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VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN
ZASTUPITELÉ MĚSTA ZVOU VŠECHNY OBČANY MĚSTA NA

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ KAPLIČKY U JANOHRADU DNE 8. ČERVENCE 2006 VE 21.00 HODIN
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Informace z XX. zasedání zastupitelstva města
v Podivíně,
které se konalo dne 24.05. 2006
Zastupitelstvo města na svém XX. zasedání projednalo a přijalo
následující usnesení :
1.

Vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva
města č. XIX. ze dne 16.03. 2006.
2. Projednalo problematiku schválení závěrečného účtu za rok 2005 a ruší
usnesení č. XIX−253−06 ze dne 16.3.2006 a souhlasí s projednáním
závěrečného účtu města Podivína za rok 2005 s výhradami.
3. Ukončilo veřejnou nabídku na prodej části pozemku p.č. KN 1076/1 vedeného
jako ostatní komunikace v k. ú. Podivín a rozhodlo prodat část pozemku,
která bude vyčleněna geometrickým plánem dle skutečností uvedených
v žádosti č.j. 1617/2005 manželům Haně a Jaroslavu Bartochovým,
bytem ..... Zastupitelstvo města stanovilo cenu pozemku na 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.
4. Schválilo navržené lokality pro změnu územního plánu sídelního útvaru
Podivín dle předložených návrhů. V souladu s usnesením zastupitelstva města
č. XIX−261−06 ze dne 16.03. 2006 a na základě §14 odst.1 zákona
č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
v platném znění, žádá město Podivín o pořízení změny č.2 územně plánovací
dokumentace sídelního útvaru Podivín Městský úřad Břeclav, odbor
regionálního rozvoje.
5. Vzalo na vědomí informaci starosty města ve věci žádosti společnosti PRVNÍ
ZEMĚMĚŘIČSKÁ, a.s. o úhradu části škody způsobené kanalizací v majetku
města č.j. 465/2006. Starosta zajistí podklady pro zjištění skutečného stavu
věci a možný návrh řešení.
6. Projednalo žádost Marie Kolaříkové o bezúplatný převod pozemku p.č.
KN 1272/2 o výměře 123 m2 a pověřuje radu města, aby projednala s žadatel−
kou možnost prodeje pozemku p.č. KN 1272/2 za cenu Kč 100,−/m2.
7. Projednalo a schválilo plnění rozpočtu města Podivína k 30.4.2006 bez výhrad.
8. Schválilo Rozpočtové opatření č. 1 města Podivína ze dne 12.05. 2006 bez
výhrad.
9. Pověřilo radu města projednat se zástupci TJ Slavoj Podivín možnost navý−
šení dotace pro potřeby TJ Slavoj Podivín s tím, že rada města předloží
na následujícím zasedání zastupitelstva města návrh rozpočtového opatření
ve výše uvedené věci.
10. Vzalo na vědomí zprávu tajemníka Městského úřadu Podivín k dopravní situaci
na ulicích Úlehlova a Pod Branou. Město bude v následujícím roce hledat
volné finanční prostředky na rekonstrukci obslužné komunikace podél
melioračního kanálu. Stání aut na vjezdech tak, že brání průchodu po chodníku,
je zakázáno a pokutováno. V krajním případě je možné požádat radu města
o výjimečné stání automobilů na zelených pruzích.

O činnosti zastupitelstva a rady města
Zastupitelstvo města se v průběhu volebního období 2002 – 2006 sešlo celkem
dvacetkrát. Vzhledem k tomu, že do konce volebního období se budou konat ještě dvě
zasedání, bude jejich celkový počet 22. Zastupitelstvo města se schází podle potřeby,
nejméně však jednou za tři měsíce. Průměrná frekvence zasedání tedy byla jednou za
dva a půl měsíce. Hlavními body jednání byl program rozvoje obce, schvalování rozpočtu
na jednotlivé roky, vydávání obecně závazných vyhlášek, rozhodování o spolupráci
s jinými obcemi, rozhodování o majetkoprávních úkonech a další body, případně
podněty z řad občanů.
Účast volených zastupitelů na zasedáních ZM:
Stanislav Machovský
100 %
(20/20 )
Ing. Petr Průdek
95 %
(19/20 )
Martin Rybka
95 %
(19/20 )
Mgr. Ladislav Richter
95 %
(19/20 )
Michal Rybka
90 %
(18/20 )
Jiří Čapka
90 %
(18/20 )
Ing. Ladislav Švestka
85 %
(17/20 )
Ing. Jan Vondráček
85 %
(17/20)
Svatopluk Hřebačka
85 %
(17/20 )
Ing. Jiří Pálka
85 %
(17/20 )
Mgr. Václav Vaněk
85 %
(17/20 )
Antonín Městecký
80 %
(16/20 )
Ing. Dalibor Klusáček
75 %
(15/20 )
Bc. Blažena Švestková
75 %
(15/20 )
Ing. Kateřina Hrubá
55 %
(11/20 )
Rada města /nahoře zvýrazněni tučným písmem/ se sešla v průběhu volebního
období celkem 77x. Do konce volebního období to bude ještě 10x, takže jednání rady
vychází průměrně 1x za čtrnáct dnů. Radě města je vyhrazeno zákonem o obcích za−
bezpečovat hospodaření podle zastupitelstvem schváleného rozpočtu, projednávat a
řešit návrhy, připomínky a podněty předložené členy zastupitelstva nebo komisemi,
rozhodovat o uzavírání smluv a další podněty a úkoly. Stanislav Machovský, starosta

NETŘÍDĚNÝ ODPAD MĚSTO NEODVEZE !!!
UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE PYTLE S JINÝM, NEŽ VYTŘÍDĚNÝM
ODPADEM NEBUDE MĚSTO VE SVOZOVÉ DNY ODEBÍRAT A TENTO
ODPAD ZŮSTANE NA MÍSTĚ. POVINNOSTÍ OBČANA JE TAKOVÝTO
ODPAD UKLIDIT Z VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A ZNOVU VYTŘÍDIT.
1. DO PRUSVITNÉHO BÍLÉHO PYTLE PATŘÍ:
− lahve PET (bílé, zelené, modré) sešlápnuté
− obalová igelitová folie
2. DO PRŮSVITNÉHO BÍLÉHO /DO VYČERPÁNÍ ZÁSOB I DO MODRÉ−
HO PYTLE/ PATŘÍ:
− papír
MĚSTO PODIVÍN BUDE VE SBĚRNÉ DNY SVÁŽET POUZE
VYTŘÍDĚNÝ ODPAD PODLE BODU 1. A 2.
STAROSTA

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY V PODIVÍNĚ
V sobotu dne 3.6.2006 se uzavřely volební místnosti obou
dvou volebních okrsků v našem městě. Byť pořadí jednotlivých
stran bylo totožné s celostátními výsledky, počty hlasů, dané
stranám v Podivíně a vyjádřené v procentech, se poněkud lišily.
K volebním urnám se dostavilo 1479 voličů z celkového počtu
2369, což je 62,43%.
Neplatných hlasů bylo 6.
Přehled výsledků jednotlivých stran v Podivíně ve srovnání
s celostátními výsledky:
Strana
počet hlasů
ODS
518
ČSSD
418
KSČM
248
KDU−ČSL
146
Strana zelených
74

% Podivín
35,02
28,26
16,76
9,87
5,00

% ČR
35,38
32,32
12,81
7,22
6,29

Ostatní strany obdržely od 0 po 15 hlasů a pohybovaly se tak
pod úrovní 1% z celkového počtu zapsaných voličů. Podrobné
výsledky jsou vyvěšeny na informačních tabulích.
Stanislav Machovský, starosta
2

Podivínský

zpravodaj

O rekonstrukci kanalizace a čističky
odpadních vod /ČOV/ v Podivíně.

O prázdninových investicích

O akci, pro Podivín řádově za 150 milionů korun, z nichž 87% bude
hrazeno z dotace, kterou město získalo částečně z fondů Evropské unie
a částečně ze Státního fondu životního prostředí, jednáme více jak rok.
V první fázi bylo nutné zajistit kvalitní zpracování projektu, který byl
po konzultaci v orgánech ČR předložen ke schválení do Bruselu. Po
schválení došlo ke zpracování dokumentace k územnímu řízení a
k povolení stavby. V průběhu zajišťování této dokumentace jednali
pracovníci Vodovodů a kanalizací Břeclav s jednotlivými vlastníky
přilehlých nemovitostí o přípojkách na hlavní řad.
V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na bankovní ústav,
který pokryje zbývajících 13% chybějící částky. Pro Podivín to znamená
cca 10 milionů korun, kterými se musíme jako znečišťovatel podle regulí
EU na investici podílet. V období poloviny července bude vyhlášen tendr
na dodavatele stavby.
Vzhledem k tomu, že se množí ze strany obyvatel města dotazy na
možné termíny zahájení stavby, požádal jsem Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s., která je hlavním investorem stavby a projektovou společnost
AQUA PROCON s.r.o, která zpracovávala projekt rekonstrukce a
tendrovou dokumentaci o jejich poskytnutí.
Práce na přípravě rekonstrukce ČOV budou zahájeny podle
poskytnutého harmonogramu v měsíci září 2006. Ukončení stavby a
zahájení zkušebního provozu ČOV je plánováno na 1.7.2007. Zkušební
provoz bude trvat do 30.6.2008.
V říjnu 2006 by měly být zahájeny práce na rekonstrukci 1. části
stoky A6, což je úsek od ul. Husova, Revoluční po křižovatku ul. Sokolská
– Havlíčkova. Z tohoto úseku proběhne část bezvýkopovou technologií,
takže nedojde k porušení nových povrchů vozovky. Druhá část stoky
A6, tedy ulice Palackého a Komenského po prodejnu COOP Universal,
bude zahájena v dubnu 2007. Ukončení stavby kanalizace je plánováno
na měsíc září 2007.
Podrobnosti typu jak budou zajištěny příjezdy k jednotlivým
nemovitostem, jak budou provedeny přípojky, ve které části vozovky bude
veden výkop, kudy povedou případné objížďky, je jisté, že bude vyměněn
povrch vozovky Palackého a část Sokolské budou známy až po výběru
dodavatele stavby a po uzavření smlouvy s ním. Obyvatelé budou o vývoji
situace průběžně informováni.
Stanislav Machovský, starosta

