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Informace ze zasedání zastupitelstva města
č. IX a č. X. ze dne 18. 3. 2008 a 29. 5. 2008
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo
a schválilo následující body:
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Vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva
města č. VIII ze dne 19.12. 2007.
Projednalo závěrečný účet města Podivín za rok 2007, který byl zveřejněn na
úřední desce v termínu od 29.02. 2008 do 19.03. 2008. Zastupitelstvo města
uzavřelo projednání Závěrečného účtu Města Podivína za rok 2007, jehož součástí
je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením Města Podivín za rok 2007, a to bez výhrad.
Schválilo bez výhrad Rozpočet města pro rok 2008, jehož objem příjmů činí
29.998.700,− Kč, objem výdajů 33.245.800,− Kč a objem financování 3.247.100,−
Kč, dle předloženého návrhu rozpočtu města na rok 2008, který byl zveřejněn na
úřední desce v termínu od 29.02. 2008 do 19.03. 2008
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: Římskokatolická farnost Podivín, Loutkářský soubor Podivín, TJ Sokol
Podivín, TJ Slavoj Podivín, YMCA – skautský oddíl Podivín, Modelářský klub
Podivín, Klub přátel okrasného ptactva Podivín, Moravský rybářský svaz Podivín,
Sdružení zdravotně postižených Podivín, Svaz postižených civilizačními chorobami
v ČR – ZO Bulhary, Občanské sdružení BILICULUM, Diecézní charita Brno
Schválilo rozpočtový výhled na roky 2009 až 2010 dle předloženého návrhu.
Projednalo a hlasováním schválilo závěrečnou zprávu hlavní inventarizační a
likvidační komise k výsledku inventarizace majetku města k 31.12.2007 dle
předložených zpráv bez výhrad.
Projednalo návrh na vyřazení majetku města a schválilo návrh na prodej a vyřazení
majetku dle předloženého návrhu.
Schválilo měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města dle
předloženého návrhu.
Schválilo zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2001 o úpravě koeficientu růstu
nájemného.
Projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku p.č. KN 1779 vedeného jako
ostatní plocha v k.ú. Podivín o celkové výměře 1208 m2 do vlastnictví města a
tento schválilo. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy
o bezúplatném převodu pozemku do vlastnictví města.
Ukončilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. KN 855/1 v k.ú. Podivín,
vedeného jako ostatní plocha o celkové výměře 188 m2 a rozhodlo prodat výše
uvedený pozemek panu Antonínu Krčmářovi, bytem Podivín. Prodejní cena je
stanovena na Kč 1000,−/m2. Výsledná kupní cena bude navýšena o částku, rovnající
se výši daně z převodu nemovitosti. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením kupní smlouvy.
Schválilo rozšíření Změny územního plánu č. 2. o zařazení pozemků p.č. 2524/1,
2524/2, 2525, 2526, 2527, 2528/1 a 2528/2 vedených pro k.ú. Podivín do zóny
B – BYDLENÍ a pozemku p.č. 2823/24, 2007/2 a 2007/5 vedených pro k.ú. Podivín
do zóny O – OBČANSKÉ VYBAVENÍ.
Vyhlásilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. 2798/77, vedeného jako ostatní
plocha o celkové výměře 1534 m2 v k.ú. Podivín. Kriteria, podmínky a priority pro−
deje jsou tyto: minimální kupní cena je stanovena na částku Kč 100,−/m2, nabídky
budou přijímány v uzavřených obálkách se zřetelným označením žádosti o koupi
pozemku p.č. 2798/77.
Vyhlásilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. 109, vedeného jako zastavěná
plocha a nádvoří o celkové výměře 310 m2 v k.ú. Podivín. Kupní cena je stanovena
na částku Kč 170,−/m2. Výsledná kupní cena bude navýšena o částku, rovnající se
výši daně z převodu nemovitosti. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s pře−
vodem nemovitosti do jeho vlastnictví.
Vyhlásilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. KN 934/3 o celkové výměře
2 m2 a pozemku p.č. KN 934/4 o celkové výměře 2 m2 vyčleněných geometrickým
plánem č. 1392−4/2008, vyhotoveným společností První zeměměřičská a.s. dne
17.01. 2008 z pozemku p.č. 934/1 vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Podivín.
Kupní cena je stanovena na částku Kč 1000,−/m2. Výsledná kupní cena bude
navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu nemovitosti. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví.
Vyhlásilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. 1378, vedeného jako zahrada
o celkové výměře 76 m2 v k.ú. Podivín. Kriteria, podmínky a priority prodeje jsou
tyto: minimální kupní cena je stanovena na částku Kč 500,−/m2, nabídky budou
přijímány v uzavřených obálkách se zřetelným označením žádosti o koupi pozemku
p.č. 1378.
Vyhlásilo veřejnou nabídku na prodej nemovitosti hospodářské budovy na ulici
Sadová v Podivíně včetně pozemku p.č. 289/2 vedeného jako zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Podivín o celkové výměře 1808 m2. Kriteria, podmínky a priority
prodeje jsou tyto: minimální kupní cena je stanovena na částku Kč 1.500.000,−.
Nabídka musí obsahovat záměr využití budovy a pozemku s tím, že cena nemusí
být při prodeji nejvýznamnějším kriteriem. Nabídky budou přijímány v uzavřených
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obálkách se zřetelným označením žádosti o koupi hospodářské budovy.
18. Vyhlásilo veřejnou nabídku na prodej nemovitosti, budovy č.p. 452 na ulici Brati−
slavská v Podivíně (opravna obuvi, sklady a provoz Městecký, prodejna Astra)
včetně pozemku p.č. KN 338, vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové
výměře 603 m2 a p.č. KN 340, vedeného jako zahrada o celkové výměře 446 m2 v
k.ú. Podivín. Kriteria, podmínky a priority prodeje jsou tyto: minimální kupní cena
je stanovena na částku Kč 1.700.000,−. Nabídka musí obsahovat záměr využití
budovy a pozemku s tím, že cena nemusí být při prodeji výše uvedeného nejvýznam−
nějším kriteriem. Nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách se zřetelným
označením žádosti o koupi budovy č.p. 452.
19. Vyhlásilo veřejnou nabídku na prodej nemovitosti, objektu č.p. 191 na ulici Radniční
v Podivíně a části pozemku p.č. KN 881 v k.ú. Podivín, který bude vymezen geo−
metrickým plánem (jedná se o zastavěnou plochu pod budovou č.p. 191, dvůr a
pozemek před nemovitostí v šířce cca 3 m vhodný pro parkování osobních vozidel).
Kriteria, podmínky a priority prodeje jsou tyto: minimální kupní cena je stanovena
na částku Kč 1.500.000,−. Nabídka musí obsahovat záměr využití nemovitosti.
Nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách se zřetelným označením žádosti
o koupi budovy č.p. 191.
20. Schválilo žádost společnosti První zeměměřičská, a.s., se sídlem Komenského
č.p. 213, 691 45 Podivín, IČ : 26221543 o mimosoudní vyrovnání škody způsobené
na nemovitosti společnosti s tím, že maximální výše mimosoudního vyrovnání,
které město Podivín akceptuje uhradit činní Kč 70.000,−.
21. Vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva
města č. IX ze dne 18.03. 2008.
22. Vzalo na vědomí informaci o akci „Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodo−
hospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“ přednesenou zástupci dodavatelské
firmy OHL ŽS Brno a správce stavby GEOTEST Brno.
23. Ukončilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. 109 v k.ú. Podivín o celkové
výměře 310 m2, vedeného jako ostatní plocha a rozhodlo prodat pozemek man−
želům Janu a Ludmile Hrdličkovým, bytem Podivín, za těchto podmínek: kupní
cena Kč 170,− /m2, výsledná kupní cena bude navýšena o částku, rovnající se výši
daně z převodu nemovitostí. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti do jeho vlastnictví. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením kupní smlouvy.
24. Ukončilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. 934/3 v k.ú. Podivín o celkové
výměře 2 m2, vedeného jako ostatní plocha, vyčleněného geometrickým plánem
č. 1392−4/2008, vyhotoveným společností První zeměměřičská a.s. dne 17.01.
2008 z pozemku p.č. 934/1 vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Podivín a rozhodlo
prodat pozemek panu Josefu Harantovi, bytem Podivín za těchto podmínek: kupní
cena Kč 1.000,− /m2, výsledná kupní cena bude navýšena o částku, rovnající se
výši daně z převodu nemovitostí. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem nemovitosti do jeho vlastnictví. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením kupní smlouvy.
25. Ukončilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. 934/4 v k.ú. Podivín o celkové
výměře 2 m2, vedeného jako ostatní plocha, vyčleněného geometrickým plánem
č. 1392−4/2008, vyhotoveným společností První zeměměřičská a.s. dne 17.01.
2008 z pozemku p.č. 934/1 vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Podivín a rozhodlo
prodat pozemek Mgr. Jiřímu Křivohlávkovi, bytem Hlohovec a Vendule Reichlové,
bytem Bohdíkov za těchto podmínek: kupní cena Kč 1.000,− /m2, výsledná kupní
cena bude navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením kupní smlouvy.
26. Ukončilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. 1378 o celkové výměře 76 m2,
vedeného jako zahrada v k.ú. Podivín a rozhodlo prodat pozemek panu Janu Gálovi,
bytem Podivín za těchto podmínek: kupní cena Kč 550,− /m2, výsledná kupní cena
bude navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením kupní smlouvy.
27. Ukončilo veřejnou nabídku na prodej nemovitosti, budovy č.p. 452 na ulici
Bratislavská v Podivíně (opravna obuvi, sklady a provoz Městecký, prodejna Astra)
včetně pozemku p.č. KN 338, vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové
výměře 603 m2 a p.č. KN 340, vedeného jako zahrada o celkové výměře 446 m2
v k.ú. Podivín a rozhodlo prodat výše uvedené nemovitosti Antonínovi Městeckému,
bytem Podivín za těchto podmínek: kupní cena Kč 1.710.000,−, výsledná kupní
cena bude navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením kupní smlouvy.
28. Ukončilo veřejnou nabídku na prodej nemovitosti, objektu č.p. 191 na ulici Radniční
v Podivíně a části pozemku p.č. KN 881 v k.ú. Podivín, který bude vymezen
geometrickým plánem (jedná se o zastavěnou plochu pod budovou č.p. 191,
dvůr a pozemek před nemovitostí v šířce cca 3 m vhodný pro parkování osobních
vozidel) a rozhodlo prodat výše uvedené nemovitosti společnosti RENODOM s.r.o.,
se sídlem Sady 28. října 632/12, 690 02 Břeclav, IČ : 27696910 za těchto podmínek:
kupní cena Kč 1.500.000,−, výsledná kupní cena bude navýšena o částku, rovnající
se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s pře−
vodem nemovitosti do jeho vlastnictví. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením kupní smlouvy.
29. Schválilo rozpočtové změny zpracované v Rozpočtovém opatření č. 1/2008 bez
výhrad.
30. Vyhlásilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. 1076/8 o celkové výměře

Podivínský

31.

32.
33.
34.
35.

6 m2, vyčleněného geometrickým plánem č. 1394−11/2008 vyhotoveným
společností První zeměměřičská a.s. dne 3.3. 2008 z pozemku p.č. 1076/1,
vedeného jako ostatní plocha, v k.ú. Podivín. Kupní cena je stanovena na částku
Kč 1000,−/m2. Výsledná kupní cena bude navýšena o částku, rovnající se výši
daně z převodu nemovitosti. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti do jeho vlastnictví.
Zamítlo nabídku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje o převod pozemku
KN p.č. 328 v k.ú. Podivín do vlastnictví města a pověřilo starostu města Stanislava
Machovského a zastupitele města Bc. Ladislava Hemzu jednáním se Správou a
údržbou silnic Jihomoravského kraje o možnost rozšíření oblouku křižovatky ulic
Bratislavská − Palackého v Podivíně.
Projednalo a schválilo zadání změny č. 2 ÚPN SÚ Podivín.
Projednalo návrh názvu nové ulice nacházející se mezi židovským a křesťanským
hřbitovem a rozhodlo nazvat ulici jako : „Hřbitovní“.
Vzalo na vědomí informaci starosty města ve věci výkupu pozemků v lokalitě
Kopce v Podivíně a pověřilo stavební komisi dalším projednáním možného řešení
situace s vlastníky dotčených pozemků.
Vyhlásilo veřejnou nabídku na prodej části pozemku p.č. 848/2 a části pozemku
p.č. 849/1 vedených jako ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem.

PODIVÍN – REKONSTRUKCE KANALIZACE
PO TÉMĚŘ TŘECH LETECH PŘÍPRAV VSTUPUJE MĚSTO PODIVÍN DO ZÁ−
VĚREČNÉ FÁZE AKCE BŘECLAVSKO – REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA VODOHOSPO−
DÁŘEKÉ INFRASTRUKUTRY V POVODÍ ŘEKY DYJE. TATO STAVBA, JEJÍŽ CELKOVÁ
HODNOTA PŘESAHUJE ČÁSTKU 1 MILIARDY KORUN, PROŠLA V PRŮBĚHU ONĚCH
TŘÍ LET ŘADOU ÚSKALÍ. MĚSTO PODIVÍN SPOLU S MĚSTEM BŘECLAV BYLY V TÉ
ČÁSTI PROJEKTU, JEHOŽ ŘEŠENÍ BYLO NEJSLOŽITĚJŠÍ.
V SOUČASNÉ DOBĚ TEDY PŘECHÁZÍ HLAVNÍ INVESTOR STAVBY VAK BŘECLAV,
HLAVNÍ DODAVATEL OHL ŽS BRNO SPOLU S MĚSTEM PODIVÍN OD PŘÍPRAV KE
STAVBĚ SAMOTNÉ. PRO MĚSTO PODIVÍN TO ZNAMENÁ NEJENOM VYSOKÉ FINAN−
ČNÍ NÁKLADY, ALE TAKÉ ZNAČNÉ OMEZENÍ V DOPRAVĚ A SOUČASNĚ OMEZENÍ
STÁVAJÍCÍHO KOMFORTU BYDLENÍ A PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTEM.
STAVBA V NAŠEM MĚSTĚ, JEJÍŽ HODNOTA JE VYČÍSLENA ČÁSTKOU 135
MILIONŮ KORUN, JE V TÉTO OBLASTI BEZESPORU NEJVĚTŠÍ AKCÍ OD ROKU 1930,
KDY BYLA KANALIZACE, KTERÁ SE DNES REKONSTRUUJE, VYBUDOVÁNA.
PO DOBU OD KVĚTNA 2008 DO ČERVNA 2009 BUDE ŽIVOT V PODIVÍNĚ JEŠTĚ
O NĚCO SLOŽITĚJŠÍ NEŽ V SOUČASNOSTI. PROBLEMATIKA PRŮJEZDU MĚSTEM
SE DOTKNE NEJENOM OBYVATEL ULIC HUSOVA, REVOLUČNÍ, SOKOLSKÁ,
PALACKÉHO A KOMENSKÉHO, ALE OMEZENI NA SVÝCH PRÁVECH BUDOU TÉMĚŘ
VŠICHNI OBYVATELÉ MĚSTA.
VĚZTE VŠAK, ŽE REKONSTRUKCE PŘICHÁZÍ ZA PĚT MINUT DVANÁCT. V NĚKTE−
RÝCH MÍSTECH, JAK PROKAZUJE MONITORING, JE KANALIZACE V TAK ŠPATNÉM
STAVU, ŽE V PŘÍPADĚ JEJÍHO ZBORCENÍ MŮŽE BÝT OHROŽEN ODVOD SPLAŠKŮ
I DEŠŤOVÉ VODY V CELÉM MĚSTĚ.
JSEM SI PLNĚ VĚDOM TOHO, ŽE V PRŮBĚHU STAVBY VZNIKNE ŘADA
PROBLÉMŮ, O KTERÝCH V SOUČASNÉ DOBĚ NEVÍME A KTERÝM SE TEDY NEDÁ
ANI PŘEDCHÁZET. BUDE VŠAK V ZÁJMU NÁS VŠECH JE OPERATIVNĚ A V KLIDU
VYŘEŠIT.
PRO INFORMACI UVÁDÍM NÁVRH TERMÍNŮ STAVBY, KTERÉ VYCHÁZÍ
Z HARMONOGRAMU VÝSTAVBY, PŘEDANÉHO MĚSTU 21.5.2008: HUSOVA
/OD KŘIŽOVATKY B. NĚMCOVÉ PO KŘIŽOVATKU REVOLUČNÍ/ A REVOLUČNÍ
/OD KŘIŽOVATKY HUSOVA PO KŘIŽOVATKU SOKOLSKÁ/ KVĚTEN – ČERVEN 2008
BEZVÝKOPOVOU METODOU.
SOKOLSKÁ /OD KŘIŽOVATKY REVOLUČNÍ PO KŘIŽOVATKU HAVLÍČKOVA/,
PALACKÉHO /OD KŘIŽOVATKY HAVLÍČKOVA PO KŘIŽOVATKU BRATISLAVSKÁ/
A KOMENSKÉHO /OD KŘIŽOVATKY BRATISLAVSKÁ PO UNIVERSAL COOP/
KVĚTEN 2008 – DUBEN 2009 VÝKOPOVOU METODOU.
STANISLAV MACHOVSKÝ, STAROSTA

zpravodaj
Podmínky prodeje jsou tyto: minimální kupní cena je stanovena na částku
Kč 500,−/m2, výsledná kupní cena bude navýšena o částku, rovnající se výši daně
z převodu nemovitostí. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti do jeho vlastnictví.
36. Ukončilo veřejnou nabídku na prodej objektu na ulici Sadová v Podivíně včetně
části pozemku p.č. 289/2 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Podi−
vín o celkové výměře 1808 m2 vyhlášenou usnesením zastupitelstva města
č. IX–125 – 08 ze dne 18.03. 2008 a vyhlásit veřejnou nabídku na prodej nemovitosti
hospodářské budovy na ulici Sadová v Podivíně včetně části pozemku
p.č. 289/2 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Podivín o celkové
výměře 1808 m2. Kriteria, podmínky a priority prodeje jsou tyto : minimální kupní
cena je stanovena na částku Kč 1.000.000,−. Nabídka musí obsahovat záměr využití
budovy a pozemku s tím, že cena nemusí být při prodeji nejvýznamnějším kriteriem.
Nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách se zřetelným označením žádosti
o koupi hospodářské budovy.
37. Vzalo na vědomí informaci předsedy sportovní komise Rostislava Svačiny
o vyhlášené anketě o nejlepší sportovce okresu Břeclav v jednotlivých věkových
kategoriích. Na základě předběžných informací byli mezi nejlepší sportovce okresu
Břeclav zvoleni i sportovci z města Podivína.

Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba
vodohospodářské infrastruktury
v povodí řeky Dyje
6 B Kanalizace − Podivín
V roce 2008 zahájila firma OHL ŽS, a.s., stavební práce na re−
konstrukci stokové sítě a výstavbu ČOV v městě Podivín. Předpokládané
ukončení prací v polovině roku 2009. ako první část rekonstrukce začala
v ulici Husova a Revoluční. Zde se buduje nová Spojná komora SK A6,
do které se budou sbíhat potrubí DN1000 a DN500/750. Stávající
kanalizace bude v těchto ulicích rekonstruována metodou Phoenix, což
je bezvýkopový technologický proces. Souběžně s touto rekonstrukcí
bude probíhat realizace nové kanalizace ze sklolaminátového potrubí
DN 600 v ulicích Sokolská a Komenského v celkové délce 900m.
Součástí tohoto díla je i rekonstrukce 4 odlehčovacích komor (OK).
V odlehčovací komoře č.1 se bude navíc provádět nová stropní
železobetonová deska. Z této odlehčovací komory bude zbudována nová
přípojka odpadní kanalizace o celkové délce 103 m na nově budovanou
čistírnu odpadních vod Podivín.
Pro přehlednost uvádíme situaci, kde budou probíhat stavební práce.

SBĚR PLASTOVÝCH OBALŮ
PO ZAJIŠTĚNÍ ZPRACOVATELE A PO DOHODĚ SE SVOZOVOU FIRMOU HANTÁLY
LZE UKLÁDAT DO PRŮHLEDNÝCH PYTLŮ VEŠKERÉ DRUHY PLASTOVÝCH OBALŮ.
MĚSTO PODIVÍN VŠAK NAVRHUJE ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ STAV, TEDY
1/ UKLÁDÁNÍ PLASTOVÝCH PET LÁHVÍ OD NÁPOJŮ, IGELITOVÉ FOLIE, SÁČKŮ A
TAŠEK DO JEDNOHO PRŮHLEDNÉHO PYTLE
A ROZŠÍŘIT JEJ O

Tučnější linka – trasa nové kanalizace
OK – odlehčovací komory
Zároveň se stavební firma OHL ŽS,a.s. omlouvá všem, kterých se
stavební činnost dotkne, neboť při takto rozsáhlé akci dojde k omezením
vyplývajícím z podstaty provádění díla −zábory pozemků, tak i omezení
v dopravě. Odměnou nám bude nová kanalizace a čistírna odpadních
vod.
Ing. Viktor Zachariev, vedoucí týmu zhotovitele

2/ UKLÁDÁNÍ VEŠKERÝCH OSTATNÍCH PLASTOVÝCH OBALŮ /JAR, OCET, OLEJE,
KOSMETIKA, PLASTOVÉ OBALY A VANIČKY OD POTRAVIN A JOGURTŮ/
DO DRUHÉHO PRŮHLEDNÉHO PYTLE.

ZAMETÁNÍ ULIC !!!

VŠECHNY TYTO OBALY JE VŽDY NUTNO VYČISTIT MALÝM MNOŽSTVÍM VODY
A PO VYČIŠTĚNÍ SNÍŽIT JEJICH OBJEM SEŠLÁPNUTÍM.
DŮVODEM, KTERÝ MĚSTO PODIVÍN VEDE K TOMUTO POSTUPU JE TO, ŽE SE
SITUACE VE ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ NEUSTÁLE MĚNÍ. ZPRACOVATELSKÉ FIRMY
MOHOU MÍT PROBLÉMY A MY BYCHOM MUSELI ZNOVU PŘECHÁZET K DŘÍVĚJŠÍMU
SYSTÉMU.
STANISLAV MACHOVSKÝ

V TERMÍNU 30.6.2008 – 4.7. 2008 BUDE PROBÍHAT VE MĚSTĚ
OD 7.00 DO 15.00 HODINY ZAMETÁNÍ ULIC. ŽÁDÁME VŠECHNY
MAJITELE VOZIDEL, ZAPARKOVANÝCH NA KOMUNIKACÍCH, ABY
JE ODSTRANILI.
V PŘÍPADĚ, ŽE TAK NEUČINÍ, BUDE VOZIDLO ODTAŽENO.
STAROSTA MĚSTA
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Podivínský

zpravodaj
Vážení obyvatelé města Podivína,
dovolte mi krátké zamyšlení nad působením naší
společnosti REMEDIA PLUS o.p.s., středisko Podivín, která
poskytuje registrované sociální služby ve vašem městě.
V únoru 2008 jsme začali poskytovat pečovatelskou službu
jak v domě s pečovatelskou službou (penzion), tak v samotné
obci, péči pro vás zajišťují paní Zugarová a paní Schäferová.
Určitě jste již zahlédli automobil bílé barvy s nápisem, který rozváží
stravu ze školní jídelny a z kuchyně MŠ.
Jelikož se při poskytování sociální péče řídíme zákony ČR
a vyhláškami ministerstva, došlo ke zvýšení cen za poskytované
služby, a mnozí z vás přestali tyto služby odebírat.
Vypadá to tak, že někteří jste odebírali služby, aniž byste
byli na pomoci jiné osoby při zajišťování péče o svou osobu a
domácnost závislí. Zajistili jste si tyto činnosti vlastními silami či
rodinou. A to je dobře, protože podporujete svou soběstačnost,
svou nezávislost na pomoci od jiné osoby.
Pečovatelská služba dle zákona je určena k podpoře vaší
samostatnosti nebo k pomoci při zvládání běžných činností ve
vašem přirozeném prostředí – doma. Lze ji domluvit jako pravi−
delnou pomoc /dovoz stravy, pomoc s hygienou, podávání jídla/
či nepravidelnou na specifické činnosti /doprovod k lékaři, nákup,
pochůzka,úklid/. Příspěvek na péči, který máte přiznán je určen
k zajištění právě těchto činností, které vám umožní a usnadní
váš pobyt doma .
V dubnu jsme pro obyvatele domu s pečovatelskou služ−
bou připravili velikonoční besídku, kde jsme zpívali u lidových
písniček, které hrála p. Bartolšicová, dále předvedla svůj hudební
talent Dominika, dcera pí. Zugarové, která zahrála na flétně jarní
písně. Besídka měla i své vyvrcholení v podobě tomboly a přípitku
s panem starostou a místostarostou obce.
Občerstvení pro obyvatele zdarma poskytlo pekařství KPN
paní Klamertové.
Tímto za všechno děkujeme všem, kteří přispěli ke zdár−
nému průběhu besídky. Dovolte mi, abych poděkovala i všem
obyvatelům Podivína, kteří naši činnosti pozitivně hodnotí,
a také svým pracovnicím v Podivíně.
S požadavkem na pečovatelskou službu, či sociálním
problémem se můžete obrátit přímo na pracovnice ve středisku
v Podivíně, které vám rády pomohou s vašim problémem na
níže uvedené adrese nebo se můžete s pracovnicemi kontaktovat
na mobilních číslech.
Dům s pečovatelskou službou, Sadová 1, Podivín
Mobily: 736 490 381 nebo 736 490 382
Ředitelka společnosti REMEDIA PLUS o.p.s
Jarmila Pěčková, Břeclav, U Nemocnice 1
736 489 606 • peckova@remediacentrum.cz

Finanční prostředky poskytnuté z ESF prostřednictvím projektu „LEDNICKO−VALTICKÝ
AREÁL“, který byl realizovaný ve spolupráci partnerů MARLIN, s.r.o., Centra celoživotního
vzdělávání v Břeclavi, Úřadu práce v Břeclavi a obcí Lednicko−valtického areálu, přinesly užitek.
Projekt byl realizován v období od března 2006 do února 2008 a zapojily se do něj obce
Lednicko−Valtického areálu – Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Lednice, Podivín, Přítluky, Rakvice,
Valtice a Velké Bílovice s cílem navýšit zaměstnatelnost vlastních obyvatel jejich proškolením
v oblasti údržby veřejné zeleně a vytvořením nových míst na jednotlivých obcích. Z projektu byla
pořízena také technika na údržbu veřejné zeleně.
Do projektu vstoupilo celkem 33 uchazečů o zaměstnání, obyvatel obcí LVA. Všichni byli
proškoleni a všichni byli následně zaměstnání. Na obcích LVA bylo vytvořeno 23 nových míst,
na kterých se postupně umístilo celkem 32 uchazečů o zaměstnání.
Cílem projektu bylo navýšení zaměstnatelnosti obtížně umístitelných uchazečů o zaměstnání
a podpora obcí LVA při zaměstnávání vlastních obyvatel.
Návštěvníci Lednicko−valtického areálu jistě ocení, pokud budou moci strávit chvíle dovolené
a odpočinku v upravených obcích. Bude to také zásluha frekventantů tohoto projektu.
Mgr. Marie Brandalíková
Koordinátor projektu
Pro město Podivín účast na projektu znamenala umístění dvou pracovníků na údržbu
zeleně ve městě a v jeho nejbližším okolí. Obyvatelé si zcela jistě všimli, že prohlédly
větrolamy na hranicích katastrů Podivína a Velkých Bílovic. Odstraněny byly nálety při
příjezdu od Břeclavi. Pročištěny byly porosty podél kanálu od dálničního střediska po
provozovnu VHS. Za touto provozovnou a v okolí čistírny odpadních vod zmizely náletové
dřeviny. Porosty podél toku Svodnice byly částečně odstraněny a průběžně se udržují
hráze tohoto toku. Výčet není konečný a práce na údržbě zeleně budou pokračovat až do
ukončení projektu, což pro město Podivín znamená říjen 2008.
Stanislav Machovský
starosta
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E−box
lidem usnadní třídění
drobných elektrozařízení
Město Podivín se ve spolupráci se společ−
ností ASEKOL rozhodlo usnadnit občanům
třídění vysloužilých malých elektrozařízení.
Každý občan má nyní možnost zanést starý
mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové
vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na
městský úřad a zdarma se jej zbavit vyhozením
do připravené nádoby, tzv. E−boxu. Je umístěn
v přízemí městského úřadu. Kolektivní systém
ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a
ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnění třídění
drobných elektrozařízení je také zvýšení množ−
ství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž
většinou končí v komunálním odpadu. Pokud
se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé
materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do
popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí
na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází
k hromadění odpadu, který by mohl být znovu
využit. Naopak pokud je elektrozařízení ode−
vzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina
vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita.
Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí.
Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete
na www.elektrosrot.cz.

Podivínský

Informace pro občany od Policie ČR
V rámci prevence proti kriminalitě bych Vás tímto chtěl seznámit
s trestnou a přestupkovou činností v Podivíně za poslední období. Jedná
se hlavně o vloupání do různých objektů a to Fruty Podivín, objektů
v komplexu areálu bývalého ZD na ulici Za drahou, do budovy Fary
v Podivíně, dále do zahrádkářských kolonií, automobilu na ulici Palackého,
vandalismus místní mládeže na školním hřišti a v ulicích Podivína, dále
krádež motorové nafty z drážního vozidla na ČD Podivín. Proto bych Vás
chtěl opět požádat o další aktivní spolupráci s cílem kriminalitu v Podivíně
nadále potlačovat. Co se týče získaných poznatků od Vás, pro mě a
kolegu to budou poznatky získané důvěrnou cestou, to znamená, že je
nebudeme nikde veřejně prezentovat od koho jsou, v případě anonymů
nebudeme pátrat po původu. Naše poznatky a od Vás získané poznatky
nám umožní zlepšit taktiku a kvalitu práce.
Proto Vám tímto nabízím kontakty, kam poznatky zasílat. Informace
různého charakteru, které snesou odkladu ( tzn. stalo se dříve a něco
o tom víte) zasílejte buď na e−mail: podivinskepoznatky@seznam.cz.
Dále můžete zasílat poznatky formou SMS nebo zanecháním vzkazu
ve hlasové schránce na telefonní číslo 774 955 637, nebo informace
formou dopisního papíru v zalepené obálce bez známky adresované
Policii ČR, kterou vhodíte do schránky Městského Úřadu Podivín a tam
si to již budeme pravidelně vyzvedávat a informace vyhodnocovat.
Pokud nastane událost, která nesnese odkladu (tzn. stalo se teď
nebo před chvilkou), například je ohrožen život, zdraví, či hrozí nebo byla
způsobena větší škoda na majetku, volejte buď tísňové číslo 158, to je
operační středisko v Břeclavi fungující 24 hodin denně, nebo lépe přímo
dozorčího Obvodního oddělení v Břeclavi na číslo 519 321 424, fungujícího
také 24 hodin denně, nebo přes den na Policejní stanici v Lednici na
telefonní číslo 519 340 126, kde se ale může stát, že hlídka je momen−
tálně v terénu, proto hovor nikdo nepřijme.
Zpráva PČR o nápadu trestné činnosti v Podivíně v dalším čtvrtletí
tohoto roku, u kterých nebyl dosud hodnověrně zjištěn pachatel.
BŘEZEN
− 8.3.08(SO)− Pachatel odcizil u restaurace Sport v době od 18:00h
do 19:30h stejného dne, v době konání mistrovství v páce, jízdní horské
kolo značky RAVO Rascal, stříbrné barvy s červeno−černou přední
částí, kolo mělo pod sicem látkovou kapsičku černé barvy s nápisem
Author a u řídítek byl samolepící oranžový odrazkový pruh.
− 12.3.08(ST)− Pachatel v době od 16:05h dne 11.3.08(ÚT) do 05:45h
dne 12.3.08(ST) provedl vloupání do kanceláře Fruty Podivín, kam vnikl
za pomocí žebříku záchodovým okýnkem, kdy v kanceláři vypáčil trezor,
odkud odcizil finanční hotovost.
− 14.3.08(PÁ)− Pachatel v době od 07:00h do 13:50h stejného dne na
ulici Za drahou vnikl oknem ubytovny do areálu dvora společnosti
Moravská Agra a.s., kde poté vypáčil visací zámek dílny, odkud poté
odcizil úhlovou brusku a vrtačku Narex modré barvy.
− 30.3.08(NE)− Pachatel v době od 18:00h dne 29.3.08(SO) do 16:00h
dne 30.3.08(NE) vnikl na ulici Za drahou do objektu garáže firmy LECCO
zabývající se zpracováním dřeva, odkud poté odcizil motorovou pilu zn.
HUSQVARNA 365 372 XP, oranžové barvy, kde markant je takový, že
na pile není originální šroub na brzdu.
DUBEN
− 5.4.08(SO) − Pachatel v době od 19:00h dne 4.4.08(PÁ)
do 11:15h dne 5.4.08(SO) odcizil plastový reklamní poutač firmy EURO
Jordán, který byl umístěn před odbočkou na most do Podivína od Břeclavi.
− 7.4.08(PO) − Pachatel v době od 16:00h dne 6.4.08(NE) do 6:15h
dne 7.4.08(PO) poškodil v areálu hřiště Základní školy dvířka na elektrické
skříni a kryt na jističe.
− 22.4.08(ÚT) − Pachatel během víkendu v době od 14:00h dne
18.4.08(PÁ) do 7:15h dne 22.4.08(ÚT) vypáčil víčka nádrží drážních
strojů, které byly zaparkované 400metrů před budovou ČD na straně od
Brna, odkud odcizil 350L motorové nafty.
KVĚTEN
− 14.5.08(ST) − Pachatel se v době od 14:00h dne 13.5.08(UT) do
5:40h dne 14.5.08(ST) vloupal na ulici Palackého naproti restaurace
Beseda do osobního auta Š.Fabia Combi, odkud odcizil autorádio zn.
SONY CDX−S2050 C černé barvy, přenosnou navigaci zn. Navibe, dále
subwofeer, zesilovač zn. Magnat, nabíječky na telefon a finanční
hotovost.
− 18.5.08(NE) − Pachatel se v době od 7:35h do 8:45h stejného dne
na ulici Komenského vloupal do objektu Fary, kterou prohledal a odtud
odcizil notebook zn. HP Pavilion 6690C2D černé barvy, data projektor
zn. BENQ MP 720P černé barvy, Autonavigaci s vestavěným fotoapará−
tem zn. MIO černé barvy, šestidílnou sadu starožitných stříbrných kuchyň−
ských příborů, stříbrný tepaný přívěšek ve tvaru kříže a finanční hotovost.
Za veškeré další poznatky od Vás předem děkují
pprap. Hluchý a pprap. Strejc.

zpravodaj

Informace z jednání dopravní komise města Podivína
Dopravní komise se na svém zasedání zabývala podněty a stížnostmi občanů
na dopravní situaci ve městě. Zásadní problémy se pokusila řešit takto:
1. Přechody pro chodce na ulici Bratislavská: komise doporučila radě města
instalaci přechodů: pod pneuservisem p. Městeckého, obnovení přechodu
Sadová−Bratislavská, instalaci přechodu v křižovatce ulic Bratislavská−B. Něm−
cové−Úlehlova se světelným výstražným systémem. Instalaci přechodu na ulici
Sadová od penzionu k parku komise nedoporučila. Instalaci přechodu pro
chodce v křižovatce ulic Havlíčkova−Husova−Sokolská doporučila komise zajistit
až po provedené rekonstrukci kanalizace a následné rekonstrukci komunikace.
2. Návrh řešení odlehčení silničního provozu na ulici Pod Branou a Úlehlova:
s ohledem na opakující se stížnosti na nárůst dopravy v ulicích Úlehlova a Pod
Branou předložil Bc. Hemza ve spolupráci s Policií ČR, DI Břeclav návrh řešení:
jedná se o úpravu dopravního značení a to tak, že by došlo ke zjednosměrnění
části ulice Pod Branou (od RD manželů Důbravových − osazení dopravním
značením IP 4 b u domu č.p. 237/9), osazení dopravním značením B 2 − zákaz
vjezdu všech vozidel u RD Jurčákovi. Předpokladem je tedy odklon motorových
vozidel od Lednice. Zda tento krok přinese alespoň částečnou úlevu pro obyvatele
zmiňovaných ulic budeme sledovat.
3. Instalace prvků vynucujících si snížení rychlosti vozidel na ulici Bratislavská
(vjezd do města): komise projednala jednotlivé možnosti na instalaci prvků
vynucujících si snížení rychlosti vozidel na ulici Bratislavská (vjezd do města) a
doporučuje řešit situaci instalací vjezdového ostrůvku. Návrh bude projednán
jako součást investičních výdajů rozpočtu roku 2009.

