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Informace ze zasedání zastupitelstva města
č. XVIII ze dne 12.09.2013
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující body:
1. vzalo na vědomí zprávu starosty města
ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
č. XVII ze dne 27. 06. 2013.
2. provedlo kontrolu rozpočtových opatření
č. 3/2013, č. 4/2013, č. 5 /2013, č. 6/2013 a
tato rozpočtová opatření vzalo na vědomí bez
výhrad.
3. provedlo kontrolu a vzalo na vědomí
plnění příjmů a výdajů k 31. 7. 2013. Zastupitelstvo města doporučuje čerpání volných ﬁnančních prostředků z nerealizovaných investičních akcí pro rok 2013 na tyto
účely: dobudování chodníků na městském
hřbitově, rekonstrukce - oprava kříže na
městském hřbitově (restaurátorské práce),
opravu balkonů v Domě zvláštního určení v
Podivíně (dříve DPS Podivín), oprava teras
u bytových domů na ulici Újezd v Podivíně,
částečná výměna oken Palackého č.p. 401 v
Podivíně a oprava střešních a podkrovních
prostor, výměna oken ve sklepních prostorách ZŠ Podivín.
4. vzalo na vědomí návrh na přijetí pozemku p.č. KN 1257/1 v k.ú. Podivín do majetku

města a schválení darovací smlouvy na pozemek p.č. 1257/1 v k.ú. Podivín a rozhodlo
projednat tento bod na zasedání zastupitelstva města samostatně v termínu do konce
října 2013.
5. revokuje usnesení zastupitelstva města
č. ZM XII-168-08 ze dne 16.09.2013 a usnesení č. ZM IX-118-08 ze dne 18.03.2008.
Zastupitelstvo města schválilo návrh na vyhotovení nového geometrického plánu části
pozemku p.č. KN 1779 v k.ú. Podivín, na kterém se nachází obslužná komunikace. Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod
části pozemku p.č. KN 1779 v k.ú. Podivín a
pozemku p.č. KN 1763/7 v k.ú. Podivín do majetku města Podivína.
6. schválilo smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. BP 28/12, a to pozemku
parc. č. 1521/32 v obci Podivín a k.ú. Podivín z
vlastnictví České republiky do vlastnictví města Podivín, včetně souhlasu se zavazujícími
podmínkami danými výše uvedenou smlouvou s převodcem Česká republika – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se

sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha 2), 128 00 Praha 2. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
7. schválilo vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. KN 1089/1 - zahrada o celkové
výměře 473 m2 v k.ú. Podivín, pozemku p.č.
KN 1087 - zahrada o celkové výměře 444 m2
v k.ú. Podivín, pozemku p.č. KN 1088/1 - zahrada o celkové výměře 533 m2 a pozemku
p.č. KN 2325/6 – ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 70 m2, které byly vyčleněny geometrickým plánem č. 1731-129/2013, který vyhotovil Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60 za cenu 80
Kč/m2 s tím, že výsledná kupní cena pozemku bude navýšena o částku rovnající se výši
daně z převodu nemovitostí a kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do svého vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány do 16.10. 2013 do 17:00 hod.
8. vzalo na vědomí děkovný dopis obce
Dolní Beřkovice za ﬁnanční výpomoc města
Podivína této obci, která byla postižena v letošním roce povodněmi.

UPOZORNĚNÍ !
Městský úřad upozorňuje občany, že svoz separovaného odpadu v pytlích
(plasty, papír, nápojové kartony) bude proveden v pátek 27. prosince 2013.

Provozní doba na Sběrném dvoře v období
od 20.prosince do 28. prosince 2013
Pátek 20. prosince 2013
Sobota 21. prosince 2013

otevřeno
otevřeno

Pátek 27. prosince 2013
Sobota 28. prosince 2013

zavřeno
zavřeno

14:00 – 17:00 hod.
8:00 – 11:00 hod.

Otevírací a zavírací doba na místním
hřbitově v období vánočních svátků
24., 25., 26. prosince 2013 bude hřbitov otevřen od 7:00 hod. do 20:00 hod.
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INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ
VYHLÁŠCE O MÍSTNÍM POPLATKU
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
1/ Sazba poplatku činí 500,- Kč za poplatníka a kalendářní rok 2014
(úlevy a osvobození se nemění)
2 / Poplatky za odpady (také i poplatky ze psů) bude možno hradit
v hotovosti na podatelně MěÚ až od února 2014.
Bezhotovostní platbu může poplatník provést již v lednu 2014 na číslo
účtu 1625651/0100, variabilní symbol je rodné číslo poplatníka.Při platbě za nemovitost vypište do zprávy pro příjemce o jaký typ nemovitosti
se jedná (byt, rodinný dům, chata) a číslo popisné.
3/ Upozorňujeme, že nejzazší datum splatnosti poplatku je 31. 5. 2014.
Pro poplatkové povinnosti vzniklé po datu splatnosti, je poplatek splatný do 15. dne následujícího po měsíci, ve kterém vznikla poplatková
povinnost, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Zvýšení poplatku může činit až trojnásobek včas nezaplaceného
poplatku nebo jeho části, a které je příslušenstvím poplatku.

- poplatník je povinen nárok na osvobození oznámit správci poplatku
nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku, kdy nastala
skutečnost zakládající nárok na osvobození
- osoba, která platí poplatek za více fyzických osob, je povinna správci
poplatku ohlásit identiﬁkační údaje těchto osob nejpozději v den platby
- cizinci, kteří mají v Podivíně povolen pobyt a vztahuje se na ně
zákon o místních poplatcích, se musí k platbě za místní poplatek
za komunální odpad pro rok 2014 přihlásit na městském úřadě.
Úplné znění vyhlášky je zveřejněno na úřední tabuli a na internetových
stránkách města.
Kontakty:
Osobní; Masarykovo nám. 180/20, přízemí, kancelář č.,
v úředních dnech pondělí, středa: 8.00 – 17.00 hod.
Telefonické; 519 344 203, 519 344 204

4/ Povinnosti poplatníků:
- ohlásit správci poplatku existenci skutečností mající za následek
vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti, nárok na úlevu či
na osvobození od placení poplatku

O rekonstrukcích a akcích „Z“
Popravdě
řečeno
obdivuji trpělivost podivínských občanů. Ono
by toho kopání v obci už
mohlo být dost. Vloni kanalizace a čistička, letos
internet a plyn, příští rok
dokončení plynu na současně rekonstruovaných
ulicích a navíc ještě v
lokalitách, které se nepodařilo administrativně
vyřídit. Těmi lokalitami je
druhá část ul. B. Němcové od křižovatky s ul.
Husovou směrem k ul.
Nerudova, část ul. Nerudovy směrem k nádraží a
provozovně Privos a celá
ul. 1. Máje.
A prý nás čeká ještě
elektřina. Ta by měla jít
do země. Pokud bude ještě nějaké místo. Například na ulici Palackého,
která už je kompletně hotová, nebojte se, je v jednom místě 10 kabelů
/viz foto/.
Na druhé straně si můžeme být jisti, že nám nebude hrozit nebezpečí stran starého plynového potrubí z 60. let minulého století.
A ještě odpověď na dotazy typu: „Proč, když už je jednou vykopaná díra, se do ní nepoloží všechny sítě /míněno tím veškeré potrubí
od kanalizace, plynu a vody až po kabely vysokého, nízkého a bůhví
ještě jakého napětí, veřejné osvětlení a sdělovací kabely pro telefon,
internet atd./?“ Odpovědi jsou minimálně dvě. Všechna takováto vedení
musí mít svoje ochranná pásma. A ten druhý důvod jsou samozřejmě
peníze. Dnes jsou na kanalizaci, zítra na vodu a pozítří na osvětlení. A
nejhorší na tom je, že třeba popozítří už nebude na nic.
V jiném článku reaguji na text, který se vám, občanům města, objevil ve schránkách.
Mimo jiné se v něm mluví o brigádnických akcích „Z“. Řada Podivínčáků tyto brigády dělá sama o sobě a je jim vcelku jedno, zda jsou
vyhlášeny, či ne. Těm děkuji. Řada, a těch je víc, je nebude dělat, ani
když budou vyhlášeny. Těm děkuji také. Pochopili, co je to možnost
výběru a základy demokracie.
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Písemné; odbor ekonomický, Masarykovo nám. 180/20,
691 45 Podivín
E-mail; podatelna@podivin.cz

Ale zpět k rekonstrukcím a k uvedení dotčených ploch do původního
stavu. Je samozřejmě povinností dodavatelské ﬁrmy vrátit plochám, na
nichž byla rekonstrukce podzemních sítí provedena, původní podobu.
Jak jste si zcela určitě všimli, pohybují se po městě minimálně tři ﬁrmy a
všechny se svým způsobem snaží dokončit co nejvíce zadaných prací
a následně poté uvést pozemky do slušného stavu. S různými výsledky
se jim to daří. Bude pochopitelně na zástupci města, aby při přebírce
dotčených pozemků dosáhl co nejoptimálnějšího stavu. Přesto ale by
mohli sami občané, kteří zjistí, že není něco podle jejich gusta, přiložit
ruku k dílu. Předpokládám, že ta možnost nastane v jarních měsících.
Nic nevyhlašuji a ničím nehrozím. Jenom spolu s Kristýnou Vaňkovou
tak trochu prosím.
St. Machovský, starosta