V minulém zpravo−
daji jsem informoval
o dvou hlavních akcích,
které město bude
provádět a to rekon−
strukce topení na měst−
ské hale a s tím spojené
stavební úpravy a první
fáze modernizace škol−
ního hřiště.
V případě městské
haly již proběhlo výbě−
rové řízení a zakázku
získala firma GETEC
Klobouky s nabídkovou
cenou Kč 1.140.719,−. Práce byly zahájeny koncem měsíce května
demontáží starého topení. Na této akci se značnou měrou podíleli členové
TJ Slavoj Podivín a finanční výnos z odevzdaného železného šrotu zvýšil
příjmy v rozpočtu této organizace.
Stavební úpravy budou zahájeny po dokončení montáže topení a
jejich celková hodnota se bude pohybovat v řádu 1,5 milionu korun.
Výběrové řízení proběhne tak, aby stavební úpravy byly zahájeny
v období prázdnin. Do konce prázdnin, nejpozději do poloviny září, by
měly být úpravy, které budou sestávat ze zazdění části oken v malém
i velkém sále, instalace nových izolačních oken tamtéž, přestavby kotelny
a rozšíření malého sálu o nářaďovnu, hotovy.
Téměř současně bude zahájena první etapa rekonstrukce školního
hřiště. Podle již zpracované projektové dokumentace dojde v první fázi
k terénním úpravám, následovat bude instalace odvodu dešťových vod,
vybudování povrchů na běžecké dráze, volejbalovém hřišti, kopané,
prostor doskočiště do výšky a dálky, plochy pro vrh koulí. Součástí bude
i nové oplocení areálu a jeho osvětlení. Značnou finanční částku bude
představovat opěrná zeď mezi popsaným sportovním areálem a podstatně
níže položenými prostory pro tenisové kurty /dříve školní zahrada/, které
by měly být druhou částí budoucího multifunkčního sportoviště. Novela
o veřejných zakázkách nám na jedné straně pomohla tím, že posunula
hranici povinnosti vyhlásit veřejnou zakázku na 6 milionů korun, na straně
druhé nabytí platnosti tohoto zákona posunulo poněkud termíny
stavby.
Stanislav Machovský, starosta
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Informace pro občany od Policie ČR

O KAPLIČCE U JANOHRADU

V rámci prevence proti kriminalitě bychom Vás tímto chtěli opět
prostřednictvím Podivínského zpravodaje stručně seznámit s trestnou
činností v Podivíně za uplynulé období (naposledy jsme Vás informovali
v prosincovém vydání Zpravodaje).
V poslední době je velice aktuální a nebezpečná drogová proble−
matika mládeže a s tím související páchání další trestné činnosti. V této
souvislosti bychom chtěli upozornit hlavně rodiče, aby svým dětem
věnovali zvýšenou pozornost a v případě zjištění změn v chování u dítěte
(rozšířené zornice, zrychlené nebo zpomalené dýchání, hyperaktivita,
roztěkanost, při aplikaci drogy šňupáním posmrkávání – poruchy horních
cest dýchacích), aby co nejdříve s dítětem navštívili obvodního lékaře a
požádali o odběr tělních tekutin za účelem následné analýzy – maximálně
do 1. měsíce ode dne, kdy je dáno podezření z užití drogy. Tím se dá pak
snadno vyloučit nebo potvrdit užití drogy dítětem. V případě pozitivního
výsledku je pak nejlépe ihned navštívit odborníka – dětského psychiatra
(např. MUDr. Stehlíková z Břeclavi) a pokusit se spolu s ním vzniklou
situaci řešit. Čím dříve na užívání drog dítětem přijdete, tím větší je
šance na úspěšnou léčbu. V případě zjištění, odkud dítě drogu vzalo, o
tomto ihned informovat policii – bez Vaší spolupráce a svědectví má
policie mnohem menší šanci usvědčit pachatele a viníka vzniklé situace
– dealera, popř. výrobce drogy. V dnešní době není užívání drog nic
výjimečného ani u dětí od 8 let věku. Prosím Vás nepodceňujte uvedenou
problematiku, mnozí rodiče, kteří si byli téměř stoprocentně jistí, že jejich
dítě nemá s drogami žádné zkušenosti, byli po provedeném rozboru
u dítěte velice nemile překvapeni.
Velice rozšířeným druhem tr. činnosti je páchání majetkové
tr. činnosti na seniorech. Tito jsou častými obětmi podvodníků, kteří
pod záminkou prodeje různých věcí nebo také v poslední době častým
vymyšleným příběhem o příbuzném (vnukovi, vnučce, apod.), který je
posílá za nimi a žádá je o rychlou půjčku za účelem vyřešení nelehké,
samozřejmě také vymyšlené životní situace. Tímto bychom Vás chtěli
všechny požádat, abyste v případě setkání s podobnými lidmi nebyli
lhostejní a ihned zavolali na policii. Můžete tím zabránit páchání další tr.
činnosti třeba na Vašich sousedech a známých. Jsou také případy, kdy
pachatelé, kterým dveře od domu otevře starší osoba, tohoto využijí,
dveřmi ji vtlačí proti její vůli do domu, něčím ji zabaví a další
spolupachatelé mezitím prohledají dům a odcizí především po různých
skrýších uložené cennosti. Policie doporučuje především starším lidem
vybavit dveře do domů řetízkem (cena se pohybuje okolo 100,− Kč)
a dveře i v denních hodinách otvírat přes něj a v žádném případě, ať už
dotyčný tvrdí cokoliv, nikoho neznámého nevpouštět dovnitř.
Dále se poměrně často v naší oblasti vyskytují případy, kdy pachatel
bez použití násilí a jakéhokoli poškození překoná v nočních hodinách
neuzamčené vstupní dveře do domu – uzavřené pouze na tzv. kouli,
ve kterém klidně spí jeho obyvatelé, dům prohledá a odcizí všechno
cenné, na co narazí. Proti tomuto je možné se účinně bránit uzamykáním
dveří i v nočních hodinách na závoru (otočením klíče v zámku).

V sobotu 8.července 2006 ve 21.00 hodin bude slavnostně
odhaleno další místo Kristkovy podyjské glyptotéky − kaplička
u Janohradu s keramickým artefaktem Zrození a zároveň zatracení
koule. Tento v pořadí již osmý symbol řeky Dyje je součástí akce,
podporované hejtmany kraje Vysočina, Jihočeského kraje, Dolního
Rakouska, Jihomoravského kraje a Trnavského kraje. Jednotlivá
zastavení probíhají formou happeningů, na kterých vystupuje řada
umělců a uměleckých seskupení. Každé představení má svoji
neopakovatelnou atmosféru s řadou neočekávaných překvapení.
Na místě prvního zastavení u pramene Moravské Dyje v obci
Panenská Rozsíčka jsem se sešel s ostatními představiteli jednotlivých
měst a obcí, jejichž katastry řeka protéká. Během ranního úsvitu každý
z nás symbolickým darem přivítal zrod řeky Dyje. Novorozeně, které
tento zrod představovalo, poté bájný, sněhově bílý kůň Valmont odnesl
směrem k druhému zastavení v Jihočeském kraji. To se konalo o týden
později u Starého Hobzí a zazněla zde další skladba vynikajícího
českého skladatele Daniela Forró žijícího v Japonsku. Skladba je
součástí hudební básně Dyje komponované přímo pro tento projekt.
Třetí zastavení již probíhalo mimo hranice našeho státu v rakouském
městě Drosendorf.
Zatímco při prvním zastavení vycházelo slunce, druhé zastavení
bylo provázeno tak ukrutným deštěm, že jsme se všichni brodili po
kotníky ve vodě a bahně. Třetího zastavení jsem se z důvodů voleb
zúčastnit nemohl, ale předpokládám, že padal sníh. I přesto byla
představení režírovaná Lubo Kristkem ojedinělá a velmi působivá.
Lubo Kristek, který je ve světě i v České republice znám svými
mystickými happeningy, prožil většinu svého života v Německu a USA,
kde také vytvořil podstatnou část svého díla. Jednu z jeho největších
soch, osmnáctimetrový „Strom vědění“, lze spatřit v gymnáziu v ně−
meckém Landsbergu, mezi zajímavosti patří i nástěnný oltář o velikosti
7x10 metrů v kapli v německém Penzinku. Tvorba Lubo Kristka se
rozpíná přes sakrální plastiky, které jsou ponejvíce ve Španělsku a
v Itálii, přes sochy a obrazy v muzeích, parcích a dalších veřejných
prostorách, plastiky v architektuře (v České republice je např. Kristkovo
„Větrné poselství Karla Vlacha“ či jeho u nás snad nejznámější artefakt
– klavír balancující na jedné noze na špičce střechy nazvaný „Božská
pomíjivost tónu“) až po artefakty vzniklé přímo v happeninzích např.
v Turecku či Belgii. Projektem věnovaným řece Dyji splácí Lubo Kristek,
dle svých slov, svůj dluh řece, se kterou byli spjati jeho předkové a
při které již patnáct let sám ponejvíce žije a tvoří.

Nyní bychom Vás chtěli požádat o spolupráci při šetření dvou
aktuálních případů spáchaných v lokalitě města Podivína:
− v době od 19.30 hod. dne 26.5.2006 (pátek) do 08.30 hod.
dne 27.5.2005 bylo provedeno vloupání do areálu sběrných surovin
v Podivíně, kdy pachatelé odcizili měděné kabely, z místa odjeli dosud
nezjištěným vozidlem
− v době od 21.30 hod. dne 31.5.2006 (středa) do 07.15 hod.
dne 1.6.2006 dosud neznámý pachatel odcizil v Podivíně na ulici,
před domem zaparkované osobní mot. vozidlo Škoda Felicia combi,
tmavě modré metalízy.
Případné poznatky k uvedeným i dalším případům můžete zanechat
na MěÚ v Podivíně, popř. telefonicky informovat přímo Policii ČR
v Lednici na tel. čísle 519 340 126, při nepřítomnosti na tel. čísle
519 321 424 – Obvodním oddělení Policie ČR v Břeclavi.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří svými informacemi
přispěli k objasnění některých skutků, uvedených v prosincovém vydání
Podivínského zpravodaje v roce 2005, šlo především o krádeže
vloupáním do různých firem, ale i objektů k bydlení v Podivíně.
ppor. Řehák L.
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Na titulní straně Podivínského zpravodaje je program projektu,
který v době, kdy zpravodaj vyjde, bude téměř u svého konce. Přesto
bych Vás všechny rád pozval na akci, kterou podpořili nejenom
hejtmani všech výše uvedených krajů, ale hlavně zastupitelé města
Podivína, kteří pochopili její výjimečnost spojenou s oslavou řeky Dyje.
Řeky, která je pro mnohé podivínské patrioty symbolem jejich
příslušnosti k městu a výjimečnost, spojená také s propagací města
a jeho dobrým jménem. Po téměř osmi měsících boje s byrokracií,
nepřízní úřadů a také s některými jednotlivci nás všechny Podivínské
může těšit, že se zařadíme mezi místa, která spojuje nejenom řeka
Dyje, ale také společná myšlenka méně šedivého a barevnějšího
pohledu na okolní svět.
Stanislav Machovský, starosta

Podivínský

zpravodaj

ZÁKLADNÍ ŠKOLA − ŽIVOT ŠKOLY
Rozmisťovací řízení
v letošním roce

Slovo ředitele
Závěr školního roku 2005/2006 klepe na dveře. Jaký byl pro žáky a
pracovníky školy?
To záleží na přístupu žáka ke škole a plnění si školních povinností.
Mnozí využili možnost zapojit se do mimoškolních aktivit, nabídli jsme
jim celkem 24 zájmových kroužků v různých zajímavých činnostech.

