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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. IX. a č. X. ze
dne 08.03. 2012 a 24.05. 2012
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující body:
1. vzalo na vědomí zprávu starosty města
ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
č. VIII ze dne 08.12. 2011. provedlo kontrolu
rozpočtového opatření č. 10/2011 provedeného radou města Podivína, kterou je schválilo.
2. schválilo revokaci usnesení č. XXIII300-10 ze dne 29.6.2010 o dotaci z rozpočtu
města na poskytnutí ﬁnančního příspěvku pro
TJ Sokol Podivín v části: „TJ Sokol Podivín se
zavazuje, že po dobu deseti let nebude požadovat po městě Podivín ﬁnanční příspěvky pro
organizaci TJ Sokol Podivín“ a toto v uvedené
části zrušilo.
3. projednalo Návrh rozpočtu města na rok
2012, který byl zveřejněn na úřední desce a
webových stránkách v termínu od 21.2.2012
do 8.3.2012. Zastupitelstvo města schválilo bez výhrad Rozpočet města na rok 2012
takto: celkové příjmy ve výši 33.785.100,- Kč,
celkové výdaje ve výši 41.679.900,- Kč, celkové ﬁnancování ve výši 7.894.800,- Kč, závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy č. 2.
4. projednalo a schválilo poskytnutí dotací jednotlivým organizacím včetně uvedené
výše dotace projednalo a schválilo smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína,
uzavřené v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dále
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů s těmito subjekty : Moravský rybářský svaz – místní organizace v Podivíně, 691
45 Podivín, IČ : 00546968, Římskokatolická
farnost Podivín, Komenského 193/3, 691 45
Podivín, IČ : 64520943, Loutkářský soubor
Podivíni, 691 45 Podivín, IČ : 49137344,
Občanské sdružení Chasa Podivín, Rybáře 906/9, 691 45 Podivín, IČ : 22876235, TJ
Sokol Podivín, Palackého 386, 691 45 Podivín, IČ : 531367, TJ Slavoj Podivín, 691 45
Podivín, IČ : 42324211, YMCA T. S., o.s., Na
Řádku 21, 690 02 Břeclav, IČ : 26532859, Modelářský klub SMČR č. 125, KLoM CALYPSO
Podivín, Sadová 854, Klub přátel okrasného
ptactva v Podivíně, Revoluční 934, 691 45 Podivín, Diecézní charita Brno, Oblastní charita
Břeclav, Svatoplukova 18, 690 02 Břeclav, IČ
: 44990260, Občanské sdružení BILICULUM,
692 01 Mikulov, Růžová 561/1, IČ : 26641046,
Svaz tělesně postižených v České republice,
o.s., místní organizace, Sokolská 483, 691 45
Podivín, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. – ZO Bulhary - Lednice, Václavkova 200, 691 44 Lednice, IČ : 71010637.
5. projednalo a schválilo Obecně závaznou
vyhlášku města Podivína č. 1/2012, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství ve městě Podivín dle předloženého návrhu.
6. projednalo a hlasováním schválilo Inventarizační zprávu za rok 2011 dle přílohy č.
6 bez výhrad.
7. projednalo a hlasováním schválilo rámcovou plánovací smlouvu o poskytnutí příspěvku na technickou infrastrukturu města s
tím, že se město Podivín smlouvou stavební2

kovi zavazuje dobudovat inženýrské sítě do
15 let od uzavření plánovací smlouvy. Zastupitelstvo města schválilo uzavření plánovací
smlouvy o poskytnutí příspěvku na technickou infrastrukturu města se stavebníky manželi Lenkou Müllerovou, bytem ....., RČ : ..... a
Michalem Müllerem, bytem ....... dle předloženého návrhu.
8. ukončilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. KN 1032/4 vedeného jako ostatní
plocha o celkové výměře 66 m2 v k.ú. Podivín
a rozhodlo prodat pozemek manželům Davidu
Remeňovi, bytem ...... a Michaele Remeňové, bytem ...... za těchto podmínek : prodejní
cena činí Kč 33.990,-. Výsledná kupní cena
je navýšena o částku, rovnající se výši daně
z převodu nemovitostí. Kupující dále uhradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví.
9. schválilo uzavření kupní smlouvy na
prodej pozemku p.č. KN 1032/4 vedeného
jako ostatní plocha o celkové výměře 66 m2
v k.ú. Podivín s manželi Davidem Remeněm,
bytem ..... a Michaelou Remeňovou, bytem
....... za těchto podmínek : prodejní cena činí
Kč 33.990,-. Výsledná kupní cena je navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu
nemovitostí. Kupující dále uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti do
jeho vlastnictví.
10. rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na
prodej pozemků za těchto podmínek : pozemek 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 17.05. 2012.
11. rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na
prodej pozemků za těchto podmínek : pozemky p.č. KN 1138/2 trvalý travní porost o celkové výměře 50 m2, p.č. KN 1158/8 orná půda
o celkové výměře 21 m2, p.č. KN 1323/11
orná půda o celkové výměře 54.818 m2, p.č.

KN 1323/12 orná půda o celkové výměře 706
m2, p.č. KN 1323/13 orná půda o celkové
výměře 7.733 m2, vše v k.ú. Ladná za minimální prodejní cenu Kč 7,-/m2. Žádosti budou
přijímány v uzavřených obálkách s nápisem:
“neotvírat, pozemky Ladná“. Prioritou prodeje pozemků je výše nabídnuté kupní ceny.
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 17.05. 2012.
12. rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na
směnu pozemku p.č. KN 2824/232 orná půda
o celkové výměře 19.587 m2 v k.ú. Podivín,
který byl vyčleněn geometrickým plánem č.
1662-169/2011, který vyhotovil Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav z pozemku p.č. KN
2824/213, vedeného jako orná půda, v k.ú.
Podivín za pozemek p.č. KN 1589/7 ostatní
plocha, sportoviště o celkové výměře 5.281
m2 v k.ú. Podivín. Veškeré náklady spojené s
převodem pozemků a částku, rovnající se výši
daně z převodu nemovitostí uhradí Město Podivín a nabyvatel pozemku p.č. KN 2824/232
společně a nerozdílně. Zastupitelstvo města
schválilo realizaci směny po 15 dnech od zveřejnění záměru směny s vlastníkem pozemku
p.č. KN 1589/7 ostatní plocha, sportoviště o
celkové výměře 5.281 m2 v k.ú. Podivín dle
výše uvedeného. Podmínkou realizace směny
je skutečnost, že v termínu uvedených patnácti dnů od vyhlášení záměru směny nebudou
ke směně písemně podány žádné výhrady či
připomínky. Zastupitelstvo města při splnění
výše uvedených podmínek tohoto usnesení
rozhodlo uzavřít s Ing. Liborem Hrdličkou, bytem ...... Smlouvu o budoucí smlouvě směnné
dle předloženého návrhu.
13. rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na
prodej pozemku za těchto podmínek : pozemek p.č. KN 2824/213 orná půda o celkové
výměře 21.969 m2 v k.ú. Podivín, který byl
vyčleněn geometrickým plánem č. 1662-169/
2011, který vyhotovil Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav z pozemku p.č. KN 2824/213
vedeného jako orná půda, v k.ú. Podivín. Minimální prodejní cena Kč 20,-/m2 pozemku.
Výsledná kupní cena pozemku bude navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu
nemovitostí. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví. Žádosti budou přijímány v uzavřených
obálkách s nápisem: “neotvírat, pozemek
2824/213“. Prioritou prodeje pozemku je výše
nabídnuté kupní ceny. Termín pro podávání
žádostí : do 17.05. 2013. schválilo záměr bezúplatného převodu pozemků v majetku ČR
do vlastnictví města: pozemku p.č. KN 2933,
o celkové výměře 6.207 m2, vedeného jako
ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemku p.č. KN 1521/32 o celkové výměře 15 m2,
vedeného jako ostatní plocha, oba v k.ú. Podivín. vzalo na vědomí informaci starosty města
o zamítavém stanovisku města Velké Bílovice
ve věci směny pozemků č.j. 99/2012.
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14. vzalo na vědomí informaci o žádosti
společnosti Veraart Agri s.r.o. o odkoupení pozemku p.č. KN 1615/2 o celkové výměře 435
m2, vedeného jako ostatní plocha a pozemku p.č. KN 1616/2 o celkové výměře 23 m2,
vedeného jako zastavěná plocha, oba v k.ú.
Podivín. Rada města prověří možnosti směny pozemků, případně prodeje a informace
a návrhy předloží na zasedání zastupitelstva
města.
15. schválilo vyhlášení záměru prodeje
osobního vozidla registrační značky BVE 0386 Škoda Favorit, rok výroby 1993 za těchto
podmínek: nabídky budou podány v uzavřených obálkách s nápisem : „neotvírat veřejná
nabídka BVE 03-86 Škoda –Favorit. Prodej
bude realizován nejvyšší nabídce. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vozidla do jeho vlastnictví. Termín pro podávání nabídek do 17.05. 2012.
16. rozhodlo prodat pozemek p.č. KN 368/
74 o výměře 698 m2 vedený jako orná půda v
k.ú. Podivín, který byl vyčleněn geometrickým
plánem č. 1648-111/2011, který vyhotovil Ing.
Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav z pozemku p.č. 368/1, vedeného jako orná půda, v
k.ú. Podivín paní Ireně Musilové, bytem ......
za těchto podmínek : prodejní cena činí Kč
416.986,-. Výsledná kupní cena je 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 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní
s dohodou o zřízení předkupního práva na
prodej pozemku p.č. KN 368/74, vedeného
jako orná půda o výměře 698 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 s paní Irenou Musilovou, bytem ......
za těchto podmínek : prodejní cena činí Kč
416.986,-. Výsledná kupní cena je 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
následné uzavření kupní smlouvy s nabyvatelkou pozemku, jejíž text je součástí smlouvy
o budoucí smlouvě kupní s dohodou o zřízení
předkupního práva.
17. rozhodlo uzavřít s městem Břeclav,
IČ: 00283061, se sídlem Břeclav, nám. T. G.
Masaryka 42/3, PSČ 69081 smlouvu o bezúplatném převodu budovy bez čísla popisného
– strážního domku – na pozemku p.č. KN 97/1
v k.ú. Podivín do majetku města Podivína
18. schválilo uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemcích p.č.
KN 1283, p.č. KN 937/1, KN 821/1 vše v k.ú.
Podivín (plynárenské zařízení Štefánikova,
Kopce v Podivíně) se společností Jihomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynárenská
499/1, 657 02 Brno, IČ : 49970607, DIČ :
CZ49970607 dle předloženého návrhu.
18. vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru města Podivína ze dne 21.12.
2011. vzalo na vědomí informaci o nutnosti
přeložky kabelového vedení VN, NN a O2 v
lokalitě pro výstavbu rodinných domů na ulici
Revoluční. Finanční krytí akce bude řešeno
rozpočtovým opatřením na následujícím zasedání zastupitelstva města.

zpravodaj
19. vzalo na vědomí zprávu starosty města
ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
č. IX ze dne 08.03. 2012.
20. ukončilo veřejnou nabídku na prodej
pozemků p.č. KN 1138/2 vedený jako trvalý
travní porost o celkové výměře 50 m2, p.č.
KN 1158/8 vedený jako orná půda o celkové
výměře 21 m2, p.č. KN 1323/11 vedený jako
orná půda o celkové výměře 54.818 m2, p.č.
KN 1323/12 vedený jako orná půda o celkové
výměře 706 m2, p.č. KN 1323/13 vedený jako
orná půda o celkové výměře 7.733 m2 vše
v k.ú. Ladná a rozhodlo prodat výše uvedené pozemky panu Zbyňku Ondrákovi, bytem
....... za těchto podmínek : celková prodejní
cena činí Kč 494.592,- (slovy : čtyřistadevadesátčtyřitisícpětsetdevadesátdvakorunčeských). 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.
21. schválilo rozpočtový výhled na roky
2013 až 2014 dle předloženého návrhu
22. provedlo kontrolu rozpočtového opatření č. 1/2012 a toto rozpočtové opatření vzalo na vědomí bez výhrad.
23. provedlo kontrolu a vzalo na vědomí
plnění rozpočtu města k 30.4. 2012
24. schválilo bezúplatný převod pozemků p.č. KN 2434 vedeného jako orná půda o
celkové výměře 1019 m2 v k.ú. Podivín a pozemku p.č. KN 2435 vedeného jako orná půda
o celkové výměře 1661 m2 v k.ú. Podivín do
majetku města Podivína. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města jednáním s Pozemkovým fondem ČR.
25. vzalo na vědomí vyjádření se Ministerstva vnitra ČR, odboru dozoru a kontroly
veřejné správy ve věci Podnětu zastupitelů
volených za ČSSD k prošetření činnosti starosty a rady města Podivína při správě majetku města s tímto závěrem orgánu: „Závěrem

nám tak dovolte konstatovat, že po prostudování Vašich podnětů nebyly naším odborem
ze strany města Podivína zjištěny takové
rozpory se zákonem, které by odůvodňovaly
uplatnění dozorových a kontrolních pravomocí Ministerstva vnitra ve smyslu § 124 a násl.
zákona o obcích“.
26. projednalo a schválilo závěrečnou
zprávu ﬁnančního výboru za rok 2011.
27. vzalo na vědomí a projednalo jednotlivé
žádosti o koupi pozemků v lokalitě Poříčí II v
Podivíně a souhlasí s tím, aby bylo postupováno tak, že budou postupně oslovování žadatelé
o pozemky s nejvyšší nabízenou kupní cenou.
Žadatelé svůj zájem doloží do 15 dnů písemně
od převzetí výzvy. Na následujícím zasedání
zastupitelstva města dojde formou usnesení
ke schválení prodeje a kupních smluv s jednotlivými žadateli. Zastupitelstvo města rozhodlo
vyhlásit záměr prodeje těchto pozemků za níže
uvedených podmínek : pozemek p.č. KN 1092/2
zahrada o celkové výměře 667 m2, pozemek
p.č. KN 1093/1 zahrada o celkové výměře 650
m2, pozemek p.č. KN 1094 zahrada o celkové
výměře 609 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. Upřesnění podmínek: 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.
28. rozhodlo nechat zdarma ekologicky
zlikvidovat služební osobní vozidlo registrační
značky BVE 03-86 Škoda Favorit, rok výroby
1993.