Podivínské Janohraní 2008 za dveřmi
Tak jako loni, předloni a vůbec devět let tomu zpět pořádá město
Podivín na nádvoří Janova hradu hudební festival Podivínské Janohraní.
Pátek 25.7. bude tradičně patřit folkové scéně. O tom, že by měl být
letošní ročník Janohraní výjimečný snad dostatečně jasně hovoří i složení
interpretů. Na podiu se letos vystřídají: Duo Marie Havlová a Milan
Krejsa − vítězové Porty 2007, 3. místo Porta 2006, vítězové oblastního
kola Porty 2008 atd., Koňaboj − world music band, lidovky ve folk −
rockovém hávu zpívané křišťálovým hlasem Jiřiny Šánové, Taliesyn −
propojení folku, keltské hudby, domácí lidové hudby, jazzu a rocku,
AG Flek − folkrocková legenda v původním složení (Blanka Táborská,
Ivo Viktorín, Karel Markytán, Josef Šobáň). Zcela mimořádné bude letos
také složení sobotní jazzové scény. Po osmé hodině večerní vás přivítá
podivínsko břeclavské jazzové P.K.D. (Pro klid duše), následovat bude
Slovensko − Moldavské Trio Pacora s fenomenálním slovenským
houslistou Stano Palúchem, virtuózním moldavským cimbalistou
Marcelem Comendantem a slovenským kontrabasistou Robertem
Raganem, Rhythm Desperados − projekt předních jazzových hudebníků
v jejichž hře se misí prvky funku, latin music a jazzu, Peter Lipa −
třešničku sobotního jazzového dortíku, slovenskou jazzovou špičku by
snad bylo i urážkou dále představovat. Tak teď snad jen to počasí, aby
vyšlo.
Radim Mildner

Slovo zastupitele za KSČM ...
Opět se k vám obracíme vážení spoluobčané, abychom vás informovali
co v zastupitelstvu prosazujeme a jak s občany pracujeme. V prvním oslovení
ve zpravodaji č.1 jsme vyslovili záměr o vybudování smuteční obřadní síně a
dokončení chodníčků na našem hřbitově. Chtěli jsme znát váš názor a proto
jsme zorganizovali podpisovou akci zda zájem občanů o tyto akce je a zda
naši snahu svým podpisem podpoří. V první etapě oslovených občanů jsme
získali 3231 podpisů. Tento první krok nás zavazuje pokračovat a tak získat
podporu od těch, které jsme nestačili oslovit. Účelem této akce nebylo získat
jenom podpis, ale se s vámi kontaktovat, podiskutovat a vyslechnout vaše
připomínky k práci zastupitelů a vůbec k dění v našem městě.
Svůj podpis můžete i nadále dát na archy u našich zastupitelů a to: Čapka
Jiří, Svačina Rostislav, Mgr. Vaněk Václav.
První besedu jsme uskutečnily s občany bydlícími na Penzionu.
Byla to beseda otevřená, místy i dramatická. Ukázalo se , že problémy je
potřeba začít řešit. V tom jsme podali obyvatelům pomocnou ruku. Nelze
jenom nadávat, kritizovat, pomlouvat, ale také se podle svým sil a schopností
zapojit. Nebudeme−li mít vaši podporu, těžko se nám budou věci dařit
prosazovat.
Společně s vámi musíme chtít věci měnit k lepšímu, aby naše město
nezaostávalo za okolními vesnicemi.
Zastupitelé za KSČM: Čapka Jiří, Svačina Rostislav, Mgr. Vaněk Václav
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Sloupek pro družstevníky a vlastníky bytů

ventilu reguluje teplotu v rozmezí cca 5°C. Jen některé domy si nechaly
namontovat také měřiče tepla. Podotýkám, že lidé šetří nebo je donutí
šetřit jen to, že musí zaplatit dle skutečně naměřených hodnot. Termoventil
omezuje dodávku tepla jen pokud vytopí místnost na nastavenou teplotu.
Když otevřu okno a radiátor se bude ochlazovat termoventil topení
neuzavře a topí stále. Zde máte další možnost jak uspořit náklady na
teplo. Pro srovnání uvádím spotřebu tepla na 1m2 podlahové plochy
domů a kotelnami v Podivíně a pak průměr za celé družstvo.

Je to již rok, co jsem členem SBD a vlastníky informoval o konání
shromáždění delegátů (dále jen SD) a zdůrazňoval, že delegáti by Vám
následně na požádání měli podat informace o projednávaných zprávách
na domovních schůzích. Vím z praxe, že domovní schůze se konají
pravidelně 1x ročně před konáním SD a jen výjimečně na některých
domech vícekrát.
Proto si Vás v krátkosti dovolím informovat o některých důležitých
(nebo zajímavých) věcech projednávaných na SD dne 27. 5. 2008 v krátké
statistické zprávě s případným komentářem.

K tomuto chci jenom poznamenat, že stále vyhovuje družstvo
převodům bytů do vlastnictví a jak jsem již dříve informoval, má převody
bytů zakotvené ve vnitrodružstevních směrnicích i po roce 2010, kdy ze
stávajícího zákona mají převody skončit. Předběžně se již projednává
novela zákona o vlastnictví bytů a zda by měla být prodloužena doba
převodu bytů až do roku 2035. Uvidíme, co nám novela ve skutečnosti
přinese.
SBD Dyje přebírá stále správu cizích bytových domů, kde uživatelům
bytů zajišťuje veškerý servis. Pro přehled uvádím tabulku o počtech
spravovaných domů a bytů :

V poslední době, kdy probíhají rekonstrukce domů, případně větší
opravy, využívají družstevní doby stále více vnitrodružstevní půjčky
dle směrnice SBD. V roce 2007 vzrostla zapůjčená částka proti roku
2006 o 208% na celkový objem cca 3 miliony Kč. Tyto půjčky mohou
čerpat na domě jen družstevníci. Vlastníci musí svůj podíl na úhradu
financovaných oprav složit v hotovosti.
Co nejvíce v současné době, nejen družstevníky, ale všechny občany
zajímá je růst cen energií. Bytové družstvo ze zákona provedlo ve všech
bytech centrálně vytápěných, montáž termoventilů na radiátorech, které
regulují teplotu dle pevně nastavených hodnot. uživatel bytu otáčením

Je faktem, že letošní zima byla mírná, ale zima v roce 2006 byla
zase podstatně kratší.
Opatření, která výrazně snižují spotřebu tepla jsou: výměna starých
oken (za nová ať plastová nebo dřevěná), dále zateplení fasád a v nepo−
slední řadě šetření regulací tepla na radiátoru, když nepotřebuji topit.
Jelikož při dosahování úspor energií vznikají vysoké přeplatky, může
si každý uživatel bytu na družstvu výši zálohové platby kdykoliv upravit.
Na SD bylo konstatováno, že v oblasti organizace činnosti a
hospodaření družstva je naše stavební bytové družstvo ekonomicky
stabilizováno a má dostatečné finanční zdroje, které jsou efektivně a
s kladným přínosem využívány. K dobrým ekonomickým výsledkům
přispívá jednak oblast využití nebytových prostor a významným
způsobem ovlivňuje výsledky družstva i správa bytových domů a s ním
souvisejících bytových záležitostí jiných subjektů, především společenství
vlastníků. Všechna tato a další operativně přijímaná opatření přispívají
k tomu, že již dlouhodobě nedošlo ke zvýšení příspěvku na činnost a to
i přes značný nárust cen energií, materiálu a služeb. Stávající výše
příspěvku na správu je hluboko pod průměrem příspěvků nejen v našem
regionu.
Podrobnější informace z jednání SD Vám mohou sdělit delegáti jak
jsem již v úvodu uvedl.
Závěrem bych chtěl vzpomenout na paní Marii Štolovou, nedávno
zesnulou, která stála mezi prvními družstevníky zakládajícími v roce
1959 v Podivíně. svépomocné stavební družstvo „Rovnost“. Při čtyři−
cátém výročí založení družstva obdržela za dlouholetou činnost vysoké
družstevní vyznamenání. Pro stavební bytové družstvo aktivně pracovala
i po sloučení s SBD Dyje Břeclav až do svého vysokého věku.
Za její práci tímto děkuji.
Pospíšil Jiří

DALŠÍ Z HAPPENINGŮ VÝTVARNÍKA LUBO KRISTKA BUDE V PODIVÍNĚ
Lubo Kristek je výtvarníkem, který často sní. Je však také jedním z
mála lidí, který své sny realizuje a zanechává tak v prostoru a pamětech
lidí významné otisky pro budoucnost. Jedním z Kristkových snů bylo vý−
tvarně−filosoficky ztvárnit tok řeky Dyje a vytvořit na ojedinělých místech
v jejím povodí sochařská zastavení, kde by poutník mohl načerpat sílu či
inspiraci. Z tohoto nápadu se zrodila „Kristkova podyjská glyptotéka“,
trasa poutních míst, která se vine třemi státy od pramene Moravské Dyje
až po soutok řek Dyje a Moravy. Kristkova kaplička u Janohradu v podivín−
ském katastru je osmým zastavením glyptotéky a její odhalení v rámci
jednoho z desíti happeningů v roce 2006 se historicky zapsalo do našich
dějin. Kristek však pracuje dál. V nedávné době se zaměřil na burcování
proti závislostem, které přináší nová doba. Při tvorbě díla „Requiem za
mobilní telefony“ si vybral mobil jako symbol moderních technologií, které
si člověka mohou zotročit, pokud si nebude hlídat hranice vlastního sou−
kromí. V návaznosti na happening s touto tematikou, který byl vloni ve
Vídni, se letos v květnu uskutečnil další jeho projekt, a to v Landsbergu.
V Německu tak happeningem, výstavou a tištěným katalogem připomínají
Kristkovo letošní životní jubileum. Projekt s názvem „Třetí oko dálkového
dorozumívání“ je pod záštitou bavorského státního ministra pro vědu,
výzkum a umění Dr. Thomase Goppela a českého ministra kultury Václava
Jehličky. Náš ministr v předmluvě pro Kristkův katalog vyzdvihl, vedle
jeho děl v Německu a ve Španělsku, význam právě Kristkovy podyjské
glyptotéky, která prochází naší oblastí. Uznání je o to významnější, že
Lubo Kristek má po světě rozesetu velkou spoustu děl ve veřejném prostoru
i v soukromých sbírkách. Kristkova kaplička u Janohradu je také jedním
z děl, jejichž fotografie byly zahrnuty do tohoto jubilejního čtyřiceti−
stránkového katalogu.
Letošní rok však pro Kristka zdaleka není u konce. Krajina kolem
Janohradu u Podivína mu totiž učarovala natolik, že se po zmíněném
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nedávném úspěchu v zahraničí rozhodl připravit happening i v naší zemi.
Další sen tak dojde k naplnění. Z příprav je známo, že v kouzelné sobotní
noci 16. srpna 2008 v rámci oslav 200. výročí stavby Janova hradu bude
veřejnost moci spatřit surreální scenérie plné symbolů. Kristek bude
evolučně vracet život lidí do vody a zavede diváky do svého světa snových
bytostí, které mohou modernímu člověku osvítit cestu. Pokud ovšem otevře
oči.
Stanislav Machovský, starosta

Podivínský

zpravodaj

140. výročí položení základního kamene
Národního divadla v Praze
Dne 11. dubna 2008 obdrželo město Podivín pozvánku na vzpo−
mínkovou akci, která připomněla 140. výročí položení základního kamene
Národního divadla v Praze. Původně se měl stát základním kamenem
kámen vylomený z temene Řípu, ale nakonec byl zvolen symbolicky
zcela neutrální kámen z Louňovic na Černokostelecku, kolem kterého
byly položeny kameny z pamětihodných míst Čech a Moravy. A tak se
mezi 20 základními kameny ocitla i cihla „ze země a vody jedné studánky
sesterské Moravy“. V prvním soupisu základních kamenů uschovaném
v archivu Sboru pro zsřízení českého Národního divadla v Praze,
ve slavnostní řeči Dr. Karla Sladkovského a v dobovém tisku ze dne
16. května 1868 je již uvedeno přímo starobylé město Podivín.

Po 140 letech bylo tedy deset zástupců jednotlivých obcí, z nichž
byly základní kameny dovezeny, přijato ředitelem ND PhDr Ondřejem
Černým. Na prostranství mezi starou budovou ND a Novou scénou, na
vyvýšeném podiu se odehrál za účasti herců ND příběh budovy, která se
stala symbolem českého a moravského uvědomění a hrdosti. Slavnostní
poklepání, spolu s prvními kapkami deště, zahájil ředitel národního divadla.
„Ve jménu národa v Čechách i na Moravě jednotnému požehnejž Pán
Bůh dílu svatyně této, na které národu českému zjevovati a před očima
stavěti se má všeliká pravda i krása“, volal před 140 lety František Palacký.
Stejný text, tentokrát provolaný hercem Národního divadla Davidem
Prachařem, téměř zmizel v přívalech deště a burácení hromů letošního

odpoledne. Co však nezmizelo, bylo ono poselství, vyslané před téměř
půldruhým stoletím všemi významnými vlastenecky smýšlejícími osob−
nostmi a stejně tak všemi bezejmennými dárci, kteří přispěli na stavbu
Zlaté kapličky.
Delegace starostů pak mohla navštívit jednotlivé prostory Národního
divadla od hlediště, jeviště, zákulisí až po presidentské salonky. V podzemí
Národního divadla u základních kamenů pak připadla každému ze
zúčastněných starostů milá povinnost přečíst texty zdravic, které dopro−
vázely kameny na cestě z obce původu až do Prahy. Podivínská cihla je
označena číslem 20. Dvacítka je v případě značení základních kamenů
ND číslem posledním. Poslední pořadím, nikoliv však významem.
Vzhledem k tomu, že se doprovodný text stejně jako u řady dalších měst
a obcí nezachoval, zdůraznil jsem tento fakt v krátké zdravici, jejíž poslední
věty zde cituji:
„Není důležité v jakém pořadí, jak a kým byly základní kameny
do Prahy dopraveny. Nejdůležitější je fakt, že byly dopraveny a že
ve své mozaice vytvářejí onen jednolitý základní kámen vůle všech
Čechů a Moravanů, na němž stojí budova Zlaté kapličky, symbol
kultury, svobody a vlastenectví.“
Do rukou ředitele a do archivu Národního divadla byla předána kniha
o našem městě a publikace Divadelní almanach podivínských ochotníků
1863 – 2005. Stejně tak byly mile přijaty i vzorky podivínských vín Frabuli
a Simoir. Slavnostní přípitek ředitele divadla, rozkrojení dortu ve tvaru
základního kamene a pozvání na 125. výročí otevření Národního divadla
bylo příjemným uzavřením dne, který byl pro všechny zúčastněné obce
velmi významným.
Stanislav Machovský, starosta

Podivínský košt

HODY a HODKY

ČZS ZO − sdružení vinařů PODIVÍN a Město PODIVÍN uvádějí
výsledky XVII. Výstava vín, konané v neděli 23. března 2008 v Městská
hale v Podivíně. Z nejlépe hodnocených vzorků od jednotlivých stolů
vybrala znalecká komise následnou degustací tato vína:

Podivínská chasa zve všechny milovníky dobré zábavy na tradiční krojové
hody, které se konají v sobotu a neděli 5. a 6. července 2008
k tanci a poslechu po oba dny hraje dechová hudba Zlaťulka.
Pokud se Vám budou hody líbit, přijďte se pobavit také na hodky, které se
konají o týden později v sobotu 12. července 2008
k tanci a poslechu bude hrát taktéž dechová hudba Zlaťulka.

Šampión výstavy − Vzorek: 538,
OSIČKA Ludvík, VELKÉ BÍLOVICE, Cabernet Sauvignon 2006,19,4
Nejlépe hodnocené víno bílé − Vzorek: 263,
BINDER Pavel, RAKVICE, Chardonnay,
19,3
Nejlépe hodnocené víno červené − Vzorek: 541,
OSIČKA Roman, VELKÉ BÍLOVICE, Cabernet Sauvignon, 19,3
Nejlépe hodnocené víno Města Podivína − Vzorek: 499,
ROTTER Jiří, PODIVÍN 526, André, 9,2
Vítězům všech uvedených kategorií blahopřejeme.
Podivínští vinaři

Program hodová sobota: Dopoledne v 9.30 hodová mše svatá.
Odpoledne v 14.00 sraz krojové chasy u kapličky sv. Anny.Průvod se vydá
ulicemi Bratislavská a Boženy Němcové ke starostovi p. Machovskému, ulicí
Husovou a Havlíčkovou na hodové sólo.
Večer zábava bude probíhat od 21.00 hodin.
Program hodová neděle:
Začátek ve 14.30 u „Cyrilky“ na Masarykově náměstí. Společný průvod mužáků
a krojové chasy povede ulicemi: Komenského, Palackého a Havlíčkova na
sólo. Večer bude zábava probíhat od 21.00 hodin.
Program hodky:
Sraz krojové chasy bude ve 14.30„Staré radnice“ . Průvod na solo půjde přes
ulice Komenského, Palackého a Družstevní.
Večer bude zábava od 21.00 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu a podporu krojové tradice v Podivíně.
Zároveň Vám oznamujeme, že bude možno zakoupit DVD z hodů a hodek
2008. Objednávat je možno do 4.7.08 na tel.čísle 721322269 (Jitka Gálová)
nebo přímo v dny konání hodů na pokladně u vstupu. Cena bude upřesněna.
Závěrem by chasa chtěla poděkovat všem, kteří i malým kouskem železa
přispěli při, chasovním sběru šrotu. Podařilo se nám nashromáždit jeho nemalé
množství, a proto Vám všem patří naše velké a upřímné DĚKUJEME.
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ZUŠ Břeclav oznamuje
ZUŠ Břeclav, pobočka Podivín oznamuje, že i v příštím školním
roce budou pro zájemce o studium otevřeny obory hudební i výtvarný.
Děti je možné přihlásit do konce června na pobočce nebo 1. září při
zahájení nového školního roku.
Přejeme všem dětem i jejich rodičům krásné prázdniny, pohodovou
dovolenou a těšíme se na shledání v novém školním roce 2008−2009.
p. uč. Zimmermannová

zpravodaj

12. YMCA –SKAUTSKÝ oddíl Podivín
Taneční krůžek „Ratolest“
Dne 24. května 2008 jsem v areálu hřiště MŠ Podivín a naší skautské
klubovny uspořádali pro děti MAŠKARNÍ REJ.
Po předešlém studeném týdnu se na nás usmálo sluníčko a tak se
i díky jeho zásluze celá akce zdařila. Zúčastnilo se téměř 90 dětí, většinou
v doprovodu rodičů. Chtěli jsme vyhodnotit nejlepší masky, ale protože
byla jedna hezčí než druhá, drobné dárečky dostali všichni. Za doprovodu
reprodukované hudby, produkované panem Vl. Němečkem – tímto mu
ještě jednou moc děkujeme – jsme se proskotačili k tombole (asi 470
cen) a nakonec i k závěrečnému dovednostnímu zápolení a překo−
návání různých překážek. Za dobře provedené úkoly byly děti odměněny
sladkostmi a my těmi nejkrásnějšími úsměvy spokojených malých i
velkých lidiček.
Velké poděkování patří všem sponzorům i rodičům, kteří nám
pomáhali s přípravou a samozřejmě všem, kteří se celé akce zúčastnili.
vedoucí tanečního krůžku Ratolest

Anče, Kubo, hajnej sem!

