v k.ú.
Podivín vedeného jako orná půda, p.č. KN
368/65 o celkové výměře 12 m2,v k.ú. Podivín
vedeného jako orná půda, p.č. KN 368/66 o
celkové výměře 22 m2,v k.ú. Podivín vedeného jako orná půda, p.č. KN 368/67 o celkové
výměře 54 m2,v k.ú. Podivín vedeného jako
orná půda. Prodejní cena Kč 180,-/m2 pozemku. Výsledná kupní cena všech pozemků
bude navýšena o částku, rovnající se výši
daně z převodu nemovitostí. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány v termínu do 31.05.2011.
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. KN 2007/2 o celkové výměře
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83 m2 v k.ú. Podivín vedený jako orná půda,
pozemek p.č. KN 2007/20 o celkové výměře
33 m2 v k.ú. Podivín vedený jako trvalý travní
porost, pozemek p.č. KN 2007/26 o celkové výměře 42 m2 v k.ú. Podivín vedený jako
ostatní plocha společnosti KM-PRONA, a.s.,
se sídlem Rynoltice 215, 463 55 Rynoltice,
IČ: 25479733, DIČ: CZ25479733 za těchto
podmínek: prodejní cena Kč 180,-/m2 pozemku.
Výsledná kupní cena bude navýšena o částku,
rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví.
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. KN 71/3 o celkové výměře 30 m2
v k.ú. Podivín vedený jako zahrada manželům
Martinu Rybkovi, bytem ..... a Leoně Rybkové, bytem ........ za těchto podmínek: prodejní
cena Kč 170,-/m2 pozemku. Výsledná kupní
cena bude navýšena o částku, rovnající se
výši daně z převodu nemovitostí. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti do jeho vlastnictví.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
informaci starosty města o stavu budovy
v majetku města Podivína, Radniční č.p. 191,
Podivín s tím, že je nutné předložit návrhy řešení.(snížení prodejní ceny, rozdělení na více
objektů, sbor a prodej volných parcel apod.
pozn. zapisovatel)
Zastupitelstvo města schválilo vyčlenění ﬁnanční částky z rozpočtu města pro rok 2011
na zajištění rekonstrukce elektroinstalace
v I. patře budovy Základní školy a částku na
zajištění opravy podlah u tří učeben v Základní škole Podivín. Finanční částka bude vyčleněna z rozpočtu města formou rozpočtového
opatření. Celkové předpokládané náklady
činní Kč 600.000,-.
Zastupitelstvo města provedlo kontrolu
a schválilo bez výhrad Rozpočtové opatření
č. 1/2011.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
informaci starosty města o průběhu jednání
s vedením města Břeclavi ve věci poskytování
služby Městské policie Břeclav pro město Podivín. Zastupitelstvo města pověřilo starostu
města jednáním s okolními obcemi o možném
poskytování služeb jejich městské policie pro
město Podivín.
Zastupitelstvo města schválilo uzavírání
plánovacích smluv o poskytnutí příspěvku na
technickou infrastrukturu města dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci starosty města o žádosti o odkoupení pozemku p.č. 1046/1 v k.ú. Podivín č.j. 331/2011.
Žádost posoudí stavební komise a doporučí
zastupitelstvu města nejvhodnější řešení.
Zastupitelstvo města schválilo vyčlenění
ﬁnanční částky do výše Kč 3.000,- z rozpočtu
města pro rok 2011 k úhradě nákladů na akci
„Memoriál plukovníka Josefa Černoty a čs.
parašutistů, jíž se město zúčastní jako spolupořadatel, dle žádosti Československé obce
legionářské – jednoty Valtice. Finanční částka
bude uhrazena z rozpočtu města pro kulturní

akce v paragrafu 3319 – Záležitostí kultury.
Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet města Podivín za rok 2010, který
byl zveřejněn na úřední desce v termínu od
04.04. 2011 do 26.04. 2011. Zastupitelstvo
města uzavřelo projednání Závěrečného účtu
Města Podivína za rok 2010, jehož součástí je
i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města, s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením Města Podivín za rok 2010, a
to bez výhrad.
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo závěrečnou zprávu ﬁnančního výboru za
rok 2010.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
informaci ředitelky Mateřské školy Podivín
o odmítnutí některých žadatelů o umístění
žáků do Mateřské školy Podivín z důvodu nedostatečné kapacity a informaci o možných
řešeních (dohoda o umístění v okolních obcích, stavební úpravy objektu...).
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci starosty města o žádosti Rostislava
Jankoviče o zajištění změny územního plánu
města Podivína s tím, že vyzve žadatele, zda
na změně trvá s ohledem na skutečnost, že
je již schváleno vyhotovení nového územního
plánu města Podivína.
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo bezúplatný převod pozemku p.č. KN 328
v k.ú. Podivín do vlastnictví města Podivína.
Zastupitelstvo města pověřilo starostu města
dořešením převodu se současným vlastníkem.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh opatření týkající se výběrových řízení na
dodávku služby a stavební zakázky předložený opozičními zastupiteli města Podivína. Návrh posoudí rada města a následně předloží
s návrhem řešení zastupitelstvu města.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh úkolů na nastávající období pro Městskou
policii Břeclav.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
informaci o tom, že jednotlivé body jednání
rady města jsou formou usnesení rady města
pravidelně zveřejňovány na webových stránkách města Podivína. Nejasnosti či dotazy
z projednávaných bodů jsou řešeny v diskusi na zasedání zastupitelstva města, kde je
možné se k nim vyjádřit.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
návrh opozičních zastupitelů zařadit do programu jednání zastupitelstva města zápisy
z konaných zasedání komisí města a návrh
starosty města, že zápisy budou zastupitelům
přeposílány mailem. Zastupitelé se případně
k nejasnostem či dotazům vyjádří v diskusi na
následujícím zasedání zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh novelizace jednacího řádu zastupitelstva
města. Rada města návrh novelizace projedná a předloží vyjádření se k návrhu na zasedání zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města č. V ze dne 16. 06. 2011.
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit ve-

Podivínský
řejnou nabídku na prodej pozemků za těchto
podmínek: pozemky: p.č. KN 1092/1 zahrada
o celkové výměře 666 m2, p.č. KN 1092/2
zahrada o celkové výměře 667 m2, p.č. KN
1093/1 zahrada o celkové výměře 650 m2,
p.č. KN 1093/2 zahrada o celkové výměře
632 m2, p.č. KN 1094 zahrada o celkové
výměře 609 m2, p.č. KN 1095/1 zahrada o
celkové výměře 577 m2,vše v k.ú. Podivín,
které byly vyčleněny geometrickým plánem
č. 1649-115/2011, který vyhotovil Ing. Jan
Hlávka, Riegrova 60. Minimální prodejní cena
Kč 250,-/m2 pozemku. Výsledná kupní cena
všech pozemků bude navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví. Žádosti
budou přijímány v uzavřených obálkách s nápisem: “Neotvírat, veřejná nabídka, pozemky
Poříčí“. Prioritou prodeje pozemků je výše
nabídnuté kupní ceny. Žadatelé ve své žádosti musí uvést přesné parcelní číslo pozemku,
o který mají zájem a výši nabídnuté kupní
ceny. Z důvodu omezení možnosti spekulace s pozemky budou mít jednotliví žadatelé
možnost koupě pouze jednoho z pozemků
v lokalitě Poříčí. (např. : podá-li žadatel více
nabídek o jednotlivé pozemky a nabídky
budou mít nejvyšší nabídkovou cenu, bude
žadateli realizován prodej pouze jednoho
z pozemků, který si vybere). Písemné žádosti
budou přijímány v termínu do 11.10.2011.
Zastupitelstvo města souhlasí se směnou
pozemku p.č. KN 368/73 orná půda o celkové
výměře 700 m2 v k.ú. Podivín, který byl vyčleněn geometrickým plánem č. 1648-111/2011,
který vyhotovil Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60,
Břeclav z pozemku p.č. 368/1, vedeného jako
orná půda, v k.ú. Podivín za pozemek p.č.
KN 2754/26 orná půda o celkové výměře
1730 m2 v k.ú. Podivín. Návrh podmínek směny připraví a zastupitelstvu města předloží
rada města.
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej pozemků za těchto podmínek: pozemky: p.č. KN 368/75 orná
půda o celkové výměře 687 m2, p.č. KN 368/74
orná půda o celkové výměře 698 m2, p.č. KN
368/72 orná půda o celkové výměře 702 m2,
p.č. KN 368/71 orná půda o celkové výměře
784 m2, vše v k.ú. Podivín, které byly vyčleněny geometrickým plánem č. 1648-111/2011,
který vyhotovil Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60,
Břeclav z pozemku p.č. 368/1, vedeného jako
orná půda, v k.ú. Podivín. Minimální prodejní
cena Kč 500,-/m2 pozemku. Výsledná kupní
cena všech pozemků bude navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho
vlastnictví. Město Podivín si smluvně vyhrazuje předkupní právo na prodávané pozemky
pro případ, že nový vlastník pozemku bude
chtít pozemek prodat. Předkupní právo města se sjednává do doby oznámení o užívání
stavby. Žádosti budou přijímány v uzavřených
obálkách s nápisem: „Neotvírat, veřejná nabídka, pozemky Revoluční“. Prioritou prodeje
pozemků je výše nabídnuté kupní ceny. Žadatelé ve své žádosti musí uvést přesné parcelní
číslo pozemku, o který mají zájem a výši nabídnuté kupní ceny. Z důvodu omezení možnosti spekulace s pozemky budou mít jednotliví žadatelé možnost koupě pouze jednoho z
pozemků. (např.: podá-li žadatel více nabídek

zpravodaj
o jednotlivé pozemky a nabídky budou mít
nejvyšší nabídkovou cenu, bude žadateli realizován prodej pouze jednoho z pozemků,
který si vybere). Písemné žádosti budou přijímány v termínu do 11.10. 2011.
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej bytových jednotek
včetně příslušenství v domě č.p. 508 na ulici
Sokolská v Podivíně na pozemku p.č. KN 278
vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 453 m2 v k.ú. Podivín. 1. Bytová jednotka č. 508/1 o velikosti 3+kk o celkové ploše
78,9 m2 a sklep o velikosti 4,1 m2. Součástí
bytové jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, kanalizace,
topení včetně radiátorů, elektroinstalace silno i slaboproudá), podlahové krytiny všech
místností, obklady stěn, vnitřní omítky, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vstupní dveře
do jednotky. Velikost spoluvlastnického podílu
na společných částech budovy je 830/2885
a na pozemku p.č. KN 278 v k.ú. Podivín podíl 830/2885. Prodejní cena je stanovena na
částku Kč 717.556,-. 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. 2. Bytová jednotka č. 508/2 o velikosti 3+1 o celkové ploše
72,2 m2 a sklep o velikosti 4,1 m2. Součástí
bytové jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, kanalizace,
topení včetně radiátorů, elektroinstalace silno
i slaboproudá), podlahové krytiny všech místností, obklady stěn, vnitřní omítky, nenosné
příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se
uvnitř jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky. Velikost spoluvlastnického podílu na
společných částech budovy je 763/2885 a na
pozemku p.č. KN 278 v k.ú. Podivín podíl 763/
2885. Prodejní cena je stanovena na částku
Kč 657.071,-. 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. 3. Bytová jednotka č. 508/4
o velikosti 3+kk o celkové ploše 71,6 m2
a sklep o velikosti 4,6 m2. Součástí bytové
jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, kanalizace, topení včetně radiátorů, elektroinstalace silno i
slaboproudá), podlahové krytiny všech místností, obklady stěn, vnitřní omítky, nenosné
příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se
uvnitř jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky. Velikost spoluvlastnického podílu na
společných částech budovy je 762/2885 a
na pozemku p.č. KN 278 v k.ú. Podivín podíl
762/2885. Prodejní cena je stanovena na
částku Kč 650.803,-. 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. Prodej všech
výše uvedených bytových jednotek bude probíhat v souladu s ustanovením § 22 zákona
č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé
spoluvlastnické vztahy... (zákon o vlastnictví
bytů), ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit
veřejnou nabídku na prodej bytové jednotky
č. 508/3 včetně příslušenství v domě č.p.
508 na ulici Sokolská v Podivíně na pozemku
p.č. 278 vedeného jako zastavěná plocha