Obce dál ﬁnančně slábnou
Titulek, který jsem použil z časopisu MODERNÍ OBEC a který jasně naznačuje, jakým
směrem se budou dál ubírat ﬁnanční možnosti obcí, doplním ještě citátem ekonomického
experta Ing. Tesaře:
„Obce jsou jako chudnoucí šlechtic s velkým majetkem, který chce dál rozšiřovat svůj
zámek.“
A ono to moc nejde. Nejvyšší příjmy, jakých mohly obce /Podivín nevyjímaje/ z daní
a poplatků dosáhnout, se uskutečnily v roce 2008. Od tohoto období neustále klesaly a
v případě tvorby rozpočtů měst a obcí musela být vedení obcí velmi obezřetná. Město
Podivín si v tomto meziobdobí vždy vytvářelo rezervu na pokrytí výpadku daní a navíc
jsme si příliš „nevyskakovali“. Akce rekonstrukce kanalizace a čističky odpadních vod, o
které jsem se zmiňoval v jiném článku, nás spolu s doprovodnými akcemi /vozovka, plyn,
chodníky, osvětlení, stromy, zeleň, mobiliář …/ stála téměř 200 milionů korun. Z toho dotace činila 160 milionů. Povinná spoluúčast, na kterou jsme si museli vzít úvěr, činila 10
milionů. Toto je dluh, který spolu s téměř uhrazeným úvěrem na bytové domy na Újezdě
doposud splácíme.
Proč to celé takto složitě vysvětluji? Protože se řadě občanů zdá, že se málo buduje, že
nemáme bazén, tenisové kurty a bůhvíco ještě. A to je právě ten „zámek“, který vystavíme,
blýskneme se před občany a okolním světem a pak nás to při snižujících se příjmech, neschopnosti splácet úvěry a povinných podílech na přijatých dotacích zabije.
Dovolím si tvrdit, že čisté město, pěkné komunikace a chodníky, zajištění služeb pro
občany všeho věku se může někomu zdát málo, ale raději takto, než v exekuci prodávat
školu a školku, penzion a městskou halu.
I když ta posledně jmenovaná k jednomu z těch „zámků“ patří.
Stanislav Machovský

starosta
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O rekonstrukci plynovodů
Po téměř šesti letech, kdy byla zahájena stavba rekonstrukce kanalizace a čističky odpadních vod v Podivíně, jsme se všichni těšili na „nerozkopaný“ Podivín. Bohužel to nebude pravda. Pro rok 2012 se chystá rekonstrukce hlavního řadu plynovodu a přípojek v ulicích Štefánikova
a části Kopců. To ovšem není všechno. Vzhledem k tomu, že naše město mělo historicky jako jedno z prvních postupně veškeré inženýrské
sítě, bude také jako jedno z prvních, kterého se dotkne generální oprava plynovodu v roce 2013. Bude se jednat o ulice 1. MÁJE, NERUDOVA,
ZBOROVSKÁ, ZAHRADNÍ, BRATISLAVSKÁ, ÚLEHLOVA, B. NĚMCOVÉ, HUSOVA a REVOLUČNÍ.
Na jednání, které proběhlo s projektanty RWE, Jihomoravská plynárenská, bylo dohodnuto, že projekt a hlavně samotná rekonstrukce se
co nejmenší měrou dotkne nově zbudovaných chodníků na ulicích Nerudova a Zborovská.
Současně upozorňuji občany, kteří plánují zateplení budovy, aby kontaktovali starostu města. Hlavní uzávěry plynu budou situovány tak, aby
v případě havárie a odpočtů plynu byly co nejlépe k dosažení, tedy na čelní straně budovy.
Stanislav Machovský, starosta

Městská policie

O vandalizmu

Nový velitel Městské policie v Břeclavi /se kterou máme
uzavřenu veřejnoprávní smlouvu/ Mgr. Hrdlička ustanovil nový způsob výkonu služeb policie jak v Břeclavi, tak i v Podivíně. Byli jmenováni tzv. okrskáři, kteří mají na starosti stabilní oblast. Pro naše
město je to strážník Radim Lidinec. mestskapoliciepodivin@centrum.cz je adresa, na kterou můžete v případě potřeby oznamovat
svoje poznatky, případně požádat o spolupráci při řešení problémů,
které jsou v kompetenci městské policie.
V současné době je hlavním úkolem policie dohlídka nad dodržováním vyhlášky o požívání alkoholu na veřejných prostranstvích,
vyhlášky o pohybu psů na veřejném prostranství a dodržování pořádku ve městě.
Jsem si vědom, že ne vždy se daří úspěšně zasahovat proti
delikventům. Obzvláště v době, kdy zde policie není, je to velmi
problematické. Proto chce město využít možnosti, kdy na základě
svědecké výpovědi je možné předvolat pachatele před komisi pro
projednávání přestupků a urychlit tak postup při jeho řešení.
Žádám proto všechny, kterým vadí chování některých našich
spoluobčanů, aby stížnost na jejich namnoze neetické a s dobrými
mravy neslučitelné jednání oznámili buď na výše uvedenou adresu,
případně na městský úřad.
Stanislav Machovský, starosta

Město Podivín vložilo do vybavení první části městského mobiliáře
250 tisíc korun a zajistilo dostatečné množství odpadkových košů pro
celou obec. Hodnota jednoho koše je s dopravou a s jeho upevněním
3.500 korun. To, že je nutné je upevnit, dokázali dva z našich „spoluobčanů“, kteří v prvním týdnu jejich instalace stačili dva rozbít. Kdybych
byl schopen v tomto okamžiku vtipkovat, mohl bych říct, že v měsíci
květnu 2013 bude nutné objednat novou várku košů. A vyhodit dalšího
čtvrt milionu korun.
Libor Krajča /1988/ je jedním z pachatelů, který si uvědomil, že přestupkové řízení je krokem, jež může velmi negativně ovlivnit zbytek jeho
života. Doufám také, že pochopil, že při nesplnění slibu a neuhrazení dluhu se na základě svědecké výpovědi před komisi může stejně dostat.
Druhý delikvent, který v tomto měsíci teprve dosáhne věku 18 let,
si neuvědomuje vůbec nic a je těžké mu cokoliv vysvětlovat. Jeho následující čin /po rozbití odpadkového koše/, při kterém již jde o život
/odstranění mříží dešťových vpustí na hlavní trase přes město/, nebude
již řešit komise pro projednávání přestupků, ale přímo policie.
V obou těchto případech již zafungoval institut svědeckých výpovědí. V prvním případě snad ku prospěchu jmenovaného pachatele a
v druhém případě snad /i když o tom velmi pochybuji/ k uvědomění si
odpovědnosti rodičů za svoje dítě.
Stanislav Machovský, starosta

Kronika města Podivín
Rok 1912
Ve dnech 18. a 19. ledna konány volby do obecního výboru,
tentokráte v napětí a nebývalé agitaci. Oposice, vedená Frant.
Čapkou a Adolfem Ledlem, usilovala povaliti vládnoucí blok a
svorně se přičiňovala o dosažení většiny v II. volebním sboru a
nechybělo mnoho hlasů, aby bylo její úsilí korunováno zdarem v
úvaze, že III. volební sbor již značnou většinou opanovala. Ani
však druhá strana nelenila a využila všeho k udržení moci na
radnici a k tomu účelu uzavřela i kompromis s voliči židovskými.
Bylo to poprvé, co byl do výboru zvolen židovský příslušník Isidor
Rosenzweig, volič z I. sboru.
Nutno zde poznamenati, že volební řád do obcí připouštěl právo
volební jen občanům, platící přímé daně v nejmenším obnosu 2K.
Ostatní byli z volebního práva vyloučeni. Voličové byli roztříděni
na 3 volební sbory, jichž počet se řídil výší přímých daní. Celková
daň v obci předepsaná rozdělila se totiž na 3 třetiny, čili po 1 třetině
na jednotlivý volební sbor. Do I. volebního sboru náleželi poplatníci
s nejvyšší daní, jichž počet musel dosahovati nejméně 30 voličů
včetně virilistů tj. voličů, kteří svou hodností (čestní občané, doktoři,
duchovní, nadučitelé) do I. vol. sboru z moci zákona náleželi, nehledě na jejich daňovou poplatnost.
Do II. voleb. sboru náleželi další poplatníci v pořadí sestupné výši daně až do počtu, kdy bylo dosaženo 2. třetiny celkové
daně. Počet voličů v II. voleb. sboru činil okrouhle 80-90 poplatníků.
Konečně do III. voleb. sboru zapsáni byli ostatní poplatníci, u
nichž přímá daň obnášela poslední třetinu celkové daně a jejich počet obnášel 729 poplatníků.
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Každý volební sbor volil 10 členů výboru a 5 náhradníků. Volilo se ústně (veřejně). Za ženské voliče vykonával volební právo
manžel; za vdovy, svobodné neb nezletilé ženské voliče volil plnomocník příp. poručník. Rovněž i přespolní voličové mohli voliti svými
polnomocníky.
Byl-li v daňovém katastru obce poplatník, platící 1/6 veškeré v
obci předepsané přímé daně, musel býti ku každé schůzi výboru
pozván a při usnášení výboru náleželo mu právo veta.
Na základě tohoto volebního řádu byla tedy vykonána volba výboru a protože proti výsledku volby byl podán protest s negativním
výsledkem, opozdila se volba starosty a radních téměř o 4 měsíce.
Volba starosty ustanovena na 30. dubna a vykonala se opět ve znamení měření sil obou táborů. Za starostu zvolen Antonín Gála 19ti
hlasy, kdežto protikandidát Frant. Čapka soustředil na sebe pouze
10 hlasů oposičních.
Zvolený starosta Antonín Gála byl dříve obecním hospodářem a
členem výboru, který i u členů oposičních požíval vážnosti. Narodil
se 4/5 1865 jako rolnický syn Tomáše Gály, vychodil obecnou školu
v Podivíně a pak se věnoval rolnictví. Neměl sice širšího rozhledu v samosprávě, avšak jeho klid a nenáročnost, jeho skromné a
spravedlivé vystupování a spravedlivé jednání, záhy mu zjednalo
vážnost i autoritu. Ve značné míře byl i v úřadě podporován nám.
starosty Theob. Štorkem jakož i ostatními členy představenstva.
23/5 Do služeb obce byli přijati dva policejní strážníci, kteří vedle
služby policejní měli konati i hlídku na poli. Přijati byli: Puzrla Frant.
a Burýšek Adolf. Až dosud vykonával službu policejní i posluhu kancelářskou pouze jeden strážník t.č. Karel Hlinecký.
-rm-
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M ě s t s k á k n i h ov n a P o d i v í n
Večerní čtení v knihovně 2. dubna 2012
V páteční podvečer se sešlo v knihovně téměř 30 žáčků z obou prvních tříd. Děti si udělaly pohodlné „pelíšky“ ze spacáků, dek a polštářků a
zaposlouchaly se do českých pověstí, které pro nejmenší čtenáře přebásnila Martina Drijverová. Paní učitelky Mrázová a Racková četly o Libuši a
Přemyslovi, praotci Čechovi i Silném Bivojovi. Dále se četlo z knihy Nejkrásnější bajky a Něžné příběhy do postýlky. O přestávce se děti občerstvily,
prohlédly celou knihovnu a namalovaly obrázky na výstavku. Po příjemném večeru budou v knihovně „jako doma“, nadále se zde budou setkávat
ve volném čase se svými kamarády…

Knižní novinky
Pojď s koťaty do pohádky – Ljuba Šťíplová: knížka na hraní i
předčítání – říkadla, hádanky a skrývačky pro předškoláky
Pohádky z Větrné Lhoty – Daniela Fischerová: veselé pohádky o větříčcích Radovánkovi a Vichurovi. První čtení
Sen medvídka Míši – Vitalij Lichoděd: klasické pohádky pro
nejmenší
Dětská encyklopedie ztraceného světa – Dinosauři
Světová encyklopedie – Květiny a rostliny v přírodě
Pirátské deníky – Alexandr Exquemelin: poutavé očité svědectví činů kapitána Morgana a dalších bukanýrů
Druhé jaro Mimi Tulipanové – Sussane Kubelka: humoristický román pro ženy
Režisérka reklamních filmů, která současně studuje medicínu,
přichází do let a zjišťuje, že jsou mnohem lepší než jejich pověst.
Začíná nový, svobodný život
Žítkovské bohyně – Kateřina Tučková
fascinující příběh o ženské duši, magii a zasuté části naší historie
Francouzská suita – Irene Némirovská: cena Magnesia litera 2012 za překlad. Román nalezený v pozůstalosti francouzské
autorky židovského původu vzbudil před nedávnem celosvětový
ohlas. Hlavním motivem knihy je útěk skupiny Pařížanů prchajících z Němci obsazované metropole
České detektivky: Vidiny popletené tlumočnice, Podzimu neutečeš, Člun v mlze, Poslední odpal, Slepá ulička
Severské detektivky: Spasitel, Nemesis, Mrazivá noc, Sluneční
bouře, Led v žilách, Padající stíny

SBĚR POUŽITÉHO OLEJE
- ŠETŘÍ VAŠE PENÍZE
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ . . .
Volba správných rostlinných olejů a tuků, jejich způsob
používání v kuchyni zásadně ovlivňuje zdraví člověka (karcinogeny, cholesterol). Co ale s použitým olejem? V případě, že tento lijete do odpadu v domácnosti, vyvstanou
Vám časem problémy s čištěním odpadu, musíte kupovat
chemii na jeho odstranění či dokonce zavolat odborníky.
Jestliže bydlíte v rodinném domku a tento lijete na zem na
konci zahrady, do trávy, hnojiště a podobně, prosakováním
do spodní vody se následně dostávají karcinogeny znovu
k Vám. Když ho lijete do koše a vynášíte s odpadky, ze spalovny odpadů si opět najdou cestu k Vám. Jak tedy vyzrát
na tento koloběh? Stačí se zapojit do našeho programu
ekologické likvidace. Použitý olej z kuchyně odevzdejte do
sběrné nádoby umístěné na Sběrném dvoře v Podivíně.
Jsme ﬁrma s oprávněním k nakládání a likvidaci
s odpadním olejem a tuky, zajišťujeme sběr a svoz odpadního oleje zdarma, pro ﬁrmy a podnikatele vydáváme doklad o ekologické likvidaci.
Město Podivín zajistí nádobu na Sběrném dvoře a na
základě smluvního vztahu s ﬁrmou Galati Morava, s.r.o.
Drnholec od Vás použitý olej bezplatně odebere.