Výchovně−vzdělávací výsledky za II. pololetí:
Prospěch: vyznamenaných 132 žáků − 59 %, neprospělo 7 žáků − 3,2 %
Chování: velmi dobré 208 − 94,5 %, uspokojivé 6 − 2,75 %, neuspokojivé
6 − 2, 75 %
Pochvaly: třídního učitele žáků − 41,4 %, ředitele školy 27 − 12,3 %
Důtky:
třídního učitele 1 žák − 0,5 %, ředitele školy 7 − 3,2 %
Absence: omluvená celkem 14 551 (průměr na žáka 66 hod., neomluvená
50 hodin
Vedle náročných úkolů ve výchovně−vzdělávacím procesu se učitelé
zapojili do dalších akcí, kterých se nejen zúčastnili, ale mnohé z nich
sami pořádali a tím přispěli k dobrému jménu školy a reprezentaci našeho
města. Mimo jiné pro vás připravili dvě významné akce. Aby vám přiblížili
atmosféru a „život“ školy. Podle mého soudu a vašeho ohlasu měly „Den
otevřených dveří“ a „Školní akademie“ velký úspěch.

Školní hřiště
V prosincovém Zpravodaji jsem přál naší škole rekonstrukci školního
hřiště. Díky vstřícnému přístupu starosty města Stanislava Machovského,
rady města a zastupitelstva je vše na dobré cestě a můžeme se těšit na
nový sportovní areál. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli
na realizaci tohoto velmi náročného a prospěšného projektu.
(Víc o školním hřišti v příspěvku O prázdninových investicích)

Co nás čeká v příštím školním roce
Od 1. září 2006 odchází paní učitelka na mateřskou dovolenou a na
její místo přijde nová paní učitelka s aprobací anglický jazyk − hudební
výchova.
Do první třídy pravděpodobně nastoupí 35 prvňáčků, kteří budou ve
dvou třídách. Jistě se těší na nové kamarády a paní učitelku Mgr. Annu
Rackovou a Mgr. Janu Mrázovou.
Celý pedagogický sbor čeká velmi náročná práce. Vedle obvyklých
úkolů i tvorba školního vzdělávacího programu.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
pro účely získání nové dávky státní sociální podpory „Příspěvek
na školní pomůcky“ potřebujete prokázat přijetí vašeho dítěte
do školy, a to pravomocným rozhodnutím o přijetí dítěte k povinné
školní docházce. Proto je nutné, než půjdete žádat o tento příspěvek,
aby na rozhodnutí, které předkládáte, byla vyznačena jeho právní
moc. Tuto právní moc vám vyznačíme na sekretariátu naší školy.

Velké díky
Závěrem chci poděkovat pedagogům naší školy za náročnou práci.
Díky všem provozním zaměstnancům za skvělou práci při údržbě školy.
Díky patří vám všem, kteří přímo nebo nepřímo pomáháte ZŠ Podivín.
Mgr. Miroslav Cagášek

V letošním školním roce jsme rozmisťovali 22 žáků 9. ročníku, 3 žáky
z 8. ročníku a jednoho žáka ze 7. ročníku. Také jsme rozmisťovali
2 žákyně z 5. ročníku do víceletého gymnázia.
Všichni žáci byli přijati. Na střední školy půjde 64 % žáků, 36 % na
střední odborná učiliště. V letošním roce jsme museli podle zákona psát
hodnocení na jednotlivé žáky.
Ve výchovném poradenství jsme řešili různé problémy žáků s pomocí
pedagogicko−psychologické poradny. Problémy, se kterými jsme se
setkali, se týkaly poruch učení, případně poruch chování. Problémy, které
musíme řešit, se týkají náznaků šikany, vulgární mluvy žáků, drzého
vystupování, problematiky zdravení, případně kouření.

Na které školy nastoupí naši vycházející žáci
po prázdninách?
9. A
Blahovec Jan
Dudáš Radim

SOU Hustopeče, obor lakýrník
SOU strojírenské a elektrotechnické, obor obráběč
kovů
Jankovič Ondřej
SOU Břeclav, obor zámečník
Jordán Lukáš
SPŠ a SOU Břeclav, obor logistika
Kern Zdeněk
SOU Hustopeče, obor zedník
Křivánek Radek
SPŠ a SOU Břeclav, obor mechanik elektr. zařízení
Martečík Tibor
Kostka Vsetín, obor podnikatel cestovního ruchu
Mičík Libor
SPŠ Břeclav, obor informační technologie
Němec Rudolf
SPŠ a SOU Břeclav, obor mechanik elektr. zařízení
Prokeš Radim
SOU Hustopeče, obor instalatér
Sádlo David
ISŠ Brno, obor obráběč kovů
Studený Tomáš
SPŠ Břeclav, obor informační technologie
Čápková Veronika SPŠ a SOU Břeclav, obor logistika
Gálová Lucie
Obchodní akademie Břeclav, ekonomické lyceum
Gálová Markéta
SPŠ stavební Brno, obor pozemní stavitelství
Helešicová Romana Obchodní akademie Břeclav
Kadlecová Aneta
Gymnázium Velké Pavlovice
Kolaříková Kristýna Soukromá zdravotnická a managerská škola Břeclav
Levčíková Michaela SOŠ a SOU informační Brno, obor manipulant pošt.
provozu
Michlová Klára
Střední zdravotní škola, obor zdravotnický asistent
Rosáková Jana
SPŠ stavební Brno, obor pozemní stavitelství
Takáčová Jolana
SOU Strážnice, obor operátor
8.A
Dac Otto
Krajča Jakub
Sedláček Antonín

SOU Bzenec, obor mechanik lesnické výroby
SOU Hustopeče, obor lakýrník
SOU Hustopeče, obor zedník

7.A
Kodar Miroslav

SOU Hustopeče, obor instalatér

5.A
Kingová Jana
Gymnázium Hustopeče, osmileté gymnázium
Moravčíková Veronika Gymnázium Hustopeče, osmileté gymnázium
Mgr. Ladislav Richter

Ocenění nejlepších žáků
naší školičky
Jak je již tradicí, i v letošním školním roce učitelé vybírali nejlepšího
žáka na Cenu starosty města. Snažíme se vybrat takového žáka, který
si nejen plní zodpovědně své školní povinnosti, ale také reprezentuje
školu na soutěžích, olympiádách a svým vystupování na veřejnosti
přispívá k dobrému jménu naší školy.
Cenu starosty města převezme Tomáš Valíček z 8. A. za výborný
prospěch po dobu školní docházky a za úspěšnou účast v olympiádách
(zeměpisná olympiáda, matematická olympiáda).
Cenu starosty může získat jen jeden, ale ocenění si zaslouží více
žáků, proto bývá předávána také Cena ředitele školy. Letos ji obdrží tito
žáci:
I. stupeň: Markéta Halmová a Jakub Sicha z 5. A
II. stupeň: Markéta Gálová z 9. A.
5
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Školní akademie
Čas plyne jako voda a po dvou letech opět proběhla „školní akademie“, kterou
mohli obyvatelé města Podivína zhlédnout 17. května v sále Besedního domu. Více
než polovina žáků naší školy pod vedením svých učitelů pro vás připravili pestrou
podívanou. Mladší žáci se pochlubili, jak umí zpívat, tančit, recitovat, cvičit a imitovat
hudební skupinu. Starší žáci ukázali, že umí nejen dobře zpívat a cvičit, ale i sami tvořit.
V pěveckém vystoupení zazněly vlastní skladby, zdramatizovali slohovou práci a celým
pořadem měli průvodní slovo. Potěšilo nás, že se do programu zapojili i bývalí žáci,
kteří společně s našimi současnými žáky připravili zajímavé vystoupení, ve kterém nás
obeznámili se svým zajímavým druhem zábavy (break dance).
Účinkující, učitelé a cvičitelky si velmi cení vás, spoluobčanů, kteří jste se ve vel−
kém počtu (i přes špatné počasí) přišli podívat a svým spontánním projevem přispěli
k výborné náladě. To nás zavazuje a motivuje pro další ročník školní akademie.
Mgr. Miroslav Cagášek

Country tanec (4. A) – Mgr. Z. Floriánová, pí. V. Holubová

Písmenka (1. A a 1. B) – Mgr. A. Racková, Mgr. M. Poláchová
Pásmo o zemi (5. A) – Mgr. J. Mrázová

6

Sluníčka (2. A) – Mgr. M. Šilhanová

Školní hudební skupina

Švestkový knedlík (3. A) – Mgr. J. Malinová

Červená karkulka (6. A) – Mgr. J. Harnušková

Podivínský

zpravodaj

Předpověď počasí (7. A) – Mgr. L. Nedělová

Pod vodou – Mgr. Z. Horníčková

Soutěže a olympiády:
Matematika
Pythagoriáda
Matematická olympiáda – školní kolo
Matematická celostátní soutěž − Benjamín, Kadet
Cvrček, Klokánek
Český jazyk
Olympiáda z českého jazyka – školní a okresní kolo

Taneční aerobik ( sokol. skladba) – pí. M. Neuhauserová

II. stupeň
II. stupeň
II. stupeň
2.− 9. ročník
II. stupeň

Fyzika
Astronomická olympiáda – školní a okresní kolo
Archimediáda – školní kolo
Fyzikální olympiáda – školní a okresní kolo

II. stupeň
II. stupeň
II. stupeň

Zeměpis
Zeměpisná olympiáda – školní kolo, okresní kolo

II. stupeň

Německý jazyk
Olympiáda z německého jazyka – školní a okres. kolo II. stupeň
Tělesná výchova
Štafeta E. Zátopka
Florbal – okresní a krajské kolo
Coca cola cup – fotbalový turnaj
Sportovní gymnastika – školní, krajské kolo
Závod v přírodě – krajské a republikové kolo
Vánoční turnaj v malé kopané
Vánoční turnaj ve florbalu
Turnaj v armwerstllingu
Turnaj ve fotbale
Plavecké závody
Vybíjená – okrskové a okresní kolo
Atletický trojboj

I. a II. stupeň
II. stupeň
II. stupeň
II. stupeň
5. – 9. ročník
II. stupeň
II. stupeň
II. stupeň
6. – 9. ročník
3. – 5. ročník
4. – 5. ročník
3. – 5. ročník