a nádvoří o výměře 453 m2 v k.ú. Podivín.
Bytová jednotka č. 508/3 o velikosti 2+kk
o celkové ploše 48,6 m2 a sklep o velikosti
4,4 m2. Součástí bytové jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, kanalizace, topení včetně radiátorů, elektroinstalace silno i slaboproudá), podlahové
krytiny všech místností, obklady stěn, vnitřní
omítky, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna
nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vstupní
dveře do jednotky. Velikost spoluvlastnického
podílu na společných částech budovy je 530/
2885 a na pozemku p.č. KN 278 v k.ú. Podivín
podíl 530/2885. Minimální prodejní cena je
stanovena na částku Kč 608.464,-. 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. Žádosti budou přijímány v uzavřených obálkách
s nápisem: “neotvírat, veřejná nabídka, byt
č. 508/3“. Prioritou prodeje je výše nabídnuté
kupní ceny. Písemné žádosti budou přijímány
v termínu do 11.10. 2011.
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. KN 934/7 o celkové výměře 11 m2,
vyčleněný geometrickým plánem č. 163861/2011, který vyhotovil Ing. Jan Hlávka,
Riegrova 60, Břeclav z pozemku p.č. 934/1,
vedeného jako ostatní plocha, v k.ú. Podivín
Mgr. Vendule Reichlové, bytem ......, (ideální
polovina pozemku) a Mgr. Jiřímu Křivohlávkovi, bytem ......., (ideální polovina pozemku) za
těchto podmínek : prodejní cena Kč 500,-/m2
pozemku. Výsledná kupní cena bude navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu
nemovitostí. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jejich
vlastnictví.
Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. KN 934/7 vedený jako ostatní plocha o výměře 11 m2 v k.ú.
Podivín kupujícím Mgr. Vendule Reichlové,
bytem ........, a Mgr. Jiřímu Křivohlávkovi,
bytem ........., a to každému ideální polovinu
pozemku za těchto podmínek: prodejní cena
500 Kč /m2 s tím, že výsledná kupní cena
bude navýšena o částku, rovnající se výši
daně z převodu nemovitostí a kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jejich vlastnictví.
Zastupitelstvo města ukončilo veřejnou
nabídku na prodej nemovitosti, objektu č.p.
191 na ulici Radniční v Podivíně a pozemku
p.č. KN 881/1 o celkové výměře 771 m2 vedeného jako zastavěná plocha v k.ú. Podivín
vymezeného geometrickým plánem č. 1417081/2008 z pozemku p.č. 881 v k.ú. Podivín,
vyhotoveným společností Metrix-geodetické
práce, Karel Krčmař (jedná se o zastavěnou
plochu pod budovou č.p. 191, dvůr a pozemek
před nemovitostí v šířce 4 m vhodný pro parkování osobních vozidel) a rozhodlo prodat
výše uvedené nemovitosti panu Iosifu Milanco Farkasovi, bytem ........, za těchto podmínek: celková prodejní cena za výše uvedené
nemovitosti činí 762.000 Kč. 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.
Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na prodej objektu č.p. 191 a pozemku p.č.
KN 881/1 vedeného jako zastavěná plocha
o výměře 771 m2 a to vše v k.ú. Podivín kupu3
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jícímu panu Iosifu Milanco Farkasovi, bytem
........., za těchto podmínek: celková prodejní cena za výše uvedené nemovitosti činí
762.000 Kč. 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.
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo
Obecně závaznou vyhlášku města Podivína č.
2/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích.
Zastupitelstvo města provedlo kontrolu
rozpočtového opatření č. 4/2011 provedeného
Radou města Podivína, kterou ho schválilo.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
informace o návrhu uličního stromořadí v lokalitě ulic Palackého a Sokolská s tím, že tajemník MěÚ Podivín opětovně projedná s Ing.
arch. Hukovou druh dřevin, které budou méně
vzrostlé, než plánované Jírovce.
Zastupitelstvo města v návaznosti na rezignaci zastupitelky Lenky Studené na post
radní města a na jmenování zastupitele Miroslava Ustohala radním města schválilo s platností od 1.10. 2011 úpravu měsíčních odměn
neuvolněných členů zastupitelstva města takto : Lenka Studená Kč 510,-/měsíc, Miroslav
Ustohal Kč 2.310,-/měsíc.
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo
bezúplatný převod pozemku p.č. KN 2959/590
o výměře 83 m2 vedeného jako ostatní plocha
v k.ú. Podivín do vlastnictví města Podivína.
Zastupitelstvo města pověřilo starostu města
dořešením převodu se současným vlastníkem.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci starosty města k závěrečnému účtu
a zprávě auditora za rok 2010 Dobrovolného
svazku obcí Čistý jihovýchod, jehož je město
Podivín členem.
Zastupitelstvo města vyhlásilo veřejnou
nabídku na prodej pozemku p.č. KN 368/59
vedeného jako orná půda o výměře 13 m2
v k.ú. Podivín a pozemku p.č. KN 368/62
vedeného jako orná půda o výměře 12 m2
v k.ú. Podivín, které byly vyčleněny geometrickým plánem č. 1633-39/2011, který vyhotovil
Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav z po-
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zemku p.č. 368/1, vedeného jako orná půda,
v k.ú. Podivín. Prodejní cena 180 Kč/m2 pozemku. Výsledná kupní cena pozemků bude
navýšena o částku, rovnající se výši daně
z převodu nemovitostí. Kupující dále uhradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány v termínu do 11.10.2011.
Zastupitelstvo města vyhlásilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. KN 1046/1 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře
39 m2, pozemku p.č. KN 1046/3 vedený jako
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2,
pozemku p.č. KN 1052/3 vedený jako ostatní
plocha o výměře 14 m2, a to vše v k.ú. Podivín,
které byly vyčleněny geometrickým plánem
č. 1647-105/2011, který vyhotovil Ing. Jan
Hlávka, Riegrova 60. Prodejní cena 500 Kč/m2
pozemku. Výsledná kupní cena pozemků bude
navýšena o částku, rovnající se výši daně
z převodu nemovitostí. Kupující dále uhradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány v termínu do 11.10. 2011.
Zastupitelstvo města provedlo kontrolu
rozpočtového opatření č. 5/2011 provedeného
radou města Podivína, kterou ho schválilo.
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo uzavření Dodatku „Smlouvy o zajištění
ﬁnancování systému IDS JMK“ s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5,
601 82 Brno. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením dodatku smlouvy.
(příloha č. 6 - dodatek Smlouvy o zajištění ﬁnancování systému IDS JMK)
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci starosty města ve věci žádosti obce
Ladná o převod nebo prodej pozemků v majetku města Podivína, které se nacházejí na
katastrálním území obce Ladná. Zastupitelstvo města pověřilo starostu města zjištěním
prodejní ceny pozemků a jednáním s obcí
Ladná o prodeji pozemků.
Zastupitelstvo města vyhlásilo veřejnou
nabídku na prodej pozemku p.č. KN 519/6
vedený jako zahrada o výměře 229 m2 v k.ú.
Podivín, který byl vyčleněn geometrickým
plánem č. 1151-175/2003, který vyhotovil

Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav. Prodejní cena je stanovena na 180 Kč/m2 pozemku.
Výsledná kupní cena pozemku bude navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující dále uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti do
jeho vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány v termínu do 11.10. 2011.
Zastupitelstvo města revokovalo usnesení zastupitelstva města č. IV-70-11 ze dne
28.4.2011 ve věci bezúplatného převodu pozemku p.č. KN 328 v k.ú. Podivín ve vlastnictví JMK, SÚS Břeclav do vlastnictví města.
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo
bezúplatný převod pozemku p.č. KN 328/1
vedený jako zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 157 m2 v k.ú. Podivín ve vlastnictví
Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí
449/3, Brno, Veveří, PSČ 601 82 do vlastnictví města Podivína. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města dořešením převodu
se současným vlastníkem.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci starosty města ve věci žádosti města
Velké Bílovice o převod, směnu, nebo prodej
pozemků v majetku města Podivína, které
se nacházejí na katastrálním území města
Velké Bílovice. Zastupitelstvo města pověřilo
starostu města zjištěním prodejní ceny pozemků a jednáním s městem Velké Bílovice
o prodeji, nebo směně pozemků.
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč a
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Podivína pro TJ Slavoj Podivín,
691 45 Podivín, zastoupený p. Bronislavem
Krškou, IČ: 42324211 ve věci poskytnutí ﬁnanční neinvestiční dotace z rozpočtu města
Podivína na tělovýchovnou a sportovní činnost z důvodu postupu dorostu a A mužstva
mužů oddílu kopané při TJ Slavoj Podivín do
krajských soutěží. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění rozpočtu města k 31.7. 2011.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace z činnosti rady města v mezidobí jednání zastupitelstva města.

O „alkoholické“ vyhlášce a podomním prodeji
To, co bylo oprávněným předmětem kritiky všech obyvatel města, vyjma těch, kteří byli hlavními aktéry, bude možné v nejbližší
době řešit.
Jednoduše řečeno – konečně nabyla platnosti vyhláška, jejíž plné znění je na jiném místě zpravodaje. Vyhláška, která zakazuje požívání alkoholu na veřejných prostranstvích a která poskytuje možnost policii jak státní, tak i městské, delikventy ze stanovených míst
vykázat a samozřejmě také sankcionalizovat. Stejnou možnost, tedy vykázat z těchto míst známé firmy, má i pověřený pracovník města.
Veřejná prostranství, jichž se zákaz týká, jsou zveřejněny na úředních tabulích a stránkách města www.podivin.cz.
Pokutu, uloženou za porušení vyhlášky, lze vymáhat různými způsoby a poslední instancí vymáhání může být i soudní dohra se
ztrátou majetku toho, kdo porušení zavinil.
Podomní prodej je namnoze spojen s kriminální činností, která je umožněna neopatrností a důvěřivostí převážně starších občanů
města. V současné době připravujeme vyhlášku, která by tento prodej na území města zakázala a zamezila tak řadě nepoctivců zneužívat výše uvedené lidské vlastnosti ke svému obohacení.
Stejně tak jako „alkoholická“ vyhláška, i tento právní předpis podléhá přísné kontrole řady orgánů, najmě pak ministerstvu vnitra.
Administrativně právní proces pak způsobuje, že od návrhu předpisu až po jeho nabytí právní moci uplyne pro občana, který se v této
oblasti nepohybuje, nekonečně dlouhá doba. Předpokladem tedy je, že vyhláška o regulaci podomního prodeje v našem městě spatří
světlo světa počátkem příštího roku.
Stanislav Machovský
starosta
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ZŘÍZENÍ BIOCENTRA – Tůně v lokalitě Dolní Padělky
Nevím, kdo byl onen pán, který za Šutrákama překročil Ladenskou
strouhu a zeptal se pracovníků Vodohospodářských staveb Břeclav, kteří
zahajovali výše uvedené dílo, cože to tam vlastně dělají. Vím však zcela
jistě, že odpověď jej mírně řečeno rozčílila. Zněla totiž takto: „Vy nevíte, že
tady bude hotel a my k němu připravujeme golfové hřiště?“ Abych jej /toho
neznámého pána/ uklidnil, tak napravím to, co pohotový vtipálek zavinil.
Město Podivín po dokončení pozemkových úprav a v souladu s
územním plánem města, který stanovuje povinnosti v oblasti životního
prostředí, nechalo zpracovat projekt na ZŘÍZENÍ BIOCENTRA – Tůně
v lokalitě Dolní Padělky a v rámci Operačního programu Životní prostředí požádalo Státní fond životního prostředí o poskytnutí dotace na
akci. V současné době dochází k podpisu smlouvy se Státním fondem
životního prostředí o poskytnutí podpory, která pokryje částku 870.350
Kč z uznatelných nákladů ve výši 916.158 Kč

podmáčením ploch a celkovou nepřístupností terénu, se stavba blíží ke
konci. V době, kdy píšu tento článek, chybí vysázet keře a stromy.
Poděkování v tomto případě patří p. Petru Berkovi, který je duševním otcem díla, stavebnímu dozoru p. Ing. Latínovi, dodavatelské ﬁrmě
VHS Břeclav a v neposlední řadě Moravské Agře Velké Pavlovice, která
zajistila bezproblémový přístup na stavbu.
Stanislav Machovský
starosta

Město Podivín
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011.,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku na veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo Města Podivín se na svém VI. zasedání dne 8.9.2011
usnesením č. VI-94-11 usneslo vydat na základě ustanovení § 10
písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvo
ření opatření směřujících k zabe pečení místních záležitostí
veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití
občanů i návštěvníků města Podivína, vytváření příznivých podmínek pro životve městě a zajišťování estetického vzhledu města.

Vytvořením členitého mokřadu vzniknou podmínky pro výskyt a rozmnožování řady vodních a mokřadních druhů živočichů a rostlin včetně
vzácných a zvláště chráněných druhů.
Obojživelníci: ropucha obecná, ropucha zelená, kuňka obecná, rosnička zelená, skokan zelený, skokan skřehotavý, skokan štíhlý.

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly
narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými
mravy či ochranou zdraví, a rovněž stanovení opatření směřujících
k zajištění čistoty a estetického vzhledu města.
Čl. 2
Zákaz činností které by mohly narušit veřejný pořádek
či způsobit znečištění veřejných prostranství

Plazi: užovka obojková.
Ptáci: potápka malá, kulík říční, chřástal vodní, rákosník velký, cvrčilka
slavíková, slavík modráček.
Mokřad zůstane otevřený, aby bylo zajištěno jeho dostatečné oslunění. V okolí tůní a na deponie zeminy budou vysazeny pouze jednotlivé stromy a malé skupiny keřů domácích druhů. Celkem 50 sazenic
vrb a dubů. I přes počáteční potíže, které byly způsobeny značným

Zřízení biocentra, tůně v lokalitě
Dolní padělky, k. ú. Podivín
Projekt, realizovaný v roce 2011, byl spoluﬁnancován Evropskou
unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním fondem
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí.
Vznikl za podpory Ministerstva životního prostředí a ministra
Mgr. Tomáše Chalupy.
Předmětem podpory byla výstavba 5 tůní v k. ú. Podivín. V rámci
realizace akce bylo provedeno vyhloubení 5 vodních tůní. V okolí realizace jednotlivých tůní byly vysázeny doprovodné dřeviny.
Celkové uznatelné náklady na akci činily 916 158 Kč, z toho
byl příspěvek z fondu Evropské unie 870 350 Kč (95 %)
a příspěvek SFŽP ČR 45 808 Kč (5 %).
Řídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Příjemce dotace: Město Podivín

(1) Je zakázáno znečišťování veřejných prostranství zejména odhazováním smetí a odpadů, včetně použitých obalů od nápojů,
tabákových výrobků a nedopalků, obalů od toxických látek, injekčních stříkaček a jehel.
(2) Na veřejných prostranstvích vymezených v příloze této vyhlášky
je zakázáno:
a) požívání alkoholických nápojů1 a
b) užívání návykových látek. 2
(3) Zákaz dle odst. 2 písm. a) této obecně závazné vyhlášky se nevztahuje na:
a) prostory zahrádek a před zahrádek umístěných u restaurací,
cukráren a kaváren,
b) dobu konání akce organizované nebo spoluorganizované
městem Podivín,
c) dobu konání akce organizované neziskovými subjekty,
d) dobu konání ostatních kulturních, sportovních nebo reklamních akcí,
e) dny 31. prosince a 1. ledna.
(4) Rada města Podivína může v případě konání kulturních a společenských akcí udělit výjimku ze zákazu dle čl. 2 odst. 2 písm.
a) této obecně závazné vyhlášky.
Čl. 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
1

§ 2 písm. k) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před
škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
2
ve smyslu § 2 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových
látkách a o změně některých dalších zákonů
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Kronika města Podivín
Rok 1910
absurdní a k její jsoucnosti majitelé škrobárny více nepřihlíželi. Poznamenávám výslovně, že dopis diktoval radní
Antonín Nebuda a Jakub Pochylý jako starosta jej podepsal
a Pavlu Baderovi odevzdal.
Co z toho následovalo? Pavel Bader předložil dopis okres.
soudu v Břeclavi a tím dosáhl, že zákaz stavby vlečky byl
zrušen, načež v další stavbě dráhy se pokračovalo až do konce.
Poněvadž obec neměla žádné jiné smluvní zástavy než-li
nedostatečně podepsanou nájemní smlouvu, musela nastoupiti
trnitou cestu žaloby za podpis smlouvy, což způsobilo mezi
obyvatelstvem nevoli a ve schůzích výboru obecního hotové
bouře.