Vídeň: návod k použití: v průvodci se čtenář seznámí s vídeňskými hotely, kavárnami, zavítá na ples, operu či do tanečního klubu a
pronikne do tajů herecké, umělecké staré i moderní Vídně
Hana Ocelíková
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Maminky a město Podivín pořádají

dne 25. srpna 2012

„Rozloučení s prázdninami“
Zábavné odpoledne pro děti nejen se skákacím hradem.
Akce se bude konat na „hodovém sóle“.
Za nepříznivého počasí v městské hale.

„Dětský karneval“
Kdo z dětí přišel v neděli 25. března 2012 odpoledne do Městské haly
v Podivíně, určitě nelitoval.
Námořní ﬂotila ve složení
Jana, Zuzka, Edita, Mirka,
Hanka a Hanka, Monika,
Markéta a Jitka vyplula
spolu se všemi maskovanými dětmi na cestu kolem
světa, kde podnikali různé
soutěže a tanečky.
A to vše za hudebního doprovodu DJ
Vlastíka. Samozřejmě nechyběla
bohatá tombola.
Zábavné odpoledne pro Vás
připravil TJ Sokol Podivín za
přispění Podivínských maminek a
Města Podivína.
Martina Robošová

„Čarodějky“
V sobotu 28.
dubna 2012 pořádaly maminky spolu s
městem Podivín již
tradiční
„Čarodějky“. Letos k nám
opět zavítaly Čarodějnice Evelína a
Pampelína. Děti si
tak mohly zasoutěžit
a zakouzlit s opravdovými kouzelnicemi :-) Nechybělo malování na obličej a tradiční opékání špekáčků.
Věříme, že se „čarodějnické“ odpoledne všem líbilo, a těšíme se
na konci prázdnin opět na setkání.
za Podivínské maminky Markéta Berková, Hana Jeřelová, Monika
Kratochvílová

Hody a hodky 2012
průvod projde ulicemi Rybáře, Pod Branou, Úlehlova
a B. Němcové k panu starostovi. Pokračovat se bude
ulicemi B. Němcové, Husova, Havlíčkova a U Stadionu
až na hodové sólo.

Občanské sdružení Chasa Podivín
zve všechny místní i přespolní na tradiční

KROJOVÉ HODY a HODKY,
které se konají
ve dnech 30. 6., 1. 7. a 7. 7. 2012

Ve 21:00 h začíná večerní zábava.
1. 7. 2012

1. Stárkovský pár Jiří Rotter a Markéta Halmová
2. Stárkovský pár Petr Spěváček a Veronika Stará

PROGRAM:
28. 6. 2012

Stavění máje

29. 6. 2012

Ve 20:30 h se koná 2. předhodový koncert s besedou
u cimbálu. Vystoupí vojenský umělecký soubor Ondráš
se svým vystoupením „Ondráš pro Vás“. Vystoupení
se koná na hodovém sóle.

30. 6. 2012

HRAJE DH HOVORANÉ
V 9:00 h hodová mše svatá spojená s kladením věnců
k památníkům.
Ve 14:00 h sraz krojové chasy u 1. Stárka na ulici
Bratislavská, odtud se průvod vydá ulicemi Bratislavská, Úlehlova, Pod Branou a Rybáře k 1. stárce. Dále
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HRAJE DH HOVORANÉ
Ve 14:00 h sraz krojové chasy u 2. stárky na ulici Poříčí I.
Společný průvod mužáků a krojové chasy povede ulicemi
Poříčí I,
Habánov, Štefánikova, Palackého, Sokolská, Nerudova,
Družstevní a U
Stadionu až na hodové sólo.
Ve 21:00 h začíná večerní zábava.

7. 7. 2012

HRAJE DH SKALIČANÉ
V 15:00 h sraz krojové chasy u „Cyrilky“, průvod na
sólo povede ulicemi Komenského, Palackého, Sokolská,
Nerudova, 1. máje, Havlíčkova a U Stadionu.
Ve 21:00 h začíná večerní zábava.

Těšíme se na Vaši návštěvu a podporu hodové tradice v Podivíně.
Více informací se dozvíte na chasovních stránkách www.chasapodivin.estranky.cz

CHASA PODIVÍN
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LOGO MŠ
Od května letošního roku má naše mateřská škola své logo. Logo je symbolem pohody, kamarádství a dobrých vzájemných vztahů, které
se v naší školce snažíme společně s dětmi a většinou rodičů vytvářet. Chceme být moderní a efektivní mateřskou školou. K tomu samozřejmě patří
i vlastní prezentace, s níž nepochybně logo souvisí.
Poprvé jsme logo využili na trička pro děti při výletu do ZOO Hodonín. Nejenže to dětem slušelo, ale především paní učitelky měly o dětech
mnohem snazší přehled. V ZOO byly stovky dětí z jiných mateřských škol.
Logo výtvarně a graﬁcky zpracoval a z velké míry sponzoroval designer a graﬁk pan Tomáš Janda. Chci mu tímto za všechny zaměstnance i děti ze školky srdečně poděkovat. Posuďte sami, jak se vám líbí…
Nám se logo moc líbí a od nynějška se budeme prezentovat nejen bohatou vzdělávací nabídkou, ale i touto značkou.
Ředitelka MŠ Podivín za všechny děti i zaměstnance

Vzdělávací nabídka
mateřské školy
Zveřejňuji část textu z interního dokumentu Strategický rozvoj školy:
…Předškolní vzdělávání v Mateřské škole Podivín probíhá podle
Školního vzdělávacího programu s názvem „Objevujeme svět kolem
nás“. Tento vzdělávací program byl vytvořen pedagogickými zaměstnanci v srpnu 2010 a začátkem dalšího školního roku byl inovován. Je
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, který je závazný pro
předškolní vzdělávání v České republice.
Vedle vlastní vzdělávací nabídky umožňuje škola činnost několika
zájmových kroužků, jejichž činnost má pro rozvoj dětí význam. Tyto
kroužky jsou MŠ podporovány, ne provozovány. Mateřská škola poskytuje pro jejich činnost prostory a vytváří pro ně podmínky.
Tabulka vzdělávací nabídky mateřské školy a zájmových kroužků:
Součást vzdělávací nabídky MŠ v souladu s ŠVP:
1. Logopedická prevence
(je prováděna pravidelně proškolenými učitelkami)
2. Metoda dobrého startu
(pomáhá dětem při překonávání přechodu z předškolního do
základního vzdělávání)
3. Spolupráce MŠ a ZŠ „Škola nanečisto“
(pomáhá dětem poznat prostory ZŠ, usnadnit jim přechod z MŠ do ZŠ)
4. Edukačně stimulativní skupiny pro rodiče a děti
(rozvíjí předškolní děti ve všech důležitých oblastech za přítomnosti rodičů)
5. Společné tvoření rodičů s dětmi:
podzimní, zimní, jarní
6. Den pro seniory „Přijďte za námi omládnout“
7. Nabídka kulturních představení:
8. Rozloučení s předškoláky a karneval
9. Účast školy na veřejných akcích: vítání občánků, oslava
Dne matek, Dětské hody…
10. Prevence rizikového chování ve spolupráci s policií
11. Besídky

13. Plavání

12. Bruslení

14. Výlet …..a další

Zájmové kroužky, které MŠ podporuje:
- První krůčky k hudbě

- Angličtina

- Taneční kroužek Ratolest

- Dramaťáček

Svoji činnost škola prezentuje na webových stránkách, na školním facebooku, v tisku, v uplynulých dvou letech i vydáním vlastní knihy.
Škola podporuje veškeré aktivity směřující ve prospěch dětí (např. aktivity Podivínských maminek, skautu, fotbalové školičky a dalších...).
Lenka Studená, ředitelka MŠ
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Poděkování
Mateřská škola Podivín dále děkuje za
hodnotné sponzorské dary:
• Manželům Rackovým, Újezd, Podivín
– za finanční spoluúčast při výrobě
triček pro děti s logem školy
• Klubu přátel ochranného ptactva Podivín – za finanční spoluúčast při výrobě
triček pro děti s logem školy
• Panu Radku Suskému – za velké množství kvalitního výtvarného materiálu
• A mnoha dalším rodičům, kteří podle
svých možností pomáhali a přispívali
školce v tomto školním roce podle svých
možností.
Srdečně děkujeme.

zpravodaj

Edukačně stimulativní skupiny pro rodiče a děti
V pondělí 28. 5. byl mateřskou školou ukončen vzdělávací program Edukačně stimulativní skupiny
pro rodiče a děti, jehož cílem je připravit děti za účasti rodičů na přechod do základního vzdělávání.
Kurz byl všemi rodiči kladně hodnocen.
Přečtěte si názory některých z nich:
1. Co Vám přinesla účast na skupinách s Vaším dítětem?
….„Přinesla mi přehled o tom, co moje dítě
umí a co mu ještě dělá problémy. Ukázala mi,
jak s ním pracovat.“
2. Co přinesly skupiny pro Vaše dítě?
…„Obrovské zlepšení. Získání znalostí, které
bychom doma určitě necvičili. Velká pomoc pro
nástup do 1. třídy.“
3. Jak hodnotíte zapojování rodičů do činností a her ve skupině? Jaký je Váš pohled na spolupráci rodičů a dětí ve skupině?
…„Myslím, že je dobře, když se rodiče zapojí. Rodiče mají přehled o tom, jak na tom dítě je,
v čem ještě zapracovat.“
ale i názor: „Myslím, že bez mé přítomnosti by se syn méně styděl,….ale naučil se nebýt tak
ostýchavý.“

Dopoledne s policií
Dne 11.05.2012 se na hřišti mateřské školy uskutečnilo setkání
dětí s městskými policisty z Břeclavi. Děti viděly výcvik služebních
psů, měly možnost nasednout do policejního auta a „podat policejní
hlášení“, vyslechnout rizika při neopatrném chování.

Rozloučení s předškoláky
a karneval
Každoročně se loučíme s dětmi, které opouští mateřskou školu
na společném karnevale. Jelikož v době uzávěrky Zpravodaje nás
letošní „Rozloučení…“ teprve čekalo, nabízíme k prohlédnutí zážitek z loňského roku

Výtvarná soutěž
Krása lidových krojů
Podluží
Naše mateřská škola se zúčastnila výtvarné soutěže Krása
lidových krojů Podluží. Tříletá Verunka Padělková získala mimořádnou cenu za nejmladšího účastníka soutěže.
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Z Á K L A D N Í Š KO L A
EU peníze školám
Již druhým rokem čerpáme účelovou dotaci ve výši 1.175.844,- Kč
z MŠMT poskytnutou z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole.
Zkvalitnění výuky je dosahováno metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech probíhá
individualizací výuky prostřednictvím dělených hodin nebo podporou
vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných.
Přehled pedagogických pracovníků zapojených do plnění šablon
„EU peníze školám“:
1) Individualizace (dělení hodin)
I/1 Individualizace efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti
Mgr. J. Malinová – Čj (4. ročník)
Mgr. M. Poláchová – Čj (1. a 2. ročník)
Mgr. Z. Floriánová – Čj (4. ročník)
II/1 Individualizace výuky cizích jazyků
Mgr. J. Harnušková – Aj (6. a 7. ročník)
Mgr. D. Mačicová – Nj (7. a 8. ročník)
Mgr. I. Šemorová – Aj (9. ročník)
III/1 Individualizace výuky digitálních technologií
Mgr. M. Cagášek (6. a 7. ročník)
IV/1 Individualizace efektivity rozvoje matematické gramotnosti
Mgr. M. Poláchová – Ma (1. a 2. ročník)
Mgr. J. Malinová – Ma (3. a 4. ročník)
2) Inovace a zkvalitnění výuky (tvorba a užití metodických a výukových materiálů)
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky čtenářské gramotnosti
Mgr. M. Poláchová – Čj pro 1. ročník
Mgr. Z. Floriánová – Čj pro 4. ročník
Mgr. A. Racková – Čj pro 5. ročník
II/2 Inovace zkvalitnění výuky cizích jazyků
Mgr. D. Mačicová – Nj pro 7. – 9. ročník
IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky matematické gramotnosti
Mgr. J. Horňák – Ma pro 7. – 9. ročník
Mgr. J. Mrázová – Ma pro 5. ročník
V/2 Inovace a zkvalitnění výuky přírodních věd
Mgr. M. Svobodová – Př pro 6. – 9. ročník, Ch pro 8. – 9. ročník
Mgr. M. Babičová Šilhanová – Pr pro 2. ročník
3) Vzdělávání pedagogických pracovníků
Všichni pedagogičtí pracovníci se nejméně jednou zúčastnili seminářů
nebo kurzů DVPP.
Mgr. Miroslav Cagášek