Ještě jednou
o podivínském hřbitově
V měsíci listopadu byly dokončeny úpravy chodníků na městském hřbitově a na opravu do Uměleckého kovářství v Rajhradicích byl odvezen centrální kříž /to pro informaci těm, kteří měli
strach, že byl ukraden/.
Řada občanů, kteří mají
pronajata hřbitovní místa v
zadní levé části hřbitova, se
ptá, zda a kdy budou vybudovány chodníky i zde. V první řadě musí dojít k návrhu,
či „zprojektování“ tras, kudy
chodníky povedou. To není
jednoduché z toho důvodu, že
v těchto trasách jsou tzv. dětské hroby. Město Podivín musí
tuto záležitost řešit velmi citlivě
a v souladu se všemi právními
normami k této problematice
se vztahujícími.
Vzhledem k tomu, že je zde
nutné dodržet zákonné lhůty,
které se pohybují v řádu jednoho i více let, jeví se jako reálný
termín teprve rok 2015.
Stanislav Machovský

Podivínský

O investičních akcích 2014
Myslím si, že důležitější zprávou /alespoň pro některé naše obyvatele/ o
akci, která proběhne zkraje příštího roku, je ta o vybudování vodovodu do
lokality Za Drahou. Dne 21.11.2013 byly překonány všechny administrativní překážky, bylo uzavřeno výběrové řízení a následně bude podepsána
smlouva s dodavatelskou ﬁrmou VHS Břeclav. Dílo bude zahájeno v okamžik, kdy to bude možné, v každém případě však tak, aby výkopy nezasáhly do hospodářské činnosti.
Ve fázi přípravy na územní řízení a stavební povolení je akce přístavby
ZŠ. V současné době byla městu předána projektová dokumentace a rozpočty. Probíhá jednání s dotčenými orgány /hasiči, hygiena, památkáři …/. Předpokladem je, že hlavní stavební práce proběhnou v období letních prázdnin.
Zda jsou dva měsíce dostatečným množstvím času na takovou stavbu, není
úplně jisté. Tím však nechci dávat žákům jakékoliv naděje na prodloužení
prázdnin. Bližší informace budou podány v březnovém zpravodaji.
Akce dopravní a technická infrastruktura – ul. Havlíčkova /pracovní
název Hliníky/ je ve stadiu podpisu posledních dvou smluv a to s majitelem
pozemku pod stávající vozovkou Havlíčkova a s majitelem části pozemku pod
budoucí komunikací v lokalitě Hliníky. Obojí by mělo být hotovo v polovině měsíce prosince. Následovat bude stavební a vodoprávní řízení, řízení výběrové
a příprava na stavbu vodovodu, kanalizace, komunikace a osvětlení.
Druhou nejsložitější stavbou, co se týká zajišťování všech vyjádření dotčených orgánů, je akce Podivín – ulice U Dráhy /pracovně okolo prodejny
stavebnin/. Zde se sešly instituce jako České dráhy, Správa železniční dopravní cesty a další drážní organizace, zajišťující provoz na železnici. Kdo
se v této oblasti nepohybuje, nikdy nepochopí. V současné době je na MěÚ
Břeclav podána žádost o stavební povolení.
Že v této lokalitě musí dojít k nápravě, je nasnadě. Dnes už se nemůžeme
vymlouvat, že zničená vozovka je v majetku drah a že řidiči s poničenými auty
se mají obracet na ně jako na majitele. Už je bohužel v majetku města. Do doby
vyřízení stavebního povolení zde dojde pouze k provizorní úpravě výtluků.
Jednou z posledních akcí většího rozsahu by měla být příprava na vybudování vozovky v obytné lokalitě Rybáře. Zde v průběhu jarních měsíců
dojde k vybudování inženýrských sítí /kanalizace, voda, elektřina a plyn/.
To vše na náklady vlastníků pozemků, určených k zástavbě. Po zbudování
těchto sítí a po bezúplatném převodu pozemku pod budoucí komunikací do
majetku města budou zahájeny zemní práce na přípravě vozovky.
Jednou z největších akcí, která chválabohu nebude hrazena z rozpočtu
města, ale je nutno se o ní zmínit, protože ovlivní značně život a pohyb po
našem městě, je rekonstrukce vozovky Podivín – Lednice. V celém svém
úseku bude rozšířena o cyklopruhy po obou stranách vozovky. Při vjezdu do
města na úrovni Rozmberského bude zpomalovací ostrůvek. V místě, kde stojí
křížek, a kde došlo k řadě i smrtelných nehod, bude zatáčka narovnána. Bližší
podrobnosti můžete získat u starosty města.
Protože hodnota jenom vyjmenovaných akcí se pohybuje v řádu 40 milionů korun (před výběrovými řízeními, které mohou hodnotu snížit až na
2/3), bude na rozhodnutí zastupitelstva města, které akce budou zařazeny
do rozpočtu města.
St. Machovský

zpravodaj

Lidé, kroje, tradice
Město Podivín vyčlenilo do rozpočtu roku 2013 ﬁnanční prostředky na vydání knihy LIDÉ, KROJE, TRADICE. Na deseti stránkách
se zde objevují osobnosti města, které zasáhly, zasahují a snad i
nadále budou zasahovat do kulturního dění ve městě. Podivín se
tak zařazuje k téměř čtyřicítce obcí, jejichž kroje a zvyky tvoří charakteristiku části Moravského Slovácka, v níž žijeme.
Hodnota knihy, vyjádřená v penězích, je 1.000 korun. K dostání
je na podatelně Městského úřadu v Podivíně.

Houslistovo (z)povídání
Tak se jmenuje nová kniha podivínského rodáka, člena Moravské ﬁlharmonie, pana Milana Ryšavého. Kniha v úvodu obsahuje, stejně jako
předchozí vydané knihy, pasáže o rodném městě Podivíně, jeho historii a lidech. Zajímavou pasáží je zmínka o historických zdrojích pitné vody,
okolo kterých ještě dnes chodíme a jichž si všimneme až po upozornění, jakým je páně Ryšavého kniha. Stejně tak můžeme zavzpomínat na
cestičky a cesty, které jsou dnes už zapomenuty, nebo po kterých chodíme, aniž bychom tušili, jaké byly kdysi dávno.
Milan Ryšavý byl za svoji literární práci oceněn hejtmanem Olomouckého kraje Ing. Jiřím Rozbořilem a dne 10. října mu byla udělena v
Praze v Hrzánském paláci ministrem kultury ČR Cena za nejlepší literární dílo „seňora“ /autorův výraz/.
Knihu je možné vypůjčit si v knihovně, případně po dohodě s městem ji u autora objednat.

Ad zamyšlení „Milí spoluobčané“ od Kristýny Vaňkové
Stejně jako většině z vás se mně dostal do rukou text uvozený oním
výše uvedeným oslovením. Těší mne o to víc, že jsem jej obdržel takzvaně z ruky do ruky. Co mne však netěší, je to, že jsem jej nestačil
přečíst v okamžiku, kdy přede mnou Kristýna stála. Ale ono to snad
ani nešlo a nevím, zda by nebylo neslušné číst, když se mnou někdo
mluví.
V textu se mluví o naivitě a bláznovství, tedy o vlastnostech, které
nám Kristýna dovoluje, abychom k ní přiřadili. Nevím jak vy, ale já nevidím důvod, proč to dělat. A když, tak jenom v dobrém.
Je snad blázen ten, kdo tak pěkně mluví o prostředí, v němž vy-

růstá? Co je bláznivého na tom, když někdo umí říct o svém městě,
že je pro něj ctí v něm vyrůstat. Kdo z nás je ještě schopen vyznat se
k lásce k místu, kde se narodil a kde „zná každý šutr“. A kdo se ještě
zaobírá myšlenkami a vzpomínkami na ulice, v nichž žije a kterými
denně prochází?
Dalo by se psát i o jiných tématech v textu zmíněných, ale pro mne
bylo pohlazením ono patriotství, které jako by se z nás vytrácelo. Nebo
jej možná neumíme, či v horším případě nechceme vyjádřit.
St. Machovský
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Že by už znovu?
Řada z nás si ještě vzpomene, že oslava Velké říjnové socialistické revoluce se konala
pravidelně 7. listopadu. Povinně visely vlajky převážně rudé, povinně pochodovaly průvody
namrzlých žáků základní devítileté školy, povinně zněly proslovy typu: ať žije nerozborné…, ať nikdy nehyne…, navždy s… a tak podobně. Ještě, že padaly z nebe ty padáčky a
bylo možné si vyskakovat.
Ale k tomu, o čem chci psát. Dvě z těch vlajek /na knihovně a na národním
výboru/ byly na počátku sedmdesátých let minulého stolení strženy. A pachatel
onoho činu, tenkrát nazvaného protistátním a protirevolučním, musel studovat až v
Prešově. Což mu pak bylo osudné. Už se nedožil doby, kdy jeho čin mohl být nazván
hrdinským.
Dnes slavíme jiné svátky. A vyvěšujeme vlajky. A tak město zakoupilo nové žerdě, nové vlajky a ty po dlouhé době zase visely i na knihovně. Jedna česká a jedna
podivínská. Sedmnáctý listopad však „přežily“ na svém místě snad jenom hodinu. V
noci ze soboty 16.11. na neděli 17.11. se přestěhovaly. Jedna na protější dům naproti
knihovny a druhá do opěry k nově vysazeným stromkům na ulici Palackého. A pak
se ztratily úplně.
Předpokládám a doufám, že ono stěhování a konečné odstranění symbolů nebylo z
důvodů protistátních ani protirevolučních. Snad se jen někomu zželelo jejich osamocenosti,
nebo si někdo z neznalosti myslil, že jsou vyvěšeny o den dřív a chtěl tuto domnělou chybu
napravit. Nějak to nestihl.
A tak ho prosím, aby chybu napravil a vlajky vrátil na budovu knihovny při nejbližším
státním svátku. Já vím, že on ví, kdy že to je. Ale pro jistotu. Je to Den obnovy samostatného českého státu – 1. ledna 2014.
St. Machovský, Starosta