28/1 Náhodou zjištěno z listiny „Lundenburger k.k. Berirksämtlicher Erlass“ ze dne 31. července 1860 čís. 1634, že za souhlasu p. kanovníka Frant. Binka byl chudinský fond odevzdán
do správy města. Příslušná listina nalézá se v úschově místního
farního úřadu. Počátek správy chudinského fondu u obce,
objevuje se však až účtem od 1. ledna 1869.
21/2 Koupena nová katastrální mapa v jednotlivých listech na lepence napnutá a nový parc. protokol. Za mapu zaplaceno
180,- Kor., za parc. protokol 289,- Kor.
30/4 K účelům statistickým zjišťovány tržní ceny nejdůležitějších
potravin ve všech obcích. V Podivíně byly zjištěny a oznámeny
tyto ceny:
a) Maso a tuky za 1 kg korun:
hovězí – 1,52 vepřové – 1,80 telecí – 1,52 sádlo – 2,20
b) Obilniny a mouka za 1 kg korun:
žito – 0,20 pšenice – 0,24 ječmen – 0,16 mouka - 0,46
c) Luštěniny za 1 kg korun:
hrách – 0,40 fazole – 0,24 čočka – 0,48 jáhlí – 0,36 rýže
– 0,50 mák – 0,80
d) Mléčniny, cena v korunách:
mléko za 1 litr – 0,16 máslo za 1 kg – 2,42 tvaroh za 1 kg – 0,40
e) Jiné potraviny, korun:
zelí kyselé za 1 kg – 0,20 sušené švestky za 1 kg 0,40 – 0,64
povidla za 1 kg – 0,64 vejce za 1 kus – 5 hal.
8/5

9/6

Rozvodnila se řeka Dyje a voda zaplavila celkem 1130 katastr.
jiter luk a orných pozemků. Voda však rychle opadávala,
takže role byla znovu obdělána.

10/5 Započato se stavbou dráhy do škrobárny. Stavba vlečné dráhy
způsobila v místě značné neshody a zanechala dlouhotrvající
rozladění v obecním zastupitelstvu. Po delším jednání totiž,
ujednána mezi obcí a škrobárnou smlouva, jíž obec pronajala
škrobárně obecní pozemky ku zřízení dráhy. Smlouvu podepsal
jen Pavel Bader – jako jeden společník firmy, kdežto hlavní
společník Gabriel Bader pouze telegramem z Mar. Lázní
oznámil, že s obsahem smlouvy souhlasí, leč k podpisu
smlouvy se nedostavil. Okolnost tato měla za následek, že
obec prostřednictvím svého advokáta Dra Karla Čermáka
v Břeclavi zahájenou stavbu dráhy zastavila a tímto způsobem hodlala vynutiti podpis nájemní smlouvy i od druhého
společníka firmy. Kdo však celou akci shroutil a obec do
vleklého sporu přivedl, byl starosta města Jak. Pochylý a
radní Ant. Nebuda. Ježto podrobnosti o tom zůstaly veřejnosti
utajeny, pokládám si za povinnost věc blížeji objasniti jako
bezděčný účastník.
Bylo to 13. května 1910 dopoledne, když jsem byl vyzván,
abych se ihned dostavil do hostince Ludvíka Pecůcha. Rozkaz
vyšel od starosty, a proto jsem se dostavil a ve zvláštní světničce u Pecůcha zastihl pány: starostu Jak. Pochylého,
Antonína Nebudu a – Pavla Badera. Bylo mi nařízeno, abych
napsal dopis, že obec Podivín jest ochotna majitelům škrobárny obecní pozemky na zřízení dráhy odprodati, nebude-li
prodejem pozemků finančně poškozena.
Obsah dopisu jevil se ve svém znění zcela nezávadným a ani
jeho původci nebyli si toho vědomi, jaké zlo jeho vydáním
způsobili. Tímto dopisem totiž stala se nájemní smlouva
6

31/5 Založen obecní hřbitovní fond mající účel, aby z tržních cen
za prodaná místa na zvláštní hroby na kat. hřbitově shromažďoval se kapitál a aby z úrokového výnosu se kryly výlohy
na udržování hřbitova.
Jmenováni čestní měšťané, za jichž pomoci se měla udržeti
česká většina v I. volebním sboru – židovskoněmeckými
voliči ohrožená. Jmenováno celkem 12 čestných občanů,
většinou s prominutím zásluh, zvoleni byli:
Dr Čermák Karel, advokát v Břeclavi
Fiala Josef, nadučitel v.v. v Podivíně
Hřebačka Antonín, rolník v Podivíně
Kleveta Augustýn, děkan v.v. v Podivíně
Ledl Jan, rolník v Podivíně
Michlovský Ondřej, rolník v Lanštorfě
Dr Musil Jan, knížecí vrchní správce v Břeclavi
Nebuda Antonín, rolník v Podivíně
Pochylý Matěj, rolník v Podivíně
Ing. Smrček Antonín, profesor, zem. a říš. poslanec, Brno
Šilinger Tomáš, zem. a říšský poslanec v Brně
Dr Zadražil Jan, přednosta okr. soudu v Břeclavi

14/6 Knížecí pivovar se sladovnou v Břeclavi byl pronajat čes. akciové společnosti. Akcie upsali ponejvíce čeští lidé a tím se
dostal tento v okrese důležitý podnik do českých rukou. Upisovací cena 1 akcie obnášela 400 K a značný počet akcií byl
upsán i občany z Podivína.
17/6 S bouří od Lednice přihnaly se ledové mraky a nastalo krupobití ve značném rozsahu. Obilí v tratích od Lanštorfa a od
Bilovska bylo místy velmi poškozeno.
5/9

Dlouho trvajícími a vydatnými dešťmi opět se rozvodnila
řeka Dyje a zaplavila pozemky téměř až po samou dráhu.
Úroda na polích byla úplně zničena a uchytil-li někdo jistou
část bramborů, neuchránil je od hniloby.

31/12 Koncem roku provedeno všeobecné sčítání lidu dle stavu
31. prosince 1910. Sčítací práce prováděli čtyři sčítací
komisaři a obecní přehled zpracoval obec. tajemník. V obou
obcích – městské i židovské napočteno 2860 obyvatel, bydlících ve 483 domích a tvořících 643 domácností. Podle
pohlaví bylo 1398 mužů a 1462 žen, dle národnosti 2515
Čechů, 328 Židů, 17 jiných, dle náboženství bylo 2454 řím.
kat., 1 evangelík a 405 israelitů.
-rm-
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Vážené paní starostky, vážení páni starostové, akcionáři,
dostáváte do rukou první číslo elektronického zpravodaje.
Cílem je zlepšit Vaši informovanost o práci a činnostech a.s. Hantály a zpětně získávat od Vás připomínky a podněty pro další spolupráci.

SEPARACE ODADŮ
- V současné době probíhají jednání mezi a.s. Hantály a společnostmi ASEKOL , ELEKTROWIN a EKOLAMP, které se zabývají
zpětným odběrem elektrozařízení. V průběhu následujících týdnů navštíví zástupci těchto firem spolu se zástupcem a.s. Hantály ty obce,
které dosud nemají podepsánu smlouvu o zpětném odběru , nevykazují zpětný odběr elektrozařízení a navrhnou Vám řešení dané situace.
Sběrná střediska odpadů jsou i místy zpětného odběru elektrozařízení.
- Se společností TESPRA Hodonín byl nasmlouván odběr nejen PET lahví, ale i směsného plastu a nápojových kartonů. V praxi to
znamená, ţe ostatní plast jiţ nebude končit na skládce, ale bude předán k dalšímu vyuţití a tím i zhodnocení. Mnoţství takto vytříděného
směsného plastu bude započítáno do obcí odevzdaného tříděného odpadu a bude rovněţ ohodnoceno finančně v rámci EKO-KOMu.
Tam, kde je zavedeno zvlášť třídění PET lahví a ostatních plastů, doporučujeme ponechat tento způsob. Je moţné, ţe samotné PET lahve
budou lépe ohodnoceny.
- EKO-KOM nabídl doplnění sítě kontejnerů pro tříděný odpad, tzv. zvonů. V minulém týdnu jste byli obesláni krátkým mailem. Ti
z Vás, kteří vyuţili této výzvy, budou zařazeni do projektu společnosti EKO-KOM. Kontejnery budou dodány v jarních měsících 2012
a budou obsluhovány naší společností.
- Připravujeme změnu v oblasti financování separovaného odpadu. Bude přehodnocena tolik diskutovaná částka „62 Kč/obyv./rok“,
navrţen nový systém svozu a odměn, který by měl vstoupit v platnost k 1.12012
- Společnost Hantály a.s, zvaţuje nákup zařízení na výsyp kontejnerů na sklo. Obcím by pak služba svozu skla byla prováděna zdarma.

SVOZ ODPADŮ, SKLÁDKOVÁNÍ
- V průběhu tohoto měsíce jste byli upozorněni vedoucím skládky panem Petrem Kaluţíkem na problematiku ukládání azbestu a materiálu, obsahující azbest, na skládku. Ţádáme Vás, abyste s touto skutečností seznámili nejen obsluhy sběrných dvorů, ale i občany.
- I pro rok 2012 bude připraven tzv. svozový kalendář. Pracovníci svozu Vás navštíví a bude jejich snahou zapracovat do kalendáře
všechny Vaše poţadavky- např. vyznačit nejen svoz TKO, ale i otevřený sběrný dvůr, svoz separovaného odpadu, v místech, kde nejsou
sběrné dvory pak mobilní svozy apod.

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY, VZDĚLÁVÁNÍ
- Ve čtvrtek 6.10.2011 v době od 9.00 do 14.00 hod. proběhne Den otevřených dveří ve společnosti Hantály. Bliţší informace a plakáty
budou rozeslány samostatně. Vyhodnocena bude rovněţ výtvarná soutěţ 2.st.ZŠ a SŠ na téma „Kam s ním?“ (s odpadem).
- Podané projektové žádosti na stavbu kompostárny, zajištění svozové techniky a svozových nádob pro obce, které byly podány
společně s DSO Čistý jihovýchod, byly akceptovány a je tedy vysoká pravděpodobnost získání dotace
- V měsíci listopadu bude vyhlášena soutěž pro 1.st. ZŠ ve sběru baterií – spolupráce s firmou ECOBAT. Podmínky budou zaslány
všem školám.

Přeji Vám všem hezké
podzimní dny

Ve Velkých Pavlovicích 27.9.2011

Ing. Jana Krutáková,
ředitelka společnosti
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Vážení obchodní partneři.
V poslední době se stále častěji stává, že komunální odpady a stavební odpady ze sběrných dvorů přivezené k uložení na skládku obsahují i nebezpečné odpady (nádoby od
barev, chemikálií apod.), odpady z azbestu a pneumatiky. Vzhledem k této skutečnosti si
Vás dovolujeme upozornit na zákonné povinnosti při nakládání s nebezpečnými odpady,
s odpady z azbestu a pneumatikami.

NEBEZPEČNÉ ODPADY
- Míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo materiály je zakázáno. Přípustné je pouze ve výjimečných
případech, a to se souhlasem krajského úřadu příslušného podle místa nakládání s odpady. Pokud již došlo ke smíšení nebezpečných odpadů
navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo materiály, musí být provedeno jejich roztřídění, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné a
je-li to nezbytné pro zajištění ochrany životního prostředí a zdraví lidu. Tato povinnost se nevztahuje na míšení nebezpečných odpadů, pro které
je vydán souhlas krajského úřadu.
- Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li
a) uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise, nebo
b) smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným, nebo
c) smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise.
- Má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností, jsou původce a oprávněná osoba, která s odpadem nakládá, povinni zařadit tento odpad
jako nebezpečný a nakládat s ním jako s nebezpečným.
- Nebezpečné odpady jsou ukládány na samostatnou skládku nebezpečných odpadů (odděleně).

ODPADY Z AZBESTU
- Odpady z materiálů obsahujících azbest musí být sbírány a odstraňovány z pracoviště v utěsněných obalech označených nápisem upozorňujícím na obsah azbestu – Naříz.vlády 178/2001 Sb., § 21, odst. (6), písm. c).
- Odpad přijímaný na skládku nesmí obsahovat jiné nebezpečné látky než vázaný azbest (vlákna vázaná pojivem nebo odpad z azbestu zabalený
v utěsněných obalech) – Vyhl.č.297/2005 Sb., § 7, odst. (1), písm. b).
- Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty – Zák.č.185/2001 Sb., § 35, odst. (2).

Cena za uložení za 1t odpadu obsahujícího azbest:
Základ.cena
Rekultiv.rezerva
17 06 01*
17 06 05*

Izolační materiál s obsahem azbestu
1 265,35,Stavební materiály obsahující azbest
1 565,35,-

DPH 20%

Poplatek

Celkem vč. DPH

260,-

500,-

2060,-

320,-

500,-

2 420,-

PNEUMATIKY
- Pneumatiky od osobních vozidel – bez disků (max. do velikosti AVIA)
jsou odebírány pouze jako technologický materiál pro technické za
bezpečení a uzavírání skládky v souladu s Provozním řádem skládky.
- Musí být přivezeny tak, aby je bylo možno uložit odděleně od
ostatního odpadu.

Společnost HANTÁLY bude v těchto případech postupovat
v souladu s platnou legislativou. To znamená, že odpad bude
zařazen jako nebezpečný a takto i zpoplatněn, případně nebude odpad na skládku přijat a bude vrácen k roztřídění.
V příloze posíláme Základní popis odpadu (ZPO) a Čestné
prohlášení pro případ, že bude odpad s obsahem azbestu přivezen. ZPO vyplňte, potvrďte a doručte na dispečink skládky
nebo na ředitelství a.s. Hantály v co nejkratší možné době.
Děkujeme za pochopení a zajištění respektování výše uvedených požadavků.
V případě nejasností a dotazů nás kontaktujte:
petr.kaluzik@hantaly.cz, tel.: 724 833 962, 519 430 291.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Město Podivín bude 29.10. 2011 zajišťovat svoz NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Žádáme tedy obyvatele města, aby nejpozději do
tohoto termínu níže uvedené odpady odevzdali na Sběrné středisko odpadů /dále jen SSO/.