Kronika města Podivína

Touto upoutávkou se po krátké přestávce přihlásili obecenstvu mladí
divadelníci, tentokráte pod TJ Sokol Podivín, pohádkou z nejúspěšnějšího
večerníčku „JAK KRAKONOŠ VYHLÁSIL TRAUTENBERKOVI VÁLKU“.
Premiéra divadelního představení byla v sobotu 5. dubna 2008, a to hned
dvakrát, ve 14:00 a 16:00 hodin. Pro velký zájem občanů soubor opakoval
své vystoupení 2. května 2008.
Kritika diváků byla nanejvýš příznivá. Všechny herce to potěšilo, ale
také povzbudilo do další práce v souboru. Přiložený snímek ukazuje celý
soubor. Kdo je kdo:
Krakonoš – Tomáš Valíček
Trautenberk – Ondra Harnušek
Anče – Miroslava Konfráterová
Kuba – Tomáš Jankó
Režie: Mgr. Václav Vaněk
Hajnej – Marek Ustohal
Hudba: Jarmila Pařízková
Zaječí pantáta – Jana Gáliková
Scéna, kulisy: Karel Nedbálek
Ježibaba – Kristýna Vaňková
Sledování textu: Hana Pospíšilová
Lesní žínka – Michaela Sádlová
Osvětlení: Miroslav Ustohal st.
Hejkal – Roman Čápek
Mgr. Václav Vaněk
Vodník – Tomáš Hellinger

Obec zdejší s vzorným představenstvem v čele, starala se chvalitebně
o lepší vzdělání mládeže školní. A jelikož dosavadní budova školní,
obsahující pouze dvě třídy, ani s připojením místností na domě
Kudlikovském pro třídu třetí nedostačovala, pomýšleno na zbudování
školy, poměrům a duchu časovému přiměřené.
V těch letech panoval na velkostatcích liechtensteinských kníže Jan
z Liechtensteina velký přítel školství a dobrodinec lidu chudého.
K tomuto lidumilnému mecenáši obrátilo se v roku 1874 městské
představenstvo zdejší se žádostí, aby za jistou náhradu pro zdejší
mládež důstojnou budovu školní vystavěti nechal, čemuž vzorný tento
kavalír bez odporu vyhověl, a za náhradu postoupení jemu honitby
v Podivíně na dobu 30 let. V roce 1875 novou školní budovu, obsahující
6 tříd pro žactvo a zároveň byly pro dva ženaté a 4 svobodné učitele
s nákladem 80.000 zl. rak. měny vystavěti nechal. Stavební místo
pro tuto školní budovu opatřila se obec nechavše zbořiti onen obecní
dům (Pantlovský dům). První nadučitel této nové školy byl p. Josef
Fiala, který po dlouhé řadě let společně s ostatními učiteli mládež
zdejší svědomitě v duchu náboženském, mravním ku vědomostem
mnohým vzdělával. I divili jsou se dědové a stařeny svým osm a devíti−
letým vnoučatům kterak tyto, jak z náboženství, tak i vlastivědy a rovněž
ze zeměpisu a jiných předmětů mezi sebou rozmlouvali, kterak dítky
10ti leté o vzdálených krajinách bezvadně vykládali, ano lépe, nežli
mnohý dědoušek, který čtrnácte let na vojně sloužil a tam mnoho a mnoho
zkusil. A nejen naši domácí dědouškové nýbrž i pan zemský školní
inspektoři každé návštěvě naší školy tuto co vzor celé Moravě
odporučovali, což k nemalé cti učitelstva jakož i rozumných občanů
rodičů sloužilo.
Mimo jiné jest pamětihodno, že v r. 1875 vysoká vláda nechala
provést nové vceňování pozemků, na čemž nové pozemní knihy
a katastrální mapy v obci celého rakouského mocnářství zřízeny jsou.
Práce tyto trvaly málem celých 10 let, a výsledek toho byl viditelný:
jelikož se ukázal větší čistý výnos pozemků, tedy i c.k. daň gruntovní
více vynášeti musela.
−rm−

Divadelní soubor mladých při TJ Sokol Podivín
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O rekonstrukci Mateřské školy v Podivíně
Město Podivín obdrželo dotaci ze Státního fondu životního prostředí na „Snížení
energetické náročnosti budovy MŠ Podivín“ a z Ministerstva financí na „Rekonstrukci
MŠ“. Za oběma těmito názvy se skrývá akce, která by se mohla v prvním případě
nazývat zateplení a výměna oken a v případě druhém úplná výměna plynoinstalace,
ústředního vytápění, rozvodů vody a kanalizace.
Celá tato akce, představující rozpočtovanou částku cca 10 milionů korun, je
v současné době víc než nutná. Budova mateřské školy si opravu zasluhovala. Díky
vyhlášeným dotačním titulům, do kterých jsme se „trefili“, se podaří více než polovina
nákladů umořit z evropských a státních peněz.
Mimořádná akce, která se bohužel musí stihnout v období prázdnin, předpokládá
dokonalou koordinaci prací ze strany dodavatele stavby, oběti ze strany personálu MŠ
a shovívavost ze strany rodičů dětí. Aby se rekonstrukce stihla a aby bylo možno čerpat
finance z dotačních titulů, musí školka po dohodě s rodiči od 23.6.2008 přejít na ome−
zený dvoutřídní provoz a od 1.7.2008 do 30.8.2008 bude zcela uzavřena. Po dobu
měsíce července bude však připraven a zajištěn provoz MŠ v omezeném rozsahu na
klubovně YMCA. Výměnou za zmiňovanou rodičovskou shovívavost v této věci bude
zvýšení budoucího komfortu pobytu dětí v mateřské škole, zvýšení bezpečnosti pobytu
a v neposlední řadě značná úspora finančních prostředků města na energie.
Za vedení města a pracovníky MŠ děkuji za pochopení.
Stanislav Machovský, starosta

Naši MŠ navštěvovalo v tomto školním roce 86 dětí ve věku od tří do sedmi let.
S dětmi pracujeme podle kurikula Zdravá mateřská škola a podle Rámcového
výchovně− vzdělávacího programu. RVP určuje společný rámec, který je třeba
zachovávat. Je otevřený pro školu, učitele i pro děti a vytváří tak podmínky pro to, aby
každá škola mohla realizovat svůj vlastní školní vzdělávací program.
Úkolem institucionálního předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu
a zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných podnětů k jeho aktivnímu rozvoji
a učení.
Snažíme se rozvíjet děti po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby
na konci svého předškolního období odcházely jako samostatné osobnosti, schopné
zvládnout aktivně a s osobním uspokojením nároky života, které jsou na ně běžně
kladeny.
V oblasti biologické zlepšujeme tělesnou i pohybovou zdatnost, podporujeme
sebeobsluhu i manipulační dovednosti a vedeme děti ke zdravým životním návykům a
postojům. Prostory naší MŠ i nově vybudované hřiště umožňují dětem vyžití přímo
bezvadné.
Dalším aspektem je psychologická oblast. Podporujeme psychickou zdatnost a
odolnost dětí, rozvíjíme intelekt, řeč, jazyk, vůli a kreativitu. Snažíme se o podporu
vztahů k jiným dětem, obohacení vzájemné komunikace. Děti si osvojují pravidla
chování ve společnosti, jsou uváděny do světa materiálních i kulturních hodnot, kultury
i umění.Získávají povědomí o okolním světě a vlivu člověka na životní prostředí.
Naše MŠ je vybavena vhodnými hračkami i pomůckami, které nám umožňují
dětem nabídnout různé formy hry a zábavného učení.
Výchovné působení se snažíme zpestřit různými atraktivními akcemi. Během
každého měsíce zhlédnou děti minimálně dvě divadelní nebo kouzelnická představení.
Skákací hrad, jízda na motorkách či hudebně zábavný pořad, patří mezi oblíbené a
dětmi vyžadované aktivity. Pro předškoláky jsme v jarních měsících zrealizovaly plavecký
výcvik v bazénu v Břeclavi. Stalo se pro nás příjemným pravidlem poznávat zblízka
práci policistů Dálničního oddělení v Podivíně. Letos jsme si prohlédli i těžká vozidla
údržby dálnic.
Děti také několikrát navštívily knihovnu a základní školu. Dvakrát týdně probíhá
v MŠ výuka angličtiny.
V průběhu měsíce května si děti do školky pozvaly své rodiče, prarodiče,
sourozence a přátele, aby jim na besídkách předvedly alespoň část toho, co se v tomto
školním roce naučily.
V rámci evaluace (vyhodnocování) měli rodiče možnost vyjádřit se k dění v naší
školce. Ve všech čtyřech šatnách byly vyvěšeny plakáty s otázkami: „Co se vám v naší
MŠ líbí a co oceňujete?“ a „Nápady, připomínky, konkrétní návrhy.“
Rodiče tak měli možnost reagovat (a to i anonymně) a nalepit lístečky se svými názory
k jedné či druhé straně. Reakce byly vesměs velmi kladné. V některých třídách se
rodiče rozepsali, jinde byli hodně zdrženliví. Je to škoda, protože vyjádření rodičů je
pro nás zpětnou vazbou na naši práci. Chtěla bych moc poděkovat těm, kterým naše
snaha není lhostejná a slíbit, že za slova chvály rozhodně neusneme na vavřínech.
Naopak, budeme se snažit dětem nabídnout maximum. Požadavky a návrhy budou
zpracovány na nejbližší pedagogické poradě.
V červnu nás čekají poslední dvě akce. Výlet do Lednice ke Dni dětí a Pasování
předškoláků na školáky.
A co závěrem…?
Budova MŠ je v provozu již téměř třicátým rokem. V letních měsících proběhne
její rozsáhlá rekonstrukce. Těšíme se, že v září uvítáme děti v ještě příjemnějším a
krásnějším prostředí než doposud. Našim budoucím školákům přejeme v jejich další
životní etapě hodně úspěchů i štěstí.
A do té doby…?
Přejeme krásné prázdniny!
Za MŠ Lenka Studená
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok 2007/2008

Logo školy

byl zvláštní tím, že jsme vyučovali podle dvou vzdělávacích programů.
V 1. a v 6. ročníku bylo vyučováno podle „Školního vzdělávacího
programu ZŠ Podivín“, který jsme sami tvořili a ve zbývajících ročnících
podle daného vzdělávacího programu „Základní škola“. I přes tuto
náročnost jsme, podle mého názoru zvládli výchovně vzdělávací proces
velmi dobře.
1.1. 2008 odešla na mateřskou dovolenou p. uč. Mgr. Miriam Babičová
Šilhanová, kterou zastupuje Mgr. Lenka Brenkusová.

Začátkem školního roku jsem vyhlásil veřejnou soutěž o logo Základní
školy Podivín. Do této soutěže se zapojili jen žáci naší školy. Celkem
jsem obdržel 15 návrhů a do závěrečného vyhodnocovacího kola postou−
pilo 7 návrhů (autoři: A. Takáčová, K. Blatová, J. Štěpina, B. Růžek,, M.
Janková, J. Dac). Ve spolupráci se zástupci Žákovského parlamentu si
žáci a zaměstnanci školy formou hlasování vybrali návrh č.2 od B. Růžka.
Děkuji všem, kteří se aktivně zapojili do tohoto náročného projektu.
M.C

Co můžeme očekávat ve školním roce 2008/2009?
Pan Mgr. L. Richter ukončil k 30.6. 2008 své působení na naší škole,
tímto bych mu chtěl poděkovat za dlouhodobou zodpovědnou a svědo−
mitou práci, jinak by nemělo dojít ke změně pedagogického sboru.
Do první třídy pravděpodobně nastoupí 27 žáčků a třídní učitelkou
bude Mgr. J. Malinová.
Na závěr chci poděkovat všem pedagogickým a správním zaměst−
nancům za velmi dobře vykonanou práci ve školním roce 2007/2008 a
přeji příjemnou a klidnou dovolenou.
ředitel školy

Naši vycházející žáci
V letošním školním roce vychází ze všech ročníků celkem 36 žáků.
Z devátých ročníků odejde 33 dětí, z osmé třídy jeden a z pátých ročníků
byli přijati na víceletá gymnázia celkem dva žáci. I když letos mohl každý
žák podat pouze jednu přihlášku, byla úspěšnost přijatých dětí v prvním
kole přijímacího řízeni vysoká. V druhém kole hledaly novou školu pouze
dvě žákyně.
Jsme rádi, že naše děti byly přijaty na jejich vysněné školy a přejeme
jim, aby se jejich rozhodnutí studovat na zvolené škole potvrdilo jako
rozhodnutí šťastné.
Mgr. Dagmar Mačicová

Sběr papíru
V jarním termínu 21.04.− 23.04. 2008 proběhl druhý školní sběr papíru.
Žáci celkem přinesli 7.597 kg starého roztříděného papíru. Opět se nejvíce
zapojili žáci I. stupně – 73%, II. stupeň se nechal „zahanbit“ jen 31%.
Průměr na jednoho žáka činí 36.17 kg.
Třídy:
I. – 1.970 kg, II. A – 517 kg, II. B – 1.840 kg, III. – 655 kg, IV. – 493 kg,
V. – 780 kg, VI. – 288 kg, VII. – 340 kg, VIII. – 68 kg, IX. A – 331 kg,
IX. B − 313 kg

Sportovní rekordy školy
Již je tomu rok, co jsme slavnostně otevřeli nové školní hřiště. Tím se
pro žáky vytvořily výborné podmínky pro sportování a k překonání školních
rekordů v atletických disciplinách. Jak dokazuje přehled, tak v letošním
školním roce skutečně byly některé rekordy pokořeny.
Disciplína
6.–7. ročník výkon/rok
8.–9. ročník
výkon/rok
Běh 50 m

J. Štěpina
M. Sádlová

7,70 s /2008
8,23 s /2008

T. Halm
P. Rozsypalová

6,18 s /2008
7,87 s/2007

Běh 200 m
Běh 400m

P. Kern
L. Jordán

30,16 s/2006
56,00 s/2005

M. Huňová
J. Vlašicová

34,72 s/2007
73,00 s/2005

5 min.29 s/2005
7 min. 18 s/2008
462 cm/2008
392 cm/2008

O. Dac
M. Horáková
L. Chrástek
M. Horáková

4 min.34 s/ 2005
7 min. 03s/2008
518 cm/2008
395 cm/2008

Skok vysoký T. Martečík
130 cm/2004
M. Zhejbalová 120 cm/2004

J. Luc
J. Vlašicová

170 cm/2003
135 cm/2004

Hod kr. míč. A. Plundrák
K. Swatá

R. Němec
P. Hellingerová

67,00m/2006
39,60m/2004

Běh 1 500 m A. Plundrák
M. Huňová
Skok daleký J. Štěpina
M. Huňová

Vrh koulí

47,50m/2006
40,20m/2004

J. Kudrnka
895 cm/2003
A. Naháčová 607 cm/2008

J. Kudrnka
M. Horáková

13 m 58 cm/2005
6 m 70 cm/2008

Věřím, že i v novém školním roce budou i některé letité rekordy
překonány.
M.C.
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Nejlepší žáci:
1. N. Glížová (II.B) – 786 kg, 2. M. Syslová (I.) – 727 kg, 3. S. Schäferová
− 543 kg, 4. J. Čapka (II. B) – 366 kg, 5. R Vajbarová (IX. B) – 238 kg,
6. V. Kos (I.) – 174 kg, 6. E. Kosová (III.) – 174 kg, 8. V. Glížová (VI.) −
164, 9. N. Důbravová (II. B) – 132 kg, 10. P. Rybka (II. A) – 121,5 kg,
10. J. Rybka (IV.) – 121,5 kg, 12. F. Horehleď – 118 kg, 13. B. Horehleďová
(VII.) – 117 kg, 14. N. Šved (V.) – 110 kg, 15. M. Latín (III.) – 101 kg,
15. O. Švec (II. B) – 101 kg.
Všem žákům, kteří se zapojili do sběru, a tím přispěli k ochraně našeho
životního prostředí, děkuji.
M.C.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Rodičům budoucích prvňáčků
U zápisu do první třídy jsme si všimli, že do školy přichází stále více
dětí, které mají problémy se správnou výslovností. Pro úspěšné zvládnutí
první třídy je však nutné, aby žáčci správně vyslovovali a měli dostatečnou
slovní zásobu. Někteří rodiče své ratolesti vodí pravidelně na logopedii a
věnují svůj čas a energii, aby si jejich dítě osvojilo správné komunikační
návyky. Každý rodič, který tuto cestu absolvoval, jistě potvrdí, že musel
vynaložit nemalé úsilí, avšak odměnou mu zůstává šťastné a spokojené
dítě. V podstatě si můžeme říci, že jak dítě bude mluvit, takový bude jeho
následující život. Na druhou stranu nás trápí, že se setkáváme i s rodiči,
kteří mluvě svých dětí nevěnují žádnou pozornost. Někdy dítě dostane
odklad povinné školní docházky, protože nesprávně vyslovuje a když
přijde za rok k zápisu, mluví stejně špatně. Rodiče nám argumentují tím,
že se to spraví samo, že u staršího sourozence to probíhalo stejně a jak
teď pěkně mluví. A my víme, že samo se nic nespraví a starší sourozenec
by potřeboval chodit na logopedii stejně jako jeho sourozenec mladší.
Touto cestou bychom chtěli působit na rodiče budoucích prvňáčků a
předškoláků, zaměřte svoji pozornost na to, jak vaše děti mluví. V podi−
vínské mateřské škole pracuje paní ředitelka, která se odborně věnuje
dětem, které mají problémy s výslovností. Poraďte se s ní, nebo se obraťte
na klinického logopeda. Oni vám ukáží jak s dítětem pracovat a dosáhnout
kýženého výsledku. V každém případě si však se svými dětmi hodně
povídejte, čtěte si knížky, encyklopedie a časopisy. Tak můžete zlepšit
komunikační schopnosti vašich dětí nebo dokonce předejít narušení a
usnadnit tak svému dítěti dobrý start v první třídě.
Mgr. Dagmar Mačicová – výchovný poradce

J. Sicha, M. Steinbacher
2. místo – školní kolo, 5. místo – krajské kolo
Dorostenci:
T. Halm, A. Plundrák
1. místo – školní kolo, 5. místo – krajské kolo
M. Polách, T. Průdek
2. místo – školní kolo, 1. místo – krajské kolo (postup na republiku)
Děkujeme za skvělou reprezentaci školy a v republikovém kole
přejeme hodně úspěchů.
M.C.

