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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. III. ze dne 10. 3. 2015 a č. IV. ze dne 21. 4. 2015
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující body:
1. vzalo na vědomí zprávu starosty města
ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva
města č. II ze dne 11.12.2014.
2. vzalo na vědomí rezignaci Bc. Karla Hrubého na funkci 2. člena Rady města
Podivína ke dni 25.02.2015. Zastupitelstvo města Podivína v souladu se zákonem o obcích hlasováním zvolilo jako
2. člena rady města zastupitele pana
Martina Rybku a rozhodlo o tomto stanovení výše měsíčních odměn neuvolněných členů
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ýši 38.446.600,- Kč, celkové
celk
lkko
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příjmy ve výši
ýši 54.664.400,- Kč, celkové
výdaje ve výši
financování ve výši 16.217.800,- Kč. Zázatelem pro výkonné orgávazným ukazatelem
ny města je paragraf dle vyhlášky o rozpočtové skladbě. Zastupitelstvo města
schválilo soupis investičních akcí a jejich zařazení do majetku města (strana
11 Návrhu rozpočtu města Podivína na
rok 2015).
7. schválilo rozpočtový výhled na roky
2016, 2017 dle předloženého návrhu.
8. rozhodlo prodat pozemek p.č. 379 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 46 m2 v k.ú. Podivín společnosti E.ON Distribuce a.s., se sídlem F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400, DIČ: 28085400
za těchto podmínek: prodejní cena za
výše uvedený pozemek činí Kč 23.000,2

. Kupující dále uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovitosti do
svého vlastnictví. Zastupitelstvo města
schválilo kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 379 vedený jako zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 46 m2 v k.ú.
Podivín do vlastnictví společnosti E.ON
Distribuce a.s., se sídlem F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ:
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p.č. 368/75, šířka pozemku bude respektovat ochranné pásmo uložené
podzemní sítě, 2. pozemky za parcelami p.č. 399 a p.č. 402 v k.ú. Podivín tak,
aby došlo k zarovnání hranic s okolními
parcelami (p.č. 397, p.č. 400/3 v k.ú. Podivín). Pozemky vzniklé rozdělením pozemku p.č. 368/1 v k.ú. Podivín budou
nabízeny za částku Kč 400,-/m2.
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15. vzalo na vědomí zprávu starosty města
ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva
města č. III ze dne 10. 03. 2015.
16. revokovalo usnesení Zastupitelstva
města Podivína č. XVI-216-09 ze dne
31.03.2009 k vyhrazení pravomoci
poskytování dotací zastupitelstvem
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17. schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč
45.000,- organizaci YMCA T.S., o.s., se
Podivínský zpravodaj

červen 2015

sídlem: Na Řádku 307/21, 690 02 Břeclav, IČ: 265 32 859, zastoupenou: Liborem Pospíšilem, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 1/2015 s organizací YMCA T.S., o.s., se sídlem: Na Řádku
307/21, 690 02 Břeclav, IČ: 265 32 859,
zastoupenou Liborem Pospíšilem,
předsedou ve věci poskytnutí finanční
neinvestiční dotace z rozpočtu města
Podivína za účelem úhrady provozních
nákladů příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
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20. schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč
1.000,- pro Český svaz bojovníků za svobodu – okresní výbor v Břeclavi, se sídlem: 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav, IČ:
00442755, zastoupený Mgr. Václavem
Vaňkem, předsedou. Zastupitelstvo
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o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Podivín č. 5/2015 s organizací Český
svaz bojovníků za svobodu – okresní
Podivínský zpravodaj
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výbor v Břeclavi se sídlem: 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav, IČ: 00442755,
zastoupenou: Mgr. Václavem Vaňkem,
předsedou ve věci poskytnutí finanční
neinvestiční dotace z rozpočtu města
Podivína za účelem úhrady provozních
nákladů příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
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35.000,- pro občanské sdružení BILICULUM, z.ú., se sídlem: Růžová 561/1, 692
01 Mikulov, IČ: 26641046, zastoupené
Petrem Maláskem, ředitelem. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 9/2015 s občanským sdružením BILICULUM, z.ú., se
sídlem Růžová 561/1, 692 01 Mikulov,
IČ: 26641046, zastoupené Petrem Maláskem, ředitelem ve věci poskytnutí
finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína za účelem úhrady
provozních nákladů př
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Poděkování