Provozní doba SSO je: pátek
14 – 17 hod
sobota 08 – 11 hod

• znečištěné obaly od chemikálií, postřiků
• absorpční činidla
• baterie obsahující rtuť
• odpady obsahující ropné látky
• nepoužitelná a nepoužitá léčiva
• rozpouštědla
• fotochemikálie
• oleje a tuky ( ne jedlé)
• baterie, akumulátory
Jiné než tyto uvedené odpady nebudou odebrány.
Stanislav Machovský

S pozdravem, Petr Kalužík – vedoucí skládky.
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Podivínské chodníky 2011
Po nových silničních tazích v ulicích
Palackého, Sokolská
a U Dráhy, které byly
zrealizovány v roce
2010, město Podivín
pokračuje svou hlavní
letošní investiční akcí,
kterou jsou chodníky,
vjezdy a autobusové
zastávky. Kromě již
zmíněných ulic se realizují také ulice Nerudova a část ulice
Komenského.
Stavba je nyní v
plném proudu, zahajovalo se v půli srpna
a dokončení díla se
očekává na konci listopadu. V současnosti
je již vybudováno nové
veřejné osvětlení mezi
křižovatkami Palackého-Komenského a Sokolská-Revoluční, které je
součástí 5 milionové investice. Lampy osvětlují uliční prostory po každých 30 metrech z výšky 8 m.
Nová nástupiště zastávek autobusů budou jednostranné u nádraží
a oboustranné u Besedního domu. V ulici Nerudova budou vybudovány
dva nové přechody pro chodce při křížení s ulicemi 1. máje a Družstev-

zpravodaj
ní. Další dva nové přechody, které přispějí k bezpečnému přecházení
chodců, budou realizovány na ulici Palackého.
Realizace probíhá po úsecích jednotlivých ulic tak, aby vždy jedna
strana ulice byla pochozí. Chodníky jsou dlážděny v šířce minimálně
1,6 metru z betonové dlažby 200 x 100 mm na parketový vzor a doplněny opatřeními pro nevidomé. Dešťové svody ze střech domů budou
nově zapuštěny do žlabů v úrovni chodníku a vyústěny do zeleného
pásu, kde bude voda zasakována.
Tím jsme se dostali k akci navazující na chodníky, což je uliční zeleň a obnova stromořadí v ulicích Palackého a Sokolská, která je nyní
připravována k výběrovému řízení na dodavatele. Odstranění starých
pařezů již proběhlo. Plochy mezi komunikacemi a chodníky budou výškově upraveny mezi nové obrubníky se současnou výměnou zeminy.
Na jaře příštího roku potom může proběhnout sázení nových stromů a
výsev travnatých ploch.
Na základě zpracovaných variant stromů zahradní architektkou Ing.
arch. Hukovou doporučila zastupitelstvu města komise pro dopravu a
životní prostředí výsadbu jírovců. Po připomínkách některých obyvatel
ulice Palackého k velikosti dospělého stromu jírovce vzhledem k uliční
zástavbě a prostoru zastupitelstvo rozhodlo, že budou vysazeny stromy s menší celkovou výškou. Doposud se většina zastupitelů přiklonila
k okrasné třešni ptačí oproti javoru babyka.
Pravdou je, že po rekonstrukci plynovodních potrubí je tato výstavba dalším omezením pro obyvatele a uživatele dotčených ulic, které jsou hlavními
městskými spojnicemi mezi náměstím a nádražím. Nicméně za celé město mohu konstatovat, že vynaložené úsilí jak realizační ﬁrmy, tak občanů
překonávajících překážky bude odměněno jednotně dlážděnými plochami
chodníků a vjezdů do domů s celkovou obnovou uličních prostorů.
Náměty a připomínky občanů na probíhající výstavbu chodníků je
možné směřovat na MÚ Podivín nebo na technický dozor: semorap@o2active.cz.
Ing. arch. Pavel Šemora
2. místostarosta

Úprava zeleně v ulicích Sokolská a Palackého
V prázdninových měsících vyhlásilo město Podivín výběrové řízení
na likvidaci pařezů ve výše uvedených lokalitách. Zakázku získala ﬁrma Přípravné a zemní práce Jiří Krůza z Rakvic. Hodnota díla byla 178
tis. Kč. Vzhledem ke komplikacím, které nastaly při mechanizovaném
odkopání pařezů /mělce uložené telekomunikační kabely/, bylo nutno
část prací provádět ručně tak, aby nedošlo k jejich porušení (což se v
případě prvního pařezu bohužel podařilo). V současné době jsou pařezy odfrézovány do hloubky cca 30 cm pod úroveň silničních obrubníků
a vše je připraveno po dokončení stavebních prací k výměně zeminy,
zatravnění a výsadbě nových stromů.
Komise města spolu s radou města projednala návrhy Ing. arch.
Hukové, pověřené zpracováním návrhu úpravy zeleně na ulicích Palackého a Sokolská. Z doporučených návrhů komise předložila zastupitelstvu města návrh výsadby Jírovců. S ohledem na připomínky některých obyvatel ulice Palackého na nevhodnost výsadby takto
vzrostlých stromů, bylo rozhodnuto, že bude požadován nový návrh

dvou druhů méně vzrostlých dřevin, z nichž pak členové zastupitelstva vyberou. Po konzultaci s Ing. arch. Hukovou a Ing. arch. Krejčiříkem byly doporučeny varianty Třešeň ptačí - Prunus avium, Plena
a Javor babyka - Acer campestre „Elsrijk“. Doposud se většina zastupitelů přiklonila k Třešni ptačí. Výsadba dřevin a úprava zeleně
proběhne v návaznosti na dokončení vjezdů a chodníků. Do doby
dokončení, s ohledem na pohyb těžké mechanizace, není možné
k těmto výsadbám v současné době přikročit.
Město se v této oblasti mimo jiné potýká s problémem inženýrských
sítí, které jsou v lokalitě ulic Sokolská a hlavně Palackého vedeny tak
hustě vedle sebe, že nalézt vhodná místa pro výsadbu nebude vůbec
jednoduché.
Ing. Radim Mildner

O vozovce okolo stavebnin
V říjnovém zpravodaji loňského roku jsem psal o části vozovky
od stolařství Dřevín /dříve Trávníčkovo/ směrem k železničnímu
přechodu, která nebyla v majetku města a nedala se tedy rekonstruovat. Dnes už je naše. Čekáme ale na převod vozovky s pracovním názvem „okolo stavebnin Vajbar“, která je v majetku státu
a podle toho také vypadá. Převod je na spadnutí a následně bude
její rekonstrukce zařazena do investičních akcí roku 2012. Uzavře
se tak okruh, kterým budou konečně moci projet autobusy a nebudou se muset složitě obracet na pozemcích Českých drah. Z tohoto důvodu byla také autobusová výstupní zastávka přesunuta na
druhou stranu vozovky u nádraží. V rámci nového projektu, zpracovaného na vozovku „okolo stavebnin“ budou řešena nástupní
místa, parkovací plochy a úschovna kol.
Město Podivín se tak konečně za 260 tis. Kč /za tuto cenu nám
České dráhy pozemek s vozovkou prodají/ zbaví kritiky, která se
naprosto neprávem snášela na jeho bedra.
Stanislav Machovský
starosta
9
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Podivínský

O stavebních
úpravách
na PENZIONU
Jak si již řada z vás všimla, v letních měsících zahájila provoz ordinace MUDr. Vorlické
na PENZIONU. Vzhledem k tomu, že provoz
je na rozdíl od předchozího každodenní, docházelo v pátek ke kolizi s gynekologickou
ordinací MUDr. Švestky. Řešení se nabízelo
několik, žádné z nich však nevyhovovalo institucím, které mají co mluvit do organizace
a hlavně do ﬁnancování obou jmenovaných
praxí.
Zřízením samostatné gynekologické ordinace bylo jediným možným řešením spletité
situace. V současnosti probíhá /a v době vydání zpravodaje již bude dokončena/ přestavba přízemního bytu v sousedství praktické
lékařky na ordinaci MUDr. Švestky.
Aby byl zachován počet bytů na PENZIONU, dochází k úpravě zrušených prostor kanceláře a knihovny na dvě bytové jednotky. Po
dokončení stavby budou tedy k dispozici nové
malometrážní byty, ve kterých bude obytný
prostor s kuchyňským koutem, balkon, sociální zařízení a sprchový kout.
V rámci této stavby bude k ordinacím a
prostorám poskytujícím služby obyvatelstvu
zřízen bezbariérový přístup.

zpravodaj
Město Podivín, podivínští vinaři a TJ Sokol Podivín
uspořádají
v sobotu 12.11.2010 v 16 hodin v sále Besedního domu
již tradiční posezení s husou, tentokrát nazvané

„Benediktýnská husa“
A stejně tak jako vloni bude i jiné občerstvení.
Mladé víno k ochutnání dodají podivínští vinaři.
Nesoutěžní přehlídka a ochutnávka sladkých i slaných výtvorů se v minulých
letech setkala s velkým úspěchem. Takže doporučujeme všem, které /kteří/ umějí
péct, ať se předvedou.
Vstupenky budou slosovatelné, hlavní cena HUSA NA STUDENO.
Všechny ostatní podrobnosti budou na plakátech.
Město Podivín, podivínští vinaři, TJ Sokol Podivín

Stanislav Machovský
starosta

Městská knihovna Podivín
Autorské čtení pro děti se spisovatelem Janem Opatřilem 23.9.2011
Ze Žďáru nad Sázavou zavítal do naší knihovny mladý spisovatel Jan
Opatřil. Od dětství se věnuje rybaření a obor rybářství studuje na vysoké škole. Ve své nové knize pro děti Dobrodružství kapříka Metlíka
vypráví o životě ryb a vodních živočichů v rybnících a přehradách. Připravil pro děti zábavný program, ve kterém se střídalo čtení úryvků z
knihy a soutěže. Děti se tak dozvěděly spoustu zajímavostí ze života
ryb a též se zasmály vtipnému vyprávění mladého spisovatele.
Akce u příležitosti Týdne knihoven se zúčastnily všechny děti 1. stupně
základní školy. Těšíme se na setkání v příštím roce, pan spisovatel totiž
píše 2. díl Kapříka Metlíka.
Knihu zapůjčíme v knihovně nebo ji lze objednat na: www.kaprikmetlik.cz
Knižní novinky:
Pro děti:
Od jara do jara – říkadla a básničky pro nejmenší
Mašinky – první čtení pro zábavu
Příběhy stromů – pohádkové příběhy,
které popisují léčivou moc stromů
Filip na ostrově Šťastného života,
Filipova prázdninová dobrodružství,
Filipova nová dobrodružství – naučné
knihy pro 1. stupeň ZŠ – pravidla šťastného života, vztahy mezi lidmi, práva a
povinnosti, doprava-semafory, značky,
nebezpečné situace, zdravý životní styl
Vandiny tajné zápisky, Přísně tajné,
Liga proti holkám, Blesková pomsta, Šíleně slavná – humoristický
román pro dívky / 5 dílů /
Tajný spolek Škorpiona, Zachraňte faraona, Ve stínu Akropole – historické krimi
pro děti ze starého Řecka a Říma
Dotkni se výšin – po stopách slavných osobností

Pro dospělé:
Srdceboly – poslední kniha brněnské autorky Simony Monyové
Dívka s jizvou / Lustig, Arnošt / – hlavní hrdinkou je dívka, jejíž rodiče
se stali oběťmi teroru po atentátu na Heydricha. Je vychovávána v ústavu
pro rasově čisté dívky, ale i v této těžké životní situaci v sobě nalezne sílu
postavit se proti zlu a neztratit víru v lepší budoucnost
Rukopis Karla Velikého / Berry, Steve / – agent Malone se po mnoha letech pokusí zjistit okolnosti úmrtí jeho otce. Postupně získává informace, že
jeho otec velel ponorce, která se účastnila přísně tajné mise u Antarktidy.
Jak naznačil rukopis nalezený v hrobce Karla Velikého, v těch místech existovala pradávná árijská civilizace záhadného původu…
Císařova hrobka / Berry, Steve/ – hrobka prvního čínského císaře střežená
podzemní terakotovou armádou byla skryta lidským zrakům více než dva
tisíce let. Čínská vláda do ní stále odpírá plný přístup. Nalézt odpověď je
úkol pro agenta Malonea.
Kobra /Forsyth, Frederick / – tajný projekt s krycím názvem Kobra líčí boj
CIA usilující o zničení kokainového průmyslu , který zásobuje světový trh
Katedrála hrůzy, Nula stupňů volnosti /Deaver, Jeffery / – detektivní
romány
Dívky ze Šanghaje /See Lisa/ – na
počátku války, kdy na město dopadají
japonské bomby, dvě sestry odjíždějí
do Kalifornie, kam je prodal jejich otec,
aby vyrovnal svoje dluhy...
Treveryan /Maurier Daphne / – sága
anglického venkovského šlechtického
sídla v 19. st.
Rubínová zář , Nemilovaná /Andrews, Virginia / – pětidílné ságy, romány pro ženy
Čas vlků / Niedel Fr. / – historický román z doby Václava IV.

Hana Ocelíková
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Školní hřiště
Provoz školního hřiště se úspěšně přehoupl přes další prázdniny. Od doby jeho otevření pro veřejnost, hlavně pro děti ve školním věku, se
událo dost věcí, které měly vliv na chod hřiště. V první řadě to bylo vysvětlování a hlavně pochopení pravidel pro provoz hřiště, což nečinilo
problém ani tak dětem, jako některým dospělým. Zkrátka ti dospělí byli přesvědčeni, že nemusí respektovat žádná pravidla a na hřišti si můžou
dělat to, co se jim zlíbí. Je přece demokracie a každý si může dělat, co chce. Ale i to jsme zvládli. Dokonce, až na několik málo jednotlivců (ti
mají asi doma černocha nebo služku a tedy nejsou vedeni k tomu, aby po sobě uklízeli) po sobě uklízejí. Provoz se rozšířil v zimním období
o tréninky našich fotbalistů při umělém osvětlení a o prázdninách sem začala chodit děvčata i ženy cvičit Zumbu. Počty zájemců o hřiště se
ustálily mezi 25–30 uživateli / den. Také jsou zde stabilizované skupinky dětí i dospělých, kteří si na užívání zvolili svůj čas. V permanenci je
jak fotbalové hřiště, tak hřiště na košíkovou. Dětem se, když je večer pěkné počasí, ani nechce domů. A to je jen dobře. Alespoň se vyřádí na
hřišti a v Podivíně ubylo těch, kteří se věnují vymýšlení toho, jak, kde a co zničit. Popřípadě konzumaci alkoholu nebo drog. A navíc je to v
čistém a kulturním prostředí.
Oldřich Holub
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Rozloučení s prázdninami
V sobotu 27.8.2011 se již počtvrté uskutečnilo zábavné odpoledne
pro děti - „Rozloučení s prázdninami“. Letos nás přijely pobavit „Tetiny“ s programem v cestovatelském duchu, takže nechyběly orientální
tanečnice, černošky či mexikánská babička.
Během celého odpoledne mohly děti dovádět na skákacím hradu, jezdit na motorkách. Byla připravena tvořivá dílna, každý si mohl
domů odnést dřevěný rámeček ozdobený barevnou skleněnou mozaikou. A nechyběla děvčata s malováním na obličej, takže nám na místě
běhali tygříci či poletovali motýlci. Na konci dětského odpoledne byla
vylosovaná tombola a již tradičně jsme vypustili balónky za pokřiku
„Ahóóóój prázdniny“ všech přítomných dětí i rodičů.
A komu se nechtělo domů, mohl si opéci špekáčky. Tím skončila
„dětská“ část programu a plynule navázal první ročník Podivafestu.
Děkujeme za ﬁnanční podporu místním vinařům, Městu Podivín a
všem „dospělákům“, kteří nás podporují .
Letošní prázdniny jsou tedy za námi a my se budeme těšit na setkání se všemi podivínskými i přespolními na dalších akcích Podivínských maminek a Města Podivína:

„Setkání s Mikulášem“ v sobotu 3.12.2011 na hodovém sóle v Podivíně. Připraven
je předvánoční jarmark.