Vážení rodiče,
blíží se letní prázdniny, Vaše děti budou trávit tyto dny s Vámi, kamarády,
prarodiči, na letních táborech. Počasí nebude vždy slunečné, na koupání, děti se budou nudit, častěji zasednou k počítači. Chtěli bychom Vás
seznámit s dokumenty, které byly natočeny ve spolupráci s těmito institucemi: Policie České republiky, Nadace Naše dítě, první česká internetová horká linka Internet HOTLINE, Sdružení Linka bezpečí. Nad celým
projektem převzalo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Cílem ﬁlmů je upozornit na nebezpečí skrytá za nejrůznějšími identitami na internetu a naučit děti řešit situace, do kterých se mohou dostat.
Projekt tvoří 2 díly. Film je určen dětem ve věku 10 − 16 let, jejich
rodičům a pedagogům. Oběma díly ﬁlmu, které poukazují na odvrácenou tvář internetu, provází diváky Mirek Vaňura, autor pořadu „112: V
ohrožení života“ na TV Nova.
Oba ﬁlmy poukazují na největší hrozbu sociálních sítí, tzv. sociální
inženýrství a dětskou prostituci. Děti se dozvědí, že na internetu je vše
věčné. Na DVD se mohou blíže seznámit i s projektem „Moje ID“ na
ochranu identit.
Z celého projektu bylo sestaveno Desatero bezpečného internetu.
1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotograﬁi a už vůbec ne intimní.
3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému
kamarádovi.
4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť
webovou stránku.
7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
9. Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš.
10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.
Žáci 6. až 9. ročníku byli s oběma ﬁlmy seznámeni, všechna úskalí
internetu byla s žáky probrána. V rámci tohoto projektu žáci odpovídali
anonymně na několik otázek týkajících se počítače a internetu. Zjištěné
skutečnosti byly dost vážné. Někteří žáci u počítače stráví denně pouze
10 až 20 minut, jiní 6 až 9 hodin, což je celé odpoledne po návratu ze
školy. V průměru každý žák 2. stupně stráví u počítače 3,5 – 4 hodiny
denně. Nejvíce používají Facebook, Skype, chatují, hrají hry, sledují
ﬁlmy. Některé děti uvedly, že rodiče je kontrolují, kdy a co dělají na
počítači, jiné uvedly, že je rodiče nekontrolují.
Všímejte si, co dělají děti na počítači, s kým komunikují, aby se
nedostaly v budoucnu do vážných problémů.
Důležitá telefonní čísla:

Linka bezpečí 116111
Linka rodičovská 840 111 234

Více informací můžete získat na:
www.e-bezpeci.cz
www.seznamsebezpecne.cz

www.bezpecne-online.cz
www.linkabezpeci.cz
Mgr. Vlasta Mihalíková

NOC STRAŠIDEL
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Matematický
klokan
Umístění žáků ZŠ Podivín v matematické soutěži Matematický klokan v rámci
okresu Břeclavsko.
Kategorie Cvrček (2. – 3. ročník)
4. místo – M. Švecová, A. Jurkovičová
7. místo – M. Berka, R. Tréšek
9. místo – K. Švestková
Celkový počet řešitelů – 1021
Kategorie Klokánek (4. – 5. ročník)
2. místo – E. Zimmermannová
4. místo – M. Jurkovič
8. místo – D. Glížová
9. místo – L. Vízdal
Celkový počet řešitelů – 958
Kategorie Benjamin (6. – 7. ročník)
4. místo – T. Machač
20. místo – J. Čapka
21. místo – K. Rotterová
Celkový počet řešitelů – 921
Kategorie Kadet
6. místo – J. Rybka
16. místo – M. Marica
20. místo – Z. Blatová
Celkový počet řešitelů – 824

ŠKOLNÍ VÝLETY, ŠKOLY
V PŘÍRODĚ
I.A a I. B
– výlet do Šiklova mlýna
II. A a III. B – výlet na hrad Buchlov, návštěva
ZOO Hodonín
IV. a V.
– Škola v přírodě Koryčany
VI. A a VI. B – výlet do Archeoskanzenu
– Velehrad
VII.
– výlet na Strážnicko – Mlýnky
VIII.
– výlety do Lednice, Hodonína,
Brna
IX.
– výlet do Olomouce

Náš školní výlet
V úterý 29. května se žáci druhé a třetí
třídy vypravili na hrad Buchlov, kde je čekala
pěkná a místy také napínavá prohlídka.
Od pradávna se zde vykonávalo lovecké
právo, podle kterého byli pytláci a zločinci souzeni. Po vynesení rozsudku následoval přísný
trest. Děti vyslechly několik pověstí, které je zaujaly – Lipa, která roste kořeny vzhůru, Rusalka
a hradní studna, Černá paní, Pes Cerberus.
Obdivovali jsme velkou přírodopisnou sbírku
vzácných exponátů, které dovezli nevlastní bratři
Bedřich a Leopold I. Berchtoldové ze studijních
výprav po Africe, Americe a Evropě. Seznámili
jsme se také s ručně psanými chorobopisy z nemocnice v Buchlovicích, tehdejšími nemocemi a
jejich krutostí. V poslední místnosti na hradě se
ukrývá staroegyptská mumie stará 4000 let.
Na nádvoří zámku si děti poobědvaly dobroty ze svých batůžků, zakoupily suvenýr na
památku a společně s milým panem řidičem
jsme se vydali na zpáteční cestu. V Hodoníně
nás čekala zvířata v tamní ZOO.
Výlet se nám vydařil, provázelo nás sluníčko a dobrá nálada.
třídní učitelky
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Sběr papíru
Ve dnech 25.04.–26.04. 2012 proběhl na naší škole sběr papíru. Žáci přinesli celkem 16.762
kg starého roztříděného papíru. Díky úspěšné podzimní motivaci (polovina získané částky za
sběr zůstane třídám a druhá polovina částky bude vložena do fondu SRPDŠ) se podařilo přinést
více než 16 tun papíru, což je o 4 tuny více než na podzim 2011.
Z níže uvedeného přehledu v tabulce zjistíte, že se zapojili nejen žáci, ale i rodiče všech tříd.
Nejlepší žáci:
F. Buršík (VI. B) – 1700 kg, A. Včelouchová (V.) – 1180 kg, E. Dvořáková (V.) – 1040 kg, J.Červenec (IV.) – 803 kg, K. Kopřivová (I. B) – 720 kg, M. Švecová (IV.) – 480 kg,
O. Švec (VI. B) – 480 kg, F. Horehleď (VI. A) – 420 kg, M. Fridrichová (VI. B) – 418 kg,
E. Kosová (VII.) – 322,5 kg.
Přehled tříd:
I. A - 777 kg, I. B – 1486 kg, II. – 629 kg, III. – 852 kg, IV. – 2621 kg, V. 4125 kg, VI. A – 777 kg,
VII. – 829 kg, VIII. – 318 kg, IX. -168 kg.
Podařila se zajistit výhodná výkupní cena papíru a to v průměru 1,90 Kč za kilogram. Chtěl
bych poděkovat všem, kteří se podíleli na tak skvělém výsledku a nejen tím přispěli k ochraně
životního prostředí.

Opět Domino Theatre
I ve druhém pololetí jsme měli možnost zúčastnit se divadelních představení hraných v anglickém jazyce. Naši žáci si tato představení oblíbili a čekali jsme, jaké tituly nám budou nabídnuty. Ze tří jsme se rozhodli pro dvě představení, která pro nás byla nová. V dubnu jsme zhlédli
představení nazvané Lord of the Flies. Je to volná adaptace anglického bestselleru Williama
Goldinga. Hra pojednává o trosečnících na opuštěném ostrově, na kterém se zachrání skupina
teenagerů. Měli jsme možnost sledovat jejich snahu o záchranu, komunikační krize a působení
podmínek divočiny na chování jednotlivých hrdinů. Příběh byl napínavý, nechyběly v něm ani
dramatické zvraty.
V květnu jsme si zajeli na hudební komedii o prvních láskách a dospívání v americkém maloměstě ve sladkých šedesátých letech. K babičce přijeli na prázdniny bratr se sestrou. Snažili
se co nejvíce zapadnout mezi místní mládež, takže sestra začala kouřit a bratr uprosil babičku
o zakoupení nových riﬂí. Protože kdo je v té době nenosil, nebyl nikdo. Po nějaké době přijíždí
ještě sestřenice sourozenců. Svým vzhledem a chováním se od ostatních liší, ale s pomocí
cenných rad a zásahů babičky si i ona najde mezi mladými své místo.
Každého divadelního představení se zúčastnilo 25 žáků 6. – 9. tříd naší školy a vždy to byli
pozorní posluchači a svým chováním nám dělali radost.
Již nyní se těšíme, jak si divadly procvičíme angličtinu v novém školním roce.
Mgr. J. Harnušková

Beseda o Nicholasi Wintonovi
Nicholas Winton – Síla lidskosti. Právě
tak se jmenoval vzdělávací projekt, který
byl připraven pro žáky druhého stupně v
břeclavském kině. Byl dalším z řady projektů, které pro žáky základních škol připravují
různé organizace, aby jim záživnou formou
umocněnou autentickým prožitkem, většinou díky osobnímu či zprostředkovanému
setkání s některým z pamětníků, dokreslili
pohled na nejnovější dějiny.
Ještě dřív, než žáci v kině zhlédli oceňovaný dokumentární ﬁlm o Nicholasi Wintonovi, se ve škole dozvěděli o tom, kdo to
vlastně Nicholas Winton byl. Člověk, který v
roce 1939 zachránil z vlastní iniciativy 669
převážně židovských dětí z území ohroženého Československa před transportem do
koncentračních táborů tím, že jim zajistil
odjezd vlakem do Velké Británie. V květnu
oslavil 94 let a těší se dobrému zdraví a neuvěřitelnému životnímu optimismu. On sám
sebe dodnes za hrdinu nepovažuje.
Dokumentární ﬁlm, který byl pro žáky připraven, bych pojmenovala nejen Síla lidskosti,
ale také slovy „síla prožitku“. Padesátiminutový dokument, ve kterém podávají svědectví
lidé dnes již důchodového věku, jejichž životní
dráha by, nebýt činnosti Nicholase Wintona,

na začátku druhé světové války skončila v
koncentračních táborech, vyvolal u dětí velké
emoce. V sále bylo v době promítání dokumentu ticho. Žáci s napětím sledovali dobové
fotograﬁe, autentické výpovědi zúčastněných
osob. Při závěrečných titulcích se sálem rozlehl bouřlivý potlesk. Žáci dostali prostor i na dotazy, adresované Matěji Mináčovi, který nám
dělal průvodce celým programem a který se
podílel i na přípravě scénáře k dokumentu.
Když projekce skončila a rozsvítila se světla, zaslechla jsem za sebou rozhovor dvou
šesťáků: „Já jsem u toho aj bečel, ale nikomu
to neříkej …“. Tato slova svědčí o tom, že dokument byl neuvěřitelně silný, ale také o tom,
že je možné naťuknout skořápku zdánlivého
nezájmu naší mladé generace o dění, o novější národní či světové dějiny, když člověk najde tu správnou cestu. O dokumentu jsme ve
škole mluvili, rozebírali pocity žáků a potěšilo
mě, že slova žáků o osobním prožitku svědčily
o jejich lidskosti, soucitu, sounáležitosti.
Budete-li mít možnost tento unikátní dokument zhlédnout, vřele doporučuji. Podle
slov kritiků patří tento ﬁlm k unikátním počinům české ﬁlmové tvorby.
Mgr. Pavla Schallenbergerová
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Škola v přírodě
– Koryčany
Přijeli jsme do HIPOCENTRA a ubytovali
jsme se. Hned poté jsme šli jezdit na koních.
Pak jsme měli chvíli na odpočinek. FRED
/vedoucí centra/ nás seznámil se stájemi, ve
kterých má 40 koní. Za celý týden jsme zvládli
mnoho výletů a her. Jeli jsme do Luhačovic, kde
jsme si prošli kolonádu. Pak jsme zavítali k Mohyle Míru ve Slavkově u Brna, k návrší Žuráň,
v Kunovicích do muzea letadel, prohlédli jsme
si unikátní barokní hřbitov ve Střílkách a také
jsme se vydali z Koryčan na zříceninu Cimburk. Mně se ze všeho nejvíce líbily diskotéky a
celodenní soutěže. Ale byla tam i spousta dalších zajímavých her jako např. Bludičky, dělání
náramků a přívěsků na klíče z kůže, sbírání
diamantů, hra Karty nebo Upíři. Každopádně
jsme si odtamtud odvezli spoustu diplomů, výher, špinavého oblečení a nádherných zážitků.
Ráda bych to všechno zažila ještě jednou.
EMA ZIMMERMANNOVÁ
žákyně 5. Ročníku

zpravodaj

ŠKOLNÍ VÝLETY, ŠKOLY V PŘÍRODĚ
I.A a I. B
– výlet do Šiklova mlýna
II. A a III. B – výlet na hrad Buchlov,
návštěva ZOO Hodonín
IV. a V.
– Škola v přírodě Koryčany

VI. A a VI. B – výlet do Archeoskanzenu – Velehrad
VII. – výlet na Strážnicko – Mlýnky
VIII. – výlety do Lednice, Hodonína, Brna
IX. – výlet do Olomouce

Náš školní výlet
V úterý 29. května se žáci druhé a třetí třídy vypravili na hrad Buchlov, kde je čekala
pěkná a místy také napínavá prohlídka.
Od pradávna se zde vykonávalo lovecké právo, podle kterého byli pytláci a zločinci souzeni.
Po vynesení rozsudku následoval přísný trest. Děti vyslechly několik pověstí, které je zaujaly
– Lipa, která roste kořeny vzhůru, Rusalka a hradní studna, Černá paní, Pes Cerberus.
Obdivovali jsme velkou přírodopisnou sbírku vzácných exponátů, které dovezli nevlastní bratři
Bedřich a Leopold I. Berchtoldové ze studijních výprav po Africe, Americe a Evropě. Seznámili
jsme se také s ručně psanými chorobopisy z nemocnice v Buchlovicích, tehdejšími nemocemi a
jejich krutostí. V poslední místnosti na hradě se ukrývá staroegyptská mumie stará 4000 let.
Na nádvoří zámku si děti poobědvaly dobroty ze svých batůžků, zakoupily suvenýr na
památku a společně s milým panem řidičem jsme se vydali na zpáteční cestu. V Hodoníně
nás čekala zvířata v tamní ZOO.
Výlet se nám vydařil, provázelo nás sluníčko a dobrá nálada.
třídní učitelky

ŠKOLA V PŘÍRODĚ – Hipocentrum Koryčany
Letos se rozhodly 4. a 5. třída
ukončit školní rok
výjezdem do Školy
v přírodě.
Program
byl
koncipován tak, aby
děti v jiném prostředí měly co nejvíce
tzv. „zážitkový“ program s tělovýchovnými prvky, pracovní výchovou - vše
doplněno vlastivědnými a přírodovědnými poznatky, které nám
dané místo nabízelo nebo bylo v okolí. Program byl velice pestrý s množstvím her:
1. den – ubytování, jízda na koních, odpolední vycházka do Koryčan a okolí, míčové hry
na hřišti a večerní hra „Bludičky“.
2. den – práce s lasem a lasování, míčové
hry, odpoledne „Honba za pokladem s plněním různých úkolů“ na zříceninu hradu Cimburk. Kromě objeveného sladkého pokladu
jsme narazili na opravdový poklad v podobě
dvou mladých nadšených lidí, kteří v dnešní
komerční době žijí odloučeni od civilizace a
vlastníma rukama s přáteli z občanského
sdružení Polypeje a pomocí workshopů a sponzorů se snaží doslova
vyhrabat z ruin pozůstatky hradu a
alespoň částečně mu navrátit lesk
bývalé slávy. Večer byla diskotéka.
3. den – prohlídka stájí, ukázky
práce s koňmi a další zajímavosti,
hry „Sbírání drahokamů“ a „Karty“.
Celé odpoledne se nám věnovala
průvodkyně zámku Slavkov u Brna,
kterou jsme naložili ve 13:00 pod
zámkem, a provedla nás po všech
napoleonských bojištích – Žuráň,
Santon, Mohyla míru - a poutavě nám popsala průběh celé bitvy
a vojenskou strategii Napoleona.