Podivín č. 12/2015 s Tělocvičnou jednotou Sokol Podivín, se sídlem: Podivín,
IČ: 00531367, zastoupenou Miroslavem Ustohalem, starostou ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace
z rozpočtu města Podivína za účelem
úhrady provozních nákladů příjemce.
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30. schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč
6.930,- pro Slezskou diakonii, se sídlem:
Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ:
65468562, zastoupenou PhDr. et Mgr.
Markétou Heroutovou, vedoucí Úseku
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Brno. Zastupitelstvo města schválilo
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č.
15/2015 se Slezskou diakonii, se sídlem: Na Nivách 259/7, 737 01 Český
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plocha, jiná plocha o výměře 1334 m2

červen 2015

v k.ú. Podivín a pozemku p.č. 380/20
vedený jako ostatní plocha, jiná plocha o výměře 464 m2 v k.ú. Podivín č.j.
1162/2015, která byla přijata jako jediná v termínu zveřejněného záměru
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d j pozemku
k p.č.
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1
v k.ú. Podivín.
40. vzalo na vědomí oznámení Jiřího Floruse o zpětvzetí žádosti o prodej pozemku p.č. 1470/1 v k.ú. Podivín a revokovalo usnesení Zastupitelstva města
Podivína č. II-34-14 ze dne 11.12. 2014.
PODIVÍN 14.05.2015.

Touto cestou děkuji všem občanům města Podivína, kteří mně dali svůj hlas v komunálních volbách. Do komunálních voleb jsem šel proto, že jsem cítil potřebu změny ve vedení města. Občané - voliči rozhodli svými hlasy, že
žádnou podstatnou změnu ve vedení města nechtějí. Z důvodů neshod v některých zásadních bodech souvisejících s rozvojem našeho města nejsem schopen dodržet své předvolební sliby. Proto jsem se po zralém uvážení
rozhodl svoji činnost v Radě města ukončit. Závěrem se chci ještě vyjádřit k dopravnímu značení na ulici Úlehlova.
V době, kdy byla tato dopravní opatření přijata, jsem ještě v Radě ani zastupitelstvu města nepůsobil.
Děkuji za pochopení.
Karel Hrubý
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O administrativě
Moravský Rybářský Svaz, Římskokatolická farnost Podivín, Loutkářský soubor Podivíni, Postoj, občanské sdružení,
TJ Sokol Podivín, TJ Slavoj Podivín, YMCA
T.S., Modelářský klub SMČR č. 125, KLoM
CALYPSO Podivín, Klub přátel okrasného
ptactva v Podivíně, Diecézní charita Brno,
Oblastní charita Břeclav, Občanské sdružení BILICULUM Mikulov, Svaz tělesně postižených v České republice, Klub aktivního
stárnutí Lednice - Bulhary, REMEDIA PLUS,
Myslivecké sdružení Podivín, Sbor dobrovolných hasičů Podivín, Voděnka Podivín,
Malovaný kraj, Zelený dům pohody Hodonín.
V předchozím odstavci jsem vyjmenoval organizace, kterým město finančně
přispívá na jejich činnost. Je v zájmu všech
obcí, aby tuto podporu měly ve svém programu a aby zajistily kulturní, sportovní
a jiné společenské vyžití svých občanů a
hlavně jejich dětí. Mimo jiné jsou zde vyjmenovány také organizace, které se starají
o naše občany, jimž jejich zdravotní stav
nedovoluje se zapojovat do výše uvedených aktivit.