Berková Markéta, Jeřelová Hana , Kratochvílová Monika

Podivíni na 60.LCH
Loutkářský soubor Podivíni se zúčastnil dne 1.7.2011 národní přehlídky amatérských loutkářů: Loutkářská Chrudim. Letošní ročník byl
jubilejní, už po šedesáté se sešly nejlepší loutkářské soubory z České
republiky v městě Chrudimi. LS Podivíni reprezentoval město Podivín a Jihomoravský kraj představením pro děti Skákavá Princezna.
Celkem jsme sehráli v jednom dnu tři představení, první a druhé pro
veřejnost, třetí pro odborné publikum a porotu. Hráli jsme na malé scéně divadla Karla Pipicha, což byl docela malý, ale příjemný prostor.
Hrálo se nám dobře, všichni se snažili, co mohli, aby ze sebe dali to
nejlepší. Soubor účinkoval ve složení: Jana Crhová, Eva Kavanová,
Tomáš Gála, Svatopluk Hřebačka, Roman Kratochvíl, Vlastimil Ondrišík , Leonard Vaněk a Edita Kovaříková. Po posledním představení
jsme si vydechli, že je to za námi, a připravovali jsme se na diskuzi
o představení s porotou. Diskuze probíhala ve sportovním duchu výkopů a přihrávek a myslím si, že korektním způsobem. Byli jsme i
pochváleni a naopak nám byly vytknuty i chyby. Za ty roky, co jsme
už účinkovali na Loutkářské Chrudimi, to bylo asi jedno z nejlepších
hodnocení i přesto, že jsme nezískali žádné ocenění. Ono není snadné
nést kůži na trh, hlavně když je ten trh republikového formátu.
Za LS Podivíni Vlastimil Ondrišík

Srdečně Vás zveme na

Vánoční tvořivou dílnu

26. 11. 2011
• 14:00-17:00
• Skautská klubovna
• 50Kč (na materiál)
12.YMCA-SKAUTský oddíl
Podivín
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NAHLÉDNUTÍ DO MŠ
První krůčky k hudbě
Hudební škola Yamaha zve rodiče a děti od 1,5 do 4 let k pravidelnému setkávání s písničkou a tancem. V „Prvních krůčcích„
se společně s Vašim dítětem seznámíte s Méďou a chobotničkou
Jájinkou, budete mít možnost sledovat, jak se děti zapojují do
společných aktivit. Patří se rytmizace s jednoduchými hudebními nástroji, hra s padákem, kreslení, stříhání apod.
Výuka probíhá každý čtvrtek od 16 hod. v prostorách tělocvičny mateřské školy.
Bc. Jana Crhová

PODĚKOVÁNÍ ZA PRÁCI
Dne 30.6.2011 odešla do důchodu paní učitelka Jarmila Hošková, která na naší mateřské
škole působila řadu let. Děkujeme jí tímto za její
práci a loučíme se s ní jakožto s učitelkou.
V letošním školním roce bude působit na MŠ
jako asistent pedagoga.
Kolektiv zaměstnanců MŠ

Poděkování
Kolektiv učitelek mateřské školy děkuje paní
Ivetě Swaté a panu Jindřichu Štěpinovi za
sponzorské dárky pro děti.
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NAHLÉDNUTÍ DO MŠ
Seznamujeme veřejnost s výňatkem Vlastního hodnocení
mateřské školy v Podivíně za školní rok 2010/11

1. Materiálně technické podmínky mateřské školy
Materiální podmínky školy jsou ve velmi dobré kvalitě. Třídy jsou vybaveny dostatečným množstvím hraček i pomůcek, které jsou průběžně doplňovány. Prostředí je estetické, velmi pěkně upravené, k výzdobě
je využíváno dětských prací a fotograﬁí ze života školy. Také zahrada je
dostatečně velká a členitá.
V minulém školním roce se nám ve spolupráci se zřizovatelem
podařilo:
• Pořídit nové šatny pro děti
• Zařídit sborovnu
• Postavit na hřišti pergolu
• Dovybavit třídy novým nábytkem, divadélky, učitelskými
katedrami
• Rozdělit dětská WC příčkami
• Opravit plot kolem školy
• Opravit střechu
• Získat zdarma počítače do tříd
• Vydat knihu MŠ Podivín 2010/11

Plánujeme:
• Zprovoznit počítače ve třídách
• Vytvořit prostor pro prezentaci akcí našich partnerů ( Podivínské
maminky, Ratolest, Dramaťáček,atd.)
• Zrekonstruovat elektroinstalaci školy, podlahy (dle ﬁnančních
možností zřizovatele)
• Vymalovat budovu
• Snížit náklady na vodné ( již nainstalovány úsporné hlavice)
• Pořídit nový nábytek do umýváren
• Doplňovat nový nábytek do tříd
• Udržovat a obměňovat estetickou úpravu všech prostor
• Modernizovat kuchyni
• Vydat knihu MŠ Podivín, ale jinou formou
• Pokračovat v umožnění zájmových kroužků prostorách v MŠ:
Po- Ratolest, Út – Dramaťáček, St –Edukačně stimulativní skupiny
pro rodiče a děti, Čt- První krůčky k hudbě, Po, Čt – angličtina.
• Informovat veřejnost o dění na MŠ na webových stránkách
školy a v Podivínském zpravodaji

2. Průběh vzdělávání
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu, který jsme společně vytvořily v srpnu 2010 a inovovaly v září 2011.
V pedagogické části se nám v minulém školním roce podařilo:
• Zpracovat nový ŠVP – v šatnách aktualizace
• Zřídit nové webové stránky
• Zavést nové projekty:
• „Škola nanečisto“, zlepšit spolupráci se ZŠ
• Uspořádat besedu pro rodiče s učitelkami budoucích prvňáčků
na téma Školní zralost
• Proškolit učitelky a zavést program Edukačně stimulativní
skupiny pro rodiče a děti
• Uspořádat podzimní, vánoční a jarní tvoření rodičů s dětmi
• Otevřít školu více veřejnosti- pozvat starších občany do MŠ,
uspořádat karneval a pasování školáků pro veřejnost
• Pokračovat v MDS
• Proškolit dvě logopedické preventistky
• Zrealizovat plavecký výcvik pro předškoláky
• Uspořádat besídky pro rodiče a přátele
• Zorganizovat výlet
• Zorganizovat pro děti spoustu kulturních a hudebně zábavných
pořadů
• Uspořádat inspirativní setkání učitelek z okolních MŠ – Velké
Bílovice, Rakvice v MŠ Podivín

3. Výsledky vzdělávání
Výsledky vzdělávání jsou průběžně konzultovány na pedagogických
radách. Řeší se úroveň získaných kompetencí. Hledáme nové cesty a
způsoby zvyšování kvality výchovně vzdělávacího procesu. Byla provedena SWOT analýza školy, zváženy možnosti dalšího rozvoje školy
a vzdělávání dětí.
Pravidelně hodnotíme individuální vzdělávací potřeby dětí. Celkovou autoeveluaci školy provádíme na konci školního roku a na jejím
základě inovujeme Školní vzdělávací program.
Dětem vytváříme kvalitní a bohatou nabídku činností.

Závěry a opatření
Sledujeme a připravujeme se na zavádění standardů předškolního
vzdělávání.

Plánujeme:
• Společná tvoření s rodiči – podzimní dýňování, vánoční a
velikonoční tvoření
• Depistáž, logopedické vyšetření dětí
• Mikuláš – dárky pro děti
• Beseda s učitelkou budoucích prvňáčků
• „Přijďte za námi omládnout“
• Vystoupit s dětmi pro Svaz invalidů
• Besídky pro rodiče a přátele
• Plavání pro předškoláky
• Výlet do ZOO Hodonín
• Uspořádat divadla a hudebně zábavné pořady pro děti
• Karneval a rozloučení s předškoláky
• Realizovat s dětmi pololetní projekt „To jsem já“
• Tablo předškoláků
• Setkání učitelek v MŠ Rakvice
• Vystoupení dětí při „Vítání občánků“
• Závěr z kontroly 26.8.2011 PaedDr.J.Mikáč – hodnocení:
„Škola zajišťuje nadstandardní péči o žáky a vytváří nadprůměrně
kvalitní nabídku“
• ……….chceme udržet, zlepšovat

Závěry a opatření
Problém který nás trápí je velká naplněnost tříd, která způsobuje menší
možnost individuálního přístupu k dětem. Přesto se nadále budeme
snažit k dětem přistupovat s maximálními ohledy.

Setkání s kolegyněmi
V přípravném týdnu pozvala paní ředitelka L. Studená učitelky
z Rakvic a Velkých Bílovic na společné setkání do naší mateřské
školy.
Sešlo se nás celkem 18. Byla to příležitost předat si své zkušenosti, poznatky z práce s dětmi, vzájemně jsme měly možnost
se blíže poznat a navázat tak přátelské vztahy. Kolegyně z okolí
poznaly prostory naší mateřinky se zahradou, prohlédly si knihu
o MŠ v Podivíně. Vzhledem k tomu, že bychom rády pokračovaly
i v dalších letech, a tím vytvořily tradici, přijaly jsme pozvání do
Rakvic v průběhu letních prázdnin příštího roku.
Za MŠ Podivín Bc. J. Crhová

Ředitelka MŠ
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NAHLÉDNUTÍ DO MŠ
Plán akcí na školní rok 2011/12
MŠ Podivín, Sadová 864
(plán může být průběžně doplňován)

Září

8.9.v 15:00 - Podzimní tvoření s rodiči- DÝŇOVÁNÍ
27.9.v 10:45 - Kašpárkova škola

Říjen

19.10. v 9:30 – Krtek a princezna

Listopad

Návštěva výstavy exotického ptactva
Dušičky- uctění památky zesnulých
22.11. v 10:30 – Sněhurka a sedm trpaslíků

Prosinec

Vánoční tvoření s rodiči
- Vánoční koncert - žesťové kvarteto

Leden

Zahájení programu Edukačně- stimulativní skupiny
Přednáška učitelky budoucí 1. třídy
Návštěva základní školy před zápisem do 1.třídy
12.1.v 10:30 - Bacily

Únor

14.2. v 9:30 – Kouzelník
Průběh programu Edukačně- stimulativní skupiny

Březen

„Přijďte za námi omládnout“, pozvání pro starší občany
15.3. v 10:45 – Krakonošova velikonoční píšťalka
Průběh programu Edukačně- stimulativní skupiny

Duben

Jarní tvoření s rodiči
Návštěva Dálničního oddělení policie
11.4. v 10:30 – O tříhlavém drakovi
Průběh programu Edukačně- stimulativní skupiny

Květen

Besídky pro rodiče a přátele
„Škola nanečisto“ program spolupráce MŠ a ZŠ
22.5. v 10:45 – Veselé pohádky
Plavecký výcvik pro předškoláky
Vystoupení dětí pro Svaz invalidů
Průběh programu Edukačně- stimulativní skupiny

Červen

Den dětí- zábavný program
2.dětské hody, pomoc s organizací městu Podivín
Ukončení programu Edukačně- stimulativní skupiny
Výlet
Vystoupení „Dramatického kroužku“
26.6. v 15:00 -Rozloučení s předškoláky, karneval

Z Á K L A D N Í Š KO L A
Organizační informace pro školní rok 2011/2012
Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začal ve všech
základních školách, středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2011. Vyučování bude v prvním
pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2012. Období školního vyučování
ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2012.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2011.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2011
a skončí v pondělí 2. ledna 2012. Vyučování začne v úterý
3. ledna 2012.
Zápis do I. ročníku povinné školní docházky ZŠ Podivín proběhne
18.01. 2012.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2012.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny takto:
06.02. – 12.02. 2012.
LVK 6. – 9. ročník v délce jednoho týdne od 28.01. 2012 – 03. 02. 2012,
Těchonín –Celné.
VIII. školní ples se uskuteční v pátek 02.03. 2012.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 05. dubna a pátek
06. dubna 2012.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 2012 do neděle
02. září 2012.
Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne v pondělí 03. září 2012.
Pro školní rok 2011/2012 při přijímání ke vzdělávání ve středních
školách:
•Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále
jen uchazeč) může podávat až 3 přihlášky pro prvé kolo
přijímacího řízení (§ 60 odst. 7 školského zákona), vzory
tiskopisů jsou zveřejněny na
www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory.
•Uchazeč odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání ne již
prostřednictvím základní školy, ale řediteli střední školy do
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15. března 2012, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2011.
•Ředitel střední školy je povinen pro první kolo přijímacího řízení
vyhlásit nejméně 2 termíny pro konání přijímací zkoušky,
pokud o jejím konání rozhodl (§ 60 odst. 2 školského zákona).
•K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole, je
zaveden zápisový lístek (viz § 60 odst. 20 a § 60a školského
zákona)., který Vám vydá ředitel ZŠ
•Ředitel střední školy může v rámci dalších skutečností hodnotit
uchazeče i podle výstupního hodnocení na základě § 60 odst. 13
písm. d) školského zákona, pokud jej uchazeč k přihlášce přiloží
(jaký důraz na něj bude kladen, je vhodné uvádět v kritériích
přijímacího řízení).
•Vyhláškou č. 671/2004 Sb., nově ve znění vyhlášky č. 394/2008
Sb., se stanoví pro prvé kolo přijímacího řízení jednotně
termín přijímací zkoušky ve středních školách (pokud je vyhlášena) v pracovních dnech od 22. dubna do 7. května 2012
(týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií). Dny konání
zkoušky stanoví ředitel střední školy.
Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
budou konány v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2012.
Internetové stránky naší základní školy – nahlédněte
www.zs.podivin@indos.cz
Státní svátky České republiky
1. leden
Den obnovy samostatného českého státu
8. květen
Den vítězství
5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa
28. září
Den české státnosti
28. říjen
Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad Den boje za svobodu a demokracii
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12. březen
Ostatní svátky
1. leden
9. duben
1. květen
24. prosinec
25. prosinec
26. prosinec