Proč nebyla
husa?
Prostě a jednoduše proto, že ti, kteří akci
pořádali, na ní prodělali. A ne nějaký malý
peníz. Kdo čte a pamatuje si, tak ví, že v loňském prosincovém zpravodaji jsem situaci
dostatečně popsal. Ale pro připomenutí:
Cena jedné husy v Jednotě Coop, kde
jsme ji kupovali, byla 780 korun. Plus 100
korun za upečení každé jednotlivé husy.
Jednoduchým výpočtem 880 : 6 /to je
počet kousků z jedné husy/ dojdeme k
výsledku 147. Chléb, okurky, koláče, zákusky, víno, cimbálka, tombola, pronájem
sálu a práce vinařů na přípravě akce už
v ceně vstupenky /100 Kč/ započítány nebyly.
Hlavním důvodem „nekonání se“ však nebyl onen prodělek, ale slova některých kritiků
akce, kteří prohlásili, že to všechno bylo moc
drahé.
A tak vyšli vinaři těmto kritikům vstříc. Zapomněli totiž /ti vinaři/, že v každé restauraci
je akce spojená se svatomartinskou husou
podstatně levnější.
Slávek Machovský, jednatel vinařů

MĚSTO PODIVÍN, MÍSTNÍ ORGANIZACE YMCA
A ČESKÁ KATOLICKÁ
CHARITA POŘÁDAJÍ STEJNĚ JAKO
V PŘEDEŠLÝCH LETECH V MĚSÍCI LEDNU 2014

TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU.
AŽ SE U VÁS V SOBOTU 4.1.2014 A NEDĚLI
5.1.2014 ZASTAVÍ TŘI KRÁLOVÉ, KTEŘÍ
SE PROKÁŽÍ POVĚŘENÍM ČESKÉ KATOLICKÉ
CHARITY, OTEVŘTE JIM NEJENOM DVEŘE,
ALE TAKÉ SVÁ SRDCE. JE STÁLE MNOHO LIDÍ,
KTEŘÍ VAŠI POMOC POTŘEBUJÍ.
VĚZTE TAKÉ, ŽE KOLEDNÍCI JSOU MALÉ DĚTI,
KTERÉ JSOU NĚKDY VELMI PŘEKVAPENI NEGATIVNÍ REAKCÍ SVÝCH STARŠÍCH
SPOLUOBČANŮ. NEOKRÁDEJTE JE O ILUZE JIŽ
V TAK RANÉM VĚKU.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V PODIVÍNĚ MÁ NEUSTÁLE
STOUPAJÍCÍ TENDENCI. V ROCE 2013
SE VYBRALO TÉMĚŘ 54 TISÍC KORUN.
DĚKUJI TEDY VŠEM, KTEŘÍ I PŘES STÁLE
SE ZVYŠUJÍCÍ ŽIVOTNÍ NÁKLADY NEMYSLÍ
JENOM NA SEBE.
STANISLAV MACHOVSKÝ – STAROSTA MĚSTA
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Podivínské maminky
V sobotu 19. října 2013 se v Podivíně konal Průvod světlušek.
Program pro děti zahájila skupina Dubia Fortuna spolu s tanečnicí
Hurriya soutěžemi v mušketýrském duchu. Za splnění všech úkolů každý soutěžící dostal sladkou odměnu a malé překvapení. Pro
děti byla tradičně nachystaná tvořivá dílna a ti šikovní si tak domů
odnášeli ozdobené rámečky na fotograﬁi a závěsy s podzimní tématikou. Velký zájem byl i o malování na obličej. Nechybělo opékání
špekáčků. Tvůrci nejhezčích vyrobených lampionů si odnesli domů
drobnou cenu.
Po 18.bhodině se průvod za rozhlasového písničkového doprovodu
vydal městem na dětské hřiště Na Hliníkách. Tam program zakončila
působivou ohňovou show skupina Dubia Fortuna spolu s břišní tanečnicí Hurriya.
V letošním roce Průvod světlušek navštívilo více než 200 návštěvníků z Podivína. Tato akce se stává tradiční a vyhledávanou akcí města Podivína a Podivínských maminek.
Markéta Berková, Hana Jeřelová, Monika Kratochvílová

Podivínský

zpravodaj

M ě s t s k á k n i h ov n a P o d i v í n
Knižní novinky
Přemyslovská epopej IV – Král básník Václav II. – Vondruška
Vlastimil
Závěrečná část románové fresky o životě posledních přemyslovských králů.
Malíři české secese – Wittlich Petr
největší znalec české malby v období secese, přináší čtenáři zasvěcený obraz období od 80. let 19. stol. do roku 1918. Biograﬁcké
medailony umělců.
Filozof, který nebyl moudrý – Gounelle Laurent
Román je příběhem střetnutí dvou pojetí života, která stojí proti
sobě, ale také výpravou do hlubin lidské duše.
Noční linka důvěry – Huptych Miroslav
Poezie. Většina básní vznikala během doby, kdy byl jejich autor
zaměstnán v krizovém centru a na Lince důvěry. Jeho inspirací
byly lidské příběhy, s nimiž se denně setkával.
Merde! Rok v Paříži, Už zase skáču přes Merde, Celkem jde o
Merde, Merde Impossible, Faktor Merde – Clarke Stephen
Britský novinář popisuje život ve Francii. Humoristické romány.
Inferno – Brown Dan
Harvardský symbolog Langdon se ocitá v samotném srdci Itálie,
aby pomohl vyřešit záhadu, jež je pozoruhodně propojena s jedním
z největších literárních děl všech dob - Dantovým Peklem. Thriller.
Deník Elen Rimbauerové – Reardon Joyce
Honosné sídlo zvané Dům v růžích je dějištěm paranormálních jevů.
Dekameron – Boccaccio
Píše se rok 1348 a ve Florencii vypukla morová epidemie, proto
deset mladých lidí prchá na venkov a čas si krátí vyprávěním

žertovných milostných příběhů
– to je rámec vrcholného díla
Dekameron. Tento cyklus sta
novel se zařadil do zlatého fondu světové literatury. Ilustrace
tvoří reprodukce uměleckých
děl vzniklých od středověku až
po období baroka.
Lidé kroje, tradice – Židlický
Vladimír
Fotograﬁcká národopisná kniha, Soutěžní odpoledne v knihovně
obsahuje fotograﬁe krojů mikro- se školní družinou, p.vych.
regionů Břeclavska, Hodonínska Valíčková, listopad 2013
a Podluží.
Občanské právo pro každého – Eliáš Karel
Srozumitelný a praktický návod na pochopení klíčových změn,
které přináší nový civilní kodex. Změny se týkají všech obyvatel
České republiky, počátek účinnosti je stanoven na 1. leden 2014.
Výklad je doprovázen četnými příklady a minipříběhy.
Kamarádi z abecedy – Petrák František. Publikace naučí vašeho
potomka přirozenou formou poznávat abecedu.
Začarovaný Tatrmánek – Vrchlický Jaroslav. Výbor poezie pro
děti školního věku.
Dědečku, vyprávěj – Špaček Ladislav. Etiketa pro kluky a holčičky od tří let.
Strašidelné pohádky – Slabý Zdeněk. Pohádky plné fantazie a
humoru, pro děti od 5-10 let.

Příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví
a mnoho úspěchů v novém roce 2014
Hana Ocelíková

12. YMCA-SKAUTSKÝ ODDÍL PODIVÍN
Podzimní výprava
Tradiční podzimní výpravu jsme letos strávili na našem oblíbeném
místě - na chatě v Čučicích. Počasí nám tentokrát moc nepřálo a
sluníčko vykouklo jenom jeden den, ale koneckonců podzim bývá i
zatažený a nás toto počasí rozhodně neodradilo od toho, abychom si
výpravu pořádně užili. I přes nepříznivé povětrnostní podmínky jsme
si čerstvého vzduchu užili
dosytnosti. Zahráli jsme
si například velké lidské
pexeso, kde se každý z
nás na chvilku proměnil
v pexesovou kartičku,
proběhli se u bláznivé hry
bomba a štít, pochytali
spoustu maﬁánů a coby
špióni se na procházce
ukrývali v přírodním terénu. Protože samozřejmě víme, že bez práce
nejsou koláče, jedno
dopoledne jsme strávili
skutečně pracovně, což
jsme si vynahradili večer
zpíváním a napínavou
hrou, kdy jsme se snažili
eliminovat kriminalitu ve
starém Sicilském městečku Palermu. Mimoto si
někteří odvážlivci zvládli
splnit bobříka odvahy a
ve velkém spisovatelském maratonu vznikla
pozoruhodná a někdy
i docela vtipná literární

díla, která se jednou určitě dostanou na pulty knihkupectví. Zážitků
byla spousta, pět dní uteklo jako voda a dřív, než jsme se nadáli,
jsme stáli zpět v Podivíně na nádraží. Co dodat? Snad jen: Už aby
byla další výprava!
Neši