Coca – Cola Školský pohár 2008
Dne 15. 4. 2008 se naše škola zúčastnila celorepublikového turnaje
v kopané žáků 6.–9. ročníků. Zároveň jsme byli určeni pořadatelem turnaje,
který se odehrál na hřišti TJ Slavoj Podivín. Po rozlosování, které bylo
provedeno celostátním výborem v Praze, jsme byli zařazeni do skupiny
č. 191, ve které jsme odehráli 3 utkání s těmito soupeři: se ZŠ Lednice
jsme remízovali 1:1, se ZŠ Břeclav Kupkova jsme zvítězili 4:1, se ZŠ
Lanžhot jsme hráli o postup do dalšího kola, ale bohužel jsme podlehli po
skvělém výkonu 2:3. Celkovým vítězem se tedy stala ZŠ Lanžhot, která
postoupila do dalšího kola. Naši žáci se umístili na 2. místě. Za snahu a
reprezentaci školy patří pochvala těmto žákům: L. Stojkovič, M. Veklyuk,
D. Jordán, E. Krajča, M. Pešl, M. Holý, J. Hicl, A. Plundrák, V. Šemora,
Martin Barvík, T. Halm, J. Dvořák, M. Polách, L. Bucharev, L. Jochman.
Zvláštní poděkování: p. B. Krškovi z TJ Slavoj, který žákům umožnil
turnaj odehrát na velkém hřišti a také Leoši Görnerovi, který jako hlavní
rozhodčí odpískal většinu utkání.
Mgr. Jiří Medek uč. TV

Medvědí stezkou

Naši úspěšní reprezentanti
V pátek 9.5. 2008 připravili učitelé pro žáky 5.−9. ročníku soutěž
v přírodě „Medvědí stezku“. Celkem 42 dvojic muselo absolvovat trať
dlouhou 3,5 km, která byla vyznačena okolo „Šutráku“. Během závodu
museli absolvovat 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, kde byly velmi úspěšné
a vybojovaly si postup do republikového kola v Olomouci, které se
uskuteční ve dnech 26.6.–29.6. 2008.
Výsledky:
Mladší žákyně:
V. Městecká, K. Líčková
2. místo – krajské kolo (postupují na republiku)
Starší žákyně I.: M. Halmová, A. Slámová
1. místo – školní kolo, 2. místo – krajské kolo (postup na republiku)
S. Schäferová, A. Rylková
2. místo – školní kolo, 2. místo – krajské kolo (postup na republiku)
Starší žákyně II.: M. Ptáčková, P. Buchová
1. místo – školní kolo, 1. místo – krajské kolo (postup na republiku)
V. Müllerová, M. Horáková
2. místo – školní kolo, 3. místo – krajské kolo
Dorostenky:
M. Janková, P. Rozsypalová
1. místo – školní kolo, 2. místo – krajské kolo (postup na republiku)
Nejmladší žáci:
Š. Michal, K. Líčková
1. místo – školní kolo
M. Pešl, M. Veklyuk
1. místo – školní kolo, 1. místo – krajské kolo (postup na republiku)
J. Skotal, M. Valachovič
2. místo – školní kolo, 5. místo – krajské kolo
Starší žáci II.:
J. Petřík, D. Jordán
1. místo – školní kolo, 1. místo – krajské kolo (postup na republiku)

Soutěže
V letošním školním roce jsme se zúčastnili několika olympiád. Po ně−
kolikaleté odmlce jsme se zapojili do dějepisné olympiády a olympiády
z českého jazyka a literatury. Školního kola v dějepisné olympiádě se
zúčastnili žáci devátých tříd a nejúspěšnější řešitelé Martina Včelouchová
a Tomáš Průdek postoupili do okresního kola, kde výborně reprezentovali
školu. Školního kola olympiády v českém jazyce a literatuře se zúčastnilo
22 žáků z 8. a 9. tříd, kde se většina zhostila splnění zadaných úkolů
z gramatiky a napsání slohové práce. Žáci s nejvyšším počtem bodů
postoupili do okresního kola. K těmto žákům patřil Tomáš Průdek a
Miloslav Polách.
Všem účastníkům děkuji za účast a přeji mnoho úspěchů v dalších
soutěžích.

Cambridge Competition
V období od listopadu 2007 až do února 2008 jsme se zúčastnili
anglické jazykové soutěže. Naši školu zastupovala skupina 6 žáků VI.A
(J. Harnušek, B. Zezulová, K. Kurková, B. Růžek, V. Šemora, J. Dvořák),
která plnila každých 14 dnů nějaký zajímavý úkol v angličtině. Žáci se
potýkali nejen s anagramy a homonymy, ale také měli za úkol například
vytvořit básničku a příběh dle předem zadaných kritérií. Kromě znalosti
anglických slovíček museli prokázat i znalost anglické literatury. Pomoc
mohli hledat u své učitelky angličtiny, ve slovníku, na internetu či u jiných
spolužáků a kamarádů.
V březnu jsme všechny pracovní listy odeslali do nakladatelství Cam−
bridge University Press a už jen čekali na výsledek. Ten se dostavil po−
slední dubnový den. Žáci sice nevyhráli žádnou ze tří pěkných cen, ale
umístili se na krásném 26. místě z celkového počtu 116 škol. Soutěž nás
zaujala, a proto se již těšíme na příští ročník, kdy budeme mít ještě více
vědomostí a znalostí.
Mgr. Irena Musilová
(Výsledkovou listinu lze nalézt na adrese www.cambridge.org/elt/cz,
sekce Novinky, odkaz Soutěž pro ZŠ)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zájmová činnost na 1. stupni
Letos poprvé pracoval na škole kroužek keramiky. Navštěvovaly jej
děti ze 2. a 3. třídy pod vedením p.uč. Poláchové a p.uč.Rackové.
Cílem bylo vyzkoušet si, jak se pracuje s hlínou a ukázat si základní
techniky včetně barvení glazurou. Bylo fajn vidět její proměnu do podoby
různých zvířátek, pohádkových bytostí nebo věcí denní potřeby. Nejmenší
umělci se mohli každé úterý dobře zapatlat a umazat od blátíčka a tak si
odpočinout od všedních školních starostí. Děti pracovaly s hlínou poprvé,
ne všechno se nám hned povedlo, je třeba získat ještě více zručnosti a
šikovnosti. Ono to na první pohled nevypadá složitě, ale na malé překážky
a zádrhely jsme také naráželi. Zánovní keramická pec proto letos nezahá−
lela, p. ředitel Cagášek nám naše výtvory vždy rychle vypálil. Největší
radost malým výtvarníkům dělaly konečné barevné glazované výrobky,
které potom zdobily chodbu 1. stupně naší školy nebo si je děti mohly
odnést domů. O práci s hlínou byl velký zájem, každá hodina přinášela
radost a zábavu, všichni žáci a žákyně si proto zaslouží velkou pochvalu.
Mgr. Anna Racková

Školní výlety
Měsíc červen je nejen prvním letním měsícem, ale i posledním ve
školním roce 2007/2008 kterého se nemůže dočkat většina žáků, protože
už to mají „za pár“, ale těší se i na školní výlety, na kterých poznávají
nejen krásy své vlasti, ale i své spolužáky.
I. třída − Zámek Milotice, ZOO Hodonín; II. A − Hrad Buchlov, zámek
Buchlovice; II. B − Hrad Buchlov, zámek Buchlovice; III. třída − Hrad Bu−
chlov, zámek Buchlovice; IV. třída − Zámek Milotice, ZOO Hodonín;
V. třída − ŠvP Rekreační středisko Horní Lipová; VI. třída − Rekreační
středisko Baldovec (Moravský kras); VII. třída − Brno − Titanic; VIII. třída
− Rekreační středisko Baldovec (Moravský kras); IX. A − Rabac,
Chorvatsko; IX. B − Rabac, Chorvatsko
M.C.

Vycházka k Janohradu
Dlouho jsme se s žáky 1. ročníku rozmýšleli, co podnikneme 9. 5.,
zdali sportovní den nebo vycházku. Zvítězila vycházka ke zřícenině Jano−
hrad. Po dobré snídani jsme se vydali na cestu, pozorovali jsme rostliny,
ptáky. K cíli jsme dorazili kolem 10. hodiny. Děti se občerstvily, posilnily
na zpáteční cestu dobrotami, které měly nachystány z domova.
Zadováděly si na dětském hřišti a vydali jsme se na zpáteční cestu,
kterou jsme všichni ve zdraví a bez úrazů zdolali. Pro některé děti to byl
velký zážitek, neboť takovou trasu k Janohradu šly poprvé. Už se těšily
domů, až vyjdou tentokrát na „kolech“ se svými rodiči zdolat tuto cestu
ještě jednou.
Mgr. Zlatka Floriánová

Je vybaven barokním, rokokovým, empírovým i klasicistním nábytkem.
K zámku přiléhá velice rozsáhlý park s velkou sbírkou cizokrajných dřevin.
V areálu zámecké zahrady je záchytná stanice pro poraněné ptáky a
skleníky s prodejem pokojových a balkonových květin. Vyhlášený je
sortiment fuksií.
Ve chvíli, kdy tento článek píšu, nás výlet teprve čeká. Takže bych
ráda dětem popřála hezké počasí, mnoho zážitků a šťastnou cestu tam
i zpět.
Mgr. Jana Mrázová

Postřehy z Irska
V měsíci květnu letošního roku jsem měla možnost navštívit Irsko.
Je to země, kde většinu roku prší, a proto je nazýván zeleným ostrovem.
Zajímala jsem se především o oblast školství. Děti od 6 měsíců do 4 let
mohou navštěvovat jesle nebo školky, které je nutné platit. Školky nejsou
levné. Ceny v Dublinu (hlavní město Irska) se pohybují od 180 do 300
euro za týden za dítě.
Základní škola (primary school) začíná pro dítě od 4 či 5 let. Ta je již
zdarma a trvá 8let. Žáci se učí základní věci jako u nás a zákl. školu
končí ve 12 či 13 letech. Školy jsou rozdělené na 2 části. V jedné se učí
dívky, v druhé chlapci. Žáci jsou povinni chodit ve školních uniformách,
které si musí zakoupit. Existuje letní a zimní verze a uniforma pro tělesnou
výchovu. Uniformy jsou pro každou školu specifické, každá škola má
jiné barvy a nápis školy. Školné se neplatí. Rodiče kupují dětem učebnice,
pomůcky a uniformy. 98% škol provozuje katolická církev. Řada škol je
vybudována přímo u kostelů.
Po skončení základní školy začíná pro studenta střední škola ( sec−
ondary school ). Je pokračováním školy základní. Má 2 cykly. První je
povinný, trvá 3 roky. Je zakončen tzv. „Junior certificate“. To je jako naše
maturita. Na druhý cyklus navazuje vysoká škola.
Irské školství dosahuje velmi vysoké úrovně, protože irská vláda
považuje oblast školství za jednu z nejdůležitějších priorit. Velká část
státního rozpočtu plyne právě do školství. Na školách učí také většinou
muži. To, že se Irsko během několika posledních let stalo evropským
tygrem, je právě zásluhou vládní politiky, která preferuje především
vzdělanost národa.
Mgr. Lenka Brenkusová

Výstava „Co žije pod hladinou“

1. a 4. ročník ukončí letošní školní rok výletem na Milotický zámek.
Tento zámek leží asi 11 km severně od Hodonína. Po prohlídce zámku
se děti projdou barokní zahradou, kterou zčásti doplňuje anglický park,
ve kterém můžou potkat pávy, kteří se zde volně procházejí.
Druhou zastávkou bude ZOO v Hodoníně, která se může pochlubit
novým pavilónem pro tygry a spoustou dalších zajímavých zvířat. Po
prohlídce ZOO se děti vydovádí na dětském hřišti a nakoupí suvenýry
z výletu. Přejeme si hlavně hezké počasí a dobrou náladu.
Tř. uč. Zlatka Floriánová – 1. roč., Tř. uč, Lenka Brenkusová – 4. roč.

Naše třída 4.A se vydala do Národního zemědělského muzea ve
Valticích na výstavu s názvem „Co žije pod hladinou“. Bylo to téma, které
nás velmi zajímá. Učíme se o něm v přírodovědě. V muzeu se nás ujala
velmi milá průvodkyně, která nás seznámila se sladkovodními rybami
v akváriích a jejich zvláštnostmi. Dávali jsme dobrý pozor, protože nás
čekal zábavný test, který jsme ve skupinkách vypracovali. Procházeli
jsme muzeem a hledali odpovědi na otázky v testu. Byla tam i opravdová
říčka s živým skokanem zeleným. Všichni jsme test vypracovali na výbor−
nou a dostali sladkou odměnu. Paní průvodkyně naznačila, že znalosti
některých žáků naší třídy o přírodě (Martiny Mildnerové, Jana Rybky)
jsou nadprůměrné.
Zaujaly nás také stálé exponáty muzea − ptactvo našeho kraje a
historie zemědělství. Největší úspěch měla živá expozice hlodavců.
Většinu z vystavených živých zvířátek jsme si mohli pohladit. Např. krysu,
myš, potkana, osmáka, morče, křečka, pískomila a další. Výstava se
nám líbila, protože obohatila naše znalosti o přírodě v našem nejbližším
okolí. Zvířátka nás prostě baví! Žáci 4.třídy a tř.uč. Mgr. Lenka Brenkusová

Školní výlet 2.A. 2.B a 3. třídy − 5. června 2008

Najdi, co neznáš!

Tak jako každý školní rok, tak i letos, si žáci naší školy zaslouží
za svoji celoroční práci odměnu. Tou bývá kromě jiného i školní výlet.
A protože jsou děti zvídavé a zajímá je i historie, letos jsme se vypravili
za poznáním krás naší vlasti na hrad Buchlov a zámek Buchlovice.
Oba tyto historické objekty se nachází v chřibské vrchovině, která
náleží k romantickým zákoutím naší republiky. Krajina hlubokých lesů
nezměněných po stovky let přímo evokuje středověkou atmosféru lovců,
uhlířů a hvozdů plných nesčetného množství zvěře.
Hrad Buchlov je v tomto malebném koutku Moravy bezesporu králem
mezi místními hrady. Do strategické polohy na křižovatce jantarové a
uherské stezky jej nechal velmi pravděpodobně umístit sám král. První
dochovaná zpráva o Buchlově je až z roku 1300, kdy se uvádí purkrabí
Protiva de Buchlov, stavební struktura hradu a pozdně románský portál
v hradní kuchyni však ukazují na jeho založení již před rokem 1250. Jistě
děti zaujme i pověst o černé paní, která se údajně po hradě prochází.
Také zámek v Buchlovicích patří k atraktivním historickým objektům
pro mnoho turistů. Vznikl na přelomu 17. a 18. století. Říká se, že jej ne−
chal postavit Dětřich z Petřvaldu pro svou italskou manželku Eleonoru,
která byla zvyklá na teplo jihu, a proto se nemohla přizpůsobit chladným
místnostem na hradě Buchlov, který obývali. Zámek je rozdělen podélným
nádvořím na dvě samostatné půlkruhové budovyy s čestnými dvory.

Pod tímto imperativem
byste našli internetovou
soutěž, které se letos v celo−
republikovém kole zúčastnilo
3477 týmů ze škol celé ČR.
Na naší škole se do soutěže
registrovalo celkem 5 druž−
stev pod vedením pana
ředitele Cagáška a paní
učitelky Malinové. Sponzory
této soutěže byly významné firmy – portál Seznam, Gogen, Albatros,
nadace Naše dítě, Disney DVD, Počítač pro každého, eleven − sports−
wear. Úkolem pro týmy bylo vyhledávat odpovědi k zadaným otázkám
pro jednotlivé týdny na portálu Seznamu. Ne vždy to bylo jednoduché,
přesto se jedinému družstvu podařilo dojít až do posledního 10. finálového
kola bez ztráty jediného bodu. Vítězství si odnášeli týmy, kterým se
podařilo nejlépe odpovědět na tipovací otázku. Tam se nám však nedařilo.
Přesto si „Papiňáci „ zasloužili alespoň diplom a odměnu, kterou věnovala
společnost Gogen − krásnou kšiltovku. Doufáme, že v dalších ročnících
této oblíbené soutěže dosáhneme ještě lepších výsledků.
Mgr. Jana Malinová

Školní výlet
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Projektový den

Projektový den – 19.3.2008

Projektový den
nejlepší je jen.
Všichni pěkně pracují
z výsledků se radují.
Je lepší nežli učení
našich hlav jen mučení.
Každý z nás zná tento den,
který nejlepší je ze všech jen.
Sladkosti a diplomy
nejsou žádné pohromy.
Každý z nás si sladkost vezme,
proto také pracujeme.
Nadřeme se sice dost,
ale nám jen pro radost.
A každý, kdo dobře pracoval,
odměnu si vydělal.
A proto se každý těší do školy,
že nemusí jen dělat úkoly.
Proto je tento den nejlepší,
že druhý stupeň se neučí.
Markéta Horáková, VIII.

Byl to vyučovací den trochu jinak. Neučilo
se normálně v lavicích a neposlouchala se
nudná fakta. V tento den bylo několik dílen
věnovaných na téma Velikonoce:
Pletení košíků (pí.uč. Svobodová)
Velikonoční miš maš (pí.uč. Nedělová)
Dobrá výživa (pí.uč. Nedělová)
Pečení perníčků (pí.uč. Mačicová)
Malování kraslic (pí.uč. Pěčková)
Deskové hry (pí.uč. Leblochová)
Anglická velikonoční dílna (pí.uč. Musilová)
Volejbal o velikonoční vejce (pí.uč. Musilová)
Fotbal (p.uč. Medek).
Podle mě všechny dílny byly dobré a z ně−
kterých jsme si mohli odnést i výrobek. Pro nás
i pro paní učitelky a pany učitele to bylo takové
malé odlehčení a vyřádění se. Chtěl bych, aby

se to opakovalo ještě a třeba na téma Vánoce.
Anebo bychom mohli udělat něco podobného
pro veřejnost a žáci školy by mohli vypomáhat
učitelům s přípravou, a potom pomoci při výuce
veřejnosti.
Jiří Rotter, VIII.