Nový rok
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční

Významné dny České republiky
27. leden
Den památky obětí holocaustu a předcházení
zločinům proti lidskosti
8. březen
Mezinárodní den žen

28. březen
7. duben
8. duben
5. květen
15. květen
1. červen
10. červen
27. červen
26. září
11. listopad
20.listopad

Den přístupu České republiky k Severoatlantické
smlouvě (NATO)
Den učitelů
Den vzdělanosti
Mezinárodní den Romů
Květnové povstání českého lidu
Den rodin
Mezinárodní den dětí
Vyhlazení obce Lidice
Den památky obětí komunistického režimu
Evropský den jazyků
Den válečných veteránů
Den přijetí Úmluvy o právech dítěte

První den ve školním roce 2011/2012
1. září 2011 v 7:40 hod. se na chodbách naší školy opět ozývalo po
dvouměsíční pauze „švitoření“ žáků, abychom ve třídách po prázdninách slavnostně zahájili nový školní rok.
V letošním školním roce zahajujeme celkem s 208 žáky, což je o 3
méně než v minulém roce.
V přehledu počtu žáků lze vyčíst, že nejvíce jich máme v 2., 4. a
5. ročníku, proto jsem přistoupil na dělení hodin českého jazyka
a matematiky.
Třída

Jméno třídního učitele

Počet žáků

I. A
I. B
II.
III.
IV.
V.
VI. A
VI. B
VII.
VIII.
IX.

Mgr. Jana Mrázová
Mgr. Anna Racková
Mgr. Martina Poláchová
Mgr. Miriam Babičová Šilhanová
Mgr. Jana Malinová
Mgr. Zlatka Floriánová
Mgr. Jitka Harnušková
Mgr. Pavla Schallenbergerová
Mgr. Jindřich Horňák
Mgr. Dagmar Mačicová
Mgr. Markéta Svobodová

16
17
24
20
25
25
14
16
20
18
13

Návštěva knihovny
V pátek 23. září nás vedoucí Městské knihovny v Podivíně paní
Hana Ocelíková pozvala na besedu s mladým začínajícím spisovatelem Janem Opatřilem. Během dopoledne se v knihovně vystřídaly
všechny děti od 1. do 5. třídy naší školy.
Jan Opatřil pořádá autorská čtení spojená s prodejem své knížky v
rámci projektu Celé Česko čte dětem. Taková předčítání rozvíjí jazyk,
paměť i představivost, vytváří pevná pouta mezi dětmi a dospělými.
Kniha, kterou nám autor představil se jmenuje Dobrodružství kapříka Metlíka, vyšla na začátku roku 2011 a mohou ji číst nejen děti,
ale i jejich rodiče. Pojednává o přátelství a lásce, viděné očima malého kapra, který se určitě stane kamarádem každého čtenáře.
Jan Opatřil, kterému je teprve 22 let, nejen píše, ale i sám ilustruje.
Své povídky a články publikuje v časopisech Rybářství, Kajman a
na internetovém serveru www.mrk.cz. V současné době studuje obor
Rybářství a ochranu vod na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
Mladého sympatického spisovatele je třeba pochválit, jelikož děti
velmi zaujal a pobavil, soutěživou formou udržel jejich pozornost a
nadšení. Děti určitě doma přemluví rodiče, aby jim tuto knihu koupili.
Hodina strávená v knihovně se jim líbila, všichni si odnesli pěkný
zážitek. Přáli bychom si, aby takové setkání nebylo poslední.
za 1.stupeň ZŠ
Anna Racková

Pedagogové bez třídnictví:

Mgr. Jana Leblochová
Mgr. Jiří Medek
Mgr. Ladislav Richter
Bc. Alena Veselá
pí Věra Holubová

Výchovný poradce:
Zástupce ŘŠ:
Ředitel školy:

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

Asistent pedagoga:

Bc. Lenka Dusilová

Školní družina:

pí Jiřina Valíčková
pí Zuzana Pálková
pí Holubová

Provozní zaměstnanci:

pí Libuše Paulíková
pí Olga Čechová
pí Marie Průšová
pí Jana Syslová
p. Karel Gála

Denní rozvrhy a fotograﬁe jednotlivých tříd jsou k dispozici na internetových stránkách školy.
Všem zaměstnancům školy přeji při plnění náročného výchovně
vzdělávacího procesu hodně sil a pracovní pohody.
M. Cagášek, ředitel ZŠ

EU peníze školám
Už je tomu rok, co jsme se zapojili do projektu vyhlášeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy „Zlepšení
podmínek pro vzdělávání na základních školách – EU peníze
školám“.
Po zpracování žádosti a následném schválení naše škola v
letech 2011-2013 obdrží dotaci ve výši 1.175.844,- Kč.
Tyto finanční prostředky jsou využívány pro dělení hodin
českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, německého
jazyka a informatiky. Dále na finanční ohodnocení pedagogických pracovníků za zpracování výukových materiálů, které využijí i ostatní vyučující. Avšak největší část těchto prostředků
jde na zlepšení podmínek pro vzdělávání
(PC učebny, učební pomůcky, notebooky pro pedagogické
pracovníky), podporu interaktivní výuky, zakoupení audiovizuální techniky a po rekonstrukci „přístavby“ na vybavení jazykových učeben.
M. Cagášek
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1. září 2011 se
zapíše hluboko
do paměti dětí, které zasedly
poprvé do školních lavic. A nebylo jich málo. 33 malých žáčků prvňáčků,
kteří dosud navštěvovali mateřskou školu a
kteří přišli v doprovodu svých rodičů, bylo
napnuto očekáváním, co se bude dít. Nejprve je několika povzbuzujícími větami přivítal
pan ředitel i pan starosta a poté se všichni s
třídními učitelkami Janou Mrázovou a Annou
Rackovou a rodiči přemístili do svých tříd.
Tam je čekal dáreček v podobě balíčku se
školními potřebami, ale nejen to. Třídy totiž
zářily novotou – nové podlahy, nově vymalované stěny, hezký nábytek, milá a příjemná
výzdoba.

Poprvé ve škole
Všem dětem zářila očka a bylo znát, že se
do školy moc těší. My, jako třídní učitelky, jsme
již většinu žáčků poznaly, jelikož jsme v rámci
úzké spolupráce s mateřskou školou několikrát v minulém školním roce s dětmi pracovaly
a hrály s nimi na školu „nanečisto“.
Teď už máme jeden měsíc společné práce
za sebou a děti si postupně zvykají na nové požadavky a činnosti související s výukou. Sedět
klidně v lavici, dávat pozor a dělat to, co říká
paní učitelka, není vůbec lehké pro neposedné
a hravé šestileté děti. Prozatím jsou vyučovací
hodiny o délce 45 minut pro ně velmi dlouhé

a zdají se jim být nekonečné. I
přesto, že do vyučování vkládáme
různé hry, čteme pohádky, cvičíme a snažíme se dětem hodiny
odlehčit, vyrovnat se s tímto faktem není pro
prvňáčka snadné: někdy je nových věcí příliš
mnoho najednou, některé přicházejí náhle a
děti jsou často i brzy unavené.
Ale uběhne zase další měsíc, a všechno může být už úplně jinak. Na školu jsme
si museli zvykat všichni a nakonec jsme to
dokázali. Tak proč by to nezvládli i naši noví
prvňáčkové. Držme jim palce, aby se jim ve
škole líbilo a popřejme jim mnoho úspěchů a
samé jedničky.
Jana Mrázová, Anna Racková
třídní učitelky I.A a I.B

UČ SE, SYNU, MOUDRÝM BÝTI
Využili jsme nabídky Městského muzea Břeclav a navštívili s žáky
6. ročníku výstavu s názvem „Uč se, synu, moudrým býti“, která byla
spojena i s 90 minutovým vzdělávacím programem.
Žáci usedli do starých dřevěných lavic a přenesli se tak o sto let
zpět v čase doby Rakousko-Uherska. Příjemnou formou se dozvěděli
spoustu zajímavého o vybavení tehdejších škol, o způsobu výuky, ale
také o účinných výchovných metodách, jakými bylo například klečení
v rohu místnosti s poleny na předpažených rukou nebo švihnutí rákoskou, nezbytnou pomůckou každého učitele.
Náš průvodce programem v roli tehdejšího vesnického učitele navodil přísnou atmosféru rakouského školství a během výkladu a zkoušení káral žáky za
to, že se při odpovědi nehlásili, nepovstali nebo že nemluvili zřetelně.
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Na lavicích před žáky ležely břidlicové tabulky, do kterých si mohli rydlem zkusit napsat pár slov. Na pokyn „pana učitele“ vykroužili
svým krasopisem text „Královské město Podivín“.
Ve druhé části prohlídky pak byli žáci seznámeni i s dobovými
učebními pomůckami, prohlédli si expozici pomůcek pro výuku fyziky, biologie, přírodopisu, ale i staré školní dokumenty, jakými bylo
vysvědčení nebo třídní knihy.
Nahlédli jsme také do tehdejšího učitelského kabinetu.
Devadesát minut v muzeu uteklo rychle, ale bylo to hlavně díky
tomu, že program byl pestrý a my jsme se nenudili. Žáky výstava zaujala a jistě si z ní odnášeli spoustu prožitků i nových informací.
P. Schallenbergerová
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Poznáváme Anglii
přes Tower Bridge, který se nám otevřel, minuli jsme královský křižník
HMS Belfast, naposledy se svezli metrem a vystoupili u O2 arény. V
metru i u arény jsme potkávali množství rodin převlečených za Šmouly. Došli jsme si na parkoviště k autobusu, naši hodní řidiči Petr a Petr
nám připravili teplé párky a po večeři jsme se vydali na zpáteční cestu
domů. Cesta domů bývá vždy kratší a nám se podařilo vjet do eurotunelu podle naší průvodkyně prý výjimečně brzy a do Podivína jsme se
vrátili v neděli odpoledne. Viděli jsme hodně zajímavých míst, procvičili angličtinu, seznámili jsme se s novými lidmi a zůstane nám nejen
množství fotograﬁí, ale hlavně krásné vzpomínky.
J. Harnušková

ARMWERSTLLING NA NAŠÍ ŠKOLE
21. června se v dopoledních hodinách vydala skupinka žáků naší
školy (Kateřina Masaříková, Natálie Glížová, Jiří Čapka, Lukáš Talacek, Štěpán Michal, Vendula Glížová, Jan Harnušek, Bohdan Růžek
a Viktor Šemora) se svým pedagogickým doprovodem (Mgr. Dagmar
Mačicovou a Mgr. Jitkou Harnuškovou) na studijní vzdělávací zájezd do
Velké Británie. Cestovali jsme se studenty z ostravského sportovního
gymnázia. Čekala nás dlouhá cesta, ale všichni jsme ji zvládli. Do Británie jsme se dostali eurotunelem. Nejnáročnější byl právě příjezdový
den. Po dni a noci strávené v autobuse nás čekala celodenní pěší prohlídka Londýna. Autobus jsme opustili u Londýnského oka, prošli jsme
kolem budovy Parlamentu, Westminsterského opatství a stáli na místech, na kterých pár dnů před námi stál královský novomanželský pár.
Přes mříže jsme nahlédli do Downing Street. Pravé londýnské počasí
jsme poprvé okusili na Trafalgar Square, kde trochu mrholilo. Deštík
nás neodradil a směřovali jsme dál k Buckingham Palace a sledovali
nezapomenutelnou výměnu stráží. Byl to opravdu zážitek! Poté jsme si
chvíli odpočinuli v St. James´s Parku. Na nejrušnějším náměstí – Piccadilly jsme zmokli řádně a rádi jsme se schovali v metru, které nás
dopravilo na světoznámou nákupní ulici Oxford Street . Naše průvodkyně nám dala několik typů na dobré obchody a na dvě hodiny jsme
se rozešli. K Londýnskému oku jsme se opět svezli metrem, většina z
nás si vychutnala pohled na Londýn z výšky a už se blížil odjezd do
rodin. Do jaké se dostanu? Domluvím se? Budou na mě hodní? Spousta otázek napadala každého. Cestou nás však průvodkyně uklidnila a
dala užitečné rady. Rodiny už na nás čekaly a brzy jsme zjistili, že jsou
všechny fajn.
Další den jsme si nejdříve užili větrného počasí na Stonehenge.
Dokonce jsme viděli i průvod druidů a při odjezdu již stáli uprostřed
kamenů. Domácí nám řekli, že jsme měli štěstí, chodívají tam jen v
době slunovratu. Druhou zastávkou bylo malebné městečko Salisbury,
kde se nachází katedrála s nejvyšší věží v Anglii. Uvnitř katedrály jsme
měli mimo jiné možnost prohlédnout si Magnu Chartu. Po návratu do
rodin již bylo o čem vyprávět.
Dopoledne třetího dne si užili hlavně chlapci. V Duxfordu jsme se
procházeli po rozsáhlém areálu největšího leteckého muzea v Evropě
a bylo co obdivovat. Také jsme byli upozorněni na to, že právě v těch
místech se připravovali a žili naši slavní letci v době druhé světové války. V hangáru číslo čtyři o nich byla krátká zmínka a je zde vystaveno i
vozidlo, které věnoval Tomáš Baťa a sloužilo jako sanitka.
Odpoledne jsme si užívali atmosféru univerzitního města Cambridge, projeli jsme se na lodičkách a viděli nejznámější koleje. Návrat
do rodin se protáhl,protože jsme se dostali do dopravní zácpy. Každý
jsme si užili poslední večer ve svých rodinách a byl před námi poslední
den a opět v Londýně. Zahájili jsme ho prohlídkou královské observatoře Greenwiche a námořního muzea. Lodí jsme se pak dopravili k
Toweru. Na prohlídku všeho, co nabízí, bychom potřebovali snad víc
než jeden den. Vystáli jsme si vskutku dlouhou frontu na korunovační
klenoty, vyfotili havrany, místo, kde byly sťaty hlavy nejen manželek Jindřicha VIII., Bílou věž a už jsme museli k autobusu. Naše cesta vedla

Ve spolupráci s předsedou oddílu armswerstllingu uspořádali
naši žáci soutěž v páce. Klání se uskutečnilo v cvičebně ZŠ za účasti
18 závodníků z 6. – 9. tříd.
Soutěžilo se v kategoriích děvčat a chlapců. Po úporných bojích
byly dosaženy tyto výsledky:
Děvčata: 1. Adriana Slámová, 2. Kristýna Líčková, 3. Nina Kingová
Chlapci: 1. Štěpán Plundrák, 2. J. Petřík, 3. Daniel Kadlec
Blahopřeji nejen vítězům, ale i ostatním soutěžícím, kteří předvedli
výborné výkony.
Dále bych chtěl poděkovat zástupcům oddílu armswerstllingu z našeho města, kteří pomohli s organizací a zajistili odměny pro soutěžící.
Miroslav Cagášek
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Z Á K L A D N Í Š KO L A

Sběr starého papíru
Ředitelství ZŠ Podivín dává na vědomí, že ve dnech 9. 11.
– 10. 11. 2011 bude probíhat „Sběr papíru“. Jako obvykle
bude tříděn dle směsi novin, letáků a časopisů bez příměsi ostatních papírů a dále dle vlnité lepenky bez ostatních příměsí. Polovina získané částky za sběr zůstane třídám a druhá polovina částky
bude vložena na fond SRPDŠ.