Vánoční dílna
23. listopadu proběhla na naší klubovně tradiční Vánoční dílna. Účast
byla opět hojná, sešlo se zde přes 80 lidí, dospělých i dětí, kteří společně tvořili. A co bylo na
programu letos? Filcové
ozdoby, papírové stromečky, andílci, dýhové
hvězdy a hvězdičky a
samozřejmě
adventní
věnce i svícny. Atmosféra byla příjemná a
všichni se snad trochu
vánočně naladili…
Žbb

Děkujeme za podporu městu Podivín,
především panu starostovi
Machovskému, i všem příznivcům
skautingu. Zároveň přejeme požehnané
a radostné Vánoce.
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Ocenění kvality práce
Práce v mateřské škole představuje výchovu dětí podle Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je závazným
dokumentem pro všechny školy v České republice. Každá instituce
podle svých podmínek a možností vytváří vlastní Školní vzdělávací
program. Děti jsou různými zajímavými a pro ně přiměřenými metodami vzdělávány tak, aby se rozvíjely po všech stránkách. Záleží na
učitelkách, jakým způsobem realizují téma výuky.
Jednou z forem porovnání práce jednotlivých škol je mezinárodní
spolupráce škol eTwinning. Jedná se v podstatě o spolupráci a komunikaci škol pomocí online korespondence. Dvě nebo více škol se domluví
na zajímavém tématu, kterým se budou s dětmi zabývat, např. „Zvonivé
Vánoce“. Určí si společné cíle, postup práce a očekávané výsledky.
Děti pod vedením učitelek vytváří úkoly, pokusy, výtvarné práce, zpívají, překládají básničky a hrají divadlo.
Laicky řečeno: učitelky pracují s dětmi tak, jak jsou zvyklé podle
Školního vzdělávacího programu, ale navíc svoji práci dokumentují fotograﬁemi, videozáznamy, prezentacemi a komunikací s partnerskou
školou. Děti v obou zemích společně prožívají stejné téma a navzájem
se informují. Učitelky tak nabývají další metodický materiál k práci, což
jim umožní zkvalitnit výuku. Děti objevují komunikativnost v cizím jazyce a získávají povědomí o světě jiných kultur. Do projektu mohou být
zainteresováni i rodiče.
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eTwinning je realizován i na naší mateřské škole. Velkou zásluhu na
této skutečnosti má paní učitelka Bc. Hana Hrabalová, která eTwinningové projekty realizuje od roku 2012. O vysoké úrovni její práce svědčí
ocenění v rámci České republiky a následně v rámci celé Evropy z října
letošního roku.
Ocenění s průvodními texty zveřejňujeme:
Vážený/vážená Hana Hrabalová,
Gratulujeme! Jako ocenění Vaší vynikající práce na eTwinningovém
projektu „Z rozprávky do rozprávky - „Z pohádky do pohádky““ byl Vaší
škole udělen evropský certiﬁkát kvality (European Quality Label). Toto
ocenění je důkazem toho, že Vaše práce, práce studentů a celé školy
odpovídá vysokým evropským měřítkům.
Váš projekt bude navíc zveřejněn ve zvláštní sekci evropského
portálu www.etwinning.net.
S pozdravem,
eTwinning Team

Podivínský

zpravodaj
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Přání a poděkování

Děkujeme srdečně všem rodičům, prarodičům, přátelům, zřizovateli, firmám, kteří nám v průběhu končícího kalendářního roku jakkoliv
pomohli. Každé pomoci si vážíme, je pro nás povzbuzením a motivací do další práce.
Přejeme Vám všem, kteří sledujete naši činnost, krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a mnoho šťastných okamžiků v příštím roce 2014.
zaměstnanci MŠ Podivín
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Z Á K L A D N Í Š KO L A
21. 11. 2013 – Den se Slabikářem v 1.A

Zápis do I. třídy
Ředitelství Základní školy Podivín oznamuje rodičům dětí
narozených
od 01.09.2007 do 31.08.2008, že zápis do 1. ročníku
se uskuteční v pondělí 20. ledna 2014.
Slavnostní zahájení proběhne v 15:00 hod. v prvním patře
budovy ZŠ Podivín.
Ředitel ZŠ Podivín

Sběr papíru
Ve dnech 06.11. 2013 – 07.11.2013 se uskutečnil na naší škole sběr
starého roztříděného papíru. Překročili jsme (za výrazné podpory rodičů) magickou hranici 20 tun a odevzdali rekordní počet 24.909 kg.

Než děti v 1. třídě dostanou opravdový Slabikář, musí se spoustu
věcí naučit. Den, kdy jej dostaly, byl jiný, než ty předešlé. Procházely projektovým vyučováním. Nejprve musely zvládnout čtení jednotlivých písmen, která už znají. Při cestě za zakletou princeznou
si zahráli i deskovou hru, ve které na ně čekala úskalí slabik a slov.
Vyplnily i další pracovní listy, aby
si ověřily, co všechno už znají. Nečekaným zpestřením byly i narozeniny Emy Rybkové, od které za
přání dostaly sladkou odměnu. Na
závěr své téměř celodenní práce
byly odměněny drobnými dárečky
a shlédly ﬁlm Shrek.
Mgr. Jana Malinová

Třídy:
I. A – 1.507,5 kg, I. B – 1.920 kg, II. – 1.920 kg, III. A – 1.692 kg,
III. B – 1.609 kg, IV. – 1.714 kg, V. – 1.493,5 kg, VI. – 2.600 kg,
VII. – 4.344 kg, VIII. A – 727 kg, VIII. B – 1.930 kg, IX. – 2.159 kg.
Nejlepší žáci:
M. Kernová (I. B) – 1.220 kg, A. Včelouchová (VII.) – 1.160 kg,
E. Kosová (IX.) – 733kg, V. Kos (VII.) – 733 kg, Š. Konfráter (III. A)
– 718 kg, L. Hellingerová (VII.) – 705 kg, M. Rotter (IX.) – 684 kg,
K. Kopřivová (III. B) – 580 kg, A. Městecký (IV.) – 500 kg, T. Koudela
(I. A) – 480 kg, M. Švecová (VI.) – 390, kg, O. Švec (VIII. B) – 390 kg
Jsem rád, že se do podzimního sběru starého roztříděného papíru
zapojilo 181 žáků (78,52 % z celkového počtu školy), což je velmi
potěšující.
Děkuji všem, kteří se zapojili do této školní akce a tím přispěli do fondu
SRPDŠ.
Mgr. M. Cagášek, ŘŠ

Vážení čtenáři,
na konci roku většina z nás bilancuje, jaký byl, a jako každý rok si
dává předsevzetí do nového roku.
A jak se vydařil na naší škole? Na internetových stránkách školy
je zveřejněna výroční zpráva, ve které si můžete přečíst, co vše
nejen zaměstnanci, ale i žáci za uplynulý školní rok zvládli.
Chtěl bych mimo jiné vyzvednout školní i mimoškolní akce: projektové dny (Den Země, Normální je nekouřit, Den proti drogám,
Židé a holocaust), IX. Školní ples, pokračování projektu Ekoškola a
tím související sběr papíru, ukončení projektu „EU - peníze školám“,
Ovoce do škol.
Také jsme vylepšili podmínky pro vzdělávání. Zastupitelstvo
města Podivína uvolnilo ﬁnanční prostředky na výměnu plynových
kotlů a zakoupení 5 interaktivních tabulí.
Rád bych na tomto místě poděkoval pedagogickým pracovníkům, správním zaměstnancům, rodičům, sponzorům, členům rady
a zastupitelstvu města a žákům za vše, co pro naši školičku v roce
2013 vykonali.
I v roce 2014 jsou naplánovány náročné investiční akce na opravu a rozvoj školy pro zlepšení podmínek výchovně vzdělávacího
procesu. Je zpracován projekt na rekonstrukci „přístavby“, věřím, že
zastupitelstvo poskytne ﬁnanční prostředky na tuto ﬁnančně náročnou investiční akci a tím našim žákům značně vylepší zázemí pro
jejich vzdělávání.
Na závěr bych Vám chtěl všem popřát příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2014 hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů.

Slavnost Slabikáře v 1.B
20. listopad byl pro děti z 1.B slavnostním dnem. Tento den totiž
dostaly svůj první slabikář. Cesta ke slabikáři ale nebyla vůbec jednoduchá. Děti musely vysvobodit zakletou princeznu. K tomu, aby ji
vysvobodily, potřebovaly 5 klíčů, které dostaly po splnění jednotlivých
úkolů – všichni hravě zvládli čtení, doplňovačky, skládání slov a také
recitování básničky. Odměnou pro děti byl slabikář s krásnou záložkou,
která jim bude pomáhat při čtení,
ale i medaile připomínající tento
slavnostní den. Největším překvapením pro děti byl dort, který upekla babička Kačenky Ferbarové, za
což jí patří ještě jednou velké poděkování. Všichni jsme si tento den
moc užili.
Bc. Kristýna Řezáčová

Mgr. M. Cagášek, ŘŠ
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Příhody Lišky Bystroušky
Až z Hradce Králové k nám zavítalo Divadlo jednoho herce s divadelním zpracováním povídky Rudolfa Těsnohlídka Příhody lišky Bystroušky.
O osudech lišky Bystroušky se dozvěděli žáci už v hodinách literární výchovy, o Janáčkově hudebním zpracování díla pak v hodinách
hudební výchovy.
Žáci prvního i druhého stupně zhlédli hodinové představení, ve kterém si připomněli celý osud lišky Bystroušky od okamžiku, kdy byla
jako mládě uloupena hajným pro jeho vnoučka, příhody, které liška prožila v hájovně i její povedený útěk na svobodu zpět do lesa.
Představení bylo vtipné, žáky zaujala hercova mimika i průpovídky, kterými své představení prokládal. Několikrát se cvičebnou ozvaly salvy smíchu.
V rámci představení zaznělo i moravského nářečí z okolí Blanska,
kde povídka vznikla.
Mgr. Pavla Schallenbergerová