19.3.2008 – Projektový den
Projektový den začal tím, že jsme se ráno v 8 hodin sešli všichni ve svých třídách a paní
učitelky nás seznámily s celým dnem, jak vše bude probíhat a že ve 12 hodin půjdeme na oběd
a domů. Projektový den byl rozdělen na několik dílniček. Jednu měla paní učitelka Leblochová a
byly to Deskové hry. Pak měla dílničku paní učitelka Nedělová a to byl Myš maš, kde jsme hledali
tradice Velikonoc na Internetu. Další pak měla paní učitelka Pěčková − Zdobení velikonočních
kraslic, paní učitelka Musilová měla Anglickou velikonoční dílnu a Volejbal o velikonoční vejce.
Pan učitel Medek měl Fotbal a paní učitelka Svobodová Pletení košíků, paní učitelka Mačicová
Pečení perníčků a ještě měla paní učitelka Nedělová Vaření, kde jsme si mohli udělat pomazánku.
Takhle vypadal náš celý projektový den, který se nám moc líbil.
Kateřina Ševčíková, VIII.

Fotbalový turnaj Mc Donald´s Cup

Miss účesů
Tuto soutěž jsme uskutečnili rámci školních
aktivit žáků. V předcházejících letech již něko−
likrát proběhla volba Miss školy. My jsme se
tentokrát rozhodli,aby svoji dovednost, před−
stavivost a fantazii ukázaly děti, které dovedou
vytvořit za účesy na hlavách svých spolužáků.
Soutěžící měli možnost provádět účesy z krát−
kých i dlouhých vlasů.
O umístění bojovalo 6 skupin. Dívky z 1.−4.
ročníku, které se soutěže zúčastnily, opravdu
nezklamaly. Obdivovali jsme účesy velmi sluši−
vé, ale i odvážné. Soutěžící svým modelkám
vplétali do vlasů různé ozdoby, skřipce, sponky,
gumičky. Modelky skutečně snášely různé ta−
hání a jistě i bolestivé úpravy vlasů. Nakonec
vše zhodnotila porota žáků páté třídy. I na této
soutěži byli vyhlášeni vítězové, ale dík patří
všem, kdo měli odvahu se zúčastnit a tím poba−
vit všechny přihlížející. Všichni soutěžící dostali
malé dárky. Již teď se těšíme na další akci a
budeme se snažit vymyslet nové a zajímavé
soutěže. Jen tak pro zajímavost, kdo by rád
věděl, jaké bylo umístění: 1. místo – dívky 1 A;
2. místo – dívky 3. A; 3. místo dívky 4. A.
Na závěr bychom chtěli poděkovat za
spolupráci, mnoho dobrých rad a trpělivost naší
paní třídní učitelce Mgr. Janě Malinové.
Kristýna Líčková – V.A

I letos jsme se zúčastnili fotbalového turnaje
mladších žáků Mc Donald’s Cup. Okrskové
kolo se konalo 28.dubna 2008 na hřišti
FC Valtice, kde naši žáci soutěžili v kategorii
1.−3. ročník a v kategorii 4.−5. ročník. Nominace
proběhla na základě výsledku školního kola to−
hoto turnaje, který se uskutečnil týden předtím.
Naši školu reprezentovali tito chlapci:
Nižší kategorie: E. Neuhauser, J. Savara,
M. Mičík, J. Předinský, J.Čapka, O. Švec,
V. Savara, A. Kostrhun, P. Rybka, R. Jankovič
a M. Rotter.
Vyšší kategorie: F. Hrubý, M. Mačica, Š. Michal,
D. Kadlec, P. Švrček, D. Chrástek, V. Viskot,
J. Rychlý, M. Gála, D. Kubík a Š. Plundrák.
Našimi soupeři byli žáci ze ZŠ Valtice, ZŠ
Břeclav− Na Valtické, ZŠ Sedlec a ZŠ Hlohovec.

V mladší kategorii nám patřilo 2. místo a ve
starší kategorii jsme byli čtvrtí.
I když žáci letos do okresního kola ne−
postoupili, za svůj sportovní výkon se stydět
nemusí, za reprezentaci školy všem děkujeme.
Pedagogický doprovod letos tvořily p. učitelky
M. Poláchová a A. Racková

Přednáška o drogách
Dne 23.4.2008 paní učitelka Mgr.Markéta Svobodová připravila pro žáky osmých a devátých
tříd přednášku o drogách. Zábavný program který si připravil jeden z pořadatelů,se dětem moc líbil
a příjemně se pobavili.Všichni se zapojili do besedy aktivně zapojili a pak to běželo jak po drátkách.
Pořadatel nám vyprávěl příběh o svém životě. Jak se vším protloukal, řešil své životní problémy.
Předal nám užitečné rady jak předejít drogové závislosti.Většina žáků ho napjatě poslouchala.
Svým povídáním a našimi dotazy čas rychle utíkal a příjemná přednáška se blížila ke konci. Vyčerpani
dotazy, nám ukázal pár prezentací na počítači,které sám vypracoval a ukázal,jak se dá využívat
volný čas.
Nikola Richterová

Exkurze Hantály s.r.o.
Dne 13. května 2008 třída 9.A a 9.B
navštívili Hantály ve Velkých Pavlovicích.
Jako první jsme si vyslechli besedu o vývoji
firmy a shlédli jsme prezentaci. Po ukončení
prezentace se žáci se zajímali o problematiku
třídění odpadů.
Na jejich dotazy zástupce Hantal odpovídal.
Po ukončení programu jsme obdrželi malé
občerstvení .
Bohužel nás zastihlo deštivé počasí, a proto
jsme nemohli projít skládku odpadů, pouze
pohledem z autobusu a ani se zúčastnit fotbalu.
Všichni jsme byli nadšení a rozšířili jsme si

obzory. Návštěvu rozhodně doporučujeme
dalším žákům naší školy.
Včelouchová Marťa,Ptáčková Monča
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Sešlo se nás tak akorát,
Velkých, malých,co dál psát.
Každý chtěl tu ukázat,
co nového naučil se
a sám sobě dokázat,
že vystoupit nebojí se.
O úspěchu dá se mluvit,
o tom každý přesvědčil se.
Další si to mohou zkusit,
Na shledanou v příštím roce.

vedlo své umění celkem v 16 vystoupeních.
Kromě průvodního slova ukázali, že umí tančit,
recitovat, hrát divadlo, zpívat, cvičit (viz foto).
Chtěl bych poděkovat všem, kteří pro
podivínskou veřejnost připravili tuto pestrou
paletu zábavy a tak přispěli k dobré náladě.
M.C.

Školní akademie

Školní akademie 2008
Po dvou letech paní učitelky a žáci připravili
„Školní akademii“, kterou jste mohli zhlédnout
15. května v sále Besedního domu v 15 hod. a
v 18. hod. Více než 77% žáků naší školy před−

Jak už název napovídá,i letos se naše škola
rozhodla udělat školní akademii pro veřejnost.
Celkem bylo k vidění 16 představení těch nej−
různějších nápadů. Street dance Yamaha,
Cvičení s Dádou, Malá procházka světem
pohádek,Tančení s Míšou, Mez kapkami,

Pohádka domeček pod mezí,Gymnastičtí
Šašci,Karkulka aneb jak to doopravdy bylo.
Něco jako ,,hip−hop,“ Mrazík, Mrazík Remix,
Zpravodajství TV Poděs,Módní přehlídka,Duo
,,kým vješ snívať “,Street dance a Ninja break
dance. Zúčastnění si užili celý svůj výstup,
protože nepochybuji o tom,že do svých nácviků
vložili co nejvíc mohli. A když už na něčem
pracujete a vkládáte do toho všechno,co
můžete, stojí pak za to stát na pódiu a sklízet
potlesk a uznání.
Myslím, že všechny třídy projevily svou
originalitu a výstup přímo úžasně, a proto si
zaslouží obdiv nejen rodiny,ale také svých
kamarádů.
Michaela Janková

Malé ohlédnutí za školní akademií

Skladba Sly: Kroužek Street dance Yamaha

Stává se pomalu nepsaným pravidlem, že již několi−
kátý rok probíhá školní akademie. Žáci 1. až 9. třídy pod
vedením svých učitelů předvádí své dovednosti jak
sportovní, taneční, herecké i pěvecké. Všechna vystoupe−
ní sklízela zasloužený aplaus. Děti i přes velkou trému,
kterou většina jistě měla, ukázaly své dovenosti a šikov−
nost. Obdiv patří nejen účinkujícím za skvělé výkony, ale
také všem učitelům, kteří obětují mnoho času a hlavně
nervů při nacvičování.
Na závěr si neodpustím jednu malou připomínku.
Akademie se těší stále větší oblibě občanů a sál začíná
být pro tuto akci malý. Kdo ještě nebyl na školní akademii,
nenechte si ji příští rok ujít, připravíme pro Vás jistě další
zajímavá vystoupení.
Kristýna Líčková 5.A

Karkulka aneb jak to doopravdy bylo: V.A, Mgr. Malinová

Cvičíme s Dádou: I.A, Mgr. Z. Floriánová

Mezi kapkami deště: III.A, Mgr. M. Poláchová

Něco jako „hip−hop“: IV.tř., Mgr. D. Mačicová

Malá procházka světem pohádek: II.A, Mgr. J. Mrázová

Pohádka domeček pod mezí: II.A kluci, Mgr. J. Racková

Překvapení: IX.A, Mgr. L. Nedělová

Tančíme s Míšou: II.B, Mgr. A. Racková

Šašci: Gymnastický kroužek, Mgr. Z. Horníčková

Mrazík: VIII.A, Mgr. E. Pěčková
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Zpravodajství TV Poděs: VI.A, Mgr. I. Musilová

Píseň „Kým vieš snívať“: J. Galliková, Z. Rychlá

Ninja: Kroužek break dance, T. Mačica

Módní přehlídka: VII.tř., Mgr. J. Leblochová

Street dance: IX.B, Mgr. M. Svobodová

Moderátorky: R. Vajbarová, A. Nosková

Spaní ve škole a Miss čarodějnice
Žáci devátých tříd se opět domluvili s paní
učitelkou Nedělovou,aby mohli spát ve škole
ze dne 29. 4. na 30. 4. a udělat program
pro první stupeň. Paní učitelka svolila a třídy
9.B i 9.A se aktivně zapojily do programu.
Přišli do školy kolem sedmé hodiny večer,
nachystali si v tělocvičně místo na spaní a
děvčata šla uvařit do školní kuchyňky večeři.
Pak se všichni postarali o zábavu. Někteří si
vykládali, jiní hráli fotbal a házeli na koš.
Po skončení aktivit se pomalu a dlouho ukládali
k spánku,však nakonec se to povedlo a zaspali
i ti největší darebáci.
Jak se říká.: ,,Večer šohaj,ráno šohaj,“
dnešek nebyl výjimkou. Ráno opravdu nebylo
pro nikoho moc příjemné. Nicméně se všichni
připravili na první dvě vyučovací hodiny,které
nás v den pálení čarodějnic čekaly. Jakmile
zazvonil zvonek,oznamující konec druhé
vyučovací hodiny, v tělocvičně se to začalo
malými čarodějnicemi a kouzelníky jen hemžit.
V čele seděla porota složená z děvčat
z deváté třídy a připravená hodnotit všechny
zájemce o titul Miss čarodějnice 2008. Nej−
dříve proběhla promenáda, kde se čarodějnice
představily a ukázaly své nadlidské schop−
nosti. Bylo k vidění mnoho nejrůznějších
zaklínadel,lektvarů a krásné přestrojení
všech zúčastněných. Dále byla připravena
zábava, ve které mohly čarodějnice tančit,

Moderátoři: J. Hicl, L. Chrástek

První „veršování“ druháků:
Léto
Letí motýl u vody,už nám rostou jahody.
Už mám novou sukýnku, počkej na mě chvilinku.
Růže krásně voní, když se skláním nad ní.
Gabriela Solaříková 2.B

Zahradnice
dovádět a hrát si. Jakmile nastal čas, přešlo se
k samotnému hodnocení. Předstoupila trojice
nebo dvojice před porotu, prošla se a porota
ohodnotila body 1 až 5. S tím, že číslo 5 nebyla
známka jako ve škole, nýbrž znamení nej−
vyšší spokojenosti. I přes dlouhé rozhodování
a dohadování bylo nakonec vyhodnoceno
pět nejlepších převleků, které se staly Miss
čarodějnice 2008.
Tímto by deváté třídy rády poděkovaly
všem,kteří měli kostým a projevili aktivitu
a radost ze středečního dopoledne. Také se
nesmí zapomenout na paní Nedělovou,
která nám s touto akcí pomáhala a dovolila
přespání ve škole,a proto je nutné ji podě−
kovat.
A na závěr? Snad se potkáme za rok v plné
síle a s nepolámanými košťaty!
Michaela Janková

Zahradnice krášlí svět, všude bude samý květ.
Tulipány, astry, růže, můžete si přivonět.
Rostik Jankovič 2.B

Alík
Náš Alík je pes chlupatý, bydlí v boudě za vraty.
Každý zloděj se ho leká, když pejsek vztekle štěká.
Markétka Fridrichová 2.B

Léto
Slunce svítí, kytky kvetou, že si barvy nepopletou.
Ta slunečnice veliká, usmívá se na mě zdaleka.
Simonka Peková 2.B

Léto
Léto už tady je, celý svět se raduje.
Sluníčko pěkně svítí a u vody je hodně dětí.
Jirka Čapka 2.B
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IV. školní ples
Dne 7.března 2008 pořádali deváťáci společně s rodiči školní ples.
Celý půl rok jsme nacvičovali polonézu a musím říct, že se nám to vydařilo.
Ples zahájili Jirka Hicl a Kristýna Hladká. Při svém proslovu poděko−
vali učitelkám: Mgr. Martině Poláchové a Mgr. Janě Mrázové, za to,
že s námi ten půlrok nacvičovali (a že to byla fuška) a třídním učitelkám
Mgr. Markétě Svobodové a Mgr. Lence Nědělové. Poté následovala
tradiční polonéza, které se účastnili: Nikola Richterová a Tomáš Průdek,

Jana Galliková a Lova Bucharev, Michaela Janková a Aleš Plundrák,
Monika Ptáčková a Jakub Lipa, Petra Rozsypalová a Tomáš Halm, Perta
Buchová a Jakub Zezula, Simona Dvořáková a Dominik Zimmerman,
Barbora Šemorová a Honza Helešic, Kristýna Hladká a Jiří Hicl, Tereza
Kršková a Jiří Rotr, Martina Včelouchová a Michal Jäger, Romana
Vajbarová a Luboš Chrástek. Polonéza se povedla bez větších chyb a
všichni byli spokojení. Kolem 22 hodiny se začala prodávat tombola.
Kapela měla na chvíli oddech. Přestávku vyplnila Jana Galliková svým
zpěvem. Všichni se ohromně bavili a doufám, že jsme splnili jejich
očekávání.
Nikola Richterová, Jana Galliková
V dubnu naši žáci 4. a 5. třídy absolvovali dopravní výchovu, pod
vedením Autoškoly Lednice a v květnu divadelní představení Lovci
mamutů v divadle Polárka. Hodnocení z Pohledu dětí Vám teď přiblížíme
v následujících řádcích:

Lovci mamutů – představení v divadle Polárka v Brně
Divadlo lovci mamutů
Lovce mamutů jsme měli jako povinnou četbu. Ale naše paní učitelka
nám objednala divadlo.
Divadlo Lovci mamutů bylo v Brně. Bylo to srandovní a aspoň jsme
to měli živě. Taky tam byla přestávka a mohli jsme si něco koupit
v bufetu. Děcka si kupovala: fruka, lízátka, nějaké nápoje a sladkosti.
Byl to prima výlet a zanedlouho jedeme na další výlet. Už se moc těším.
Lukáš Talacek, 4.A
Divadlo polárka
Do divadla Polárka jsme jeli 13.5.08. Na divadelní představení „Lovci
mamutů“ od známěho spisovatele Eduarda Štorcha. Četli jsme tu knížku
jako povinnou četbu asi 5 měsíců.
Bylo to jiné než v knížce. Byli tam 2−3 přestávky. Mezi tím jsme si
mohli jít koupit něco do bufetu. Bylo to hezké a trvalo to asi 1 hodinu.
Všichni herci měli otrhané oblečení, lovili mamuty a spoustu jiných zvířat.
Bylo hodně jiných kmenů, a proto byli často hádky, boje ale i strach,
hledání ohně a prchání před cizími lovci. Je to moc hezké a doporučovala
bych to každému, aby se tam šel podívat.
Tereza Pacalová, 4.A
Divadlo Polárka
Divadlo se mi líbilo. Trochu jsem se nudil. Herci podali dobrý výkon.
Bylo to takové zkrácené povídání z knížky Lovci mamutů. Měli i umělý
keř, ale ten hodně smrděl. Taky moc řvali, myslel jsem si, že ohluchnu.
Měli kostýmy, které vypadaly jako pravěké. Taky skákali a hopsali.
A to už je vše.
Jan Rybka, IV.A