Ukázala nám, kde
se šikovala vojska
jednotlivých armád
a kudy postupovala.
Na závěr nás provedla úžasným slavkovským zámkem a
17:30 se s námi rozloučila. Večerní program „Skupiny nás
baví“ byl opět zakončen diskotékou. Ti,
kteří nechtěli diskotéku, mohli vyrábět
z kůže náramky. Unavené děti měly možnost
odejít spát.
4. den – dopoledne byl výlet do lázní Luhačovic a leteckého muzea v Kunovicích. Na
zpáteční cestě jsme se stavili na maličkém
hřbitově ve Střílkách, kde jsme obdivovali krásné barokní sochy. Bohužel někdo je
chce obdivovat asi sám v soukromí, protože
7 nádherných soch bylo odcizeno. Odpoledne
pokračovala práce s kůží – děti si vyráběly přívěšek ke klíčům, házely noži a tomahavkem a
připravovaly si program na večerní táborák a
pomalu si balily věci do zavazadel. U večerního programu nás jednotlivé skupiny překvapily, program byl velice pestrý – viděli jsme

módní přehlídku, skupinu Dřevák se zpěvačkami Ariankou, Danielkou a Vojtěškou, horor
Bílé rukavičky, hru „Reklamace“, boj Krvavého
krajíce s Krvavým rohlíkem a zlatým hřebem
večera bylo vystoupení samurajů pod vedení
Petra Floriána.
5. den – dopoledne jsme byli pozváni na Den
dětí v Hipocentru, který pořádají pro výlety
školáků v okolí. Viděli jsme krásný program s
impozantní jízdou koňů a jejich jezdců s vlajkami, různé atrakce jako skok koní přes oheň,
klauna, psa na koni a další. Děti si po programu dobalily svá zavazadla, naobědvaly se,
naložily do autobusu, rozloučily se s Freďákem a odjížděli jsme do Podivína do náručí
čekajících rodičů.
Byli jsme velmi rádi, že jsme měli krásné
počasí a nemuseli improvizovat a upravovat
připravený program. Děti si proto odvážejí
plno zážitků a mají jistě o čem vyprávět a na
co vzpomínat.
Poděkování patří i všem vedoucím, kteří přispěli ke zdárnému průběhu ŠvP – Mgr.
Zlatce Floriánové, Věrce Holubové, Libuši
Pavlíkové a Mgr. Petru Floriánovi.
Na závěr bych chtěla touto cestou poděkovat rodičům za všechny sponzorské dary, které jsme mohli dětem jako zpestření rozdávat
za úspěchy v jednotlivých soutěžích.
Mgr. Jana Malinová
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Podivínský

zpravodaj

Medvědí stezkou
V pondělí 07.05. 2012 připravili ve spolupráci s ASPV učitelé pro žáky 4.-9. ročníku
soutěž v přírodě „Medvědí stezku“.
Celkem 49 dvojic muselo absolvovat trať
dlouhou 3,5 km, která byla opět připravena
v okolí „Šutráku“. Během závodu žáci absolvovali 9 stanovišť, kde museli předvést
nejen své vědomosti z oblasti přírodovědy,
zeměpisu, určování azimutu, zdravovědy
ale i ruční dovednosti (vázání uzlů, hod na cíl, součinnost atd.)
První dvě hlídky postoupily do krajské kola v Račicích 19.05. 2012 ve kterém jsme byli velmi úspěšní.
Výsledky:
Mladší žákyně II: Š. Macáková, T. Fridrichová 1. místo školní kolo
4. místo krajské kolo
M. Švecová, M. Balážová
2. místo školní kolo
3. místo krajské kola
Starší žákyně III.: H. Mildnerová, E. Rotterová 1. místo školní kolo
1. místo krajské kolo
N. Důbravová, K. Masaříková 2. místo školní kolo
4. místo krajské kolo
Starší žákyně IV.: K. Líčková, M. Mildnerová
Z. Blatová, T. Pacalová
Dorostenky:

V. Městecká, A. Rylková

1. místo školní kolo
1. místo krajské kolo

ASPV ve spolupráci s učiteli Tv naší
školy uspořádali 4.
ročník okresní atletické soutěže. Tohoto
atletického zápolení
se zúčastnili i žáci
ZŠ Lednice, celkem
soutěžilo 62 mladých
sportovců. Vítězství
zajišťovalo postup do
krajského mezinárodního kola v Břeclavi.
Soutěžilo se v těchto atletických disciplínách: běh 50 m, hod kriketovým míčkem, běh 400 (800) metrů, skok daleký.
Mladší žákyně I: 1. místo T. Bartošíková – ZŠ Podivín (4. místo - kraj)
2. místo K. Rejentíková – ZŠ Podivín (9. místo – kraj)
3. místo A. Jurkovičová – ZŠ Podivín (13. místo – kraj)
4. místo L. Syslová
– ZŠ Podivín (12. místo – kraj)
V krajském kole v soutěži družstev děvčata vybojovala celkové 1. místo
Mladší žákyně II: 1. M. Balážová – ZŠ Podivín (5. místo - kraj)
2. M. Švecová – ZŠ Podivín (7. místo – kraj)
3. D. Glížová
– ZŠ Podivín (6. místo kraj)
4. J. Kovaříková – ZŠ Podivín
V krajském kole v soutěži družstev děvčata obsadila celkové 2. místo.
Starší žákyně III: 1. K. Pešová
– ZŠ Lednice (3. místo – kraj)
2. H. Mildnerová – ZŠ Podivín (7. místo – kraj)
3. P. Tréšková
– ZŠ Podivín(8. místo – kraj)
4. N. Havránková – ZŠ Podivín (9. místo kraj)
V krajském kole v soutěži družstev se děvčata umístila na celkovém
1. místě.
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–
–
–
–

ZŠ Lednice
ZŠ Lednice
ZŠ Lednice
ZŠ Podivín

L. Vízdal, L. Kratochvíl
M. Jurkovi, A. Létal

Starší žáci III.

O. Švec, D. Popovs
J. Rybka, M. Rotter

Starší žáci IV.:

1. místo školní kolo
2. místo krajské kolo
2. místo školní kolo
3. místo krajské kolo

Atletický čtyřboj

Starší žákyně IV: 1. K. Vargová
2. T. Pekárková
3. A. Valášková
4. N. Kingová

Mladší žáci II.:

J. Savara, Š. Michal
V. Viskot, J. Rybka

1. místo školní kolo
1. místo krajské kolo
2. místo školní kolo
2. místo krajské kolo
1. místo školní kolo
4. místo krajské kolo
2. místo školní kolo
1. místo krajské kolo
1. místo školní kolo
1. místo krajské kolo
2. místo školní kolo
3. místo krajské kolo

Chtěl bych poděkovat všem závodníkům za skvělou reprezentaci
školy a přeji jim mnoho úspěchů v celorepublikovém kole.
Mgr. Miroslav Cagášek

Mladší žáci I: 1. místo M. Puzrla
– ZŠ Podivín (1. místo kraj)
2. místo J. Řezáč
– ZŠ Podivín
3. místo A. Ibrahimi – ZŠ Podivín (7. místo – kraj)
4. místo G. J. Kellner – ZŠ Podivín (8. místo – kraj)
V krajském kole v soutěži družstev chlapci vybojovali celkové 2. místo.
Mladší žáci II: 1. D. Kostroun – ZŠ Podivín (1. místo kraj)
2. A. Ibrahimi – ZŠ Podivín (2. místo kraj)
3. P. Vozár
– ZŠ Podivín (7. místo kraj)
V krajském kole v soutěži družstev chlapci obsadili celkové 1. místo.
Starší žáci III:

1. M. Rotter – ZŠ Podivín
2. Z. Nosek – ZŠ Podivín (3. místo – kraj)
3. M. Mynařík – ZŠ Podivín (5. místo – kraj)
4. M. Kovařík – ZŠ Podivín (9. místo – kraj)
V krajském kole v soutěži družstev se chlapci umístili na celkovém 2.
místě.
Starší žáci IV: 1. L. Piškula
2. R. Jarošek
3. L. Radkovič
4. Š. Michal
Dorostenci:

–
–
–
–

ZŠ Lednice
ZŠ Lednice
ZŠ Lednice
ZŠ Podivín

1. A. Hykl
– ZŠ Lednice
2. V. Havelec – ZŠ Podivín
3. M. Mačica – ZŠ Podivín

I těmto žákům bych chtěl poděkovat za skvělé výkony a vybojování
si postupu do
republikového
ﬁnále (1. – 4.
místo v krajském
kole),
které se uskuteční 2. června
2012.

Mgr. Miroslav Cagášek

Podivínský

zpravodaj

NAŠI VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI Máme za sebou první třídu
Ještě pár dnů a další deváťáci opustí naši
základní školu. Z dvanácti žáků deváté třídy
bude deset studovat na střední škole s maturitou a dva nastupují do učebních oborů. V páté
třídě složilo úspěšně pět žáků přijímací zkoušky
na gymnázia v Břeclavi a Velkých Pavlovicích.
Volba vhodné školy je pro děti velmi náročná záležitost. Abychom jim pomohli najít optimální řešení, je celé pololetí devátého ročníku
v hodinách rodinné výchovy věnováno právě
volbě povolání. Cílem je, aby si děti uvědomily svoje kladné i záporné stránky, dokázaly s
nimi pracovat, aby byly schopny najít optimální studijní obor.
Velmi oblíbené jsou u nás návštěvy studentů a vyučujících středních škol. Seznamují
naše žáky s možnostmi studia na jejich školách, o mimoškolních aktivitách, exkurzích,
zahraničních zájezdech a podobně. V rámci
dnů otevřených dveří pak naši žáci mohou příslušné školy navštívit a přesvědčit se na vlastní oči, jak to na jednotlivých školách chodí.
Některé děti jsou už od šesté třídy rozhodnuty, kterým směrem se budou orientovat. Jiné
váhají do posledních dnů. S rozhodováním jim
velmi odborně pomáhají i pracovníci úřadu práce, kam každý rok pravidelně jezdíme. Jednak
děti získají informace, které profese jsou v rámci
okresu nejvíce žádány, za další – což je neméně důležité, si každý žák vyplní test profesní orientace a pracovník úřadu práce s ním osobně
probere, které obory jsou pro něj nejlepší.
Rodiče mohou využít i služeb Pedagogicko-psychologické poradny v Břeclavi a zajet
se svým dítětem na odborné vyšetření, které
pomůže odhalit, kam se dítě má proﬁlovat.
Přejeme našim vycházejícím žákům hodně úspěchů v jejich nových školách, aby se
jim zvolené obory maximálně líbily a doufáme,
že příští školní rok bude pro nastávající deváťáky stejně úspěšný, jako léta předešlá.
Mgr. Dagmar Mačicová – výchovný poradce

Několik slov závěrem
Co nového po materiálně-technické
stránce. Jako každoročně i v letošním
školním roce se ve spolupráci nejen se
zřizovatelem věnovala pozornost zlepšení
materiálně-technického vybavení školy.
1)
2)
3)
4)
5)

Vymalování tříd
Oprava podlah učeben na I. stupni
Oprava elektroinstalace na I. stupni
Nové nastavitelné lavice
Nové vybavení pro provozní
zaměstnance
6) 21 ks hardwaru
7) 15 ks notebooky pro pedagogy

Velké díky
Závěrem chci poděkovat pedagogickým pracovníkům a vychovatelkám ŠD
naší školy za náročnou práci, kterou vykonávají při vzdělávání dětí. Díky provozním
zaměstnancům za skvělou práci při zabezpečení bezproblémového chodu školy.
Díky také patří Vám všem, kteří přímo
nebo nepřímo pomáháte ZŠ Podivín.
Přeji všem příjemnou dovolenou.
Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel školy

Jak ten čas neskutečně letí! Zdá se to být jako včera, když současní prvňáčci přišli k zápisu
do 1. třídy a když si „hráli“ na školu nanečisto, v září se rozkoukávali po naší škole a poprvé
zasedli do lavic. A jako mávnutím kouzelnou hůlkou jsou na konci první třídy a před sebou mají
vytoužené velké prázdniny.
Během prvního školního roku děti nezahálely a dokázaly spoustu věcí. Především se naučily číst, psát, počítat, zvykly si na školní práci. Některé s lehkostí, jiné s menšími obtížemi, ale
důležité je, že to dokázaly. A aby školní rok nebyl jen samé učení, zúčastnily se i různých akcí.
Zasportovaly si při Zátopkově štafetě a atletickém čtyřboji, absolvovaly
ukázkovou hodinu českého jazyka
a matematiky pro rodiče, Den Slabikáře, Halloween, zaskotačily si na
Pyžamové párty, na Mikuláše měly
Čertovský den – učily se jako malí
čertíci, prožily příjemný podvečer
na Večerním čtení v knihovně, čtyřikrát navštívily divadlo Radost v
Brně a dvakrát si vyjely za divadlem
i do Břeclavi. Besedovaly s cestovatelem o Africe a zhlédly výstavu
nazvanou Intarsie žije. A aby toho
nebylo málo, zapojily se se svými rodiči do sběru sterého papíru,
který organizovala naše škola. Ty
děti, které baví výtvarná výchova,
rády navštěvovaly výtvarný kroužek
Hravé tvoření. A jako odměna za
celoroční školní práci všechny děti
ještě čeká výlet do westernového
městečka Šiklův mlýn.
Školní rok byl tedy skutečně
pestrý a teď už se děti těší na dva
měsíce zasloužených prázdnin.
Přejme jim, aby je prožily v klidu a
pohodě, ale hlavně bezpečně a ve
zdraví. Budeme se na ně opět těšit
v novém školním roce.
Jana Mrázová a Anna Racková,
třídní učitelky