Nebudu popisovat, co všechno v této
oblasti s městy a obcemi provedlo Ministerstvo financí ČR, jaké povinnosti nám v
souvislosti s poskytováním podpory společenským organizacím nachystalo, jak si
ministerští úředníci v Praze zdůvodnili svoji
nepostradatelnost tím, že na nás přenesli
administrativní zátěž, která je v poslední
době už opravdu k neunesení. Zatímco
ještě v minulém roce město poskytovalo
podporu podle vlastního systému, jemuž
samozřejmě předcházela dostatečná víceúrovňová kontrola využití poskytnutých
příspěvků, nový způsob se stal tak složitým, že řada společenských organizací
zauvažovala nad dalším pokračováním
své činnosti. Stát, reprezentovaný ministerstvy a jejich úředníky, nepochopil, že jejich
kroky mohou vést k utlumení, případně
zastavení činnosti některých organizací,
které nemají a ani nemohou mít úřednický
aparát, schopný zvládnout tak složitou /a
zbytečnou/ administrativu, jakou jim předepsal.
Stejně tak se „pochlapilo“ Ministerstvo
vnitra, které formou přílepku v zákoně pře-

neslo povinnosti státních úředníků na bedra zastupitelských orgánů, rady města, starosty či pracovníků městských a obecních
úřadů. Jedná se o schvalování příspěvků na
bydlení, tedy agendy, kterou až doposud
vyřizovaly obce s rozšířenou působností,
v našem případě Městský úřad Břeclav. Na
základě neznámých kritérií musí nejlépe
starosta města vydat jakési závazné stanovisko, kterým potvrdí, případně nepotvrdí
nárok na příspěvek. V obou dvou případech, tedy souhlasném, nebo zamítavém
stanovisku musí vypracovat elaborát, kterým dokladuje důvod svého rozhodnutí. A
v případě zamítavého stanoviska se rozjíždí
kolečko kontrol ze strany krajských orgánů,
které určí, zda rozhodnutí bylo správné, či
nikoliv. A s tím spojené další papírování.
Ptáte se, proč to celé píšu a proč zanedbávám svoje povinnosti, které mimo
jiné znamenají také osobní setkávání se s
obyvateli města, vyslechnutí a řešení jejich
problémů vzájemným kontaktem. Právě
proto, že se ne z vlastní viny stáváme víc
úředníky než zástupci svých občanů.
Stanislav Machovský

O kamionech
Dne 30. června 2015 se za účasti Městského úřadu Břeclav –
odboru správních věcí a dopravy, Policie ČR OŘ DI Břeclav, Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje – vlastníka komunikace
II/422, Města Podivína a Policie ČR – dálničního oddělení Podivín uskuteční jednání, jehož účelem bude posouzení dopravní
situace z hlediska řešení nákladní kamionové dopravy jedoucí
přes město Podivín a případné stanovení místní úpravy dopravního značení.

V souvislosti se stále narůstajícím automobilovým provozem přes Podivín bude na společném jednání výše uvedených
institucí projednána také otázka přípravy potenciální výstavby
obchvatu města.
Občané města budou o výsledku jednání informováni formou tiskové zprávy v okresním i místním tisku.
Stanislav Machovský

O plynu a věcech s tím spojených
První etapa rekonstrukce plynovodu
na ulicích B. Němcové, l. máje a Nerudova,
která se dělá v pořadí jako čtvrtá, se blíží ke
konci. Podle sdělení fy MONTGAS Hodonín, která zvítězila ve výběrovém řízení, vyhlášeném investorem EON.cz, bude akce
dokončena nejpozději v měsíci červenci.
Následovat bude přejímka ploch veřejného prostranství, chodníků a zeleně, které
byly dotčeny stavbou. Podmínkou města
bylo uvedení všech těchto pozemků do
původního stavu.
Debata o výměně současných chod-