Dopravní výchova
První jsme šli do školy a došla učitelka dopravní výchovy, učili jsme
se nové značky a říkali, v jakém pořadí pojedou auta, motorky či kola,
po tomhle jsme na tyhle témata napsali test. Po přestávce jsme šli na
hřiště a zkoušeli jezdit na kole v praxi, byly tam různé úkoly jako např.:
Jsme měli projet mezi plochými dřívky, které byly od sebe vzdálené
4−5 cm, či vzít si do ruky kelímek a jet s ním asi metr a položit ho na
stojan. Každý jsme měly svou průkazku a odčítaly se nám trestné body,
potom jsme projížděli všechny překážky např. Kruhový objezd a byl tam
i semafor. Po téhle volné jízdě jsme šli domů. Adéla Houžvičková – IV.A
Dopravní výchova
Dopravní výchovu jsme měli v dubnu, protože duben je měsíc
bezpečnosti. Probíhalo to takhle: Nejprve jsme měli zkoušku šikovnosti,
16

to znamenalo, že tam byli překážky a postupně jsme je projížděli. Pak
jsme měli volnou jízdu se semaforem a pokutami. Já si o tom myslím,
že to bylo poučné, ale mohl tam být ten policista, kterého jsme si do
dopravního bloku malovali.
Zuzana Görnerová – IV. A
Dopravní výchova−duben
Vůbec nevím, proč je duben měsíc bezpečnosti. Ani nevím, proč
jsme měli dopravní výchovu.
Nemám ji moc rád. Radši dělám smyky a drifty. Dostal jsem jeden
černý puntík za křižovatku stejně jako na podzim. Příští školní rok se
pokusím neudělat chybu. Když jsem jel překážkový závod, udělal jsem
sedm chyb. Vůbec mi to nevadí, protože překážkový závod je dost těžký.
Samozřejmě mám přilbu, bez které si na kolo nesednu. A to už je vše.
Loučí se s vámi
Jan Rybka, IV.A
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JARO l945 − čas osvobození a nové svobody −
− nelze vymazat z paměti historie
V dějinách státu, národa, ale i v životě každého z nás
dochází k událostem, ke kterým se trvale vracíme, tedy
nejen při tzv. kulatých výročích. Takovým momentem
současného období, který nás pamětníky nemůže přejít bez
povšimnutí, jsou události spojené s osvobozením našeho
regionu a ukončení 2. světové války. Zvláštní, až extrémní
jsou v posledních dvaceti letech naše české postoje k těmto
historickým událostem. Od ideologicky propracovaného
pompézního přístupu v bývalém režimu, jsme se
v posledních letech dostali do opačného mantinelu, kdy
k událostem, i k místům, kde odpočívají svůj věčný sen padlí
hrdinové, se stávají objekty vědomě zapomínané. Zarážející
je, že tento postoj výchovně rozhodující střední generace a
tento jev se pak přenáší na skupinu nejcitlivější – mládež,
školáky nevyjímaje.
Proto velice důležitým a nebojíme se užít slova rozho−
dujícím momentem v těchto vztazích, jsou postoje politické
reprezentace. Proto jsme s povděkem zaznamenali letošní
vystoupení prezidenta Klause, při příležitosti 63. výročí
osvobození republiky, kdy vyzvedl klíčový podíl Ruska
na porážce nacistické mašinérie těmito slovy: „Nikdy
nezapomeneme na desítky tisíc životů vojáků, kteří padli
při osvobozování naší země.“
Jeho slova jsou opřena o neměnná fakta, kdy
za osvobození Československa padlo 144 tisíc vojáků
Sovětské armády, na 33 tisíc rumunských vojáků a
180 − 22O tisíc Američanů.
Naše starší generace si tyto skutečnosti z vlastní
zkušenosti dobře uvědomuje. V převážné většině dokážeme
poctivě zhodnotit, co znamenalo osvobození pro náš národ,
aniž bychom si nebyli vědomi i excesů, ke kterým v době
války přichází. Je však k historické pravdě nedůstojné, tyto
přehmaty jednotlivců záměrně zveličovat a tak celou
osvobozeneckou misi a její oběti znevážit a nepřímo se snažit
naznačovat, že vlastně nemáme co oslavovat.
Náš současný Společný OV Svazu bojovníků za svobodu
a Československé obce legionářské Břeclavska, se na akcích
„Paměti národa“ trvale aktivně podílí. S převážnou řadou
měst a obcí regionu jsme navázali neformální partnerské
kontakty a s jejich podporou se nám daří do těchto
významných vzpomínkových akcí zapojovat i mladou
generaci. V Podivíně, kde až do konce roku 2007 pracovala
aktivní samostatná základní organizace, se podobné
kontakty nepodařilo navázat.

1. HODONÍN – centrální pohřebiště vojáků Rudé armády:
Každoročně kolem
15. dubna se na tomto
pohřebišti, které je sou−
částí Městského hřbitova
uskutečňuje pietní akt,
který organizuje město se
všemi politickými a spole−
čenskými složkami.
Nechybí ani předsta−
vitelé církví, záštitu má
každoročně gen. konsul
Ruska.
Pochováno je zde
1504 vojáků a důstoj−
níků z obcí bývalého
okresu Hodonín, včetně
756 padlých ze 13 míst
jižní části Břeclavska
/od Lanžhota po Podivín/.
Pro naše město je toto pohřebiště významné tím, že po
exhumaci v roce 1946 sem byly převezeny ostatky padlých
vojáků RA v počtu 74. Jak bývá tradicí na podobných
hřbitovech, identifikovaní důstojníci mají i zde samostatné
náhrobky. Tak zde naleznete pomníčky i třech mladých
důstojníků, kterým skončily mladé životy při osvobozování
Podivína: gard. poručík I.P. IVANOV /na snímku/, gard. por.
I.M. DJUKOV¨a gard. podporučík N.D. GLAZJUK.
2. HUSTOPEČE – centrální pohřebiště vojáků Rudé
armády:
Pietní akt je organizován každoročně k 8. květnu –
ukončení války v Evropě, tato akce má podobné organi−
zátory, jako předešlá, navíc zde spolupracuje i Krajské
vojenské velitelství z Brna. Zvláštností této akce je početná
účast nejrůznějších škol z Hustopečska. Pochováno je zde
1 882 padlých RA, z toho 105 důstojníků pod samostatnými
náhrobky. Na toto čestné pohřebiště byli svezeni z 52 míst
bývalých okresů Břeclavska, mimo Hustopečského, dále
i z Mikulovska, Pohořelicka a několika obcí bývalého
(Pokračování na str. 18)
okresu Brno – venkov.

Vedle výše uvedených kontaktů a tradiční dlouholeté
družební spolupráci se dvěma Slovenskými regiony −
Trnavou a Piešťanami, zaměřuje náš územní odbojářský
orgán svou pozornost na následující vzpomínkové
akce:
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JARO l945 − čas osvobození a nové svobody −
− nelze vymazat z paměti historie
(Dokončení ze str. 17)
3. KROMĚŘÍŽ – Městský hřbitov − rodinný hrob gen.
L. SVOBODY:
Vzpomínkové setkání odbojářů a veřejnosti je organi−
zováno každoročně při příležitosti 9. května, pod záštitou
Města Kroměříže, Společnosti Ludvíka Svobody a poslu−
chačů Vojenské Univerzity Brno, jako hold zakladateli a
veliteli Čs.armádního sboru .

Pravidelnou účastnicí tohoto setkání je i prof. Zoe
KLUSÁKOVÁ–SVOBODOVÁ, která při nich neskrývá
vřelý vztah k našemu městu a nikdy nás neopomene
požádat, abychom předali srdečné pozdravy všem
podivínským, což touto cestou s potěšením činíme.

Účast delegace našeho okresu a zástupců z Podivína
je motivována vzpomínkou na pobyt generála Svobody ve
dnech 7. − 10. května 1945 v Podivíně, kde po 6.ti − letém
odloučení došlo ke spojení s rodinou. Stalo se tak v domě
mlynáře Julia Bánera, kam mu partyzáni z Hybešovy
družiny přivezli manželku Irenu a dceru Zoe, z místa
několikaletého úkrytu z obce Džbán na Krumlovsku.

V úvodní části tohoto pojednání byl zdůrazněn klíčový
podíl Ruska a jeho armády, na osvobození naší země.
Nelze však opomenout nezvratnou skutečnost, že koneč−
ná porážka fašistického Německa a jeho satelitů, byla
společným dílem celé protihitlerovské koalice. I západní
spojence stálo toto vítězství veliké úsilí a veliké ztráty
lidských životů.

Krátký epilog na závěr:

Neodmyslitelnou součástí tohoto zápasu byli i česko−
slovenští vojáci na bojištích celého světa a proto i jim
právem patří naše úcta a vzpomínka.
Jednou z takových méně známých osobností
zahraničního odboje je i náš rodák – stíhací pilot – generál
František WEBER, kterému patří krátký medailon
v dnešním zpravodaji – v části Galerie osobností.
Plk.v.v. Vlastimil N Ě M E Č E K
OV ČSBS a ČsOL Břeclavska
Mgr. Václav V A N Ě K
člen zastupitelstva města Podivína

Městská knihovna Podivín
Knižní novinky
Pro děti:
Kučera,Martin – Hopík závodníkem
Příběhy se zvířátky pro děti na dobrou noc.
Roderick Gordon a Brian Williams − Ztracený svět v podzemí
Čtrnáctiletý Will spolu s otcem sdílí vášeň pro archeologii. Když Willův
otec při objevování podzemních chodeb náhle zmizí, rozhodne se ho
Will se svým kamarádem najít. Objeví tajnou chodbu a brzy se ocitnou
hluboko pod zemí.Tam , kde by to nikdo nečekal, existuje utajený svět,
kde žijí lidé pod krutou nadvládou.../fantasy /
Recheis,Kathe – Bílý vlk
Dobrodružný příběh pro mládež, který vypráví o prastaré legendě ..
Pro dospělé
Jan Kostrhun, Pavel Soudek − Světlem malované
Kniha panoramatických fotografií krajiny dyjské nivy fotografa Pavla
Soudka, ke kterým napsal poetický text podivínský rodák a spisovatel Jan
Kostrhun. Důvěrně popisuje krajinu v okolí Podivína, Břeclavi a jezer
pod Pálavou, text prokládá osobními vzpomínkami na události jemu milé
a blízké a nenápadně čtenáře posouvá k zamyšlení nad mnohotvárností
a jedinečností našeho regionu ..
Paulo Coelho – Brida −
Příběh půvabné irské dívky. Při hledání cesty za poznáním potká
moudrého muže, jenž jí naučí překonávat strach, a ženu, která ji naučí
tančit v rytmu skryté hudby světa. Působivý příběh lásky, vášně a tajemna.
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Jennifer Lee Carrell – Vraždy podle Shakespeara
Kate prožívá vrcholné okamžiky svého profesního
života – režíruje představení Hamleta. Před premiérou ji
navštíví dávná přítelkyně, výstřední harvardská profesorka a předá ji
krabičku, která má obsahovat převratný objev. Ovšem než Kate stačí
vyzvědět, oč se jedná, divadlo vyhoří a její přítelkyně je zavražděna
způsobem, který nikoli náhodou připomíná smrt Hamletova otce...
Orhan Pamuk – Jmenuji se červená
Děj románu se odehrává v Istanbulu v roce 1591. Zavádí nás
do prostředí dvorních iluminátorů, které sultán pověřil nelehkým úkolem:
zhotovit k tisícímu roku muslimského kalendáře knihu, jež by stylem
evropských malířů zachycovala celý jeho svět. Sultánovo přání však naráží
na odpor těch, kdo figurální malbu považují za těžký hřích…
Autor Orhan Pamuk získal roce 2006 jako první turecký spisovatel
Nobelovu cenu za literaturu.
Za překlad románu Jmenuji se červená získal tento rok Magnesii Literu
za překladovou knihu a objev roku Petr Kučera, odborník na Blízký
Východ.
Dagmar Sedlická – Fenomén Šípek
Zpověď kosmopolitního architekta a designéra
Hana Ocelíková, knihovnice
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GALERIE OSOBNOSTÍ
Věnováno těm, kteří by neměli upadnout v zapomenutí
Slovo úvodem, bez kterého by další pohled nebyl
úplný:
Po 15. březnu 1939 opouštěly naši okupovanou zemi
tisíce vojenských osob, aby se zapojily do boje za svobodu
Československé republiky. Hlavní proud uprchlíků směřoval
do Polska, pro nepřízeň polské vlády pokračovali
nejrůznějšími cestami do Francie a jen menší skupiny pod
velením pplk.Svobody zůstaly a ustoupily pak do SSSR.
Z těchto osob, doplněných o mobilizované krajany
působících v zahraničí, byla vytvořena samostatná čsl.
jednotka v síle divize /cca 11 tisíc osob/, která se do
kapitulace Francie vyznamenala při ústupových bojích.
Velkým přínosem byla
i početná skupina letců
/1800/, kteří dosáhli značných
úspěchů /158 sestřelů/.
Z nejznámějších je třeba vzpo−
menout š. kpt. Vašátku /15/ a
por. Peřinu /14 sestřelů/.
Po zhroucení Francie se naši
vojáci přesunuli do Anglie, kde
byla vytvořena samostatná čsl.
brigáda pozemního vojska, letci
z počátku roztroušení v řadě
britských, polských a dalších perutí, počali postupně
vytvářet samostatné čsl.perutě.
Jako první byla ustavena 12.června 1940–310. čs. stí−
hací peruť, které velel mjr. Alexander HESS. Měla
ve svém znaku před vztyčeným mečem nezkrotného
českého lva a pod ním stálo motto: „BOJUJEME,
ABYCHOM ZNOVU BUDOVALI“.
Tato peruť a v krátkém intervalu vznikly dvě další
/311 a 312/ byly vytvořeny v době pro Anglii nej−
kritičtější, kdy Němci předpokládali, že ji totálními
leteckými útoky srazí na kolena.
Nepřehlédnutelnou úlohu našich letců ve slavné bitvě
o Británii ocenil v září 1940 ministerský předseda
W. CHURCHILL slovy: „ Na poli lidských konfliktů nikdy
tak velké množství nevděčilo za tak mnoho, tak nepatrné
hrstce“.
V únoru 1941 se stává novým velitelem 310. čs. stíhací
perutě muž, který má v křestním listě místo narození:
PODIVÍN.

František

WEBER

narozený 28. února 1908 v PODIVÍNĚ, okr. Břeclav
= matka Marie, otec František – nadučitel obecné, měšťanské
a pokračovací školy v Podivíně do r.1914
= bydliště – Podivín, Pod branou č.p.169. (od roku 1921
Dobeš Leopold a Blandina, nyní p.uč. Švestková )

Další informace o jeho působení u letectva
a po návratu do vlasti:
= 27. 10. 1940 – sestřelen při souboji s něm.
stihačem Me – 109 , po úspěšném seskoku
do moře zachráněn torpédovým člunem.
= od 28.2.1941 – ustanoven velitelem 310. čs.
stihací peruti – hodnost : S / L dr ( major )
Sídla základen :
Duxford (28.2.41.), Martlesham Heam ( 26.6.41.)
Dyce (19.7.41.), Perranporth (14.12.41.− 7.4.1942)
= 1942 – 1945: − příslušník velení čs. stíhacího letectva
ve Velké Británii − velitel 134. čs. letiště ve Velké Británii
= 7.8.1945 – předčasný návrat do Prahy v hodnosti
podplukovníka, společně se štábem gen. Janouška,
ostatní perutě dostaly možnost vrátit se do Prahy 12.
až 13. 8. 1945.
= 1950 – jmenovaný je veden v seznamu příslušníků RAF,
pod dohledem STB, se všemi důsledky (sledování,
vyšetřování, věznění a persekuce jeho i celé rodiny).
= 1990 – společenská i politická rehabilitace a povýšení
do hodnosti generálmajora
1. října 1991 – generálmajor František WEBER
umírá.
Náš rodák patřil bezesporu k vynikajícím osobnostem,
které se zasloužily o znovunabytí svobody naší vlasti.
Tato základní informace byla připravena k 63. výročí
ukončení 2. světové války.
Jeho osudy si zaslouží, aby nebyly zapomenuty pro
poučení dalších generací.
Plukovník v.v. Vlastimil Němeček
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Hrnec zlata
Chci povědět příběh, který se stal v minulém
století ve 40. a 50. letech. Ať je pro mnohé
výstrahou, kteří touží stále více po zisku, kde nejde
jen o ztrátu své cti, ale mnohdy jde i o život…
Tedy ve Velkých Němčicích je menší zámek,
v němž ve 40. letech žila sama mladá vdova po
padlém důstojníkovi u Stalingradu, paní Elza.
Ale dlouho v černém nechodila. Brzy u zámečku
zastavovala auta k večeru, z nichž vycházeli jiní
statní důstojníci. Lidé si toho všímali a říkali
ironicky „To aby ji potěšili v tom smutku“,
ale nebylo tomu tak, jak se mylně domnívali.
Tito mužové vždy s plnými aktovkami, měli jen u
ní své skladiště s cennostmi a velký kufr, který
se stále doplňoval zlatými šperky, jež se jim často
přitrefily při jejich výkonných službách během
okupace v SS. Inu pamatovali na zlé časy a ty
přišly už v r. 1945, kdy skončila válka a oni museli
uprchnout a nebo byli zajatí. A musela i paní Elza
opustit to své sídlo a zařadili i ji do pochodu
s jinými do Rakouska podle Benešových dekretů.
A tak v této převratné době mnozí chtěli také
z ní něco vytěžit. Asi 5 mladíků zdejších se jednou
večer domluvilo, že zámek si více prohlédnou,
zda by se jim něco nehodilo na památku. A tak
přelezli zídku a už byli v zahradě i vevnitř, nebylo
zamčeno. Vše si při baterkách prohlédli až
v zadním pokoj užasli při otvírání toho velkého
kufru, kde se zatřpytily zlaté náušnice i s dia−
manty a náramky v různém provedení. Kolik žen
bylo o toto připraveno a jistě i o holé životy! „Kluci,
přece to tu nenecháme, no ne?“ A tak zašli do
kuchyně, kde našli hrnce a každý si ten svůj
naplnil až po okraj a podařilo se jim otevřít hlavní
dveře a už byli venku a jen si řekli: „nikomu ani
muk“.
Jeden z nich byl Franta Veselý, vyučený to
řezník, který se nerad s někým dělil, ani ne s do−
mácími. Ještě té noci si ten svůj hrnec zanesl na
půdu a dal pod seno. A tak nikdo nic netušil. Až
se za nějaký čas oženil do Rakvic, tak jen hrnec
přemístil na svou půdu. Též pamatoval na zlé časy.
Jen jednou se své ženě pochlubil, čehože on je
pánem. Řekl, že ho našel v lese a že si za to někdy
postaví vilu, ale aby o tom mlčela.
V těch padesátých letech se založilo
v Rakvicích JZD, které hned stavělo kravín a
výkrmnu prasat, do které se ihned Franta přihlásil
jako noční hlídač, i když se mu často zastesklo po
bývalém zaměstnání, po řezničině. Asi po roce té
své hlídací práce se občas stalo, že uhynulo prase
a on měl povinnost toho nebožtíka vyvézt ven za
vepřín, aby se dal zakopat. A on si pomyslel, co
jen by z takového kusu mohlo být uzeného,
tlačenky a salámu. A jak tak uvažoval, tak i učinil.
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Místo za vepřín zajel s ním k nim do humna, když
bydleli na kraji a byla ještě tma. Sice to žena viděla
nerada, ale jen řekla: „jen si zahrávej“. Ani nešel
spát jak obvykle, dal se hbitě do díla a než přišla
z práce, tak už bylo maso naporcované ve škopku
ve sklepě. Ty další dny už jen zpracovával maso
v chutné salámy, které svým známým nabízel.
Udírnu měl na dvoře, a tak mu to šlo hladce.
Říkával, kde bychom to se ženou sami pojedli, když
jsme sami a dělníkům je vozil na dráze, jak
pracovali. A tuto akci zopakoval ještě 2x.
Právě při té poslední zavolal předseda JZD
veterináři, aby zjistil příčinu úhynu těchto zvířat.
Jenže on by zvířata chtěl vyšetřit, ale nebyla
k mání. Když se ptal zaměstnanců, všichni jen
krčili rameny. Tu pojal předseda podezření právě
na Frantu a zavolal policii a požádal u něho o
domovní prohlídku. Ta našla 2 škopky plné masa
a z toho prvního ještě salámy a uzeného masa.
Tak tedy vyšlo najevo kam se ta zvířata poděla.
Ihned byl propuštěn z práce a bylo zahájeno
trestní řízení vůči němu. Ale nejen to, objevila se
nemoc u těch, co právě, co právě pozřeli tyto
salámy a to uzené. Měli červené skvrny ve tvářích
a byli malátní i s horečkou. A když uhynulo ve
výkrmu další sele, tak veterinář zjistil, že to byla
u prasat červenka, proti které se ještě neočkovalo,
jak se to dělá v dnešní době.
A tak milý Franta dostal obsílku od soudu, aby
se dostavil v určený den. „Ta ostuda“ bědoval, „já
a před soud? Nikdy! To bych si radši dal provaz
na krk!“ A opravdu, ten provaz si dal den předtím,
než se tam měl dostavit. Ještě napsal ženě dopis,
aby mu to odpustila, k tomu přidal 50 tisíc korun,
na hrnec se zlatem zapomněl v tom rozrušení a
udělal konec. Žena, když přišla domů, div že
nepadla do mdlob, jen naříkala: „bylo ti to třeba,
Františku?“ Šla pro sousedy, aby jí ho pomohl
sundat, jak tam ve stodole visel.
Po pohřbu dům žena nabídla k prodeji, ale ještě
před tím se pokusila najít ten zmiňovaný hrnec.
Hledala, ale nenašla. A tak ten dům, ve kterém
ona už neměla stání a všechno jí děsilo při
vzpomínce na něho, prodala národnímu výboru za
35 tisíc, aby tam zřídili malou školku pro
družstevní děti a ona šla bydlet do Staroviček, ke
své staré matce a měla dům po ní. A tak právě při
těchto úpravách se i ve chlévě kopalo, kde dělníci
ke svému úžasu náhle objevili tento hledaný
hrnec.
Ihned to bylo nahlášeno na národní výbor a ten
zas uvědomil policii, která ihned pro něj přijela a
putoval neznámo kam!
Milada Marková
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Z činnosti Svazu Tělesně postižených v ČR,
organizace Podivín