Adopce na dálku
V září přišla družinářka Zuzka Pálková s nápadem, že by se naše
základní škola mohla zapojit do projektu Adopce na dálku. Jedná se
o projekt Arcidiecézní charity Praha a jeho cílem je ﬁnančně podpořit
vzdělávání dětí z rozvojových zemí. Adopce jednoho dítěte stojí 5000,až 7000,- Kč ročně (záleží na tom, ve kterém z 6 států se adopce realizuje) a z této částky je „adoptovanému“ dítěti hrazeno nejen studium,
ale také školní pomůcky, uniforma, zdravotní péče i jiné výdaje, které
jsou se studiem spojeny. Adoptovat dítě na dálku mohou jednotlivci, ale
také instituce.
Nás, učitele nápad oslovil, ale aby celá akce měla smysl, potřebovali jsme získat podporu a spoluúčast rodičů. S naším záměrem jsme
je seznámili na říjnových třídních schůzkách i formou osobního dopisu,
ve kterém jsme zjišťovali, zda jsou ochotni přispět dobrovolnou částkou
v minimální výši 50,- Kč za rodinu. Byli jsme překvapeni pozitivní odezvou. Náš záměr podpořilo 90 rodin. Někteří rodiče dokonce hned po
třídních schůzkách poslali hotovost, peníze jsme ovšem zatím nemohli
přijmout, protože jsme netušili, jestli se akce Adopce na dálku setká s
ohlasem a zda adopce proběhne.
Peníze pro adopci vybrali třídní učitelé v průběhu listopadu. Celková
částka zatím činí 12 600 Kč.
V prvním prosincovém týdnu jsme vybrali ze seznamu dětí šest adeptů a výběr nechali na žácích naší školy. Žáci se seznámili s životními
osudy jednotlivých dětí a jsme rádi, že hlavním kritériem výběru pro ně
byl těžký životní osud dětí. Na základě výběru v jednotlivých třídách byly
vybrány dvě děti, kterým naší adopcí splníme jejich přání vzdělávat se.
Děkujeme všem, kteří nás v našem záměru podpořili. Tahle
naše aktivita je však zavazující. Letos přispějeme na první rok studia dvěma dětem. Ale jediný rok vzdělávání by u těchto dětí nic neřešil. Doufáme, že i příští rok bude zájem mezi zaměstnanci školy
i rodiči dětí o to, aby podpora těchto dvou našich adoptovaných
dětí pokračovala.
Mgr. Pavla Schallenbergerová

Sportovní soutěže
Dne 30. září 2013 se výběr chlapců z naší školy zúčastnil turnaje
v malé kopané v Rakvicích. Po výhrách 2:1 s Rakvicemi, 4:1 s Velkými
Bílovicemi a 4:0 s Lednicí obsadili žáci 1. místo.
Naši školu reprezentovali tito žáci: Z. Nosek, M. Mynařík, V. Savara,
O. Švec, M. Latín, E. Neuhauser, J. Předinský, J. Savara.
Blahopřejeme
V úterý 1. října 2013 se výběr 15 žáků z naší školy zúčastnil fotbalového turnaje, který v rámci celé ČR pořádá Coca-cola. V průběhu
nultého kola chlapci na turnaji v Moravském Žižkově porazili na velkém
hřišti Velké Bílovice 1 : 0 a domácí Moravský Žižkov 3 : 0 a postoupili
do 1. kola, které se bude konat v Břeclavi.
Naši školu reprezentovali tito žáci: V. Kos, V. Rejentík, Z. Nosek,
P. Rybka, J. Čapka, M. Mynařík, M. Petřík, D. Popovský, V. Savara,
O. Švec, M. Latín, E. Neuhauser, J. Předinský, J. Savara, M. Rotter.
Blahopřejeme k výborné reprezentaci naší školy.
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Muzeum ve Valticích
– vánoční dílna
Je vánoční čas, a tak jsme se i my rozhodli, že navštívíme vánoční
dílnu ve valtickém muzeu. Do Valtic jsme se vypravili 4. prosince. V
muzeu nás přivítala milá paní, vedla nás po schodech až do velké výstavní místnosti. Všude kolem nás byly stromečky zdobené ozdobami
ze šustí, slámy ovoce. Dozvěděli jsme se spoustu informací o lidových zvycích, jako je třeba
házení střevícem, odlévání olova a asi nejznámější
zvyk - držení půstu, abychom viděli zlaté prasátko. Odlévání olova jsme si
sami vyzkoušeli. Poté jsme
si upletli vánočku z vizovického těsta. Pak jsme
zkoušeli uhodnout hádanky a rébusy týkající se Vánoc. Uhodli jsme všechny!
Nakonec jsme si vyrobili
ozdobný květináč a papírové hvězdičky. Když jsme
odcházeli, dostali jsme
perník a vyfotili jsme se u
slaměných jesliček.
Všem se nám v muzeu
moc líbilo.
H. Mildnerová, T. Fridrichová, J. Polák, 7. A

Co nového u prvňáčků …
Děti z prvních tříd za
sebou mají opravdu nabyté první měsíce ve škole.
Od začátku školního roku
děti nejen, že hravě zvládají čtení, psaní a počítání
a dostaly svůj první slabikář. Ale prvňáčci už zpracovali své první projekty,
dýňohraním 1.B zkrášlila
vstupní halu školy. Děti
z 1.B za sebou mají také
návštěvu pana starosty,
který neunikl jejich všetečným otázkám. Prvňáčci
se společně s žáky z 2.
a 3.třídy zúčastnili Halloweenské párty, kterou
pro ně uspořádali deváťáci, za což jim ještě jednou
patří poděkování. V říjnu
a listopadu jsme navštívili
2 divadelní představení v
Brně – Dlouhý, Široký a
Bystrozraký a Ferda Mravenec a v prosinci jsme se
vydali do Břeclavi na taneční show Popelka, čímž
jsme podpořili charitativní
projekt Děti dětem. Všechna představení se dětem
moc líbila. Na Mikuláše si
prvňáčci z 1.B udělali ze
třídy malé peklíčko a plnili
pekelné úkoly.
Bc.Kristýna Řezáčová
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Halloween party
na naší škole

PEER PROGRAM

Dne 31.10. připravili žáci 9. ročníku pro naše mladé žáky akci s názvem Halloween party. Pro žáky I. stupně jsme vyzdobili cvičebnu školy
a připravili stanoviště s různými soutěžemi. Žáci I. stupně mohli být odměněni v několika disciplínách, např. skákání v pytlích, házení balónků, hod kruhu na cíl. Hlavní disciplínou bylo vyhlášení nejlepší masky.
Poté si žáci mohli také
zatancovat.
Chceme poděkovat rodičům, že dětem připravili strašidelné masky i milé
k o s t ý m y. Z v l á š t n í
poděkování patř í
organizátorům této
akce, a to Marku
Rotterovi, Evě Kosové, Adéle Švecové,
Romaně Meškové,
Simoně Buchtové a
Sabině Chlupové.
Martin Mičík, IX.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA NAŠÍ ŠKOLE
V pátek 6. prosince bylo na naší
škole slyšet pištění
dětských hlásků a
řinčení řetězů. I letos
připravili deváťáci pro
žáky školy mikulášskou nadílku. Marek
Rotter si oblékl masku Mikuláše a v dlouhých vousech byl k
nepoznání, Sabina
Chlupová a Eva Kosová byly dvě nebezpečné čertice, které
každému, koho potkaly, namalovaly aspoň čmouhu na obličej (během
dopoledne byly obličeje plné pekelných čar znamením toho, že jsme
všichni, učitelé i žáci, potkali čerty) a Martin Mičík byl krásnou Andělkou s bílými křídly. Na mikulášskou návštěvu jsou žáci naší školy už
zvyklí, proto nebyli tak vyděšení a ochotně odříkali básničky. Čekala je
sladká odměna.
To, že deváťáci připravují pro mladší žáky školy několikrát
do roka akci s programem, se stalo již tradicí. A musím říct, že
se každoročně tohoto úkolu zhostí sami od sebe, sami dojdou
s nápady, jak akce pro mladší žáky školy oživit. Za to jim patří
velký dík.
Mgr. Pavla Schallenbergerová