Večer v knihovně
V pátek 20. dubna v 18 hodin jsme se se svými prvňáčky sešly v Městské knihovně, toto
setkání jsme nazvaly „Večerní čtení v knihovně.“ Takovou akci jsme nedělaly poprvé, byly jsme
rády, že nás vedoucí knihovny p. Hana Ocelíková opět pozvala, společně s ní jsme vybraly
vhodné tituly pro začínající čtenáře a po dvě hodiny jsme se ve čtení střídaly. Předčítání je velmi
vhodná metoda v samotných počátcích školní výuky, mělo by se v ní pokračovat i v době, kdy
již žáci samostatně čtou, neboť zlepšuje jejich poslechovou vnímavost, zvědavost a inspiraci.
Žáci se snaží napodobit melodii hlasu, intonaci a správnou artikulaci. Chtěly jsme dětem ukázat,
že četba může být zajímavá, snesitelná a hravá. Děti si v prostoru knihovny udělaly pohodlí ze
svých spacích pytlů a dek, pozorně poslouchaly pohádkové příběhy, krátké bajky i známé české
pověsti. Paní knihovnice měla pro ně přichystané malé pohoštění, radost dětem udělaly také
bonbóny, které přinesl Tadeáš Polák a Matýsek Blažej. Aby pouze neposlouchaly, mohly si také
prohlížet ostatní knihy v knihovně a většina z nich se potom pustila do kreslení, aby napodobily
ilustrátory těch knih, se kterými jsme je seznámily. Nestačily jsme se divit, jak nám 2 hodiny
rychle utekly.
Samozřejmě jsme touto akcí měly na mysli ukázat dětem lásku ke knihám, přivést je ke čtení, nacházet pro ně vhodné tituly tak, aby děti čtení zaujalo a bavilo, aby v něm nalezly smysl i
potěchu, učily se poznávat prostřednictvím čtení život kolem sebe. Ve velké míře toto činíme v
hodinách čtení, kdy se nyní u žáků 1. tříd formuje porozumění přečtenému textu, procvičuje se
technika čtení, důležité je také, aby ve čtení pokračovaly doma se svými rodiči, pro učitele je
velmi potěšující, když mu žák radostně ukazuje knihu, kterou mu rodiče zakoupili, darovali, doporučili nebo vypůjčili, o které děti říkají, že si ji s maminkou nebo s tatínkem společně pročítají.
Je třeba s dětmi sdílet zážitky a zkušenosti z četby. Určitě platí: „Kde je dobré čtení, nuda nikdy
není“ nebo „Kdo si cení čtení, žádný hlupák není“. Dnes si mohou čtenáři vybírat podle zájmu
(beletrie pro děti, encyklopedie nebo naučné knihy), jelikož o pěkné knížky nouze není. I naše
městská knihovna je toho důkazem.
Věříme, že takto společně příjemně prožité chvíle nebyly ojedinělé, ale že se budeme podobně setkávat i v dalších ročnících.
Anna Racková, Jana Mrázová – tř. učitelky
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2012
Letošní rybářské závody provázelo příjemné slunečné počasí. V sobotu 12. 5. se zúčastnilo celkem 118 dospělých rybářů, z toho 68 z naší
organizace a 56 z ostatních organizací. Ulovilo se celkem 123 ks ryb,
z toho 103 ks kapra.
1. místo obsadil David Zeman z MO Šakvice, který ulovil kapra o délce
77cm a váze 8,2kg.
2. místo bylo za mírového amura, který se bohužel neulovil.
3. místo Matouš Marek z MO Rakvice s celkovým součtem mírových
kaprů 258cm.
4. místo Tibor Lacina z MO Rakvice s celkovým součtem mírových
kaprů 250cm.
5. místo Petr Levčík z MO Podivín s celkovým součtem mírových kaprů
241cm.
6. místo Jakub Krajča z MO Podivín s úhořem o délce 59cm.
7. místo Jan Balga z MO Kostice s celkovým součtem všech ulovených ryb.
V neděli 13. 5. se poněkud ochladilo, ale sluníčko všechny zúčast-
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něné brzy zahřálo. Dětských závodů se i přes chladné ráno zúčastnilo
68 lovících. Celkem se ulovilo 146 ks ryb a z toho 119 ks kapra.
1. místo obsadil Michal Miklín z MO Lednice s kaprem o délce 74cm
a váze 7,64kg, který vyhrál jízdní kolo věnované ﬁrmou Autodoprava Ágai.
2. místo Vlastimil Savara z MO Podivín s amurem o délce 68cm.
3. místo Jan Dvořák z Podivína s celkovým součtem mírových kaprů
253cm.
4. místo Jakub Marek z MO Rakvice s celkovým součtem mírových
kaprů 242cm.
5. místo Natálka Barvíková z MO Dubňany s celkovým součtem
mírových kaprů 200cm.
6. místo Ondřej Švec z Podivína s úhořem o délce 53cm.
7. místo Magdalena Švecová z MO Podivín za celkový součet všech
ulovených ryb.
Děkujeme lovícím za účast a všem sponzorům za jejich podporu a
přízeň. Současně Vás zveme na noční rybářské závody, které se konají
5.-6.7. 2012. Dále Vás zveme na prázdninový rybářský seriál, který se
uskuteční ve dnech 13.-15.7., 20.-22.7., 10.-12.8.,17.-19.8. 2012.
H.M. za MO MRS Podivín

MUDr. Karel Pokorný - nejstarší, stále aktivní člen místní
organizace MRS v Podivíně.
18. dubna 2012 navštívili zástupci místní
organizace rybářů v
Podivíně jednoho z nejstarších a stále aktivního člena, pana MUDr.
Karla Pokorného.
Delegaci místních
rybářů tvořili členové
výboru a rybářské stráPředseda MRS v Podivíne Petr Švec pře- že pan Petr Švec, Petr
dává Čestný odznak I. stupně MUDr. Karlu Ondrák a Mgr. Václav
Vaněk.
Pokornému.
Pan doktor Pokorný
nás již očekával a hned na přivítanou otevřel lahvičku dobrého bílého
vína. Po této malé oﬁcialitě předal předseda místní organizace rybářů
Petr Švec panu Karlu Pokornému Čestný odznak I. stupně (zlatý), nejvyšší vyznamenání MRS, za dlouholetou práci pro rybářství v Podivíně.
Po předání vyznamenání se rozvinula neformální beseda. Začalo to
tím, co bylo motivací pro pana doktora Pokorného, že se stal rybářem. Motivaci získal od svého otce, který ho vedl od útlého mládí k lásce k přírodě
a všemu živému. S vlastní rybařinou začínal ve studentském věku a to na
Šutráku. Oblíbil si také vody Staré Dyje. První úlovky byly více malé rybičky
než pořádná ryba. Při rybaření více vnímal okolní přírodu než vlastní chy-

tání ryb. MUDr. Pokorný Karel nám prozradil, že jeho největším úlovkem
byl kapr 6 kg ulovený na Staré Dyji a sumec 7 kg. Největší rybu, kterou sice
nechytil, ale viděl, byl sumec 2,12 m. Bohužel byl již mrtvý.
Dlouhá léta pracoval ve výboru místních rybářů ve funkci referenta
pro čistotu vod. Dnes již více vzpomíná na své rybářské zážitky, přesto
však si najde čas, kdy se vypraví do přírody k vodě. Nechybí na žádných rybářských závodech, i když jen
jako divák. Návštěvu jsme zakončili malou exkurzí po jeho přírodní zahrádce a
neopomenul nám ukázat malé jezírko,
které je stále jeho velkou zálibou.
Rozcházeli jsme se s panem MUDr.
Karlem Pokorným s přáním příštího
opětného setkání stejně neformálně,
jako jsme byli přijati.
Přejeme panu MUDr. Karlu Pokornému hodně zdraví, spokojenosti a
mnoho krásných zážitků při toulkách
přírodou.
Mgr.VáclavVaněk
vedoucí rybářské stráže
MO MRS v Podivíně

MUDr. Karel Pokorný s Čestným odznakem I. stupně (zlatý)

Rodák z Podivína, Ing. Ivan Kratochvíl,
uvedl svoji knihu ŽIVOT NENÍ JEN NÁHODA.
V pátek 27. dubna
2012 se uskutečnilo v sále
Besedního domu setkání
spolužáků, přátel a občanů
Podivína se svým rodákem
Ing. Ivanem Kratochvílem,
autorem knihy: ŽIVOT NENÍ
JEN NÁHODA. Bylo to neSpolečná fotka Ivana a jeho manželky
formální setkání, spojené s
s podivínskými vodáky.
předvedením jeho knihy.
Úvodem setkání promluvil krátce sám autor knihy a to několika příběhy ze svých školních let, které prožíval se svou rodinou v Podivíně.
Jeho krátké vyprávění bylo podtrženo přítomností jeho spolužáků, kteří
byli aktéry mnoha jeho příběhů.
Toto setkání rodáka z Podivína bylo provázeno četbou úryvků z jeho
knihy, které střídavě četly Hana Pospíšilová a Pavla Čapková. Čtené
úryvky byly prokládány hudebním a pěveckým doprovodem, který zajistil Jiří Marek.
Čtené úryvky daly nahlédnout do obsahu knihy, která je velmi zajímavým čtením životopisného vyprávění Ing. Ivana Kratochvíla.
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Svým studijním úsilím to dotáhl hodně vysoko. Zastával funkci generálního ředitele Československých cementáren, které v té době patřily
k nejmodernějším podnikům tohoto druhu v Evropě. Což také dokládá
ve své knize četnými setkáními s významnými světovými odborníky
a podnikateli. Srdcem však zůstal stále občanem Podivína
a tak se představil přítomným
občanům.
Celou akci organizačně pomohli připravit členové vodáckého oddílu za vedení Jiřího
Vaňka, kteří na svých toulkách po vodách českých, byli
častými hosty u Ivana.
Kdo má zájem na hlubším
seznámení se s knihou, musí
si ji přečíst. Já sám jsem tuto
knihu.
Starosta města Stanislav MachovV Podivíně 29.5.2012
Mgr. Václav Vaněk

ský předává Ing. Ivanu Kratochvílovi
pozdrav z Podivína.
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Výstava vín 2012
V neděli 8. dubna 2012 se ve spolupráci ČZS ZO - sdružení vinařů
PODIVÍN a města PODIVÍN konala XXI. výstava vín. Celkem bylo hodnoceno 654 vzorků ze 36 okolních i vzdálených obcí. Podivínští vinaři
byli se svými 121 vzorky na druhém místě.
Nejlépe hodnocené víno bílé:
Vzorek: 109. VINAŘSTVÍ FOUKAL Radovan, RAKVICE 832,
Veltlínské zelené
Nejlépe hodnocené víno červené:
Vzorek: 523. VINAŘSTVÍ VAJBAR Bronislav, RAKVICE, Cabernet
Moravia, PS
Nejlépe hodnocené víno města Podivína:
Vzorek: 365. MACHOVSKÝ Stanislav, PODIVÍN 623, Směs červená
určená, FR+RM
Nejlépe hodnocená kolekce vín:
BUZRLA Josef, Moravský Žižkov 44, kolekce 12 vín s půměrným
hodnocením 18,6

Podivínští modeláři sbírali
první body
Ve dnech 28. a 29. dubna proběhly první soutěže lodních modelářů letošní sezony, kde podivínští opět ukázali, že mají na to, aby byli
na špici tohoto krásného sportu. Soutěže pořádali modeláři z Třeště
v krásném prostředí kraje Vysočina v malebném prostředí vesničky
Sedlejov, kde mají rybníček přímo na návsi. Je to již skoro tradice v našem klubu, že nejmladší, nebo lépe řečeno nováčci, poráží své starší
kamarády. Letos tomu není jinak a Hanička Lauterbachová dokázala i
ve větrem šlehané vodě zvítězit nad ostřílenýma lodníma soutěžícíma
v kategorii EX-500 a obsadila 1. místo. K tomuto skvělému výkonu jí
gratulujeme a přejeme, aby se jí i nadále vedlo tak dobře, jako na jejích
prvních závodech.
Kategorie: EX – 500 (Lodě na přímý směr)
1. místo Lauterbachová Hana
5. místo Machač Michal
6. místo Rybka Jan
Kategorie: EX – Ž (Lodě na
přímý směr)
3. místo Machač Michal
4. místo Rejentík Tomáš
5. místo Rybka Jan
6. místo Rybka Pavel
Kategorie: F4A (Rádiem
řízené modely lodí)
6. místo Lauterbach Martin
9. místo Rybka Pavel
11. místo Rybka Jan
Další soutěže proběhnou
v Třinci ve dnech 2. a 3. června.
Našim modelářům přejeme hodně úspěchu v jejich
soutěžení za Klub Calypso
– Podivín.
ved. žáků Zdenka Hobľáková

Co se dělo v Sokole v uplynulém roce
V červnu končí nejen školní rok, ale také
cvičební rok v Sokole. V uplynulém roce
si zasportovali děti i dospělí v různých
oddílech.
V oddíle rodičů s dětmi se vydováděly
děti od dvou do čtyř let, v pohybových
hrách předškoláci vyzkoušeli různé hry i
cvičení na nářadí. Oddíl všestrannosti se
věnoval především sportovní gymnastice
a děti z tohoto oddílu se účastnily i mnoha závodů, odkud si přivezly za přední
umístění diplomy a medaile. Jsou to závody nejen ve sportovní gymnastice, ale i
ve šplhu, skocích přes švihadlo, atletice či
plavání. Dospělí letos sportovali v oddílech aerobic, zdravotní tělocvik, florbal,
breakdance a armsport.
Armsport patří k nejúspěšnějším oddílům
podivínského Sokola, který přiváží zlaté medaile nejen z celorepublikových, ale i mezinárodních soutěží. Kromě sportovních oddílů se schází i divadelní nadšenci a připravují
novou premiéru.