Podivínský zpravodaj

níků na výše uvedených ulicích za nové /v
zámkové dlažbě/ proběhla při sestavování
rozpočtu na rok 2015.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva
města proběhne jako první rekonstrukce
chodníku po levé straně ulice B. Němcové
od křižovatky s ulicí Husovou po křižovatku s ulicí U Dráhy, které byly stavbou dotčeny nejvíce. Dále se uvažuje o odstranění
části chodníků po pravé straně této vozovky, instalaci odstavných pruhů a výsadbu
nové zeleně, přiléhající k plotům nemovitostí. Obdobu tohoto řešení můžete vidět

v první části ulice Boženy Němcové. O
způsobu obnovy veřejného prostranství v
této části se ještě povede debata, ke které
budou pozváni obyvatelé ulice.
Hodnota rekonstručních prací je rozpočtem projektu stanovena na částku 1,5
milionu korun. Na akci bude vyhlášeno veřejné řízení. Avšak kritérium nejnižší ceny,
které nám stanovuje zákon o veřejných zakázkách, v poslední době ukazuje, že není
kritériem nejlepším. Není totiž vše, co je
nejlevnější, tím nejlepším.
Stanislav Machovský
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Rekonstrukce vedení nízkého napětí
Tak vzletně se nazývá akce, při které jsou odstraněny sloupy a
dráty na nich jsou přesunuty v jiné formě do země. Odstraní se tak
problém s poruchami vzniklými při silných větrech a nezanedbatelný je také estetický pohled.
Podle tvrzení EONu, který tuto rekonstrukci na ulicích Zborovská a Úlehlova má na starosti, bude akce zahájena v letních měsících. Pro město to znamená připravit projektovou dokumentaci k
obnově veřejného osvětlení /VO/, vyřídit stavební povolení, zpracovat a vyhlásit veřejnou soutěž na dodavatele VO a v okamžiku
odstranění sloupů, na nichž staré osvětlení je, rozsvítit VO nové.
Snadno se řekne, snadno napíše, ale vše výše uvedené má svoje
postupy, termíny a hlavně zádrhele.
Po těžkých bojích s vlastníky sítí /voda, kanál, plyn, telefonické
a internetové vedení/, je projekt hotový, řízení k povolení stavby
probíhá a současně město zpracovává podmínky pro veřejnou

soutěž. Jedno je totiž závislé na druhém, a pokud se cokoliv zadrhne, zastaví se akce celá. Stejně tak je to v případě chodníků na
uvedených ulicích.
Co je ovšem zlé, je nedostatek finančních prostředků. Oproti
plánovaným výdajům, které se stanovují na začátku roku při tvorbě rozpočtu města, se zvýšení, způsobené nepředvídatelnými
požadavky vlastníků sítí, projeví až po zpracování projektu. U veřejného osvětlení to udělalo jednu třetinu nákladů navíc a celková
částka se dnes pohybuje okolo 2,3 milionu korun. V případě chodníků na uvedených ulicích je to částka přesahující 3 miliony korun.
Odměnou za přestálá utrpení budiž nám vědomí, že oběma
ulicím již nehrozí žádná další rekonstrukce sítí a že po dostavbě
chodníků a úpravě veřejné zeleně už se obyvatelé obou ulic nemusí obávat dalšího kopání. Alespoň doufám.
Stanislav Machovský

Vyhláška ALKOHOL
Nebudeme si namlouvat, že proti těm,
kteří nedodržují zákon, máme dostatek právně čistých nástrojů. Vidíme to každý den a je
nám z toho minimálně smutno.
Před nedávnem vyšel v Novém životě
článek o přemíře zákazů, které jsou v obcích
uplatňovány. Zaměřím se na jeden z nich,
který se týká našeho města a který je, stejně
jako řada jiných, nedodržován a obcházen.
Jedná se o požívání alkoholických nápojů a návykových látek na veřejnosti. Ministerstvo vnitra, jako dozorový orgán při vydávání
vyhlášek, nám situaci v žádném případě ne-

ulehčuje. V případě, že do vyhlášky uvedeme
něco, co už řeší zákon na jiné, vyšší úrovni,
jsme nuceni tuto část odstranit. Tak se stává,
že vydání vyhlášky je tak složitý proces, že od
něj obce ustupují.
Uvedu příklad. Město vydalo vyhlášku,
která problém požívání alkoholu řeší na pozemcích ve vlastnictví města /na jiné pozemky ji aplikovat nelze/. Stačí pak, aby dotyčný
„porušovatel“ přešel o pár kroků dál, na místo, které městu nepatří, a může v klidu popíjet dál. A žádná policie s ním nic nenadělá.
V současné době se snažíme zpracovat