Peer program je typ preventivního programu, který využívá
předem proškolených vrstevníků při ovlivňování postojů a chování
mladých lidí k drogám a k jiným formám problémového chování.
Vychází se při něm z poznatku, že vrstevníci mají největší vliv
na utváření postoje jedince, a tak se může účinně působit i na
změnu rizikového chování.
Peer program se snaží posílit protidrogové postoje a normy
uvnitř skupiny-třídy.
Cílem této primární prevence je předcházet problémům s návykovými látkami u těch, kdo je ještě nezačali škodlivě užívat. Primární prevence přibližuje mladým lidem zdravý životní styl, smysluplné a produktivní trávení volného času.
Program předává žákům znalosti a informace o návykových
látkách, naučí je konkrétní sociální dovednosti a pozitivně ovlivní
postoje a hodnoty už tím, že se ho účastní mladí lidé (o něco málo
starší než žáci).
Ve dnech 1. 11., 12. 11. a 20. 11. 2013 – se žáci ZŠ Podivín zúčastnili PEER programu, který probíhal ve třech lekcích:
Lekce č. 1
- zmapování sociální situace ve třídě, zjištění úrovně znalostí a
vědomostí dětí pomocí dotazníků, povídání, her
- proč je dobré nekouřit, nepít alkohol a nebrat drogy (skupinová
práce), prezentace
důvodů - procvičení komunikačních dovedností
Lekce č. 2
- zdravý životní styl (jak naše prožívání ovlivňuje naše zdraví a
naopak)
- účinky alkoholu, nikotinu a drog na naše prožívání a tělesné
zdraví
Lekce č. 3
- rozhodování a co nás při něm ovlivňuje, každý má právo se svobodně rozhodovat
- řešení problémů a rozvoj pocitu osobní zodpovědnosti za svá
rozhodnutí
- jak čelit tlaku vrstevníků, kamarádů, reklamy, sekt
- rozvoj sociálních dovedností - asertivita, umění odmítnout, vyjádřit svůj názor,
požádat o pomoc, když je třeba (nabídka kontaktů)
Na naší škole provádí PEER program PPP Břeclav dle metodiky
Mgr. Helena Adamusová.
Mgr. M. Svobodová, preventista patologických jevů

PEER program očima žáků
V první lekci jsme se my, sedmáci a šesťáci, seznámili s různými drogami, alkoholem a návykovými látkami a jejich účinky.
V druhé lekci jsme se bavili o zdraví.
Ve třetí lekci jsme se zaměřili na odmítání drog, cigaret, alkoholu.
Všechny lekce probíhaly formou her, různých aktivit, rozhovorů,
malování.
Bylo to velmi poučné. Už víme, proč je škodlivé a špatné brát drogy, kouřit, pít alkohol. Všem se nám to moc líbilo.
H. Mildnerová, VII.

VÁNOČNÍ VÍDEŇ
Vídeň je velmi krásné město, které má svoji neopakovatelnou atmosféru, a to zejména v období
adventu. Proto jsme se s našimi osmáky a deváťáky rozhodli Vídeň po roce znovu navštívit. Nádherná slavnostní výzdoba, rozličné krámky a velké množství turistů nám připomínaly, že Vánoce se
neúprosně blíží a že advent se přelomil už do druhé poloviny. U Stefansdomu nás překvapil nový trh,
který ještě loni na tomto místě nebyl. Znovu jsme obdivovali velkolepou světelnou výzdobu, nádherné
vánoční stromky a vánočně laděné výlohy obchodů.
Navštívili jsme historická místa, která jsou spjatá i s našimi dějinami - hrobku Habsburků,
Hoffburg, Stefansdom, ale i neméně zajímavou cukrárnu Sachr, kde se vyrábí světově proslulá
čokoládová pochoutka - Sachr dort. Velký dojem na nás však udělal překrásný betlém v minoritním
kostele. Dlouho jsme u něj stáli a obdivovali mistrně zhotovené dílo.
Vídeň je zajímavé město, kde neustále můžeme nacházet něco nového - muzea, galerie, historická místa. Po cestě domů jsme přemýšleli, kam se podíváme příště.
Mgr. Dagmar Mačicová
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Příspěvek badmintonu do Podivínského zpravodaje.
Dobrý den vážení podivínští
čtenáři.
Jistě Vám oddíl badmintonu
nemusím podrobně představovat. Fungujeme již třetí desetiletí díky velmi dobré spolupráci
a ﬁnanční podpoře Základní
školy v Podivíně a hlavně města Podivín, které mimo našich
členů a rodičů našich dětí je
jediným zdrojem příjmů našeho oddílu.
Naše děti se zúčastňují všech turnajů jednotlivců i
družstev ve svých kategoriích.
Ti nejlepší z nich se potom probojují na GPA, což jsou republikové turnaje pro nejlepších 16 hráčů z celé republiky.
V současné době nejlépe reprezentují náš oddíl bratři Adam a Daniel
Kostrhunovi, kteří jsou všestranně sportovně nadáni. Největším naším
úspěchem je momentálně 1. místo Daniela v republikovém žebříčku
ve čtyřhře. Úspěšně si vedou i bratři David a Lukáš Herzánovi.
David je také již pravidelným účastníkem republikových turnajů a
nevede si vůbec špatně.
Naši nejmladší, Štěpánka a Viktorka Líčková, Lukáš Švec a Lucka
Pacalová se na podobné starty /vzhledem ke svému věku/ teprve připravují.
Jsme pořadateli několika badmintonových akcí ročně. Jejich organizace je velmi náročná a bez pomoci pana Jaromíra Solaříka, paní Dluhošové a Kavanové si ji nedovedu vůbec představit. Také chci touto cestou
poděkovat za vstřícnost správci městské haly panu Ing.Vízdalovi ml., i
když vzájemná spolupráce je někdy dost obtížná.

16. 11. letošního roku jsme uspořádali v městské hale první letošní
akci, oblastní GPC jižní Moravy starších žáků. Startuje se ve třech
disciplínách, dvouhra, čtyřhra a smíšená čtyřhra. Všechny kategorie
naprosto suverénně ovládl Adam Kostrhun a společně s Danielem
postoupili na republikový turnaj do Mostu.
Z tohoto turnaje je i přiložená fotograﬁe.
Přijďte si i Vy vyzkoušet náročnost tohoto velmi krásného bezkontaktního /na rozdíl od fotbalu/ sportu.
Budeme se těšit!!!
Za oddíl: K a v a n Pavel

Poslední závody sezony
Ve dnech 14. a 15. září proběhly v Dolním Žlebu u Šternberka poslední
dvě soutěže, kde jsme měli opět pěkné umístění jak do seriálu EX, tak i
do moravského poháru.
Kategorie EX-500
Klárka Dubšíková
2. místo
Martin Lauterbach
3. místo
Ryan Gramlich
4. místo
Našim mladým modelářům do nové sezóny přejeme hodně sportovních úspěchu a přímý směr.
Za klub Z.H.

Putovní pohár - Ohlédnutí se
za sezonou 2013
V letošním roce naši mladí modeláři opět podávali skvělé výkony
v lodním modelářství.
Nejlepším modelářem sezony a držitelem putovního poháru se stal
Martin Lauterbach se ziskem 93 bodů, kterého těsně následuje s rozdílem 4 bodů jeho sestra Hana Lauterbachová se ziskem 89 bodů a třetím
je Jan Rybka se ziskem 71 bodů, který byl dlouholetým držitelem tohoto
poháru.
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci nejen klubu KLM Calypso, ale i města Podivína.
Tímto bychom chtěli poděkovat i zastupitelům města Podivína pod vedením pana starosty Machovského za pomoc při zajišťovaní potřeb našich
žáků a zároveň popřát všechno nejlepší do nového roku 2014.
Za klub Z.H.

Klub aktivního stárnutí
Lednice - Bulhary
(dříve SPCCH)
6. 12. 2013 jsme úspěšně zakončili rok 2013 Mikulášskou
zábavou za účasti 189 členů a hostů.
Děkujeme touto cestou všem, kteří se na jejím zajištění podíleli.
Jmenovitě bychom chtěli poděkovat hlavně starostům obcí za
poskytnuté dotace a dary na činnost, obci Lednice, Bulhary, Pavlov,
Hlohovec, Podivín a moc rádi bychom je i přivítali na našich akcích.
Bulharským děkujeme zvlášť za poskytování sálu, dětem
MŠ Bulhary za hezký program. Panu Holkovičovi a skupině JAZZ.
Všem našim členům přejeme hezké prožití svátků vánočních
ve zdraví pohodě a těšíme se v roce 2014.
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Svěcení vína
Jako každoročně uspořádají podivínští vinaři v pátek 27.12.2013
v 17.00 v CHRÁMU PÁNĚ SV. PETRA A PAVLA svěcení vína.
Pro vinaře to znamená přinést na místo ve stanovený čas dvě láhve
0,7 l od každého svěceného vína.
Následovat bude ochutnávka posvěcených vín a malé občerstvení
ve farní MAŠTALI.
Všechny vinaře i nevinaře zvou vinaři.