Úspěchy našich žáků v soutěžích
Brea dance – Mgr. L. Richter

Olympiáda z německého jazyka
− Barbora Skřečková v okresním kole 2. místo
Sportovní gymnastika
− Michaela Janková v krajském kole 4. místo

Výtvarné soutěže ve šk. roce 2005/2006
Tak jako každý rok i letos se některé děti 1. stupně zúčastnily
výtvarných soutěží. Nabídky jsou stále pestré a děti si mohou z daných
témat vybrat ta, která je baví a mají o ně zájem. Letos byla tato témata:
Příroda kolem nás
Můj oblíbený strom
Mladý módní návrhář

− zasláno 6 prací žáků 4. třídy
− skupinová práce žáků 3. ročníku
− soutěž proběhla v měsíci březnu

Umístění:
1. místo − Kristýna Líčková (3. roč.) v kategorii A − Modely sportovní
3. místo − Martina Hanáčková (4. roč.) v kategorii B − Modely společenské

Co si vyprávěly klapky v klavíru (7. B) − Mgr. P. Schallenbergerová

Obě výherkyně obdržely diplom a věcné ocenění. Doufáme,
že v příštím školním roce budeme ve výtvarných soutěžích pokračovat a
navazovat na úspěchy, kterých děti v soutěžích dosahují.
Mgr. Zlatka Floriánová
7

Podivínský

Poděkování Železářství Hřebačka

Atletický trojboj pro základní školy

Před čtyřmi lety se na konci školního roku objevilo ve výloze nákupního
střediska tablo. Tehdejší deváťáci ani netušili, že tím nastartovali novou tradici
naší školy.
Když deváťáci zvažovali, kam svá tabla umístit, rozhodnutí padlo v posledních
třech letech na výlohu železářství u Hřebačků. Chtěla bych touto cestou poděkovat
panu Hřebačkovi i zaměstnancům železářství za to, že nám vždy ochotně vyšli
vstříc a poskytli nám pro naše tabla prostor ve výloze. Pavla Schallenbergerová

Exkurze, besedy a jiné akce:
Stolařství
Úřad práce Břeclav – volba povolání
Pizzerie
Výchovný koncert (Malé dějiny hudby)
Sportovně−naučné dopoledne
Plavání
LVK
Návštěva kina
Renesanční vojenství
Vánoční výstava
Vánoční zpívání na schodech
Velikonoční výstava (Rajhrad)
Den otevřených dveří 22.10. 2005
Školní akademie
17.05. 2006
Planetárium Brno
Plavání
Dopravní výchova
Návštěva knihovny
Městské divadlo Brno
Divadlo Polárka
Hudební pořad „Gajdoši“
Hudební pásmo dechových nástrojů
Divadlo „Tetiny“
Návštěva rodičů ve vyučování
Vánoční pásmo
Vánoční pásmo pro seniory (Penzion Podivín)
Beseda o myslivosti
Výtvarná soutěž – Příroda kolem nás
Pěvecká soutěž v anglickém jazyce
Výtvarná soutěž – Mladý módní návrhář
Výtvarná soutěž – Můj oblíbený strom
Soutěž v pexesu

8. ročník
8. a 9. ročník
9. ročník
II. stupeň
I. a II. stupeň
7. ročník
II. stupeň
7. ročník
I. a II. stupeň
8. ročník
I. a II. stupeň
8.ročník
I. a II. ročník
I. a II. ročník
4. a 5. ročník
2. a 3. ročník
4. a 5. ročník
1. a 2. ročník
1. a 5. ročník
1. a 2. ročník
1. a 2. ročník
1. – 5. ročník
1. a 2. ročník
1. ročník
I. stupeň
1. a 5. ročník
I. stupeň
3. a 4. ročník
3. – 5. ročník
3. a 4. ročník
3. ročník
I. stupeň

Akce pořádané žáky:
Diskotéka (3x)
Miss

II. stupeň
I. stupně

Závod v přírodě
Ve čtvrtek 4.5. 2006 připravili učitelé pro žáky 5.−9. ročníku soutěž
v přírodě „Medvědí stezku“.
V okolí „Šutráku“ bylo pro ně připraveno 8 stanovišť, na kterých museli
prokázat nejen všeobecné vědomostní znalosti, ale i ruční dovednosti.
Celkem na trať vyběhlo 54 dvojic ve dvou kategoriích chlapců a děvčat. První
dvě hlídky postoupily do krajské kola, kde byly velmi úspěšné a vybojovaly
postup do republikového kola v Liberci, které se uskutečnilo ve dnech
2.6. – 4.6. 2006. Ve velké konkurenci se jim již tak nedařilo, ale i přesto
odjížděli s novými zkušenostmi a dobrým pocitem.
Výsledky: Starší děvčata I.:
P. Buchová, M. Horáková
1. místo – školní kolo
1. místo – krajské kolo
14. místo – republikové finále
J. Galliková, N. Richterová
2. místo – školní kolo
9. místo – krajské kolo
Starší děvčata II.:
M. Gálová, K. Poláchová
1. místo – školní kolo
3. místo – krajské kolo
M. Konfráterová, M. Kršková 2. místo – školní kolo
8. místo – krajské kolo
M. Ptáčková, A. Nosková
3. místo – školní kolo
6. místo – krajské kolo
Starší žáci I:
L. Stojkovič, L. Jochman
1. místo – školní kolo
1. místo – krajské kolo
T. Halm, V. Šemora
2. místo – školní kolo
2. místo – krajské kolo
14. místo – republikové finále
8

zpravodaj

− okresní kolo −
Dne 6. 6. 2006 se žáci naší školy zúčastnili atletického trojboje.
Pořadatelem byla ZŠ Břeclav, Kupkova 1.
Závody se konaly na stadionu TJ Lokomotivy Břeclav. Soutěžilo se
ve dvou kategoriích: 2.−3. třídy a 4.−5. třídy.
V každé kategorii byli zastoupeni 2 chlapci a 2 dívky. Naši školu
reprezentovali tito žáci:
Filip Hrubý, Daniel Kadlec, Veronika Novosadová, Nikola Čechová –
všichni 3.A, Michal Veklyuk, Barbora Zezulová – 4.A, Lukáš Stojkovič,
Markéta Huňová – 5.A. Vedli si nadmíru dobře a odjížděli s těmito
oceněními:
Markéta Huňová – 3. místo ve skoku dalekém
Nikola Čechová – 2. místo za hod míčkem
Veronika Novosadová – 3. místo v běhu na 50 m
Veronika Novosadová – 1. místo ve skoku dalekém
Daniel Kadlec − 1. místo v běhu na 50 m
Veronika Novosadová při součtu celkového bodového ohodnocení
navíc získala 3. místo Přeborníka okresu.
Ani ostatní se v soutěži neztratili a někde je od „medailových pozic“
opravdu dělil jen příslovečný fous.
Mgr. Jana Malinová

Naši reprezentanti v atletice

Plavání
Dne 28.11. 2005 jsme se zúčastnili v Břeclavi plaveckých závodů „O
putovní pohár plavecké školy Delfín“. Naši školu reprezentovali tito žáci
a žákyně:
1. kategorie (3. − 4. třída): N. Judexová, A. Rylková, Z. Horáková,
F. Hrubý, M. Barvík, P. Kučera
2. kategorie (5. třída): M. Huňová, B. Horehleďová, K. Blatová.
A. Takáčová. L. Jochman, J. Štěpina, M. Steinbacher, L. Stojkovič
Každý závodník plaval libovolným způsobem 50 m. Poté následovala
štafeta (8x25m) ve složení: N. Judexová, A. Rylka, F. Hrubý, M. Barvík,
M. Huňová, B. Horehleďová, M. Steinbacher, L. Jochman. Ve štafetě
jsme pro naši školu vybojovali výborné 3. místo. Mgr. Miriam Šilhanová
Starší žáci II.:
T. Švrček, P. Bartošík
A. Plundrák, J. Šemora

1. místo – školní kolo
10. místo – krajské kolo
2. místo – školní kolo
2. místo – krajské kolo
19. místo – republikové finále

Medvědí stezka

Podivínský

zpravodaj

Školní výlety
Že se blíží konec školního roku poznáme nejen podle zvýšené snahy
žáků ještě na poslední chvíli si opravit známky na vysvědčení, ale i podle
zvýšené neúčasti učitelů a žáků ve škole, kteří společně vyjeli poznávat
krásy naší vlasti. Avšak nejde jen o poznávání, pro mnohé z žáků je to
forma odměny za jejich úsilí v průběhu školního roku.
1. A
1. B
2. A
3. A
4. A
5. A
6. A
7. A
7. B
8. A
9. A

Hrad Veveří
Hrad Veveří
ZOO Jihlava
ŠvP Rekreační středisko Prudká
ŠvP Rekreační středisko Prudká
ŠvP Dolní Bečva
Rekreační středisko Baldovec (Moravský
Rekreační středisko Baldovec (Moravský
Rekreační středisko Baldovec (Moravský
Rekreační oblast Mlýnky
Rekreační středisko Baldovec (Moravský

kras)
kras)
kras)
kras)

Mgr. Miroslav Cagášek

Škola v přírodě – PRUDKÁ
Letošní Školu v přírodě jsme koncipovali tak, aby žáci byli vedeni ke
komplexní výchově celé osobnosti, abychom mohli rozvíjet to, na co
v obvyklé školní docházce nezbývá čas. Chtěli jsme dát šanci všem
dětem, i těm zakřiknutým a nesmělým, úkoly a hry byly vybírány tak, aby
vyhovovaly všem, nejen těm nejrychlejším, nejsilnějším a nejodvážnějším.
Počasí bylo sice chladné, ale naštěstí nepršelo a stanovený program byl
splněn, pouze v jednom případě jsme použili náhradní řešení. A co jsme
u dětí rozvíjeli a snažili se je naučit? Posuďte sami:

Cesty za poznáním – Zubštejn, Vírská přehrada, románský kostelík
ve Vítochově, Bystřice nad Pernštejnem, Předklášteří − Porta coeli,
muzeum s expozicí kovářství, Lužičtí Srbové a výstavou minerálů,
Tišnov− ZŠ 28. října – výstava o floře, fauně a mineralogii na hoře Květnici,
hrobka Pernštejnů, Lichtenštejnů a Mitrovských v Doubravníku, hrad
Pernštejn
Spolupráce ve skupině – cesta za pokladem
Všímavost, pozornost – hra Upír
Vzájemné respektování, překonávání překážek a strachu
z neznáma – noční hry
Hra fair play− hra Ano, ne, nevím
Umění se navzájem pobavit – táborový oheň
Strava i ubytování byly na velmi dobré úrovni. Děti měly na pokojích
zatopeno každé ráno i večer – spaly v teple. Sponzorské dary od rodičů
byly využity a letos si jich děti užívaly opravdu v nebývalé míře.
Všem, kteří nám je poskytli, tímto děkujeme. Zvláště musíme poděkovat
paní Judexové, která nám darovala částku 2000,− Kč. Ta byla využita
na vstupné pro všechny děti na hrad Pernštejn.
Personální obsazení ( Mgr. Jana Malinová – hlavní vedoucí a
vychovatelka, Mgr. Zlatka Floriánová – vychovatelka, Věra Holubová –

zdravotnice, Gustav Malina – vychovatel, Petr Florián – vychovatel) bylo
velmi ideální pro tuto školní akci a rozhodně musím dementovat
nepravdivou, ničím nepodloženou a nebezpečnou fámu, kterou roznášel
jeden z rodičů, že jako vychovatele máme opilce. Kdyby přišel na třídní
schůzku, kde se jednalo o Škole v přírodě, měl by možná přesnější
informace. Naopak musím říci, že práce všech byla velice náročná a
zodpovědná a v celkovém výsledku si jejich výkonu velice vážím.
Hlavním cílem bylo přivézt děti zdravé, spokojené, s bohatými zážitky
a to se myslím ve velké míře podařilo.
Mgr. Jana Malinová
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Baldovec
Již od ledna třídní učitelé většinou uvažují o tom, kam s žáky vyrazí
na školní výlet (pokud se vůbec rozhodnou na nějaký školní výlet jet).
Nádherných míst je u nás spousta, ale co se může zdát atraktivní a
jedinečné pro učitele, nemusí být totéž v očích čtrnáctiletých, patnácti−
letých žáků. A vyloví−li pak člověk po letech v paměti vzpomínku na školní
výlet, většinou se mu vybaví něco jiného, než poutavý výklad při prohlídce
zámku či sbírka exponátů v muzeu.
Chtěli jsme letos žáčkům nabídnou výlet netradiční, takový, aby jim
těch vzpomínek v paměti utkvělo o něco víc. Proto jsme se s kolegy
Lenkou Nedělovou, Ladislavem Richterem a Janou Leblochovou rozhodli,
že zamíříme do Moravského krasu do rekreačního střediska Baldovec,
centra adrenalinových sportů. Už při prohlídce internetových stránek jsme
se nažhavili u fotografií lezecké stěny, lanového centra, paintballu, hřiště
na plážový volejbal. To vše navíc v nádherném prostředí uprostřed
kopečků a jehličnatých lesů.
Se staršími žáky jsme školní výlet naplánovali na 4 dny, šesťáci měli
výlet o den kratší, dojeli za námi až v úterý. Hned odpoledne si nás vzali
do parády instruktoři, nakšírovali nás do sedáků a vybavili nás ochrannými
helmami. Lanové centrum, kde jsme ve výšce pěti metrů přecházeli
ocelová lana natažená mezi vysokými kůly, přešlapovali po zavěšených
houpačkách a pohyblivých kládách, vypadalo dost nebezpečně. Počáteční
panika z obličejů všech rychle mizela a po dvou hodinách jsme už
dokazovali, že prapředchůdcem člověka byl lidoop. Užili jsme si také
lezeckou stěnu (svaly na rukou už nám vypovídaly poslušnost) – nej−
lepšími šplhavci se stali Jan Blahovec, Jakub Zezula a Miloš Polách,
kteří pokořili vysokou lezeckou stěnu.
Následující den byl kritický – čekala nás prohlídka Sloupsko−
šošůvských jeskyní (to by ještě nebylo tak strašné), ale hlavně několika−
kilometrová cesta v osmadvacetistupňovém horku (jeden ze zážitků, na
který se fakt nezapomíná). Naštěstí jsme měli v areálu Baldovce bazén,
který jsme dost často okupovali. V podvečer pak čekal žáčky další adre−
nalin – oblékli se do maskáčů, vybavili se helmami a plynovými pistolemi
a zmizeli v lese (šesťáci v mundúrech vypadali jako armáda pro boj
ve vysoké trávě). Čekal nás paintball – sport, kdy z pistolí střílíte kuličkami
naplněnými tekutinou, která je obarvená potravinářským barvi−

vem, po druhém družstvu.
V armádě by se jako špioni
a průzkumníci určitě
uplatnili Aleš Plundrák
a Jan Petřík, kteří nejen
obešli nepřítele zezadu,
ale navíc členy družstva
protivníka zezadu nemilo−
srdně vystříleli.
Kluci nepřišli ani o fot−
balové zápasy mistrovství
světa – v restauraci byla
nainstalovaná velkoplošná
obrazovka.
Když jsme se při zpá−
teční cestě domů dívali na
spokojené, i když horkem
umořené tváře žáčků,
mohli jsme my, učitelé, mít
pocit, že tento výlet se
opravdu vydařil.
Pavla Schallenbergerová
10

Podivínský

zpravodaj

Vzpomínka na školu v přírodě
Již počtvrté se žáci 5. třídy se svou třídní učitelkou vypravili do školy v přírodě.
Poprvé to bylo dokonce již v prvním ročníku ZŠ, pak ve druhém, čtvrtém a teď v pátém.
Jakoby symbolicky na rozloučenou před odchodem na II. stupeň.
Procestovali jsme spolu již kus Moravy − od Českomoravské vysočiny, přes Chřiby,
Beskydy až po podhůří Jeseníků. Ne vždy to byla legrace a lehkost bytí. Někdy nás
zaskočilo stonání, někdy nevlídnost počasí, jindy ne příliš chutná strava nebo neútulné
ubytování. Jenomže všechno jsme překonali hlavně také díky tomu, že jsme byli dobrá
parta a byli jsme jeden za všechny a všichni za jednoho. Tímto heslem jsme se totiž
občas řídili a dodávali si odvahu.
V letošním školním roce 2005/2006 jsme se rozjeli do Beskyd na Dolní Bečvu.
Nebylo daleko na Radhošť, Pustevny, do Rožnova pod Radhoštěm, do Štramberka.
Trávili jsme zde pět dní od 29.5. do 2.6., bohužel za každodenního deště a chladna. Ale
když děti před odjezdem domů hodnotily tento pobyt, shodly se, že navzdory počasí
ničeho nelitují a že se v žádném případě nenudily.
Co jsme si naplánovali, to jsme i splnili: vycházky do beskydské přírody, celodenní
výlet do Rožnova pod Radhoštěm spojený s návštěvou Muzea v přírodě a plaveckého
bazénu s tobogánem, sportovní, výtvarné, znalostní a dokonce „spisovatelské“ soutěže,
maškarní rej, noční stezku odvahy (mezi námi − ale nikomu to neříkejte − hrdinové jsou
hrdinové), hry pro rozvoj osobnosti a nejvíce vytoužené diskotéky. Zvládli jsme i mate−
matiku a český jazyk. Ale nejen to. Co v plánu nebylo, bylo uzavírání nových přátelství
se žáky ze Základní školy ve Valaškém Meziříčí, a když přišlo na loučení, snad ukápla
i nějaká slzička. Jediné, co jsme si nemohli dopřát, byl táborák s opékáním špekáčků.
A to zase jen a jen díky nevlídnému počasí.
Pobyt ve škole v přírodě dětem přinesl mnoho poznatků. Naučily se, jak za určitých
okolností spolu komunikovat, je překonávat překážky, naučily se spolupracovat,
vzájemně se pochopit, jak čelit manipulaci a mnoho dalších věcí důležitých pro další
život. A já, jako třídní učitelka, jsem měla možnost sledovat, jak se děti za to pětileté
období změnily.
Závěrem chci velmi poděkovat za vydatnou a obětavou pomoc svým dvěma spolu−
pracovnicím paní Mgr. Anně Rackové a paní Ivaně Machovské, bez kterých bychom se
s dětmi neobešli. Připravily hezké soutěže, staraly se o zábavu, každé ráno hodnotily
pořádek na pokojích a pečovaly o zdraví dětí. Velký dík patří také rodičům, kteří nám
poskytli sponzorské dary a tím pomohli zabezpečit chod školy v přírodě i z hlediska
věcných darů a odměn do různých soutěží. Jsou to: Pešlovi, Jochmanovi, Blatovi,
Sichovi, Halmovi, Horehleďovi, Hyršovi, Důbravovi a Štěpinovi.
A na úplný závěr patří poděkování všem rodičům za pětiletou spolupráci a přání
jejich dětem a mým téměř už bývalým žákům: do dalších let hodně štěstí, radosti,
klidu, pěkných zážitků, školních a osobních úspěchů. Mgr. Jana Mrázová, tř. učitelka
A ještě dvě ukázky ze školy v přírodě žáků páté třídy. Ve „spisovatelské“ soutěži měli
vymyslet příběh, ve kterém se musí vyskytnout těchto deset slov: běžec, sto, vzadu,
dosáhnout, do, dráha, čtyři, šťastně, na, podniknout. Slova mohla být použita v
jakémkoli tvaru. Jak se to dětem povedlo, můžete posoudit sami a také daná slova
vyhledat.
Televizní noviny
Dobrý den, je úterý 19.30 hodin. Vítáme vás u televizních novin.
Určitě znáte běžce Lukáše Stojkoviče, který uběhl za čtyři sekundy sto metrů. Tím
dosáhl nový rekord.
Minulý týden doletěl do České republiky největší milionář na světě, Luboš Jochman.
Prožil tu hezké chvíle. Moc se mu tu líbilo. Včera šťastně odletěl domů.
Martin Pešl si pořídil závodní auto. Zdolal těžkou dráhu. Chtěl by podniknout těžší,
ale to mu stát nedovolil, prý až bude zkušenější. Automobil navržený Andreou Takáčovou
má vzadu značku za jeden milion a je na prodej. Zatím se o něj hlásí pět zájemců.
Doufáme, že jich bude víc. Slečně Takáčová přejeme v její práci hodně úspěchů.
Už se blíží konec našich televizních novin. Pro dnešek na shledanou a těšíme se
příště.
Vaše moderátorky: paní Kingová, Halmová a Horehleďová
Pohádka o běžci
Byl jednou jeden běžec a ten přeběhl sto polí a hor. Nevěděl, co podniknout, aby
překonal svůj rekord. Najednou si vzpomněl na své sedmimílové boty. Teď mohl
dosáhnout největšího rekordu. Jenomže v polovině dráhy zakopl a byl až poslední
vzadu. Byl z toho moc nešťastný a smutný. Vtom pomyslel na své sedmimílové boty a
doběhl do cíle jako první. Vyhrál zlatou medaili a tvářil se šťastně. Dostal moc peněz a
koupil si svou vysněnou vilu. Čtyři závodníci mu záviděli, protože si nemohli koupit
takovou vilu jako on.
J. Dac, E. Ptáček, L. Jochman