obecně závaznou vyhlášku, která by řešila
tuto problematiku v okolí prodejen VEČERKA. Pokoušíme se zamezit tomu, aby se
požívání alkoholu po uzavírací době jedné
prodejny nerozšiřovalo a neposouvalo k prodejně druhé.
Věřte, že to za podmínek, kdy jedni smí
nedodržovat zákon a druzí se jej musí striktně držet, není vůbec jednoduché.
Doufám a snad i správně předpokládám,
že ti, jichž se to týká, tento článek nebudou
číst.
Stanislav Machovský

O přístavbě ZŠ
V měsíci květnu byla dokončena rekonstrukce přístavby Základní školy v Podivíně.
Každý z nás si může o přístavbě myslet, co chce, ale na základě
potřeb školy, návrhu architektů a konečného projektu zde máme
budovu, která vyhovuje požadavkům vnitřního uspořádání, požadavkům památkářů a vývojovým trendům moderní architektury. Sedlová střecha, o které jsme uvažovali, nebyla schválena
vzhledem k výšce, kterou by přístavba dosáhla. Budova vyhovuje
přísným požadavkům na ekologii a všeobecně na úsporu energií.
Z venkovních úprav, které povedou k energetickým úsporám, jmenuji alespoň výměnu veškerých oken, zateplení izolační hmotou o
síle 16 cm a zateplení střešní konstrukce.

Vnitřní úpravy se týkaly všeho, na co se sáhlo. Ale asi bude lepší,
když si vše prohlédnete na říjnovém Dnu otevřených dveří, který
bude škola pořádat. Bližší informace budou v materiálech, vydaných k tomuto dni.
Bohužel jsme nedosáhli ani na jeden z vyhlášených dotačních
titulů. Důvodem bylo tzv. provozní propojení s památkově chráněnou stavbou ZŠ. Nesnažte se pochopit něco, co se pochopit nedá.
Na vyřešení dotace si vylámaly zuby veškeré agentury, kterým jsme
administraci zadali.
V říjnovém zpravodaji budou podány informace o tom, jak
všechno mělo být a jak nic nebylo.
Stanislav Machovský

Bleší trh
Místo, kde narazíte téměř na cokoliv za lidové ceny. To není říše fantazie, ale Bleší trh.
Podivínský Bleší trh, který poprvé uspořádal občanský spolek Postoj, se konal 24. května v
sále Besedního domu. Blechy byste zde ovšem hledali marně. K zakoupení zde byla široká
škála věcí. Přes oblečení, módní doplňky, nádobí, knížky, hračky až po elektroniku. Vše za
lidové ceny. Milovníci smlouvání si zde mohli přijít na své. O rozmanitost nabízených věcí
se zasloužilo 14 prodejců. Vdechnout život starým věcem přišla řada z Vás a pevně věřím,
že odcházeli obohaceni nejen „novou“ věcí, ale i příjemným setkáním. Touto cestou bych
ráda ze srdce poděkovala všem, kteří byli součástí. Děkuji.
Brzy na viděnou.
Kristýna Vaňková
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Vznik Společenstva spojených řemesel
živností svobodných, řemeslných
a koncesovaných v Podivíně
Řemeslníci a živnostníci z Podivína přináleželi k různým společenstvům v Břeclavi. Vedle obvyklých nynějších řemesel a živností hojně zastoupeno bylo a vzkvétalo hrnčířství, rybářství a kožešnictví, jak
přesvědčit se můžeme ze zápisů starého cechovního zřízení a co též
dokazující v kostele zachovalé „podstavníky“ těchto cechů. Hrnčíři a kožešníci po dalekém okolí známi byli svými výrobky, jenž na „jarmacích“
vykládali a dobře zpeněžili. Hrnčíři, jakmile začalo kovové nádobí, vymizeli úplně a z kožešníků provádí řemeslo 1-2, ač hlavním jich zaměstnáním je zemědělství.
V letech devadesátých a dříve dálo se připovídání a vypovídání
učňů, placení příspěvků a vyřizování různých záležitostí živnostníků a
řemeslníků v Břeclavě, což bylo nejen nákladné, vyžadovalo mnoho
času a mimo to nebylo jim v ohledu národnostním patřičně vyhovováno.
Proto někteří čelnější živnostníci usilovali o odtržení se od Břeclavy
a zřízení vlastního společenstva. Byli to zvláště: Ludvík Haintz – pernikář, Klement Rosenbreyer – kožešník a Jan Pelikán – pekař. Ve svém úsilí
podporováni byli tehdejším komisařem Drem J. Hloškem při hejtmanství hodonínském. Konečně po dlouhém a úmorném táhání, dojíždění
a dopisování povoleno jim odloučiti se od společenstva v Břeclavě a
zřídili si vlastní společenstvo v Podivíně. Bylo to roku 1895. Nové společenstvo mělo v sobě zahrnovati všechny řemeslníky a živnostníky z Podivína. Proto nazývalo se Společenstvo spojených řemesel živností
svobodných, řemeslných a koncesovaných v Podivíně. K společenstvu nebyli přiděleni řemeslníci ani z nejbližších osad, již zůstali věrni
Břeclavě, takže takových malých společenstev bude na Moravě hodně
málo, není-li snad samojediné, zahrnující v sobě řemeslníky a živnostníky jediného, poměrně malého města.
Z kronik podivínských…
Zdenek Hasilík, kronikář města Podivína