Blahopřejeme našim žákům a přejeme jim, aby se jim dařilo na mistrovství ČR,
které se bude konat na podzim na Radějově.

Naše organizace v Podivíně organizuje pro své členy a občany
Podivína návštěvy divadel, poznávací zájezdy a ozdravné pobyty.
V měsíci dubnu jsme navštívili hudební scénu v Brně, muzikál
„Čarodějky z Eastwicku“. Pravidelně jednou za měsíc, mimo prázdninové
měsíce, navštěvujeme lázně Luhačovice, kde je pro nás rezervován
na jednu hodinu bazén. Pro tuto akci bychom uvítali více zájemců.
Na 13. červen je zorganizován poznávací zájezd – Křtiny, Výpustek (nově
otevřená jeskyně na Vysočině, která sloužila ve válce německé armádě,
po osvobození jako protiatomový kryt) a lázně Mošoň, kde jsou bazény
s termální vodou a masážními vířivkami a také plavecký bazén. Návštěvu
Mošoně hodláme zopakovat na podzim. Od 7. do 12. září je zajištěn
rekondiční pobyt v Jeseníkách v Horní Lipové, penzionu „Pod Smrkem“.
Zde je možno využít perličkové koupele, masáže a je také plánovaná
návštěva plaveckého bazénu. Na podzim zorganizujeme ještě jednu
návštěvu divadelního představení.
Krásnou tečkou naší činnosti v minulém roce byla návštěva divadelního
představení v předvánoční době, hry „Noc pastýřů“ o životě J.J. Ryby.
Představení bylo sehráno v Boleradicích místními ochotníky.
Výbor organizace

Hezký začátek sezony

Další závody se konaly ve ŽLEBU U ŠTERNBERKU ve dnech 27 a 28. května −
Moravský Pohar
Kategorie EX500:

Rybár Martin
Rybka Jan

9. místo
14. místo

Kategorie EX−Ž:

Rybár Martin
Spěváčkova Kamila
Kostelánska Ivana

3. místo
8. místo
11. místo

BADMINTON Podivín
zahajuje hodiny pro veřejnost
pro začátek vždy
ve středu od 19,00 - 20,00 hod. ve sportovní hale
sítě,rakety a míčky zapůjčíme.
Srdečně zveme, přijďte i Vy
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O víkendu 26. a 27. dubna proběhla v Sedlejově u Třeště první dvojsoutěž ze
seriálu EX a zároveň se jel seriál Moravského poháru. Naši mladí modeláři opět dokázali
že se s nimi musí počítat. Počasí celkem přálo, takže se všem dobře jezdilo a podle
toho vypadaly i výsledky a následné body do celoročního hodnocení. Modeláři z Podivína
obsadili první tři místa v kategorii EX Junior, ale i naši nejmenší se nedali zahanbit a
taky si připsali cenné body včetně nováčka Matěje Kolařika.
Kategorie EX jun:

1. místo Petr Spěváček
2. místo Martin Mlynek
3. místo Dominik Prachář
Všichni tři jsou členy našeho klubu a hají barvy města Podivína.

Kategorie EX−500 žáci: 4.místo Jan Rybka
7. místo Matěj Kolařik ( náš nováček) v této kategorii startovalo
27 žáků
O víkendu proběhla další ze seriálu soutěží lodních modelářů v Blansku, zároveň
se tam konala nominace na mistrovství České republiky žáků, které se bude letos konat
v Sedlejově u Třeště. Naše město budou hajit tito žáci Rybka Jan, Rybka Pavel, Kovařík
Matěj a Spěváčková Kamila.
Krajským přeborníkem se stal Viskot Jan v kategorií EX−Ž. Další soutěž, která nás
čeká bude 8 a 9. 6.2008 v Třinci.
Tak nám 13. května začala sezóna a první soutěž se konala v Blansku, počasí moc
nepřálo. Z našich žákú se nominovali tři z Podivína a čtyři z Kuželova. Dva Podivínšti
žáci se mají možnost ještě nominovat v Třinci a protože se nemohli zúčastnit nominace
v Blansku, tak jim budeme držet palce, aby jim to vyšlo a uspěli. Nominace se zúčastnilo
48 žáku.
Kategorie EX500:

Konstelanská Ivana
Lucký Tomaš
Spěváček Petr
Viskot Jan

Kategorie EX−Ž:

Viskot Jan
Lucky Tomáš
Kostelanský Stanislav
Kostelanská Ivana

3. místo
6. místo
8. místo
18. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
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V Podivíně prožili víkend ve znamení
rybářských závodů

Již od pátku od večera to v Podivíně na rybářském revíru Dyje 4A Štěrkoviště
ožilo. Týdenní půst z důvodu hájení vysazených ryb, který skončil v sobotu ráno výstřelem
a zahájením rybářského závodu, kterého se zúčastnilo bezmála 200 rybářů z toho 109
jich bylo z blízkého okolí, ale i z Třebíče, Zlína, Napajedel a Uherského Hradiště. Vzhledem
k tomu, že je revír dobře zarybněn očekával se výborný výsledek, který pokazila kvalita
vody, kterou ovlivnila kvetoucí borovice a chmýří z topolů. Bohatá tombola, kterou
věnovali sponzoři, kteří podporují zdejší rybáře přispěli k úrovni závodů. Soutěžilo se o
nejtěžšího uloveného kapra, o pohár Carpionu, který věnovala zdejší prodejna Rybařina.
Šťastným lovcem se stal Luděk Krátký z místní organizace Podivín. Kapr vážil 4,75 kg
a měřil 62 cm. Druhé místo obsadil Vítězslav Nevěděl z MO Šakvice s celkovou délkou
ulovených ryb 283 cm. Na třetím místě se umístil Rudolf Polák z Podivína, který ulovil
197 cm. Bodovaných míst bylo celkem 8 a obsadili je rybáři z Brna, Bošovic, Hustopeč
a Podivína. Po slavnostním předání cen proběhla dovednostní soutěž které, se zúčastnili
většinou rybáři z Podivína.
V neděli ráno se na stejném revíru od časného rána sjížděli děti do 15 let z blízkého
okolí. Byla vyhlášena cena o nejdelšího kapra, za kterou vítěz obdrží horské kolo, které
věnovala podivínská společnost Autodoprava Agai. Děti podpořila břeclavská reklamní
agentura Ázet expo, která věnovala poháry a věcné ceny, dále pak prodejna Rybařina,
město Podivín a další sponzoři všem za podporu akce děkujeme.
Velkým překvapením pro pořadatele byl jak počet ulovených kaprů a tak vítězové
na prvních 15 bodovaných místech. Závodu se zúčastnilo celkem 81 dětí a bylo uloveno
celkem 95 kaprů co je o 30 více, než ulovili dospělí. Simona Peková je šťastnou majitelkou
nového horského kola a zároveň vítězkou závodu s kaprem 52 cm. Další místa pak
obsadili Natálka Barvíková z Dubňan, Lukáš Čech z Podivína, Jakub Zezula, Švecová
Magdalénka, Antonín Blažej z Týnce, Nedomová Lucka, Vajbarová Romana, Tománková
Hana, Savara Jirka, Jan Menšík a další. Všechny děti na závěr obdrželi balíčky od
společnosti Carp devil baits ze Šardic. Jirka Savara bude na tento závod obzvlášť
vzpomínat, protože byl pokřtěn vodou ze štěrkoviště jako novopečený majitel rybářského
lístku. Sečteno podtrženo, pěkné počasí a hojná účast a vyhlášené občerstvení byly
odměnou pořadatelům, kteří udělali maximum k tomu, aby děti i dospělí prožili zajímavý
víkend u vody.
( P)
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ROČNÍK SOUSTŘEDĚNÍ RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU

MRS MO PODIVÍN

V roce 2006 jsme pro členy našeho kroužku uspořádali 1. rybářské
soustředění na soukromém revíru Ostrov nad Oslavou.
Vzhledem ke značnému úspěchu a velkému zájmu, jsme se rozhodli
v této akci pokračovat i v letošním roce, poprvé na revíru Kačenárna
Rakvice.
3. ročník v roce 2008:
datum konání : 13.6. – 21.6.2008
odjezd : 13.6.2008 v 16,00 hod. od prodejny Rybařina
příjezd : 21.6.2008 v 10,00 – 11,00 hod. k prodejně Rybařina

3
4
5
6
7
8

Veškerá teplá strava, bude zajištěna od firmy Hamé.
Ubytování bude ve stanech, hygiena a zdravotní pomoc je zajištěna.
Stručný obsah programu:
většinu času stráví účastníci samozřejmě chytáním ryb
zdokonalování a rozšiřování znalostí technik lovu
znalostní soutěže
soutěž o největší chycenou rybu
soutěž o nejrychleji chycenou rybu
a další dovednostní soutěže
Kontakt: vedoucí kroužku: p. Mikerásek • tel. 777 604 216
adresa: prodejna Rybařina, U Dráhy 337, 69145 Podivín

TJ Sokol Podivín
− oddíl armsportu −
Gálová a Surá mistryněmi ČR

Surá, která si suverénně dokráčela pro dvě první místa ve váze do 60kg. Oddílová
kolegyně Klára Gálová získala druhé a třetí místo ve váze nad 60kg. Junior Zdeněk
Stehlík byl dvakrát druhý ve váze do 63kg a Pavel Forejtník čtvrtý a pátý. Ve váze
do 68kg se Jindřich Štěpina umístnil na pátém a sedmém místě a Tomáš Hanyáš byl
šestý a sedmý.

Lysá nad Labem Mistrovství České republiky v armsportu – páce juniorů a juniorek
do 18−ti let a žáků a žákyň do 15−ti let proběhlo v sobotu 12. dubna v Lysé nad Labem.
Česká asociace přetláčení rukou pro velký zájem školní mládeže uspořádala poprvé
ve své historii šampionát i pro věkové kategorie mladších a starších žáků a žákyň.
Do Lysé přicestovalo na dvě stovky hochů a dívek, aby porovnali sílu paží a pokusili
se utrhnout titul mistra republiky pro rok 2008.
V kategorii starších žáků měl zastoupení i Sokol Podivín. Pavel Forejtník získal třetí
a čtvrté místo, Jindřich Štěpina sedmé a deváté místo a Tomáš Hanyáš dvě osmá
místa mezi juniory ve váze do 75 kg.
Největší naděje však vkládali podivínští do juniorek. A oprávněně. Výborně
připravená děvčata se trenérovi odvděčila výborným umístěním. Obě dívky dosáhly
shodného umístění, ale především vystoupily na mety nejvyšší. Od nejlepší juniorské
pákařky Dany Suré se ve váhové kategorii do 60 kg titul očekával a obhajobou znovu
česká reprezentantka potvrdila své výsostné postavení. Na svou slabší levou přidala
ještě finále a vynikající stříbrnou medaili.
Klára Gálová (váhová kategorie nad 60 kg) přicestovala na šampionát se
skromnějšími cíly – získat některou z medailí. Že nakonec získá dvě a z toho jednu
nejcennější si před mistrovstvím ani trochu nepřipouštěla. Po skončení soutěže se tak
mohla oprávněně radovat ze svého prvního titulu a další stříbrné medaile ve své sbírce.
Malou sportovní tragédii musel přetrpět junior Zdeněk Stehlík, jeden z velkých
aspirantů na titul ve váze do 63 kg. O necelých čtvrt kila se nevešel do limitu, a tak
místo zápasů a trofeje se jen smutně díval na zápasy svých soupeřů. Své maximum
dokázal vytěžit Pavel Bartošík za dvě třetí místa v nejtěžší juniorské kategorii nad 75 kg.
Rostislav Svačina, vedoucí odboru sportu

Podivínští pákaři doma nezaváhali

Tři tituly Rostislava Svačiny

Osmý ročník Velké ceny města Podivína v páce je minulostí. Druhá nejstarší
pravidelně pořádaná soutěž v České republice (hned po mezinárodní Golemově ruce)
proběhla v sobotu 8. března v městské hale. Velká cena Podivína je trvale zařazena
v kalendáři České asociace přetláčení rukou a každoročně uzavírá extraligovou soutěž
posledním kolem. Velkou zásluhu na výrazném vítězství má především trio bratří
Svačinových (kteří se věnují sportovní páce od ledna 1999 a jsou zakladateli domácího
oddílu v roce 2000).
Nejúspěšnějším závodníkem se po zásluze stal Rostislav Svačina se třemi prvními
místy. Dvě vybojoval ve své váze do 90kg a třetí přidal na pravou ruku ve vypsané
královské kategorii bez rozdílu vah. V infarktovém zápase porazil poprvé legendu české
páky a nejlepšího pákaře desetiletí 200kg vážícího Františka Živného. Dodejme,
že dvojnásobný mistr světa z roku 2000 ve váze nad 100kg z amerického Virginia
Beach je již za vrcholem své kariéry. Ani to však nesnižuje kvality současného nejlepšího
pákaře v ČR Rostislava Svačiny.
Dvě první místa přidal do hodnocení týmů i Robin Svačina ve váze do 80kg. Dvě
druhá místa získal Radek Svačina ve váze do 90kg, když nestačil jen na svého staršího
bratra. V nejtěžší váhové kategorii přidal také dvě druhá místa Jaroslav Vavřina. Naopak
v nejlehčí mužské váze do 70kg se na stupně vítězů podařilo ještě vystoupit Michalu
Králíčkovi za třetí místo. Juniorky startující mezi ženami přidaly také body, Dana Surá
ve váze do 60kg za druhé a třetí místo a Klára Gálová byla dvakrát čtvrtá o váhu výše
nad 60kg.
Junioři do 18 let se také činili. V oddílové soutěži skončili hned druzí za Židlocho−
vicemi a třetím Hlukem. Z podivínských nadějí si vedla nejlépe česká jednička Dana

V sobotu 3.května se sešla v Mladé Boleslavi elita české páky, aby se po třinácté
utkala o tituly na mistrovství České republiky.
Šampionát zastihl pákaře Sokola Podivín ve výborné formě. Řada z nich byla
právem stavěna do role favorita. Výprava z Podivína potvrdila dlouholeté postavení na
české scéně, když získala čtyři zlaté, tři stříbrné a pět bronzových medailí.
Nejúspěšnějším mužem mistrovství se stal současný nejlepší pákař (podle interne−
tového hlasování) Rostislav Svačina, který vybojoval tři tituly. Dva ve své soutěžní váze
do 90kg a třetí v kategorii Open. Čtvrtý titul pro podivínské přidal ve váze do 80kg
Robin Svačina. Na slabší levou získal bronzové umístění. Robin Svačina drží jedinečný
pákařský rekord. Na pravou ruku ho nedokázal porazit žádný český závodník od dubna
2004. Do současnosti je to nejdelší série v historii české páky. Nejen váhu do 80kg, ale
také do 90kg ovládají již několik let podivínští pákaři. Radek Svačina v ní získal dvě
stříbrná umístění, když v lepším výsledku mu vždy brání jeho starší bratr.
V nejlehčí (do 70 kg) a v nejtěžší mužské váze (do 100 kg) získali Michal Králíček
jedno a Jaroslav Vavřina dvě čtvrtá místa.
V ženách nastoupily za Podivín dvě juniorky (16 let) a vůbec si nevedly špatně.
V nižší váze do 60 kg získala Dana Surá třetí a čtvrté místo a Klára Gálová byla ve vyšší
nad 60 kg dvakrát třetí.
Poprvé v historii šampionátu zařadila česká asociace přetláčení rukou i kategorii
Open (bez rozdílu vah) jak pro muže tak i pro ženy. Hned na té premiérové se zrodil
kuriózní výsledek. Na prvních třech místech se mezi muži (na pravou ruku) seřadili
všichni tři bratři Svačinovi. Titul získal Rostislav a po jeho boku se na stupni vítězů
postavil druhý Robin a třetí Radek.
Rostislav Svačina, vedoucí oddílu
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