Celorepubliková soutěž
„Zátopkova štafeta“
„Zátopkova štafeta“ se stala sportovní tradicí na úvod školního
roku.
Celkem se zúčastnilo 140 chlapců a děvčat. Žáci 1. – 7. tříd měli trať
dlouhou 5 km a žáci 8.- 9. tříd běželi celkem 10 km.

Výsledky:

I. stupeň:

1. a 2. ročník: výsledný čas 19 minut 39 vteřin
Nejlepší běžci: 1. J. Řezáč, 2. S. Pekaříková, 3. K. Rejentíková
2. a 3. ročník: výsledný čas 17 minut 53 vteřin – nový rekord školy
Nejlepší závodníci: 1. M. Puzrla , 2. R. Tréšek, 3. V. Kalužík
Vyvrcholením naše sportovního snažení - Odznak všestrannosti
olympijských vítězů“ byla beseda s olympionikem F. Jursou (dráhový
cyklista, letni olympijské hry 1956 v Melbourne) a předání nejlepším
sportovcům naší školy diamantové odznaky OVO.
Bylo nepřehlédnutelné, jak se žáci aktivně zapojili do besedy, která
se uskutečnila 14. 6. 2011 ve školní cvičebně. Na závěr předal F. Jursa
nejlepším žákům již zmíněné odznaky a uspořádal autogramiádu.
Miroslav Cagášek

4. a 5. ročník: výsledný čas 15 minut 23 vteřin
Nejlepší běžci: 1. V. Rejentík, 2. H. Mildnerová, 3. D. Kostrhun

II. stupeň

Štafeta 6. – 7. tříd: čas 14 minut 37 vteřin
Nejlepší běžci: 1. J. Předínský (rekord školy), 2. M. Petřík, 3. J. Savara a N. Důbravová (rekord školy)
Štafeta 8. – 9. tříd: čas 34 minut 42 vteřiny
Nejlepší závodníci: 1. Š. Plundrák, 2. D. Chrástek, 3. V. Viskot
Běhu se zúčastnilo 68% žáků naší školy, kterým děkuji za předvedený
sportovní výkon.
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Sokol v tomto
školním roce
Sokol patří v Podivíně k organizacím s
dlouholetou tradicí. V letošním školním roce
to bude dokonce již 140 let, kdy vznikla podivínská jednota. Letos tedy zavzpomínáme
na tuto dlouhou historii, ale dnes se chci
věnovat tomu, co nás čeká v tomto školním
roce. V září začala činnost sportovních oddílů pro děti i dospělé. Nejmenší děti (od 2
let) se mohou přijít vyřádit i něco naučit do
oddílu Rodiče s dětmi, o něco starší děti již
bez doprovodu rodičů do Pohybových her
(pro předškoláky a čerstvé školáky). Školáci se učí v oddíle Všestrannosti základům
gymnastiky, atletiky a šplh. Dorost a dospělí
mají na výběr z různorodých sportů – Aerobic, Zumba, Breakdance, Zdravotní tělocvik, Florbal, Armsport nebo Stolní tenis.
A nesmíme zapomenout na aktivitu z jiného
soudku, která ale k podivínskému Sokolu neodmyslitelně patří, a to je Divadelní soubor,
který chystá premiéru. Zájemci o zapojení do
těchto oddílů se mohou podívat na rozvrh ve
vývěsce na Besedním nebo na
www.sokolpodivin.estranky.cz/clanky/rozvrh.html.
A co chystá Sokol v letošním školním
roce kromě divadelní premiéry? 27.října to
bude tradiční vzpomínková akce ke vzniku
ČSR v Tyršově sadě (park vedle zdravotního
střediska) a 28.10. sázením lípy státnosti na
Starém koupališti (což je krásný kout přírody
u ramene Dyje směrem k Janohradu). V listopadu si přijdou na své milovníci dobrého jídla na akci Trtoň. V prosinci proběhne turnaj
ve florbale „O pohár starosty T.J. Sokol”.
Zájemci o plesy si do kalendáře mohou již
teď označit datum 4.2.2012, kdy se uskuteční
slavnostní župní ples v podivínské městské
hale. Na jaře pak budou mít svůj bál i děti,
a to maškarní. Pákaři se v dubnu utkají již
po dvanácté v závodě Velká cena Podivína
v páce. A jistě se budou pálit také tradiční
čarodějnice v Besedním. A je dost možné, že
proběhnou ještě nějaké další zajímavé akce,
které jsou zatím ve stádiu promýšlení. Budeme rádi, když se s Vámi setkáme, ať už při
pravidelném sportování, nebo na některé ze
sokolských akcí.
M.Robošová

Poděkování
Děkujeme všem
za modlitby a podporu.
Vízdalovi

zpravodaj
Stárci a „Občanské sdružení Chasa Podivín“ děkují všem, kteří se společně
s námi podíleli na přípravě a průběhu letošních Krojových hodů a hodek.
Všem srdečně DĚKUJEME.

GALERIE OSOBNOSTÍ
Nekrolog významného pedagoga, vědce a noblesního rybáře.
Do kategorie výše uvedené glosy zcela určitě patří i posmrtná vzpomínka na profesora MVDr.
Zdeňka LUCKÉHO, CSc., se kterým jsme se rozloučili v obřadní síni Brněnského krematoria 23.
srpna 2011, ve věku 86 let.
Narodil se 30. ledna 1925 ve Valticích, ale mladá léta prožil ve svém bydlišti v Podivíně ještě
v době, kdy město a celé jeho okolí překypovalo panenskými vodními tůněmi, jezery a romantickou neregulovanou řekou Dyjí, pravým to rájem rybářů. A právě v této souvislosti můžeme
vystopovat i celé jeho další životní zaměření.
Po absolvování svého univerzitního studia působil jako pedagog na Vysoké škole veterinární
v Brně, kde se věnoval oboru zaměřeného na choroby ryb a včel, později působil na katedře
zahrnující péči o drůbež a lovnou zvěř.
Oduševněle o jeho působení na univerzitě i životním proﬁlu promluvil na posledním rozloučení jeho žák a pokračovatel, doktor Pavel BRAUNER, PhD. Připomenul jeho vynikající odborné
kvality učitele, jeho rozsáhlou vědecko-výzkumnou a publikační činnost v oblasti ryb i skutečnost, že stál u zrodu Velkého encyklopedického rybářského slovníku. Výstižně vystihl i jeho krásné lidské vlastnosti. Patřil k lidem, kterým se podařilo spojit osobního koníčka, kterým byly toulky
přírodou a rybolov, s celoživotní profesí. A tyto své letité poznatky a bohaté zkušenosti vlastní
i ty, které mu předala stará rybářská garda, štědře předával všem, kteří to potřebovali. Protože,
jak poznamenal doktor BRAUNER, to byl člověk elegantní, vzdělaný, nevšedně vstřícný, obdařený laskavým humorem, ale s vysokým smyslem pro povinnost.
Pokud bych mohl připojit svou skromnou osobní vzpomínku, ta se váže k našemu doktoru
LUCKÉMU při příležitosti přípravy a vydání vlastivědného sborníku PODIVÍN, v roce 1997. Na
25 stránkách této publikace se podělil znalostmi a zkušenostmi ze své celoživotní lásky v kapitole pod názvem „Historie podivínských
rybných vod a řemeslného rybolovu“.
Na každé stránce, na každém řádku,
na desítkách unikátních nákresů a
dnes již historických fotograﬁích najdete nepřeberné množství informací
a moudrostí starých rybářů. Ohromí
Vás znalost i té nejmenší tůně či koutku vhodného nahodit rybářský prut.
Proto tak těžce na něho doléhaly zásahy do tohoto kdysi líbezného
kraje, provádění inundace celého
dyjského úvalu, které se zásadním
způsobem podepsaly na pochování
kdysi rozsáhlé životodárné rybolovné
činnosti.
A když se přátelé budete toulat
končinami, které měl náš Zdeněk tolik
rád, vzpomeňte na tohoto vzácného
skromného člověka, který své srdce
a obdiv, daroval jako vzácné dědictví,
vodě a rybám Podyjí.
Vlastimil Němeček
spolusestavovatel sborníku
„PODIVÍN“
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Zájezd důchodců - Jánské Lázně
Josefa II, byla mohutnou pevností, nejvýznamnější v habsburské monarchii, patřila k vrcholným dílům evropského pevnostního stavitelství.
Rozsáhlý labyrint chodeb má celkovou délku asi 45 km. Další den jsme
navštívili zámek Ratibořice a Babič¬čino údolí. Zámek je ve správě
Národního památkového ústavu. Všechny místnosti, které jsme si prohlédli, jsou ve výborném stavu, nábytek je opět překrásný jako v zámku
v Novém Městě nad Metují.
Na zpáteční cestě domů jsme se zastavili v Hradci Králové, prohlédli největší sladkovodní akvárium u nás. Prošli jsme tunelem pod
vodní hladinou, sklo je 6 cm silné, vyrobené v Japonsku. Viděli jsme
piraně, velké arowany. Jednou týdně ryby krmí z ruky potápěč. Velmi
zajímavé.
Touto prohlídkou skončil náš výlet, v pořádku jsme docestovali
domů. Dík patří organizátorům výletu a též řidiči autobusu.
Havlová Jarmila
Dne 16. července jsme vyjeli ne 5 denní výlet do Jánských Lázní,
které jsou lázeňským městem v okrese Trutnov.
Teplý pramen byl objeven už v r. 1006, první zprávy o používání termální vody ke koupelím jsou ze 14.století. Po skončení druhé světové
války získávají Jánské Lázně celosvětový ohlas úspěšnosti léčby stavů
po dětské obrně.
Byli jsme ubytováni v hotelu Astoria. Co se týče stravování, byl to
kned¬líkový čas. Ubytování bylo dobré.
První den jsme vyjeli buď autem, nebo lanovkou na Černou horu,
vyšlapali na roz¬hlednu. Druhý den bylo naším cílem výletu Nové Město nad Metují a zámek. Zámek si koupil v r. 1908 Václav Bartoň z Dobenína, vlastnil ho až do r.1948. V devadesátých letech byl zámek vrácen
rodině v restituci. Zaujal nás velmi pěkný a zachovalý nábytek. Třetí
den jsme odjeli do města Jaroměř, jejíž součástí je i pevnost Josefov.
Tato pevnost byla vystavena v letech 1780 až 1787 z podnětu císaře

TÁBOR SENIORŮ
Centrum celoživotního vzdělávání Hustopeče letos jako loňského roku opět uskutečnilo tábor seniorů „Na stará kolena“. Ubytování
bylo u lesa v chatě Okrouhlík poblíž Jihlavy.
Pokoje jsou se sprchovým koutem, WC. Chata má spo¬lečenskou místnost s kulečníkem.
Letos tábor žil cestováním, ale
ne skutečným. Každý den byl
věnován jed¬nomu světadílu
: Afrika- Kongo, Asie - Čína ,
Austrálie, Severní Amerika Kanada, Jižní Amerika - Brazílie, Evropa - Česká republika.
Seznámili jsme se s hlav¬ními
městy, faunou, ﬂórou, různými
zajímavostmi.
Soutěžilo se mezi 2 družstvy
ve hře Motýli, Videotužka, v
papírovém pětiboji. Absolvovali
jsme Stezku odvahy, batikovali
trička, modelovali jsme z hrnčířské hlíny.
Jedno dopoledne jsme vyslechli přednášku příslušníka
Policie Jihlava a pracov¬nice
Ministerstva dopravy ČR „Senioři sobě“. Byla poučná - jak
cyklistické desatero, tak heslo
„Buďte vidět! Přežijete!“
Jeden den jsme se vypravili
do městečka Polná - prohlédli
jsme si děkan¬ský chrám Nanebevzetí Panny Marie, který je
kulturní památkou, je opravován
za přispění fondu EU, a dále
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jsme navštívili židovskou čtvrť se synagogou.
Večery se nesly ve znamení tance na karnevalu v Riu de Janeiru, pak jsme nacvičovali
country tance.
Poslední zajímavost: byli jsme v TV Nova
15.srpna jako první tábor seniorů a předpo-

slední den nás navštívila kabelová TV Hustopeče.
Letošní tábor seniorů byl ještě lepší než v
loňském roce. Takže příště jedeme znovu.
Havlová Jarmila
účastnice tábora