XLV. ročník

Kronika města Podivína
Rok 1915
Neustálé povolávání čerstvých vojenských sil k doplňování armád na různých bojištích a k výrobě válečného
materiálu mělo za následek, že se uvažovalo o zajištění zásobování mužstva v poli a obyvatelstva velkých měst a průmyslových středisk v obavě, že nastane nedostatek potravin.
První opatření v tom směru bylo, že obilná sklizeň roku 1915
byla zabavena ve prospěch státu, zřízen státní obilní úřad a
ustanoveni subkomisionáři k přejímání zabaveného obilí za
směrné ceny.
Státní obilní úřad platil za převzaté obilí za jeden metr.
cent 31 K za pšenici, 22 K za žito, 19,10 K za ječmen a 19 K za
oves. Producenti jako samozásobitelé mohli sobě ponechati
obilí jen pro vlastní výživu, potřebné množství k osevu a pro
zkrmování dobytka jen zadinu.
Pro ostatní osoby byly zavedeny výkazní lístky (chlebenky) k nákupu mouky a chleba v prodejně, která byla v každé
obci zřízena (aprovizační úřad) a jimž byla mouka okresním
úřadem přidělována.
Od 28. března 1915 směl nesamozásobitel spotřebovati
jen 200 gramů mlýnských výrobků na osobu denně. Mleté obilí bylo vázáno na zvláštní povolení a množství, které
úředně stanovenou spotřebu nesmělo převyšovati.
Obyvatelstvo s odporem neslo toto obmezení a každý
kdo jen mohl, ustanovení toto obcházel. Při soupisech zásob
a odhadu sklizně činěna nesprávná udání, obilí se tajně prodávalo i za ceny přemrštěné, tajně se mlelo a šrotovalo a za
obilí činěny různé výměny a platy. Vzdor tomu nebyl nedostatek potravin v roce 1915 ještě pociťován, ježto bylo dosti
masa, bramborů a zeleniny i ovoce.
Zvláštní a pamětihodné události v místě se nevyskytly.
-rm-

S TVOJÍ DCEROU NE
„Milí podivínští! Hráli jste jako o život.
Hudbu, která provázela váš divadelní kus, jste
vybrali skvěle. Je to totiž hudba mého mládí. A
nějaký temporytmus, který jste prý porušili, jsme kdysi s Werichem taky neřešili.
Bylo vidět, že bavíte nejenom nás diváky,
ale také sebe. A o to v divadle hlavně jde!“
Takovéhoto pohlazení jsme se
dočkali v Toušeni od Soni Červené,
představitelky Káči ve Voskovcově a
Werichově Divotvorném hrnci, operní
zpěvačky a renezanční umělkyně, která ve svém věku téměř devadesáti let
snad ví, o čem mluví.
Byla sobota 18. dubna večer, my
jsme slezli z pódia sokolovny v Toušeni
/kdo si myslí, že v Toušni, tak se mýlí,
protože Toušeň se prý skloňuje podle
vzoru „zeleň“/. Sál bouřil a my jsme
toho měli plné kecky. Postavit totiž
scénu do prostoru podstatně menPodivínský zpravodaj