Během roku Sokol uspořádal i několik společenských akcí. Ať už to byla společná akce
s místními vinaři na listopadové martinské
huse, únorový župní ples, březnový karneval pro děti organizovaný společně s Podivínskými maminkami za vydatného přispění
paní učitelek z MŠ, či dubnové pálení čarodějnic.
Ze sportovních akcí to byl florbalový turnaj o pohár starosty Sokola, či dvanáctý
ročník tradiční celonárodní soutěže v páce
- Velká cena Podivína 2012 o pohár starosty města. Všechny tyto události ukázaly, že i ve svém jubilejním 140. roce od
svého vzniku patří podivínský Sokol k
aktivním organizacím našeho města, které
přispívají ke společenskému a sportovnímu vyžití nás všech.

Den matek
12. 5. uspořádal pro své členky
Svaz tělesně postižených sváteční setkání. Stejně jako v minulých letech, jsme se
sešly v sále Besedního domu, kde nám
děti z mateřské školy předvedly pásmo
plné říkadel, písniček a tanečků.
Následovalo malé občerstvení, po kterém nám k poslechu a tanci zahrála kapela
pana Hájka.
Chtěly bychom poděkovat organizátorům za toto krásné odpoledne, ze kterého
jsme si domů odnášely příjemnou a pozitivní náladu.
Marie Tesařová a Rosálie Včelouchová

Martina Robošová
místostarostka
TJ Sokol Podivín
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125 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V letošním roce si občanská veřejnost
našeho města a zvláště členové místní jednoty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska připomenou významné výročí záslužné činnosti této organizace. Její zaměření
bylo a je velice nezastupitelné, protože od
dob nejstarších čelilo živlům, které lidstvu
způsobovaly nesmírné škody. To vedlo
zodpovědné činitele i v naší vlasti, že od
primitivního, neorganizovaného způsobu
čelení těmto živlům, zvláště ohni, se začala
vytvářet organizace, která by se tomuto zlu
postavila.
Prvopočátky organizovaného hasičstva
v českých zemích jsou spojeny s městem
Třebíč a následně Velkým Meziříčím, kde v
letech 1868-1871 neúnavný propagátor této
myšlenky TITUS KRŠKA položil základy
odborné hasičské činnosti, ale veliký důraz
kladl i na vlastenecké zaměření a společenskou prospěšnost nově vznikajících jednot.
V nejjižnější části Moravy - v okresech
Hodonín a Břeclav - spojujeme počátky hasičských sborů s obětavou prací METHODA MATOUŠKA - učitele v Hruškách.
Jeho zásluhou byla v roce 1891 vedle jednot
v obou okresech vytvořena Župní hasičská
jednota. Pro úplnost je třeba připomenout,
že ani Podivín nestál v tomto směru stranou. Již v roce 1892 se zde konala župní
valná hromada a v roce následujícím byl do
župního výboru zvolen ANTONÍN NEBUDA, měšťanosta /starosta/ Podivína.
Dobrovolný sbor hasičský byl v Podivíně založen roku 1887, u jeho zrodu stáli:
BEDŘICH KRATOCHVÍL /účetní místního cukrovaru/ a JAN KUTÁLEK /kandidát
profesury/. Prvním předsedou byl zvolen
rolník JAN NEDBÁLEK, náčelníkem hostinský IGNÁC BAUMANN a jednatelem
JAN KUTÁLEK. Velkou podporu našli v
řadě spoluobčanů, kteří se přičinili o rozvoj
sboru po stránce odborné, ma¬teriální a postarali se i o povznesení jednoty a města po
stránce vzdělávací, i kulturně společenské.
Za všechny je třeba uvést: Antonína NEBUDU, Pavla BERÁNKA, Jana ALBACHA a
zvláště Engelberta DOBROVOLNÉHO. V
tomto počátečním období měl sbor celkem
16 členů, k technickému vybavení patřila
čtyřkolová dvouproudní a dvoukolová ruční stříkačka.
Od počátku minulého století až do konce první světové války se dochovalo pramálo záznamů o činnosti sboru. Toto krizové poválečné období skončilo až v roce
1923, kdy se z popudu městského zastupitelstva uskutečnila valná hromada sboru
a ta zahájila úspěšné období práce sboru,
narušené vlastně až druhou svě¬tovou válkou. V tomto období rozkvětu stáli v čele
jednoty starosta Adolf LÉDL a náčelníkem
sboru byl Karel ROTTER. V tomto období
patřil sbor i k oporám kulturně společenského života, v zápisech je uvedeno, že ve
30. letech odehráli v místě a blízkém okolí
18 divadelních her, organizovali další společenské akce jako plesy, krojované hody,
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veřejné cvičení za účasti řady okolních sborů
a pod.
Důležitou zprávou z tohoto období je
informace o hasičské zbrojnici. Z původně
provizorních prostorů podél farní zahrady, byla v roce 1929 vystavěna první etapa
zbrojnice, další následovala v roce 1931. V
dalších letech tohoto období stojí za připomenutí pořízení nové čtyřtaktní motorové
stříkačky a zabudování výtahu na sušení hadic. Velmi aktivně v těchto letech pracovalo
i osmičlenné družstvo „samaritánů“ s patřičným vybavením.
Období druhé světové války bylo i v činnosti sboru poznamenáno útlumem. Omezila
se na nejnutnější zásahové akce, na druhé
straně ani členové sboru se nesmířili s okupací německými fašisty. Podíleli se na nejrůznějších formách odporu, nejvýraznější
postavou v tomto směru byl Jan DUBRAVA,
který se aktivně zapojil v odbojové skupině
R 3.
Poválečné období je charakteristické vysokým nárůstem aktivity sboru. Pod vedením
nového starosty Julia BÁNERA, se objevila
řada nadprůměrně obětavých členů: Václav
SÝKORA, Šimon KALIŠ, František OSIČKA, František HLÁVKA, Antonín ZELINKA, František KLIMEŠ, Rudolf NĚMEC,
Bohumil ŠINDELÁŘ, František KOŠULIČ,
Metoděj KADLEC a zvláště Jan DUBRAVA
a Zdeněk ZIPPER. Toto období je příznačné i zapojením velkého množství mládeže a
i žen: Anna KOŠULIČOVÁ, Marie STOHROVÁ, Jiřina FROŇKOVÁ, Anna BOCHNÍČKOVÁ a další.
Z technických opatření sboru stojí za
uvedení zakoupení operativního vozidla zn.
JEPP v roce 1949 a o tři roky později zabudování poplašné sirény na budově radnice.
Novou etapu činnosti hasičského sboru
můžeme uvést rokem 1953, kdy dochází ke
změně názvu na SVAZ POŽÁRNÍ OCHRANY a v čele jeho místní organizace byl volbou postaven předseda.
Následné 50. léta jsou poznamenány v
činnosti požární organizace zvýšeným vlivem okresních požárních orgánů. Organizace ztratila na samostatnosti v rozhodování v
některých oblastech, na druhé straně se toto
vedení PO systematicky zabývalo obměnou zastaralé techniky i výcviku a celkové
připravenosti sboru. Rok 1954 se zapsal do
historie sboru tím, že s podporou okresních
orgánů byla provedena rozsáhlá přestavba
nevyhovující zbrojnice a bez dalších úprav
musí sloužit do současnosti.
Ve stejném roce byla naše požární ochrana doplněna o požární vozidlo HV8 a 300m
hadic, 2 dýchací přístroje.
Požární jednotka v té době pod vedením
Václava SÝKORY dosahuje velmi dobrých
výsledků, úspěšně se rozvíjí práce s mladou
generací, o kterou se stará František HELLINGER. Po Janu BDINKOV1 se ujímá
jednatelské agendy Zdeněk ZIPPER.
Rok 1958 je významný pro tuto oblast tím,
že byl vydán zákon o požární ochraně 18/58

Sb., který platil až do roku 1986, kdy byla
provedena změna vydáním zákona ČNR č.
113/85 Sb., kterým se řídíme dodnes.
Další léta šedesátá jsou ve znamení nástupu nových tváří do vedoucích funkcí
sboru. Do čela organizace je zvolen František HELLINGER, který nachází podporu v
dalších aktivních členech jako byli - Zdeněk
a Bohumil MARKOVI, Rostislav SVAČINA, Josef BAUMAN, Emil DUHAJSKÝ,
Josef DUDA a další.
Velice významným impulsem k další
činnosti organizace byly i oslavy výročí
jeho založení, v roce 1977 devadesáté, v
roce 1982 devadesátépáté a konečně v roce
1997 stoleté. Všechny byly spojeny nejen
s mediálním připomenutím v našem zpravodaji, ale i v okresním tisku. Jsem rád, že
jsem se na všech osobně podílel svými příspěvky, poskytl jsem i materiály do kroniky
„PODIVÍN“, kde byla této oblasti věnována samostatná kapitola. Tyto akce byly spojeny i tradičními požárnickými soutěžemi,
poslední i početným průvodem městem s
moderní i historickou technikou.
V údobí 80-90 let je požární sbor pro
svou akceschopnost využíván k pořádání
významných soutěží, z těch nejvýznamnějších je možno uvést: v roce 1983 - III.
ročník soutěže o put.pohár Mor.slov.pomezí, v roce 1991 - mezinárodní soutěž v
požárním sportu CTIF, rok 1994 - Velká
cena celostátního sdružení hasičů /celkem
26 družstev/.
Změny v politickém klimatu roku 1989
se pochopitelně promítly i do oblasti požárnické organizace. V roce 1990 byl sjezdem
ČSPO schválen staronový název - Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska. Rovněž základní organizace se vrátili k názvu SBOR
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ v čele se
starostou. Shodou okolností se tyto změny
promítly i do mých životních osudů, neboť v tomto roce jsem byl zvolen starostou
města a tak mé kontakty, dříve se projevující na úseku spolupráce v historické oblasti,
dostaly nový rozměr. Daleko bezprostředněji jsem se mohl podílet na ovlivňování
činnosti této organizace. Sbor organizoval
každoročně s podporou města soutěž „O
putovní pohár starosty města“. Ze společných prostředků bylo zakoupeno cisternové vozidlo CAS - 25 – RHTP, slavnostně
bylo i vysvěceno 4. 5. 1993 D. p. farářem
Karlem ONUCOU. Byl to i první krok k
návratu k tradičnímu kultu patrona hasičů sv. Floriána, i návrat působení sboru k řadě
tradičních místních církevních akcí.
Toto krátké připomenutí historie podivínského hasičského sboru je vlastně jen
malou upoutávkou na podrobnější sborník k tomuto významnému výročí, jehož
vydání připravuje hasičský sbor pod vedením současného starosty Josefa FROŇKA, velitele jednotky Zdeňka KUČERY i
dalších aktivistů.
Vlastimil Němeček
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Fotbal v Podivíně má velkou budoucnost.
Nedovolí mně svědomí nenapsat pár řádků o těch nejmenších špuntech s kopačákem.
Základna tento rok opět zaválela, po menších
problémech s novými pravidly, kdy se začalo herním systémem 5+1(starý byl 7+1), se
podivínskému fotbalovému potěru podařilo s
úspěchem ukončit sezónu na krásném druhém místě. Tabulka sice v této soutěži byla
zrušena, ale byl bych asi špatným trenérem,
kdybych si nevedl statistiku zápasů společně
s tabulkou a docházkou. A tak po začátku sezóny, kdy na podzim přípravka z devíti zápasů čtyři prohrála, nám v jarní části štěstí více
přálo a prohru jsme zažili jen jednou, a to s
týmem Lanžhot. Tady ale musím podotknout,
že byla ročníková převaha.
Nejlepším střelcem celé základny se stal
Vojta Kos, který za celou sezónu nastřílel krásných 13 gólů. Docházka všech hráčů byla na
úctyhodných 95% účasti za celý rok. Nejlepšího s docházkou si ovšem nechám jako překvapení, protože nevím, kdy přesně Podivínský
zpravodaj vyjde a kdyby to bylo před naším pohárovým turnajem, který pořádá město Podivín
a Slavoj dne 24. 6. 2012, kde dojde k vyhlášení jeho jména. Tímto bych také chtěl pozvat
všechny fanoušky na tento turnaj.
Ale zpět k naší základně. Ta v současné
době má 14 hráčů mezi nimi i jednu Veverku
čekatelku a 2 trenéry. Krom mé osoby je ještě trenérem pan Jaroslav Švec. Přípravka se
kromě zápasů v sezóně účastní pohárového
turnaje, který je už zažitou akcí pod patronací
města Podivín, tak i navíc Dušičkového turnaje, který slouží jako takový nábor nových
fotbalistů, spolupráce se školou a navíc jako
takové odlehčení s týmem rodičů, které vyzýváme k zápasu. I tato akce se koná pod záštitou našeho města. Vše o práci našich dětí
si může každý občan prohlédnout i na našich
webových stránkách:
www.zakladnapodivin.estranky.cz
Navíc od 1. 9. 2012 vznikne při TJ Slavoj
Podivín fotbalová školička. Ta je směřována
na děti ve věku 4-6 let. Bude sloužit ke sportovním návykům a taky pro odlákání dětí od
počítačů, jak se říká vyblbnutí na čerstvém
vzduchu a vedení ke správnému stylu života,
do kterého sport určitě patří. Do školičky se
přihlásilo 23 kluků a holčiček.