Podivínský
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Sloupek pro družstevníky a
vlastníky bytů
Po krátké přestávce jsem se rozhodl znovu napsat do sloupku
pro Vás o dvou bodech, které byste neměli ani trochu podceňovat.
Přispívají totiž k dobrému vedení Vašeho domu a dobrému soužití
všech obyvatel v domě.
Samosprávy (domovní důvěrníci) jednotlivých domů, ať jsou
družstevní, nebo Společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ),
by měly zpracovat a postupně doplňovat dlouholetý plán oprav domu
(alespoň na 5 let). Jedná se o to, aby obyvatelé domu měli přehled,
co je potřeba na společných částech domu opravit, v jakém období
a kolik tyto jednotlivé opravy budou asi stát. Na základě těchto podkladů se dá odpovědně zpracovat plán ﬁnančních prostředků na
jednotlivá období a z toho pak stanovit výši tvorby fondu oprav. Ze
zkušenosti vím, že většina domů má z tohoto pohledu tvorbu fondu
oprav nedostatečnou. Pokud se stane, že musí provést nutně větší
opravu, nebo se sejdou dvě větší opravy, dům zjistí, že na to nemá
dostatek ﬁnančních prostředků. U družstevních domů se někdy dala
situace řešit za určitých podmínek vnitrodružstevní půjčkou, ale to
není řešení do nekonečna. Další možností je vyřízení půjčky u bank,
ale to je podstatně dražší, a v nynější době banky vyžadují čím dál
větší záruky při vyřizování úvěrů.
V době, kde se lidé dostávají často do ﬁnanční tísně, první co
přestanou platit je nájemné. V tom případě se může dům dostat do
ﬁnančních problémů (zvláště u SVJ).
Svého času technický úsek SBD Dyje Břeclav zpracoval pro
všechny družstevní domy konkrétní plán oprav na pětileté období.
Nevím kolik samospráv s tímto dokumentem pracovalo, ale hodně
domovních důvěrníků jej pouze založilo. Měli byste se pokusit tento
materiál najít a podle něj si zpracovat nový. Pokud budete plán zpracovávat a oslovíte některé ﬁrmy za kolik by případnou opravu provedly, uvidíte, jak Vás jejich cenové návrhy překvapí. Pak snad lépe
pochopíte, proč mluvím tak rozsáhle o výši tvorby fondu oprav.
Druhou věcí, kterou se chci zabývat, je konání výročních členských schůzí (VČS) na domech. Tyto schůze se stále podceňují, při
tom je to to nejdůležitější pro obyvatele domu, kde se mají projednat
a vyříkat všechny problémy, které se týkají obyvatel domu.
V posledním loňském „Zpravodaji“ jsem Vás informoval o tom, že
v roce 2011 proběhnou volby do všech družstevních orgánů.
V některých domech se VČS nekonaly, nebo nebyly doručeny zápisy ze schůzí. V Podivíně se nekonaly schůze na 5 domech
(družstevních). U Společenství vlastníků bytových jednotek nemám
přehled, jestli výroční schůze probíhaly. Při tom, a to zdůrazňuji, je
dle stanov SBD Dyje i SVJ povinnost nejméně 1x ročně konat schůzi,
kde se projedná a schválí roční výsledek hospodaření a ﬁnanční plán
na příští rok. Samozřejmě, že se projednají další důležité body, jako
fond oprav, plán oprav nebo připomínky obyvatel domu, které se dotýkají domu. Pokud se schůze nekonají jde o porušování stanov !!!
Dne 9. března 2011 byla v zasedací místnosti Městského úřadu v Podivíně provedena volba delegátů na Shromáždění delegátů
SBD Dyje Břeclav.
Zvoleni byli:
za ulici Nerudova:
delegát – Pospíšil Jiří
náhradník – Kurková Růžena
za ulici Sadová, Revoluční, Zahradní: delegát – Hošková Jaroslava
náhradník – Urbanová Vítězslava

Zájezd STP v ČR
Ve dnech 16.7.- 21.7.2011 jsme se zúčastnili s manželem zájezdu se Svazem tělesně postižených v Jánských Lázních. V původních
pokynech bylo sděleno, že se máme s dotazy a požadavky obracet
na vedoucí zájezdu p.Vladimíra Ellingera a p. Zimmermannovou Jaroslavu. Protože mi nedělá dobře dlouhá cesta /myslím hrby atd/ byla
jsem osobně s prosbou za p. Zimmermannovou, abych nemusela sedět vzadu a hlavně ne na kole. Později nám byl zaslán rozpis sedadel
v autobusu, kde jsem zjistila, že máme sedět vzadu a hlavně na KOLE.
Všechno by šlo zařídit, jenom ochotu a dobrou vůli některých lidí.Celý
zájezd byl nějak nepodařený, neberu v úvahu už naše místa v autobusu. Ubytování se většinou dělá tak, aby se na okolní výlety jezdilo
hvězdicově, my jsme skoro pokaždé, když nebylo volno, jezdili po okolí
stejnou trasou a do dost daleko 60km i více. Nic nebylo řádně zajištěno, zájezd do Babiččina údolí až na poslední chvíli. Plán cest a rozpis,
kudy se pojede, nebyl vůbec. Ve 20 hod. se hotel uzavíral a kdo nechtěl
ležet na pokoji , musel se jít bavit do jiného hotelu. Když jsem se ptala
číšníka, proč se to uzavírá ve 20 hod., řekl, že stačilo říct a mohli jsme
se na hotelu všichni spolu bavit. A hotel nám pak byl otevřený. Kam se
pojede na výlet nikdo pořádně nevěděl, až večer nám to bylo příkazem
sděleno. Žádný přátelský přístup.
Ubytování, o tom ani nemluvím. Klíče od prvního patra předával
u oběda p. Ellinger, hlavně jeho známým, ne po řadě, ale každému
hvězdicově na stůl, nehledě na to, zda člověku chůze do II. patra nedělá potíže a ani kolik má roků. Ubytovaným ve II. patře klíče pohodil
jenom tak na stůl.
Hlavně bych chtěla apelovat na to, že to je zájezd pro tělesně postižené, kteří mají být vybráni přednostně a pak ostatní. Ale to už není moje
starost, o to se mají zajímat jiní a jiná organizace.
Doleželová Daniela

Oddíl kopané
Slavoj Podivín po roce opět slaví. V druhé nejvyšší krajské soutěži
se jen ohřál a postoupil do Krajského přeboru.
V sezóně 2010-2011 prohrál pouze dvě soutěžní utkání a s bezpečným náskokem obsadil první místo před RAFK Rajhrad. Mužstvo
Rajhradu nakonec dostalo nabídku mimořádného postupu, kterou přijalo. K nejlepší trojici hráčů patřili Karel Švestka s 21 body za 16 gólů
a 5 přihrávek, Martin Švestka s 20 body (13+7) a Očenášek Zdeněk
s 16 body (14+2). Nejlepšími nahrávači byli Martin Martečík a Jakub
Kadrnka, oba zaznamenali shodně deset brankových asistencí. Náš
tým měl také nejpevnější obranu, kterou jistil Tomáš Létal s brankovým
průměrem na jedno utkání 0,92. V žádném utkání soutěže nechybělo
bratrské duo Švestků, Karel s Martinem. Mužstvo k úspěchu vedl trenérský tandem Karel Švestka st. a Bronislav Krška. Vedoucím týmu byl
Petr Kadrnka.
Pro oddíl kopané to nebyla jediná radost. Dorostenci sice skončili v
okresním přeboru druzí za suverénním Mikulovem, ale kvůli uvolněnému místu v nejnižší krajské soutěži jsme dostali od fotbalového svazu
nabídku mimořádného postupu, kterou jsme využili. Podobně tomu bylo
i u rezervního týmu mužů. Ti dokonce postoupili až z pátého místa.
V nové sezoně bychom chtěli udržet všechna družstva v stávajících
soutěžích. S pokrytím zvýšených výdajů nám opět pomohlo vedení
obce a několik místních ﬁrem, za což jim patří dík.
předseda oddílu kopané

Na Shromáždění delegátů SBD Dyje Břeclav, které se konalo
24. května 2011 v Domě Školství v Břeclavi, bylo zvoleno nové představenstvo a kontrolní komise. Členem představenstva byl zvolen z
Podivína opět Pospíšil Jiří. Zápis z usnesení SD i jmenovité složení
představenstva a kontrolní komise bylo vyvěšeno ve všech vchodech družstevních domů.
Závěrem chci jenom připomenout, že se nesmí podceňovat
správa domu. Pokud se vše zanedbá, pak se těžce hledá někdo,
kdo by to měl pak všechno napravovat.
Přeji nově zvoleným členům orgánů, samospráv i domovním důvěrníkům hodně sil při plnění svěřených úkolů při správě domů.
Pospíšil Jiří
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TJ Slavoj o.s. Podivín nabízí
k pronájmu reklamní plochy
v areálu stadionu.
Prezentujte svou ﬁrmu
a přispějte na sportovní
činnost.

Info na tel. 603785341

zpravodaj

Závody domácích traktůrků
Letní prázdniny a dovolená patří odjakživa k sobě. Zatímco jedni odpočívají a užívají si volna,
druzí tohoto času využívají k různým aktivitám.V plném proudu je i kalendář motoristických akcí.
Mezi ně patří i pořadatelé oblíbených závodů a soutěží podomácky vyrobených traktorů. Jedním z účastníků těchto krásných a nezapomenutelných akcí je i Rostislav Svačina. O prázdninách se zúčastnil pěti závodů. 23. 7. v Kostelci u Kyjova, 30. 7. Unín (Slovensko), 6. 8. Ludmírov u
Olomouce, 20. 8. Herálec u Žďáru a 27. 8. Lužice. Jak sám říká, každý traktor je originál a na trati
nenajdete dva stejné stroje. Převážně se jede v terénu (není podmínkou) s různými překážkami,
couvá se s dvojkolovou vlečkou či se jede slalom nebo trial. I zde se dá hovořit, že žádná akce
není stejná a pořadatelé vždy připraví něco originálního, co zaskočí i soutěžící. O dramatické
chvíle a adrenalin není nouze.

Výsledky závodů:

Suverénní návrat
pákařky
V sobotu 3. září byla v Dolním Bousově zahájena extraligová soutěž pákařů
prvním kolem ročníku 2011 – 2012.
Na sever Čech zajížděli i pákaři Sokola Podivín. Od jednoho z nejlepších oddílů se úspěch očekával. Se čtyřmi zlatými
a dvěma stříbrnými medailemi podivínští
předpověď naplnili.
Velkou měrou se o výborný výsledek
postarala jedna z nejlepších pákařek v
zemi Veronika Sedláčková nyní Nečasová, která se vrátila do týmu po druhé
mateřské dovolené. Stoprocentním úspěchem na obě ruce potvrdila vysoké ambice, které si klade v této sezoně a na mistrovství ČR.
Dvě prvenství si připsal (mezi muži) i
Radek Svačina. Ve váze do 100 kg nenašel
přemožitele a po zásluze se mohl těšit z
vítězství na obě ruce. Dvě místa tentokrát
stříbrné hodnoty vybojoval o váhu níže,
do 90 kg, Rostislav Svačina. Zejména na
pravou ruku svedl ve finále adrenalinový
souboj, který zvedal přítomné diváky ze
sedadel. Lítý boj nebyl dlouho rozhodnut,
až na konec zvítězil Otto Vlk 2 : 1 na zápasy. ,,Na rozdíl od Radka nemám tolik
natrénováno, protože dokončuji stavbu
domu a ještě letos se chci nastěhovat.
Kolegovi gratuluji, porazil mě poprvé.“
,,Otto je mladý český reprezentant talent
této váhy posledních let a také čerstvý
vítěz prázdninové soutěže mužů a žen
READY GO v Belgii. Naposledy vyhrál
za ČR v Belgii svoji váhu Robin Svačina
a to je už dlouhá doba devíti let,“ dodává trenér podivínských pákařů Rostislav
Svačina starší.
Ve stejné váze vybojoval ještě dvě
pátá místa Michal Zobač, který od nové
sezony přešel mezi muže. Pro Podivín
vydoloval body ještě junior Kamil Kupka
dvěma čtvrtými místy ve váhové kategorii do 75 kg.
Rostislav Svačina
vedoucí oddílu
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Kostelec – 5.místo (27)
Unín – 8.místo (35)
Ludmírov – 7.místo (31)

Herálec – 4 místo (26)
Lužice – 1.místo (24)

Je velká škoda, že tyto akce jsou převážně daleko. Nejvíce je pořádají v Čechách, na severní
Moravě či hluboko na Slovensku. Na břeclavském okrese není ani jedna. I když vybíráme a zajíždíme na ty nejbližší, jsou tyto akce poměrně nákladné na přepravu traktoru. Poděkování patří
panu Svatopluku Hřebačkovi,
který nám v rámci možností
vychází vstříc a sponzorsky
zapůjčil valníkovou dodávku.
A ani tyto soutěže se nedají jezdit bez pravidelných
kontrol, údržby a výměny
náhradních dílů. Poděkování
patří i hlavnímu mechanikovi
panu Rudolfu Němcovi, pár
hodin před soutěží v Lužicích musel sundat motor. Tato
oprava byla provedená na dílně ﬁrmy Agrosort. Příští rok
se budeme snažit tyto dobré
výsledky zopakovat.
Rostislav Svačina

KONCERT
Město Podivín pořádá dne 26.11.2011
v sále Besedního domu

v 18.00

„Slavnostní koncert
ke 100. výročí narození
Adolfa Glassspiegela“
V loňském roce uplynulo 100 let od narození českého hudebního skladatele
Adolfa Glasspiegela. Adolf Glasspiegel se narodil 12. ledna 1910 v Podivíně
a zemřel 17. července 1956 v Českém Brodě. Jeho mimořádný hudební talent se
rozvíjel na Konzervatoři v Brně a na Německé akademii hudby v Praze. Působil
v několika pražských divadlech jako skladatel a za 2. světové války byl pro svůj
původ vězněn v koncentračních táborech. Po válce působil v pražském Divadle
na Fidlovačce. Jeho skladby byly hrány v rozhlase a vyšly na několika gramofonových deskách. V osobnosti Adolfa Glasspiegela má česká hudba vynikajícího
skladatele první poloviny 20. století.
Město Podivín Vás co nejsrdečněji zve. Podrobný program koncertu bude
uveden na plakátech a v hlášení městského rozhlasu.
Stanislav Machovský

Podivínský
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•

IN Z E R C E

•

Vyměním 3 pokojový byt za menší, nejlépe
jednopokojový nebo dvoupokojový + doplatek.
Tel.: 721136819
Zveme Vás a Vaše čtyřnohé přátele do letos
nově otevřené veterinární ordinace v Lednici
(ulice Břeclavská, 50 metrů za poštou).
Ordinační hodiny:
pondělí 9.00 – 12.00
úterý
9.00 – 12.00
středa
9.00 – 12.00
čtvrtek 10.00 – 12.00
pátek
10.00 – 12.00

14.00 – 18.00
14.00 – 18.00

Telefon: 775 172 790, 602 755 564
Email: veterina.lednice@seznam.cz
Více informací naleznete na

www.veterinalednice.cz
Těšíme se na Vás, kolektiv veterinárních lékařů
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Hledáme pronájem garáže nebo krytého
stání pro osobní automobil. Tel.: 777088560
RESTAURACE SPORT POŘÁDÁ
VE DNECH 17. - 19. 11. 2011

TRADIČNÍ ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY.
REZERVACE NA MOB.: 724058534.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
Pronajmu zrekonstruovaný a kompletně
zařízený byt 3+1 v obci Podivín, možnost
internetu, skvělé dopravní spojení, auto,
vlak, autobus, sjezd dálnice D2,
k nastěhování ihned,
info na tel: 604 571 136 nebo
mail: zkooter@seznam.cz, foto bytu zašlu
mailem,
cena 7.500,- Kč měsíčně včetně poplatků.
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