šího, než dva herci potřebují k rozpažení,
uspořádat rekvizity, vyzkoušet světla, zvuky
a hudbu, převléct se do kostýmu a vystoupit

před diváky, kteří vás ještě před chvílí viděli
v montérkách a to vše za necelou hodinku,
není tak jednoduché. Zvládli jsme to, dokonce jsme odehráli celý divadelní kus
a znovu vše zopakovali /myslím tím
úklid/, tentokrát v obráceném gardu.
Když bylo jeviště čisté, vyslechli jsme si
cosi o porušení temporytmu, ale i ona
krásná slova, kterými jsem uvedl tento
článek.
Hlavní představitelka Sandry zmizela ihned po představení, stejně tak
jako bez zkoušky skočila přímo do něj
a ani si nevyslechla zdrcující pochvalu,
která ji mohla nominovat přímo na
prkna Národního divadla. Inu láska je
láska.
Přehlídka sokolských amatérských
divadel v lázních Toušeň pokračovala
i v následujících dnech, ale to my už
jsme byli doma v Podivíně.
Luboš Šimandl
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Knižní novinky z Městské knihovny
Bylinky z klášterní zahrádky. Mayer
Johannes. Více než 100 léčivých rostlin.
Přesné receptury pro domácí použití.
Husitská epopej II. Vondruška Vlastimil. Několikadílná historická sága vypráví
o událostech slavné i pohnuté doby 15.
století v Českém království.
Den, kdy jsem se naučil žít. Gounelle
Laurent. Osudové setkání s věštkyní přinutí
mladého muže, který žije pouze pro vidi-

nu zisku a výhod pro sebe sama, aby přehodnotil svůj život. Tváří v tvář konečnosti
života hledá smysl svého bytí. Filosofický
román.
Velká kniha her. Kniha přináší 800
různých her pro děti malé, velké i dospělé,
do místnosti, auta, přírody, hry na pohyb,
přemýšlení, postřeh i paměť.
Každý je na něco chytrý. Jak odhalit a
rozvíjet různé druhy inteligence.

Kreativní malování s dětmi. Básničky a
písničky pro nejmenší. Metodické příručky.
detektivní romány: Hedvábník. Krotitel. Policie. Krev na sněhu. Stalker. Pátá
žena. Noc ve Villete.
romány pro ženy: Tajemství osudu.
Čistá země. Tajuplná zahrada. Klíč k tajemství. Oči plné snů. Znamení bohyně
Iris. Večerní vánek. Stříbrná zátoka.
Hana Ocelíková, knihovnice