12. YMCA
−

SKAUTSKÝ ODDÍL

SKAZA 2006 aneb SKAUTSKÝ ZÁVOD
Již potřetí se všechny YMCA−SKAUTSKÉ oddíly našeho
sdružení sjely na třídenní sraz, který se uskutečnil na našem
tradičním místě na Březníku u Lamberka. A že se nás tam
sjelo! Rovných 92 plus 3 mimina. I když předpověď počasí
nebyla vůbec příznivá, nakonec počasí přece jen vyšlo téměř
na jedničku. Deštivé noci alespoň prověřily naši připra−
venost tábořit kdekoliv a kdykoliv. Nutno ovšem přiznat, že
v této zkoušce neobstáli úplně všichni. Ti mokří pak vzali
zavděk chatkami a suchým oblečením svých kamarádů.
Letošní ročník ale nebyl jen ve znamení sušení mokrých
stanů a spacáků. Naopak. Třetí SKAZA byla plná společných
her a hříček, výroby ptačích hnízd, legrace a stavění lidské
pyramidy. Poněkud zvláštní náplň programu, říkáte si asi.
Abychom to uvedli na pravou míru. Ptačí hnízda jsme
nestavěli na stromě, ale vyráběli z provázku a lepidla.
A věřte, že některé výtvory byly opravdu povedené. Do hnízd
potom hráči po lese lovili různobarevné ptáčky, které jim
plašili meruňkoví a pekelní záškodníci. A lidská pyramida?
Tu stavěli sedmičlenné družinky na deskách 50 x 50 cm.
Byla to opravdu pěkná podívaná! Vše záleželo na dobře
zvolené taktice a taky velikosti hráčů. Zatímco někteří se
jen pevně obejmuli a bylo to, někteří museli vytvořit ze svých
těl i několik pater. Tohle samozřejmě nebylo zdaleka
všechno. Ještě jsme si pohráli s vršky od PET lahví,
zaskládali si puzzle, zahráli si na novináře a dokonce byli
i v divadle. V neděli
byl naplánovaný závod
„Život s batoletem“,
který připravily skaut−
ské matky s dětmi, ale
pro vytrvalý déšť se
bohužel neuskutečnil.
Třeba někdy příště.
Místo závodu tedy při−
šlo vyhodnocení a roz−
dání cen. Pak už se jen
balilo a hajdy na vlak.
Loučení bylo smutné a
neveselé, ale aspoň se
můžeme těšit na další
rok.
Vedení
12. YMCA−
SKAUTSKÉHO
ODDÍLU PODIVÍN

Školní družina
Ve školním roce 2005−2006 navštěvovalo školní družinu 46 dětí. V září a
říjnu jsme využili pěkného počasí a uspořádali jsme několikrát sportovní soutěže,
turnaj v kuličkách, děti hledaly poklad. Vycházek jsme využili i ke sběru přírodních
materiálů, ze kterých jsme pak vyráběli korálky, různé postavičky, obrázky.
V družině se věnujeme výtvarné tvorbě, modelování z JOWI hmoty, kůže,
moduritu, těsta, sádry, pěnovky, plsti, … Učíme se základům šití, savování,
malujeme barvami na sklo, zdobíme perníčky, děláme razítka z brambor, gumy,
jablíček, … Hrajeme hry v kolektivu, soutěžíme v různých sportovních disciplínách
v tělocvičně, na hřišti i ve třídě. Luštíme hádanky, křížovky, rébusy.
Činnost dětí na konci měsíce vyhodnocujeme a vítězové obdrží drobný dárek.
S dětmi jsme navštívili městský úřad a knihovnu. Pravidelně se staráme o propagaci
činnosti školní družiny na nástěnce na městském úřadě.
vychovatelky ŠD
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Den dětí na farním dvoře
Výprava s lovcem Pampalini
Již tradičně se u příležitosti Dne dětí na farním dvoře konalo
odpoledne plné her. Letos to bylo v neděli 4. června. Snad kvůli rozmarům
počasí, neboť ten den neustále přeprchalo, nebyla účast tak hojná, jako
vloni. Nálada však nebyla o nic horší. Odpoledne se totiž krásně vyčasilo,
svítilo sluníčko a dobrá nálada také nechyběla. Děti opět plnily
přichystané úkoly, a tak se naštěstí dostaly z Afriky zpět domů do Podi−
vína. O tom, že si příští rok nemáte nechat tuto akci ujít snad trochu
svědčí i fotografie.

O podivínských vinařích
Dne 16.4.2006 proběhla v našem městě tradiční výstava vín, která se již
stala neodmyslitelnou součástí oslavy velikonočních svátků a trvale zůstává akcí,
která propaguje naše město.
Návštěvnost byla nad očekávání velká, a proto se místní sdružení vinařů
rozhodlo po dohodě s městem rozšířit výstavu v roce 2007 i do prostor nově
zrekonstruovaného malého sálu. Zde v letošním roce probíhala doprovodná akce
a to prezentace špičkových slovinských vín VIPAVA 1894 a v následujícím roce
budou prostory využity k degustaci červených vín. V krátkém ohlédnutí uvádím
konečné výsledky výstavy. Celkem bylo hodnoceno 660 vzorků.
326 vzorků (49,39%) bylo ohodnoceno diplomem. Z nejlépe hodnocených
vzorků od jednotlivých stolů vybrala znalecká komise následnou degustací tato vína:
Šampión výstavy
Nejlépe hodnocené víno bílé
Nejlépe hodnocené
víno červené
Nejlépe hodnocené víno
Města Podivína

BINDER Pavel, Rakvice, Cabernet Moravia,
RÉVA RAKVICE, Rakvice, Sauvignon,

19,6
19,5

RÉVA RAKVICE, Rakvice,Cabernet Sauvignon, 19,5
Ing. VIDLÁŘ Miloš, Podivín,Chardonnay,

19,0

Šampión výstavy a nejlépe hodnocená vína byla oceněna zvláštními cenami.
Stanislav Machovský

Městská knihovna Podivín
Knižní novinky
Pro mládež:
Království zvířat, velká obrazová encyklopedie − Děti v ní
najdou zvířata, ptáky i ryby vyskytující se ve všech světadílech
Poblouznění − Veronika bere extázi, Arold Marliese
Veronika se chce bavit, nejraději každý víkend jet na technoparty.Tančit
do časného rána. Zcela se ztratit v hudbě. A s těmito malými pilulkami extáze
to jde ještě mnohem lépe.Veroničin přítel jich má vždy zásobu. Ale po razii
policie na diskotéce už je pro něj dealerství příliš nebezpečné. Má Veronika
převzít jeho zákazníky?
Láska na prodej, Jitka Komendová − Hrdinkou románu je sedmnáctiletá Eliška,
s kterou život pořádně zatočí. Bezstarostné mládí končí. Rodiče se rozcházejí
a Eliška zůstává sama s matkou, která svůj žal utápí v alkoholu. Ve finanční
tísni přijme nabídku neznámého muže, který ji slíbí práci s dobrým výdělkem.
Svou naivitou se dostává do situace, kdy je brutálně přinucena k prostituci.
Uniknout ze spárů gangu prodávajícího dívky se zdá nemožné, když svitne
naděje…
Pro dospělé:
Báječný rok ( deník 2005), Viewegh Michal − Pro svou sedmnáctou knihu si
nejúspěšnější tuzemský spisovatel Michal Viewegh zvolil žánr deníku. Báječný
rok je mimořádně zajímavou osobní kronikou roku 2005; autorovy každodenní
zápisky jsou předpokládaně kontroverzní, nevyhnutelně sebestředné, ovšem
současně i sebeironické – ale především nebývale intimní a otevřené…
Blanka Matragi, Matragi Blanka − České křestní jméno Blanka a exotické příjmení
Matragi, jakoby mapovaly dva světy, mezi kterými se módní návrhářka
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pohybuje: Českou republiku a Libanon, kde již dvacet pět let žije a pracuje.
Mezi knihami o uměleckých celebritách je autobiografie Blanky Matragi
unikátní jako vůbec první životopis české oděvní návrhářky. Přes dvacet let
navrhuje své modely pro úzkou vrstvu vysoké společnosti v zemích Perského
zálivu, a v poslední době i pro výjimečnou klientelu žijící v Čechách.Díky
zákaznicím z královských rodů se jako jediná cizinka a Evropanka dostává do
celkováího, veřejnosti zcela uzavřeného světa tamních paláců.
Mosty přes propast času, Vaňková Ludmila − Pozoruhodná science fiction
s hlubokým historickým a filozofickým podtextem představuje čtenáři originální
vize různých lidských světů.Román je poselstvím přes propast prostoru i času
o možné velikosti člověka, dosažené beze zbraní, jen silou ducha.
102 minut, Dwyer Jim a Flynn Kevin − Kniha je příběhem lidí bojujících o pře−
žití uvnitř Dvojčat dne 11. září 2001 ve Světovém obchodním centru. Jedná se
o investigativní reportáž prvního řádu. Odhaluje, jak se obrovské množství lidí
– uniformovaných příslušníků i civilistů – kteří zareagovali s takovým nasazením,
muselo navíc potýkat s neodpovídajícím zabezpečenín budov a tragickými
mezerami v připravenosti New Yorku na krizové situace.
Moderní terasovité zahrady – Srauss Friedrich − Kniha obsahuje nepřeberné
variace kbelíkových rostlin. Rozčlenění na kapitoly podle ročních období a
návrhy na nejrůznější květinová aranžmá a praktické tipy jak mít po celý rok
krásnou pestrobarevnou terasu.
Rakousko – atlas turistických zajímavostí − Čtenář zde nalezne nejzajímavější
výletní cíle pro autoturistiku – hrady, zámky, kláštery, historická města, památky
UNESCO, přírodní oblasti, barevné fotografie, mapy a autoatlas.
Informace pro čtenáře ohledně upomínek
Výpujční systém v knihovně je plně automatizovaný. Znamená to, že vy−
půjčené knihy jsou evidovány v počítači, rovněž i upomínky nyní počítač
automaticky vyžaduje. Po uplynutí 3l dnů čtenář platí 5,− Kč a to bez písemného
upozornění, tzn. že poštou domů nepřijde žádná upomínka, ale při návštěvě
knihovny čtenář těchto 5,− Kč zaplatí . Čtenář ušetří 5,− Kč, neboť při písemném
oznámení by musel uhradit poštovné. Druhá upomínka je již písemná a je
zasílána po uplynutí 61 dnů, čtenář zaplatí 20,− Kč. Třetí písemná upomínka
ve výši 30,− Kč je zasílána za 91 dnů, a zároveň počítač zablokuje další výpůjčky.
Pokud čtenář knihu nestihne dočíst, je samozřejmě možné vypůjčku
prodloužit. A to buď telefonicky na čísle 519 344 244 nebo osobně při návštěvě
knihovny, samozřejmě v tomto případě upomínku neplatí.
Příjemné prožití letních prázdnin a dovolené. Hana Ocelíková, knihovnice