Svatomartinský přípitek v LVA
Dne 11. 11. 2013 v 11:00 na svátek svatého Martina se konal ve
Valticích slavnostní přípitek se starosty obcí LVA, který doprovázela
ochutnávka svatomartinských mladých vín. Ochutnávku vín zajišťovalo
deset předních výrobců vína se sídlem v LVA.
Zúčastněnými byli např.: Vinařství Chateau Lednice, Vinařství Skoupil Velké Bílovice, Vinařství Hřebačka, Vinselekt Michlovský, SingWine,
Chateau Valtice…
Celou akci doprovázela cimbálová muzika Jožky Rampáčka a také
ochutnávka nejrůznějších sýrů, jež příjemně doplňovaly chuťové prožitky.
Na závěr se uskutečnila slavnostní večeře na valtickém zámku se
zúčastněnými vinaři, starosty obcí a organizátory. K hostům patřili také
poslanci z LVA, a to Ing. Jiří Petrů a MUDr. Miloslav Janulík. Ten také
zahrál se skupinou KAZ Band (komorní akademické sdružení) a tím
zpříjemnil celý zbytek večera.
Tuto akci navštívilo na půl tisíce lidí. Podle slov předsedy MAS
Vinařská Milana Sedláčka byla akce velmi zdařilá.
Tomáš Hřebačka

Pálavský Gulášfest 2013
Dne 19. 10. 2013 se v Mikulově v prostranství hotelu Zámeček
konal dnes už tradiční Pálavský Gulášfest. Tato akce patří mezi
největší gurmánské akce v ČR s mezinárodní účastí (ČR, SR, A,
HU). Přehlídky se zúčastnilo téměř 50 týmů. K ochutnávce byly
guláše mexický, zvěřinový, maďarský, ale i vegetariánský, který
si také našel své příznivce. Tuto promenádu gulášů doplňovalo
Moravské Božolé - ochutnávka prvních mladých moravských vín.
Jelikož na tuto akci je vstup zdarma a porce guláše stojí pouhých
30,- Kč, je o ni velký zájem. To dokazuje i velký počet návštěvníků, který přesáhl 6000. Tuto akci také doprovázela cimbálová
muzika Eliška z Velkých Němčic, při které si hosté připomněli
nejednu moravskou písničku. Celá akce byla protkána nejrůznější-

mi soutěžními disciplínami: nejlepší guláš, nejlepší design týmu,
největší jedlík, gůlání sudu na čas. Celou akci považuji za velmi
zdařilou a můžete se těšit už na další rok:

Mikulovské vinné trhy
3.5.2014
Gulášfest s ochutnávkou

„Moravské Božolé “
25.10.2014

Mikuláš 6.12.2014
Více se také dozvíte na www.zamecekmikulov.cz/
Tomáš Hřebačka
15

Podivínský

zpravodaj

Z činnosti MO MRS v roce 2013
Letošní rok jsme zahájili Výroční členskou schůzí již 6. ledna v sále
Městské haly. 12. ledna jsme uspořádali v pořadí druhý Rybářský ples,
potažmo zábavu v sále Besedního domu s bohatou tombolou. 17. února proběhly zkoušky nových členů na Rybářské chatě Pod Branou.
Naše organizace zorganizovala celkem čtvery rybářské závody. 11.
května se konaly tradiční rybářské závody na šutráku pro dospělé a
o den později pro rybáře do 15 let. Dále na svátky Cyrila a Metoděje
noční rybářské závody a také čtyřkolový prázdninový maraton, kdy mohou závodící chytat nonstop čtyři víkendy v průběhu prázdnin. Lov je
umožněn na základě udělení výjimky ze zákona z denní doby lovu, kterou nám každoročně schvaluje Ministerstvo zemědělství. O posledním
víkendu v září si nonstop chytání mohli ještě všichni zopakovat. Toto
chytání již nebylo součástí našich závodů. Pouze jsme nechtěli nechat
propadnout pracně získanou výjimku a umožnit lov rybářům, kteří se
pokoušejí ulovit kapitální exempláře z našich vod.
28. listopadu budeme mít každoroční prověrky a s tím spojenou
kontrolu hospodaření v Brně na centrále MRS. Zatím jsme vždy prošli
bez závažnějších připomínek a o naše revíry, které obhospodařujeme,
se staráme v duchu dobrého hospodáře. Důkazem jsou spokojení rybáři a množství úlovků nejen našich členů.
Poslední letošní setkání našich členů a sponzorů, prostě všech
přátel rybářů a milovníků přírody proběhne 28. prosince od 9 hodin
dopoledne u boudy na šutráku při každoročním zavírání vody, na které
jste srdečně zváni.
Samostatnou kapitolou by mohla být činnost našeho rybářského
kroužku mládeže. Jejich schůzky, fotograﬁe ze schůzek, závodů, sou-

SDH PODIVÍN
Krásné prožití
svátků vánočních
hodně zdraví štěstí
rodinné pohody
a splněných přání
do nového roku 2014
Přejí všem spoluobčanům
HASIČI PODIVÍN
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středění a jiných akcí můžete sledovat na jejich webových stránkách:
http://www.krouzekpodivin.wbs.cz/
Na co byste neměli v příštím roce rozhodně zapomenout!
- 5. 1. 2014
Výroční členská schůze MO MRS
- 11. 1. 2014
Rybářský ples
(pro velký zájem bude v sále Městské sportovní haly)
- 16. 2. 2014
zkoušky nových členů
- 17. 5. 2014
rybářské závody dospělí
- 18. 5. 2014
rybářské závody mládež
- 5.-6. 7. 2014
noční rybářské závody
- 18.-20. 7. 2014 první kolo prázdninového rybářského maratonu
- 25.-27. 7. 2014 druhé kolo prázdninového rybářského maratonu
- 15.-17. 8. 2014 třetí kolo prázdninového rybářského maratonu
- 22.-24. 8. 2014 závěrečné čtvrté kolo prázdninového rybářského
maratonu
- 27. 12. 2014
zavírání vody
Na závěr bych chtěl poděkovat našim členům, rodičům, sponzorům,
městu Podivín, škole, přátelům rybářů, prostě všem, kteří se podílí na
chodu naší organizace nebo se účastní našich akcí, ať už jako závodníci, pořadatelé nebo diváci. Zároveň děkuji za jejich pomoc, ochotu spolupracovat, příspěvky a dary. Přeji Vám hezké prožití svátků vánočních
a v následujícím roce pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Petr Švec, předseda MO MRS Podivín

Podivínský

zpravodaj

Zprávičky z fotbalové přípravky Slavoje
Co se dělo a bude dít v naší přípravce? Protože se blíží konec roku,
dovolím si malé shrnutí, co se událo, jak jsme si vedli a co máme ještě
v plánu s těmi našimi nejmenšími fotbalisty.
Mistráky, turnaje, tréninky a něco navíc! To je program naší přípravky. V mistrovském utkání si vedeme zhruba stejně jako loni. Přestože
bylo v této soutěži základen bodování a tabulka zrušeny, statistiku zápasů si vede zřejmě každý trenér, aby měl přehled, jak to s těmi jeho
manšafty vypadá. Jsem moc rád, když pozoruji oddíly, které mají skoro
v 80% problémy dát dohromady žákovská mužstva, že se tento ne moc
dobrý jev pro budoucnost fotbalu v každé vesničce Podivínu vyhýbá.
Tím nechci říci, že řadím Podivín k vesnici, ale to, že fotbalový oddíl
měla dříve každá Horní a Dolní. Pamětníci, a teď nevím, jestli se do
nich mohu řadit i já, ví o čem je řeč. Každé dítko bylo fotbalistou, atletem a umělo lozit po stromech. Aby se udržel trochu tento směr mít v
každé obci fotbalové mužstvo, přistoupil fotbalový svaz ke změnám v
pravidlech počtu hráčů. Bohužel i přesto se tento problém nedaří vyřešit. Dochází ke spojování dvou až tří fotbalových klubů, aby mohlo být
vytvořeno alespoň jedno žákovské družstvo. Jaká bude ta budoucí fotbalová generace, to asi nikdo neví, ale už se začíná objevovat, že chybí
to srdcařství za klub, kamarádskost v partě, je to už více o rivalitě a dá
se říci také agresi mezi vrstevníky. Co s tím? Řešení je v nedohlednu
a zřejmě to jiné nebude. Počítače a línost dětí převládají nad sportem.
Kdyby se vypnula elektrika na měsíc, asi bychom se divili, jak by se
začaly fotbalové kluby plnit.
No, ale zpátky k té naší přípravce! Nás se zatím tento problém netýká, protože město a klub dělají opravdu maximum možného. A ukazuje
se to i na počtu zájemců o fotbal. Ovšem nesmíme usnout na vavřínech
a dělat vše pro to, abychom dokázali dítě k tomuto sportu přilákat. Stále
je co zlepšovat a hledat jak děti ke sportu vést. Zde nestačí jen podpora města, zázemí a sportovní vybavení klubu, ale také přístup rodičů.
Kromě klasických zápasů a tréninků motivujeme dítka organizováním
turnajů, které děláme v trošku větším stylu, dva turnaje do roka. Velkým
stylem je myšleno účast pana starosty Machovského, místostarosty
pana Důbravy a významné fotbalové legendy československé kopané
pana Jiřího Tichého.
Turnaj o pohár města Podivína, kterého se tento rok zúčastnilo i zahraniční mužstvo ze Slovenska a odvezlo si pohár města jako vítězové.
Spokojenost všech účastníků byla veliká. Zde se nám dostalo i velké
poděkování nejen od týmu ze Slovenska, ale i od dalších účastníků
- Moravské Nové Vsi a Šitbořic za to, že se mohly této akce zúčastnit a
dopřát dětem opravdu skvělé sportovní odpoledne.
Zde je citace článku z klubových stránek vítěze:

„Prípravka vyhrala turnaj v ČR!
Pohár nám odovzdávala legenda!“
24.06.2013 19:57
Jiří Tichý (6. december 1933) je bývalý český futbalista.
V česko-slovenskom reprezentačnom mužstve odohral 19 zápasov.
Reprezentoval na Majstrovstvách sveta v roku 1962 kde ČeskoSlovensko získalo 2. miesto.