No a na závěr určitě patří poděkování!
Tady musím dát na první místo rodiče! Jste
jedna z těch ročníkových skupinek, kdy snad
každý rodič od hráčů se byl podívat na jejich
zápas! Ať to bylo venku nebo doma. Pro dítě
je to velký svátek, kdy na sebe navlíkne dres
a postaví se na hrací plochu s tím, že ukáže
svému příbuzenstvu, co vše už umí. Pomohli
jste nám i s dopravou na zápasy a za to vše
Vám opravdu děkuji!!
Dále chci poděkovat vedení městu Podivín,
které do mládeže a sportu vkládá nemalou podporu! Vedení Slavoje Podivín - oddíl kopané za

jejich přístup a pomoc v sezóně. Hráčům základny za přístup a velké úsilí. Těm, co od nás
odchází do žáků, přeji hodně úspěchů. Dejte do
fotbalu vše, co můžete, ale nezapomeňte, že na
prvním místě Vám musí být škola!! Být chytrým
fotbalistou je daleko větší plus v životě!! Mému
kolegu trenérovi, a mohu říct i kamarádu, Jarku
Švecovi za jeho pomoc a spolupráci, trpělivost
se mnou, kterou měl za celý rok a ještě doufám
bude mít s mojí puntičkářskou povahou. No a
samozřejmě mé rodině za podporu.
Všem děkuji!!!!
Pavel Stojkovič -trenér základny

Trochu z toho krásného fotbalu.
Stát se dobrým fotbalistou je snem snad každého kluka. Jak už určitě podivínský občan zjistil, o fotbal se nezajímají jen kluci, a tak se v našem městě už třetí rok drží ženský
tým- Podivínské Veverky, tak si holky říkají. Je to tým různého věkového složení, prostě na
hřišti si zahraje i mamka s dcerou. Prostě ženy, které fotbal baví a mohou říct, že ho umí
hrát. No a jak si tento tým vedl? Velice dobře! Tahle sezóna byla pro Podivínské Veverky
dost úspěšná. Rok od roku dělají pokrok a jde to vidět na hřišti a v zápasech, kde už je
soupeř bere s velkým respektem. Každý rok o stupeň víš. Proto můžeme oznámit našim
fanouškům, že skončily na krásném sedmém místě. S kapičkou smůly nám šesté místo
uteklo opravdu o chloupek. A tak cíl, který jsme si dali před začátkem sezóny (4.-6. místo),
nám asi nebyl dopřán. Důvodem, který k tomu i trošku přispěl, byla tréninková účast. Ta byla
největší bolestí mančaftu. Je to jeden z mých posledních článků, které o Veverkách píši jako
trenér a tak zde nechci někoho vyzdvihovat a topit. Veverky zjistili, že mohou dosáhnout
ještě daleko lepších výsledků a lidé, kteří posílali ženy zpět k plotnám, mohou být aspoň
dál na ně naštvaní, že u nich nebudou ještě dlouho stát, protože ženský fotbal v Podivíně
má budoucnost a ještě o něm hodně uslyšíme.
Loučím se s Vámi, Veverky, jste skvělá parta. Jsem rád, že se mi podařilo naučit Vás
to, co trošinku vázlo, být na hřišti jeden tým s jedním srdíčkem!! Buďte nadále tou skvělou
partou a dejte do fotbalu maximum. Ta hra se Vám odvděčí krásnými výsledky a uznáním
fanoušků, bez kterých to na hřišti nejde. Těm také děkuji za jejich podporu. Poděkovat musím i Jarku Švecovi a Richardu Líčeníkovi, kteří mi hodně pomohli. Jako realizační tým jste
byli skvělí. To vše bych bez Vás na hřišti s Veverkami sám nedokázal, je to i Vaše zásluha.
Poděkování patří i představitelům Slavoje a města Podivín za jejich ﬁnanční pomoc a podporu. Zároveň bych chtěl všechny pozvat na 1. pohárový turnaj žen, který se bude konat
23.06.2012 na hřišti SJ Podivín. A bude to i takové malé završení mé trenérské práce u žen.
Novému vedení Veverek přeji hodně trpělivosti a štěstí, protože bez toho to na hřišti nejde,
a hráčkám mnoho spokojených fanoušků a úspěchu v dalších sezónách!!
Na závěr nesmím zapomenout to nejdůležitější. Poděkovat mé rodině za její trpělivost.
Protože bez Vás bych nemohl dát do fotbalu maximum práce! A víkendy na fotbalových
hřištích byly víceméně pro Vás častější než rodinný výlet. Všem ještě jednou jedno velkéDěkuji!!!
Pavel Stojkovič-odstupující trenér žen.

Podivínští pákaři doma excelovali
12. Velká cena Podivína v páce stabilně zařazena do nejvyšší soutěže pákařů – extraligy je minulostí.
Ve druhé největší a nejstarší pravidelně pořádané soutěži v páce v ČR (hned po mezinárodní Golemově ruce) dali o sobě značně vědět
domácí závodníci ze Sokola Podivín. V silné konkurenci siláků z celé republiky vybojovali z 25 kategorií 9 zlatých, 6 stříbrných a 4 bronzové
medaile.
Soutěž odstartovaly juniorky. V kategorii do 55 kg si nejlépe vedla Věra Mikulicová, která vybojovala 1. a 3. místo. Oddílová kolegyně
Michala Jandová získala 2. místo. O kategorii výše (nad 55 kg) se ve finále střetly sestry Kupkovy. Se dvěma 1. místy byla úspěšnější Denisa,
Darina získala dvě 2. místa.
Junior František Polák vybojoval 2. místo ve váhové kategorii do 65 kg. Ve váze do 75 kg obsadil Kamil Kupka dvakrát 4. místo. Mezi ženy
kralovala v kategorii nad 60 kg Veronika Nečasová se dvěma 1. místy, Klára Gálová skončila se dvěma 4. místy.
Prosadit se v soutěži dokázali i muži. V kategorii do 70 kg obsadil dvě 1. místa Michal Zapletal a 2. a 4. místo získal Lukáš Dorazil. Ve váze
do 90 kg vybojoval 1. a 2. místo Rostislav Svačina a Michal Zobač ve stejné váze obsadil 3. místo. Kategorie do 100 kg se stala kořistí pro
Radka Svačinu se dvěma vítězstvími na obě ruce.
Velkou cenu Podivína uzavřela královská kategorie bez rozdílu vah. Nechybělo mnoho, aby ve vyrovnaném souboji zvítězil Rostislav Svačina nad o dvě váhové kategorie (nad 100 kg) soutěžícím Dušanem Tesaříkem z Hluku. Na třetím místě stupně vítězů stanul Radek Svačina.
17
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Siláci z Podivína zazářili
Slovinsko, Podivín, Břeclav
Zástupci dvou oddílů silo¬vého trojboje z Břeclavska od¬jeli v květnu do slovinského města
Bled, kde se konalo mi¬strovství Evropy v silovém trojboji. Celkem do Slovinska odjelo patnáct
Čechů, kteří přivezli deset medailí. Vy¬hráli tak medailové pořadí ná¬rodů před domácími závod¬níky a siláky z Ruska.
Čtyři medaile z desíti si na krk pověsili zástupci z Břec¬lavska. Jediný zástupce z od¬dílu
Power Břeclav, Jindřich Dressler, ve váhové kategorii do 110 kg (RAW) vyválčil stří¬bro. V součtu nazvedal 765 kg, když dřepl s 300 kg, vytlačil 195 kg a na mrtvý tah zvládl 270 kg.
Do Slovinska zamířila i tříčlenná výprava z Podivína. Tamní trojbojaři byli stopro¬centně úspěšní,
když si po pě¬tidenních bojích odváželi do¬mů tři
zlaté medaile.
Tu první si na krk pověsil nejmladší člen minivýpravy, třináctiletý Vlastimil Ša¬fařík, který v kategorii
dorostu do 56 kg nazvedal 275 kg (dřep l00, benč
55 a tah 110 kg).
„Jako bonus pak ve čtvrtém pokusu na mrtvý tah
vytvořil nový evrop¬ský rekord vý¬konem 111 kilogramů,“ chválil mla¬dého siláka Vladimír Svobo¬da,
nejstarší člen podivínské výpravy.
On sám závodil na evrop¬ském šampionátu v
kategorii Masters 4, kde dosáhl součtem 455 kg na
zlato. V dřepu zvládl činku těžkou 160 kg, na benč si
naložil 120 kg a v mrtvém tahu si poradil se 175 kg.
Třetí silák z Podivína ne¬našel ve své kategorii Masters přemožitele. Michal Šafa¬řík zvládl
625 kg (dřep 240, benč 142,5 a tah 242,5 kg). I on si při¬pravil čtvrtý pokus na dřep a vytvořil
nový světový re¬kord výkonem 245,5 kg.
„Měl s námi jet i Petr Petráš, který by tam jistě vyhrál, ale pro zra¬nění nejel. I tak to byl úspěšný výlet. Vše jsme si platili sami, ale tak to v tomto sportu cho¬dí,“ dodal Vladimír Svoboda.

MISTROVSTVÍ ČR V SILOVÉM TROJBOJI TRUTNOV 2012
Na mistrovství ČR v silovém trojboji získali závodníci posilovny Podivín 4 x první místo.
Vladimír Svoboda kategorie do 100 kg 1. místo - výkonem 450 kg,
Michal Šafařík 1. místo kategorie do 110 kg - výkon 580 kg,
dorostenec Vlastimil Šafařík 1. místo kategorie do 56 kg - výkonem 250 kg,
dorostenec Štěpán Plundrák 1. místo kategorie do 100 kg - výkonem 387,5 kg
Petr Petráš kategorie nad 125 kg, který pro zranění nastoupil pouze v tlaku a jeho výkon byl
úctyhodných 270 kg a tím získal také první místo.
Těmito výkony se všichni nominovali na mistrovství Evropy ve Slovinsku.
Vladimír Svoboda - vedoucí oddílu

Mezinárodní páka na Slovensku
Za účasti šestnácti států Evropy proběhla
31. března 2012 mezinárodní soutěž v armwrestlingu – páce 19. Senecká ruka.
Senecká sportovní hala přivítala reprezentaci
zemí ze Švýcarska, Finska, Holandska, Francie,
Belgie, Německa, Polska, Česka, Itálie, Rakouska, Maďarska, Bulharska, Turecka, Litvy, Kazachstánu a domácího Slovenska. Rekordní účast
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národů přilákala i několik medailistů z ME a MS a
zvýšila už tak vysokou úroveň Senecké ruky.
V této silné konkurenci se pokusila uspět i
česká reprezentace čítající dohromady desetičlennou výpravu juniorů, žen a mužů. Prosadit se dokázala jen částečně, když vydolovala
tři cenné kovy. Nejúspěšnějším českým reprezentantem se stal po zásluze pákař Sokola
Podivín Radek Svačina, který
vybojoval dvě bronzové medaile. Stříbrnou medaili přidal jeho
kolega Martin Vodák z Hluku.
O jak mimořádně těžkou
soutěž šlo, svědčí fakt, že se
Radek musel probít pavoukem
vyřazovacích bojů ve své kategorii do 95 kg na levou ruku se
14 závodníky a na pravou dokonce s 21 závodníky.
„Slibná forma Radka Svačiny ledacos nasvědčuje před
blížícím se mistrovstvím České
republiky v páce,“ dodává spokojený trenér podivínských pákařů Rostislav Svačina.

Třináctý titul
Rostislava Svačiny
Smíšené mistrovství České republiky
juniorů a seniorů v armsportu – přetláčení
rukou proběhlo 14. dubna 2012 v Dolním
Bousově.
Nejvíce zdatní závodníci z celé republiky zajížděli na sever Čech, aby se utkali
o 22 sad medailí. Pozvánku s nominací
obdrželo 8 nejlepších pákařů z každé kategorie v ukončené sezóně 2011 – 2012.
Ve výborné formě zastihlo mistrovství ČR
pákaře Sokola Podivín. Vybojovali devět
titulů, z toho čtyři junioři a pět senioři, a
další cenné umístění na stupních vítězů.
Suverénně je tento výsledek katapultoval
na první místo v úspěšnosti mezi oddíly
a kluby.
Juniorka Věra Mikulicová vybojovala
dva tituly mistryně republiky v nejnižší
váhové kategorii do 55 kg. Oddílová kolegyně Michaela Jandová přidala ve stejné váze druhé místo. Kategorii nad 55 kg
ovládly sestry Kupkovy. Více sil měla nakonec v obou finále mladší Darina, která
se taktéž stala dvojnásobnou mistryní republiky. Sestra Denisa vytěžila dvě stříbrné medaile. Mezi juniory do 65 kg obsadil
František Polák čtvrté místo.
Nejlehčí mužská váhová kategorie do
70 kg byla záležitostí podivínských pákařů. Na levou ruku zvítězil Lukáš Dorazil,
pro kterého to byl první zisk titulu v životě. Pravá ruka se stala kořistí Michala Zapletala, který naopak na svůj druhý titul v
životě čekal od roku 2000.
Úspěšná série výborných výsledků
pokračovala i ve vyšších vahách. Třináctý titul mistra republiky ve své dosavadní
sportovní kariéře dosáhl ve váhové kategorii do 90 kg Rostislav Svačina (30 let).
Na levou ruku přidal „jen“ druhé místo,
když ve finále podlehl pozdějšímu vítězi
ve vyrovnaném boji dva ku jedné na zápasy. Mezi pákaři drží historický rekord.
Na jedenácti titulech se zastavil jeho bratr
Robin, který tuto sezonu vypouští z důvodu letošního dokončení inženýrského studia při zaměstnání. Formu jako hrom má
nejmladší z bratrů Radek Svačina, který o
víkendu vybojoval dva tituly ve váze do
100 kg a v klidu se může připravovat na
zářijové mistrovství světa v Brazílii. Třetí
a čtvrté místo přidal v kategorii masters
(nad 40 let) Rostislav Svačina starší, který doplatil na kategorii bez rozdílu vah (v
loňském roce byla kategorie rozdělena do
90 kg a nad 90 kg).
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•

INZERCE

•

Prodám solární panel k nadzemnímu bazénu o průměru 360 cm
z důvodu nevyužití. Panel byl jen odzkoušen a je v pořádku.
Cena 2 000,--Kč, původní cena 6 500,--Kč.

Telefon: 721136819
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