Podivínský
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KROJOVANÁ CHASA A MĚSTO PODIVÍN

Koncert v Podivíně

VÁS ZVOU NA
TRADIČNÍ

KROJOVÉ HODY
V SOBOTU 1. 7. 2006
A NEDĚLI 2. 7. 2006

A

HODKY

V SOBOTU 8. 7. 2006
NA TANEČNÍ SÓLO U RESTAURACE SPORT
1. STÁREK JAN JURÁŠ
2. STÁREK JAN ŠVRČEK
TRASA PRŮVODU V SOBOTU 1.7.2006:
RYBÁŘE, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, POD
BRANOU, ÚLEHLOVA, B. NĚMCOVÉ, HUSOVA,
HAVLÍČKOVA, SÓLO

Dne 9. 6. 2006 se v Podivíně u „Sportu“ konal koncert.
I přes nepřízeň počasí se přišlo pobavit na 150 nadšenců.
Program zahájila podivínská SANITKA. „Starým“ dobrým
bigbítem naladili atmosféru, která pokračovala vystoupením
HRACZEK, jejichž zásluhou – hlavně Radima Pacaly – zpěváka,
nejnovějšího přírůstku této původně břeclavské skupiny, se celá
akce konala. Jako poslední vystoupila vacenovická skupina
NA VŠECHNY 4, zvučný hlas zpěvačky podpořil „tanečníky v dešti“,
alespoň ty, kteří se nenechali počasím odradit a užívali si koncert
až do ranních hodin. Nutno podotknout, že skvělá práce zvukaře
umocnila příjemný zážitek z celého koncertu, což potvrdili i občané
města Podivína, kteří se koncertu nezúčastnili…
Vřelý dík patří všem organizátorům a kamarádům, kteří se
podíleli na náročných přípravách a především štědrým
sponzorům, bez kterých by se všechno dohromady neobešlo.
kavcrc

TRASA PRŮVODU V NEDĚLI 2.7.2006:
BESEDNÍ DŮM, PALACKÉHO, HAVLÍČKOVA,
SÓLO
HRAJE DECHOVÁ HUDBA LIDUŠKA Z DOLNÍCH
BOJANOVIC
TRASA PRŮVODU V SOBOTU 8.7.2006:
KAPLE SV. CYRILA A METODĚJE,
KOMENSKÉHO, PALACKÉHO, HAVLÍČKOVA,
SÓLO
HRAJE DECHOVÁ HUDBA LEGRÚTI Z VELKÝCH
BÍLOVIC
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Sdružení zdravotně postižených

Rybářské závody

Činnost za I. pololetí a výhled na II. pololetí

Dne 13. května 2006 uspořádala místní rybářská organizace ve spolupráci
s prodejnou Rybařina rybářské závody na štěrkovišti „Šutráky“ o pohár
CARPION. Celým rybářským závodům předcházela dlouhodobá příprava,
revír byl kvalitně zarybněn. Připraveno bylo jak občerstvení, tak i bohatá
tombola. Sobotních závodů se zúčastnilo 206 dospělých z Podivína a okolních
rybářských organizací. Ulovilo se celkem 61 kusů kapra, 9 kusů úhoře,
2 kusy amura a 5 kusů ostatních ryb. Nejtěžšího kapra 3.90 kg ulovil pan
Kynický Josef z MO MRS Podivín. Majitel putovního poháru převzal
od majitele rybářské prodejny Rybařina pana Mikeráska věcnou cenu.
V neděli pak soutěžily děti. Překvapily nejen hojnou účastí, ale i úlovkem.
Celkem se ulovilo 44 kusů kapra, 4 kusy úhoře a 12 kusů ostatních ryb.
Nachytalo se v průměru více jak předcházející den. Vítězkou se stala s kaprem
68 cm Andrea Švestková, které kapr zabral těsně před samým závěrem
dětského závodu. Ani Ája nepřišla zkrátka a odnesla si věcnou cenu s replikou
poháru. Putovní poháry se jmény vítězů budu vystaveny v prodejně Rybařina
U Dráhy v Podivíně.
V letošním roce se ještě na Štěrkovišti uskuteční v termínu z 5. na
6. července 2. ročník nočních rybářských závodů, na které jménem organizace
zvu všechny rybáře, rybářky a ostatní obyvatele města Podivína.
za MO předseda Petr Švec

Sdružení zdravotně postižených v Podivíně má v letošním roce 217 členů.
Z organizace v loňském roce odešli 4 členové a zemřelo 6 členů. Mezi nimi i dlouholetý
předseda naší organizace pan Petr Radvanovský.
Na členské schůzi konané dne 25. března 2006 byl do funkce předsedy organizace
zdravotně postižených zvolen pan Vladimír Ellinger.
Výbor organizace se pravidelně schází každé první úterý v měsíci i se všemi
úsekovými důvěrníky − celkem 18 členů. Výbor připravuje pro své členy, ale i občany
kromě členské schůze, která se koná jednou za rok, řadu dalších akcí ozdravného či
kulturně−poznávacího charakteru.
V měsíci březnu, dubnu, květnu a červnu se zúčastnili členové organizace, ale i
nečlenové ozdravného zájezdu do léčebného bazénu na koupání do Luhačovic. V bazénu
má voda teplotu 31 °C a velmi prospívá osobám s problémy pohybového ústrojí.
V průměru se těchto zájezdů zúčastnilo 26 osob. Od září budou tyto zájezdy
pokračovat do listopadu. Uvítáme i zájemce.
Na 9. května připravil výbor pro své členy kulturně−poznávací zájezd do Náměště
na Hané s prohlídkou zámku, do Čech pod Kosířem do zámečku a galerie malíře Josefa
Mánesa. Zámecká budova je zasazena do prostředí nádherného přírodně krajinářského
parku o rozloze 21 hektarů s mnoha významnými dendrologickými cennými dřevinami.
Josef Mánes často navštěvoval panství v Čechách pod Kosířem a stal se portretistou
hraběcího rodu, ale i výtvarným zobrazovatelem života na zámku i života prostých lidí
v podzámčí.
V bývalé nejstarší továrně tehdejšího Rakousko−Uherska na hasičské stříkačky,
založené v obci roku 1820 bylo vybudováno vyhledávané hasičské muzeum, největší
svého druhu na Moravě.
Další zastávkou bylo město Prostějov. Na zpáteční cestě byla ještě zastávka v zámku
Plumlov s krásnou vyhlídkou. Zájezdu se zúčastnilo 45 členů.
19. května byl ještě uskutečněn zájezd do divadla do Boleradic na divadelní hru
Zvonokosy. Divadlo navštívilo celkem 70 účastníků. Jely dva autobusy.
Na měsíc říjen – od 2. do 7. října − je připraven ozdravní rekondiční pobyt v Horní
Bečvě.
V podzimních měsících jsou ještě připraveny další zájezdy do Luhačovic a zájezd
do Boleradic do divadla, kde se našim členům velmi líbí. Připravují se ještě další dva
poznávací zájezdy.
V neposlední řadě pamatujeme na naše jubilanty, kterým předáváme kytičky nebo
přání k jejich významným jubilejím.
Také při úmrtích jsou předávány kondolence.
Vzpomínkou děkujeme člence výboru Olze Kolaříkové, která nás opustila 13. května,
za její obětavou práci.
výbor organizace

Soutěže lodních modelářů

Tak nám 13. května začala sezona. První soutěž se konala v Blansku,
ale počasí moc nepřálo. Z našich žáků se nominovali tři z Podivína a čtyři
z Kuželova. Dva podivínští žáci se mají možnost ještě nominovat v Třinci
o tomto víkendu. Protože se nemohli zúčastnit nominace v Blansku,
budeme jim držet palce, aby jim to vyšlo a oni uspěli.
Výsledky soutěže v Blansku, které se zúčastnilo 48 žáků:
Kategorie EX500:

Kategorie EX−Ž:
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Kostelanská Ivana
Lucký Tomáš
Spěváček Petr
Viskot Jan
Viskot Jan
Lucký Tomáš
Kostelanský Stanislav
Kostelanská Ivana

3. místo
6. místo
8. místo
18. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7.místo

Další závody − Moravský pohár − se konaly ve ŽLEBU U ŠTERN−
BERKU ve dnech 27. a 28. května. Výsledky této soutěže:
Kategorie EX500:

Rybár Martin
Rybka Jan

9. místo
14.místo

Kategorie EX−Ž:

Rybár Martin
Spěváčkova Kamila
Kostelanská Ivana

3. místo
8. místo
11. místo

Další soutěž se koná v Třinci na Kanaďance a my doufáme,
že tentokrát počasí vyjde. Blahopřejeme našim žákům a přejeme jim,
aby se jim dařilo na mistrovství ČR, které se bude konat na podzim
na Radějově.
Viliam Hobĺak

Podivínský
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TJ Sokol Podivín
Poděkování

Dva tituly Radka Svačiny

Chtěli bychom jménem všech rodičů, jejichž děti se účastní
letošních sletových vystoupení Sokola, poděkovat paní učitelce Miriam
Šilhanové, která s děvčaty nacvičila skladbu „Sluníčka“.
Paní učitelka se dětem věnovala po celý školní rok ve svém osobním
volnu, strávila nácvikem mnoho hodin a také doprovází děvčata na
vystoupení o víkendech. Vyvrcholením její snahy bude vystoupení
našich „sluníček“ na XIV. Všesokolském sletu v Praze a díky paní
učitelce tam podivínská župa neudělá ostudu.
Leona Hřebačková, Jana Menšíková

Česká asociace přetláčení rukou uspořádala o víkendu v jihomoravské metropoli
Brně 11. mistrovství České republiky mužů a žen.
Závodníci Sokola Podivín nastoupili k zápasům jen ve trojčlenné sestavě, přesto
získali nejvíce medailí (6) i bodů ze všech oddílů. Veronika Sedláčková předvedla
soupeřkám, že za pákařskými stoly stále umí a počítat s ní musí i po tříleté přestávce.
Nejdříve vybojovala mistrovský titul levou rukou ve váhové kategorii nad 60 kg, aby
zanedlouho získala stříbro, když skrečovala finálový zápas pro zranění pravé ruky.
Jedním ze dvou nejúspěšnějších mužských závodníků domácího šampionátu se
stal se dvěma tituly Radek Svačina. V sobotu 22. dubna nenašel Radek přemožitele a
položil tak základ k vítězství ve váhové kategorii do 90 kg. Je to zároveň i druhé mistrovství
ČR (první v roce 2004) kdy se Radkovi podařilo získat oba tituly mezi muži. Favorit
váhové kategorie do 100 kg Rostislav Svačina se postaral o největší překvapení a
senzaci šampionátu. Prohrál finálový zápas na pravou ruku a získal „ až“ druhé místo,
na slabší levou místo třetí. Skončila tak Rostikova neporazitelnost na domácích soutěží
na pravou ruku, která trvala neuvěřitelných dva a půl roku, což podle zápisů ze soutěží
obnáší rekordních 219 vítězných zápasů v řadě.
Součástí MR bývá tradičně vyhlašování nejlepších pákařů sezóny 2005/06.
Nejlepším mužem byl z drtivou převahou vyhodnocen Rostislav Svačina z Podivína.
V ženách uspěla Radka Šramková ze Vsetína. V juniorech Petr Svoboda z Lysé nad
Labem a v juniorkách Beata Dvořáková z Podivína.
Podivínskému klubu se podařil ještě jeden husarský kousek, když dovršily hattrick
a potřetí v řadě získali prestižní klubovou trofej udělovanou Českou asociací přetláčení
rukou pro nejlepší oddíl v ČR.