Nakoľko sme išli na tento turnaj oslabený o viacerých hráčov a na
zraze padala už aj otázka vôbec či cestovať na tento turnaj, tak sme
napokon odchádzali všetci nad mieru spokojní.Pozrite si tie fotky a komentáre, fakt paráda.
Dušičkový turnaj, do kterého se snažíme zapojit školu, rodiče a
všechny hráče starší a mladší základny. To se nám daří vskutku dobře.
Turnaje se zúčastnilo 45 dětí a 16 dospělých, což je na takovou akci
dost. Bohužel nám tento rok nepřálo počasí a museli jsme školní hřiště
vyměnit za tělocvičnu. Nevyhýbají se nám ani zranění účastníků. Minulý rok vykloubený palec, tento rok koleno s vazy. Touto cestou přeji
nejmenované účastnici brzké uzdravení a doufám, že na nás nezanevřela!!
A co nás čeká? Příprava v hale na jarní část
sezóny, start mistrovských
utkání, turnaj o pohár
města Podivína a hlavním
cílem je znovu nastartování školičky, která má v
současné době pět hráčů.
Pro budoucnost podivínského fotbalu je důležité,
aby měla svoje odchovanŠkolní tým dívek s panem ředitelem
ce. Cíle jsou asi nemalé,
ale věřím, že společně s
trenéry, vedením klubu a podporou města vše zvládneme.
Dovolil bych si poděkovat všem členům zastupitelstva, panu starostovi, řediteli základní školy, rodičům, manželům Kosovým, pí Lucii
Ibrahimi, pí Marii Neuhauserové, p. Pavlu Švecovi, p. Alexandru Čapkovi, p. Petru Šultesovi, p. Jiřímu Tichému, p. Petru Pochylému a všem,
kteří nás podporují nejen
ﬁnančně, materiálně, ale
i takovou podporou, že
už svou účastí na těchto
akcích dávají dětem svoji
velkou náklonnost. Děkuji
vedení Slavoje, spolutrenérům Petru Opluštilovi,
Jarku Švecovi a Pavlu Řezáčovi za jejich dosavadní
práci, hráčům za přístup První část mladší přípravky
k tréninkům, rodičům za
fandění, trenérkám školičky Barče Stojkovičové, Ádi Míkové a Mirce
Švecové za pomoc s tím nejmenším fotbalovým potěrem. Zároveň
všem jmenovaným přeji šťastné a veselé svátky vánoční, hodně zdraví
v novém roce 2014.
Těším se všemi na další spolupráci.
Pavel Stojkovič –trenér
Více o podivínské přípravce najdete i na našich stránkách
www.zakladnapodivin.estranky.cz

V sobotu 22.6.2013 sme
sa zúčastnili na turnaji v
moravskom meste Podivín.
Hralo sa o putovný pohár,
keď vo ﬁnále sme porazili
minuloročného víťaza tohto
turnaja Moravskú Novú Ves
6:1. Prvý zápas sme vyhrali
so Šítbořicami 14:1.
Turnaj pre nás vyšiel
naozaj fantasticky, keď
sme súperov prevyšovali
výbornou technikou. Niektoré akcie naozaj vyzerali ukážkovo, za čo
nám domáci fanúšikovia tlieskali a fandili.
Okrem krásneho putovného pohára sme získali aj pohár za celkové
1.miesto, zlaté medaily, veľkú bedňu sladkostí a asi 6 ﬂiaš detského
šampanského. Vyhrali sme aj cenu za najlepšieho hráča na turnaji, ktorým bol Števo Rajoš. Cenu získal aj ďaľší náš hráč, Viktor Kozárek, ako
najmladší hráč turnaja.
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Z činnosti vodáckého oddílu
TJ Slavoj Podivín v roce 2013
Také letošní vodácký rok pro nás začal tradičně 1. 5. na Dyji. Kvůli vysokému stavu vody na řece Moravě jsme letos opět nejeli oblíbené splouvání Dyje z Břeclavi do Moravského Jánu, ale vrátili jsme se k naší tradiční staré dobré trase z Nových Mlýnů k Janohradu.
Na Dyji nebyl problém s mimořádně vysokým stavem vody, a tak celá akce proběhla bez jakýchkoliv problémů a úskalí. Někteří členové
našeho otužileckého kroužku opět srdnatě a neohroženě spojili splouvání s první jarní dobrovolnou nebo nedobrovolnou koupelí v osvěživých vodách Dyje.
Další akcí byla až „Velká voda“, kterou jsme sjížděli v době 13. 7. – 20. 7. Původně jsme počítali, že pojedeme Berounku, ale letošní
záplavy na Vltavě i Berounce nás donutily změnit plán. Vydali jsme se dál na západ na Ohři a chybu jsme neudělali. Tradičně stabilní stav
vody, pěkné počasí, klídek a pohoda. To vše jsme našli v úseku z Tršnice u Františkových Lázní, přes Loket, Svatošské skály, Karlovy
Vary a Kyselku až do cíle, kterým byl mlýn u Jakubova. K tomu se přidala překrásná příroda, která jako by ani nepatřila mezi povrchové
doly Severních Čech, které naštěstí z vody ani z přilehlých tábořišť nebyly vidět. Celkově se naše týdenní sjíždění Ohře vydařilo a všichni
byli s náročným, ale přesto nádherným putováním spokojeni.
Poslední akcí na vodě bylo 7. 9. zavírání vody, a to klasické sjíždění zámecké Dyje se startem na Nových Mlýnech a konče tam, kam
doplujeme. Víme totiž, že na tomto úseku nemusíme příliš spěchat a snažíme se vychutnávat si poslední letošní chvilky na vodě, projíždějíc přitom krásnou polodivokou přírodou a uprostřed výborné party kamarádů. Blížíc se k předpokládanému cíli, který byl pod jízdárnou
v Lednici, v duchu rekapitulujeme letošní pěknou sezónu a už se pomalu těšíme na tu další.
Na letošní poslední, tentokrát již „suché“ akci, a to závěrečném vodáckém táboráčku bylo jako obvykle na programu pečené selátko,
občerstvení a zpěv vodáckých písní za doprovodu naší vodácké kapely „Kalíšci“. Celkově se letošní rok vydařil. Účast na akcích byla opět
vysoká a jsme rádi, že se všechny akce podařilo uskutečnit v pořádku a ke všeobecné spokojenosti. Přejeme všem vodákům do dalšího
roku hodně pevného zdraví, přízeň počasí, spolehlivé lodě a ať všechny akce proběhnou zdárně a bez větších problémů i v příští vodácké
sezóně.
Za vodácký oddíl TJ Slavoj Podivín
s vodáckým pozdravem AHOJ!
Petr Průdek a Josef Kynický
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Sloupek pro družstevníky
a vlastníky bytů
V letošním roce byl znovu obnoven program „Zelená
úsporám“, který podporuje zateplování domů. To znamená,
že si domy po zpracování dokumentace na zateplení domu
mohou požádat o státní dotaci na tuto investici.
Nejdůležitější informací pro Vás bude, že od 1.1.2014 nabude účinnosti Zákon č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník (dále jen NOZ) a zejména pak Zákon č. 90/2012 Sb. O
obchodních společnostech a družstvech, zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK), a s tím Vás chci trochu
seznámit.
Jelikož po nabytí účinnosti ZOK, tj. od 1.1.2014, jsou povinny předmětné organizace, tj. i bytová družstva, přizpůsobit do 6 měsíců, tedy do 30.6.2014, své stanovy, které budou opraveny dle výše uvedených a doručit je do sbírky listin
(§777 odst. l a 2 ve spojení s §3 odst. 3 ZOK), i když je stanovena zákonná lhůta 6 měsíců od nabytí platnosti zákona,
doporučuje se přijetí opravených stanov bytového družstva
do konce roku 2013. Na základě tohoto doporučení začalo
ve II. polovině letošního roku pracovat SBD Dyje na úpravě
stanov dle nových zákonů. Po předložení k diskusi přes zvolené delegáty samosprávám bylo svoláno mimořádné shromáždění delegátů ke schválení nových stanov. Mimořádné
shromáždění delegátů se konalo 21. listopadu 2013 v 16.00
hod v sále Domu školství v Břeclavi. Na tomto shromáždění
byl přítomen i notář, který potvrdil průběh jednání i platnost
usnesení, kde byly nové „STANOVY DYJE, stavebního bytového družstva“ schváleny.

zpravodaj
týkají jen SBD, ale budou se týkat i SVJ a dalších bytových
organizací. To znamená, že i tato společenství budou muset
své stanovy upravit (pokud používají obecně vydané stanovy, ty budou upraveny rovněž). Z toho vyplývá, že i v těchto
společenstvích budou muset při svém rozhodování při správě domů vycházet z nových zákonů, případně nových vyhlášek upravených těmito zákony. Je potřeba, abyste se o tyto
nové zákonné změny ve vlastním zájmu informovali.
Protože tento legislativní proces není zcela ukončen a je
hodně připomínek z odborných kruhů, budou se nové zákony průběžně novelizovat, což bude znamenat další úpravy.
Závěrem jenom připomenu, že v závěru roku proběhnou
na domech odpočty vodoměrů v bytech. Pokud budete z
nějakého důvodu mimo byt, dejte prosím stav vodoměru k
sousedům, nebo včas předejte odčitateli, pokud jej znáte.
Jelikož se jedná o poslední vydání ZPRAVODAJE v tomto roce, přeji Vám a Vašim rodinám příjemné prožití Vánoc a
do nového roku Vám přeji hodně zdraví a spokojenosti.
V Podivíně 25.11.2013
Pospíšil Jiří

Samozřejmě, že změny výše uvedených zákonů se ne-

Úvěry na bydlení
Máte zájem o přeúvěrování stávajícího úvěru
nebo hypotéky?
Chcete stavět nebo modernizovat své bydlení?
Chcete kupovat byt nebo rodinný dům?
Nabízím Vám individuální pomoc při výběru
řešení Vašeho bydlení.
Všechny nabídky jsou připravovány
individuálně a ZDARMA.
Osobní jednání přímo u klienta doma.

Finanční poradce Igor Kahánek,
tel.: 608 776 618
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