TJ Sokol Podivín
− oddíl armwrestlingu −
Velká cena Třebíče byla 25. března předposledním kolem Českého poháru.
Podivínským pákařům se dařilo i v 9. kole českého poháru v Třebíči. Veronika
Sedláčková zvítězila v ženské kategorii bez rozdílu vah na levou ruku, na pravou se však
zranila a skončila třetí. Rostislav Svačina dominoval mezi muži ve váze do 100 kg
a navýšil již tak vysoký osobní rekord v počtu vítězství bez prohry na pravou ruku
na českém území.

Juniorské mistrovství ČR a 6. Velká cena Podivína
Česká asociace přetláčení rukou zná, jací jsou v Podivíně zdatní pořadatelé a jakou
kvalitní základnu sportovců disponují (nejlepší oddíl v ČR). Proto na ně každo−
ročně pamatují ve svém kalendáři soutěží a přidělují domácímu oddílu významné
sportovní akce.
Městská hala v Podivíně byla v sobotu 1. dubna dějištěm jedné z nich − mistrovství
ČR juniorů a juniorek do 18−ti let v armsportu−přetláčení rukou. Podivínští závodníci
byli předem považováni za favority soutěže a předpoklady se i potvrdily. Ziskem
3 zlatých, 3 stříbrných a 3 bronzových medailí se stali nejúspěšnějším týmem
šampionátu.
Z podivínských nadějí si vedl nejlépe Pavel Fischer se dvěma tituly mistra republiky
ve váhové kategorii do 63 kg. Ve stejné váze byl blízko úspěchu Zdeněk Stehlík se
dvěma čtvrtými místy. Jiří Fischer vybojoval ve váze do 78 kg třetí a čtvrté místo.
Úspěšně si vedly i juniorky. Shodného umístění dosáhly za dvě druhá a dvě třetí
místa Dana Surá a Klára Gálová ve váhové kategorii do 60 kg. Beata Dvořáková získala
na levou a pravou ruku první, respektive druhé místo ve váze nad 60 kg. Spolupráce
s ní však byla na její žádost ukončena.

6. Velká cena Podivína

6. Velká cena Podivína v páce uzavírala 10−ti dílný seriál Českého poháru a
navazovala druhou částí sportovního odpoledne soutěží mužů a žen.
Jestliže se významně dařilo mladým,to samé se dá říci o soutěži dospělých.
Dvojnásobný triumf zažila na velké ceně Veronika Sedláčková ve váhové kategorii nad
60 kg. Mezi ženami do 60 kg byly z podivínských želízek nejlepší druhá Klára Gálová a
třetí Dana Surá. Smolně dopadla soutěž pro Radka Svačinu,vítěze levačkou do 85 kg.
Hořkost porážky sice neokusil ani druhou ruku,ale pro zranění musel odstoupit z vedoucí
pozice a byl klasifikován na třetím místě. Rostislav Svačina vyhrál soutěž mužů na
pravou ruku ve váze do 100 kg, zatímco levou byl bronzový.
Závodníci Sokola Podivín zároveň potvrdili roli favorita oddílové soutěže
(junioři+senioři) a v konkurenci 19 oddílů se už pošesté za sebou radovali ze zisku
putovního poháru.
Poděkování patří všem sponzorům za množství cen zejména Městu Podivín, firmě
Euro Jordán, Alcaplast, Očenášek a VHS Břeclav.

MS mužů a žen − úspěšná výprava
(Pokračování na str. 16)
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Úspěšný Pavel Fišer

O nejsilnějšího žáka
Čtvrtek 27. dubna se nesl pro mnohé hochy a dívky Základní školy ve znamení síly
paží. Ve 14 hodin byla ve školní tělocvičně odstartována soutěž o nejsilnějšího žáka a
žákyni v páce.
Již druhým rokem se tato akce koná pod patronací Sokola Podivín−oddílu přetláčení
rukou. Na dodržování pravidel dbala čtveřice nejúspěšnějších závodníků oddílu Beata
Dvořáková a bratři Rostislav, Robin a Radek Svačinovi.
Do turnaje zasáhlo více žáků než v loňském roce, což je rozhodně milé zjištění a přínos
pro tento sport. Přihlásilo se 10 dívek a 22 hochů.
Všichni se snažili, seč mohli přetlačit toho druhého, ne všem se to podařilo.
Z úspěchu a vítězství se nakonec radovali jen ti nejlepší. Za snahu v bouřlivé atmosféře
ostatních žáků by si ale ocenění zasluhovali všichni.
Výsledky:
Dívky: 1. Dana Surá
2. Kateřina Rozsypalová
3. Klára Gálová

Hoši: 1. Pavel Bartošík
2. Tibor Martečík
3. Miroslav Kodár

Na školní páku před 9 lety vzpomíná Rostislav Svačina. „Pravidla? Žádná nebyla−
start to bylo vše. Soutěžili jen kluci, zápasy probíhaly na školní lavici, o čalouněném
soutěžním stole jsme si mohli nechat jen zdát. Nejlepší nepřebírali medaili či pohár jako
dnes, jen nevýrazný diplom“.

O Valašskou tlapu
Silně obsazený turnaj mužů a žen v přetláčení rukou Valašská tlapa proběhl v sobotu
27. května ve Valašském Meziříčí.
Kromě českých závodníků se soutěže zúčastnilo i silné družstvo slovenských
reprezentantů. Velkou motivací byla bezesporu i nezanedbatelná finanční prémie pro
vítěze.
Valašské tlapy se zúčastnil i nejlepší mužský pákař České republiky sezóny 2005/
06, český reprezentant a závodník Sokola Podivín Rostislav Svačina. V bouřlivé atmosféře
diváky podporovaný Rosťa vyslyšel jejich přání a zvítězil v nejnapínavějším zápase.
V boji, který neměl dlouho jednoznačného vítěze, porazil juniorského mistra světa a
třetího muže z posledního šampionátu v Japonsku, slovenského reprezentanta Lubomíra
Jagnešáka.
Rostislav Svačina, vedoucí oddílu

Firma:

A.E.I. Export−Import spol. s r.o.
Mikulovská 976, 69142 Valtice
Pro novou výrobu hledá naše firma nové zaměstnance
pro tyto profese:

•
•
•

svářeč
zámečník
obráběč kovů CNC frézky
Kontakt osobně na výše uvedené adrese nebo na
telefonním čísle: 519

36 01 31
Ing. Erich Fuhrmann
jednatel společnosti

Valašská tlapa − finálový zápas
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• Prodám starší stěnu do obývacího pokoje, sedací soupravu,
konferenční stolek a velký rozkládací stůl.
Vše v pěkném zachovaném stavu.
Mob. tel. : 608 139 746
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Cyrilo − Metodějská
pouť v Podivíně
Farníci města Podivína společně s KDU − ČSL Podivín
Vás srdečně zvou
na

Cyrilo − Metodějskou pouť
pořádanou dne 5. července 2006
u kapličky Cyrila a Metoděje
Program:

9.00 hod. − zahájení poutě
10.30 hod. − Mše svatá
9.00−12.00 hod. − prezentace řemeslných výrobků
− možnost návštěvy kapličky
Cyrila a Metoděje
− zahraje cimbálová muzika
− občerstvení a další atrakce

ČESKÁ POŠTA
Praha 3, Olšanská 38/9
Odštěpný závod Jižní Morava
odbor provozu Břeclav
Břetislavova 1, 690 76 Břeclav

Prodloužení rozhodných dob pro příjem zásilek, úprava hodin pro veřejnost
Na základě kontroly České pošty, s.p., kterou provedl Český telekomunikační úřad,
bylo konstatováno, že rozhodné časy pro příjem zásilek jsou stanoveny neúměrně
brzy. České poště, s.p. bylo uloženo zajistit u všech pošt rozhodnou dobu (čas, do
kterého lze podat všechny poštovní zásilky a poukázky tak, aby byly vypraveny týž den)
minimálně 15.00 hodin, a to s účinností od 1.7.2006.
Z výše uvedeného důvodu jsme byli nuceni u některých pošt přistoupit ke změně
hodin pro veřejnost tak, aby mohla být po 15.00 hodině provedena uzávěrka dne,
kterou nelze provádět současně s obsluhou zákazníků. Při stanovení nových hodin pro
veřejnost a nových rozhodných dob jsme respektovali místní podmínky dané obce,
vytíženost jednotlivých pošt a napojení obce na poštovní přepravní síť.
Poptávka po poštovních službách na poště ve Vaší obci bude monitorována a rozsah
hodin pro veřejnost může být na základě sledování upraven.

Rozsah hodin pro veřejnost od 1. 7. 2006 u Vaší obce:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

08.00−11.30
08.00−11.30
08.00−11.30
08.00−11.30
08.00−11.30

13.00−18.00
13.00−15.30
13.00−18.00
13.00−15.30
13.00−15.30

Nově stanovená rozhodná doba pro Vaši obec: 15.30 hodin.
Věříme, že námi nově stanovené hodiny pro veřejnost budou vyhovující pro občany
i právnické osoby ve Vaší obci. Pokud máte k novým hodinám pro veřejnost jakékoliv
připomínky, kontaktujte nás, prosím, na telefonním čísle 519 320 110, 519 320 116,
519 320 115 nebo písemně na adrese Česká pošta, s.p., Odbor provozu Břeclav,
Břetislavova 1, 690 76 Břeclav.
Tuto informaci Vám zasíláme na vědomí a současně se na Vás obracíme se žádostí
o laskavé zprostředkování informace občanům Vaší obce
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