VODĚNKA PO ROCE
Už uplynul celý rok od rozhodnutí založit dětský folklorní
soubor. V září loňského roku jsem se s dětmi začali scházet
na pravidelných zkouškách a můžeme s radostí říct, že máme
v souboru dětí jako smetí. Nyní má Voděnka zapsaných 55
malých tanečníků ve věku 3-12let a jsou rozděleni na malou
Voděnku a velkou Voděnku. Musíme říct, že uplynulý rok byl
náročný a pracovní, ale i úspěšný a bohatý na zážitky pro děti i
pro vedoucí. Soubor navštěvuje velké množství dětí, které jsou
tzv. „folklorem nepolíbené“ a tak je pro ně a jejich rodiče těžké
se učit folkloru a my se snažíme jim vštěpovat tradice postupně. Učíme se tancovat lidové tance a zpívat lidové písničky, ale
také se učíme co jsou to tradice, co je lidový kroj a jak jej oblékat a pečovat o něj.
První velkou akcí pro velkou Voděnku byl Krojový ples v Podivíně, kterému předcházelo Slavnostní předávání krojů. Poté
se děti zúčastnily předtančení České besedy spolu s krojovanou chasou. Naše děti se intenzivně připravovaly,byly velmi
šikovné a moc jim to na plese slušelo.
V dubnu přijala Velká Voděnka pozvání na Dětský krojový ples v Drnholci, kde předtančila besedu spolu s dalšími soubory. Naše děti se zde měly možnost účastnit tanečních soutěžích a získaly krásné medaile. Také jsme potěšeni, že jsme měli
možnost zatančit a zazpívat při setkání invalidů ke Dni matek
v našem městě.
Malou Voděnku navštěvuje přes 30 dětí předškolního věku
a také 4 děti z velké Voděnky, které pomáhají při vystoupeních
a zkouškách s našimi „maláčky“.
Jejich první vystoupení se konalo začátkem dubna v místní
sokolovně a předcházelo mu slavnostní předávání krojů. Děti
se představily v nových krojích s jarním pásmem. Celý týden,
který předcházel vystoupení, malá Voděnka trénovala téměř
denně a celé pásmo se jim moc vydařilo. Jejich představení
jsou vždy velmi roztomilá.
Naši malí tanečníci také oslavili Den matek a zatančili i zazpívali na farním dvoře v Podivíně. Počasí jim přálo a z vystoupení měli radost děti, rodiče, prarodiče a celé publikum.
Dětský folklorní soubor Voděnka také pořádá školící semináře, které jsou zaměřeny na výrobu jednotlivých částí kroje
a péči o kroje. V březnu proběhl 1.seminář škrobení krojů pro
veřejnost. Účast byla hojná a setkání bylo poučné a příjemné.
Další plánovanou akcí pro veřejnost bude zářijové malování
ornamentů s rodiči a dětmi.
Voděnka se také spolupodílela na organizaci Dětských
hodů v našem městě spolu s Městem Podivín a Krojovanou
8

chasou Podivín. Celé hodečky se moc povedly a účastnil se jich
rekordní počet krojovaných dětí. Voděnka se účastnila téměř v
plném počtu členů a pozvání přijal i hostující DFS Jatelinka z
Moravské Nové Vsi se svojí cimbálovou muzikou. Oba soubory
se představily se svými tanečními pásmy a doprovázela je CM
Jatelinka.
K tanci a poslechu hrála Dechová hudba ZUŠ Velké Bílovice
pod vedením p. L. Řehánka.
Naše děti se účastnily celé předhodové přípravy. Maminky s holčičkami se ujaly pečení koláčků a pro změnu tatínci s
chlapci si zajeli pro máju a taky si ji opracovali. Spolu připravili
a uklidili hodové sólo a posezení pro diváky. Bylo úžasné pozorovat jejich nadšení, sledovat je při práci, učit je tradicím a
zažít pro všechny nové společné chvíle.
Velké poděkování patří všem našim dobrovolníkům za jejich čas a ochotu, které věnují Voděnce. Také děkujeme všem
našim sponzorům za finanční i věcné dary. Jsme velmi rádi, že
se Voděnka těší takovému zájmu.
za Voděnku Mgr. Petra Kosová
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Mateřská škola
Jarní informace z mateřské školy
SMART Tabule

Návštěva hasičů

V mateřské škole byly v dubnu instalovány dvě interaktivní tabule. Jedna z nich byla z velké části pořízena ze sponzorských darů, druhá z příspěvku zřizovatele školy.

Pozvánku do mateřské školy v rámci „Dubna, měsíce bezpečnosti“ přijali v letošním roce místní hasiči. Předvedli dětem
dvě hasičská auta, vysvětlili význam záchranného integrovaného sboru. Děti si vyzkoušely zacházení s hadicí, prohlédly auta
a pomůcky důležité pro záchranu lidí při požáru nebo havárii.
Ve třídě se poznatky projevily při hře a výtvarných činnostech.

Velké poděkování tedy patří:
• Městu Podivín,
• ordinaci pana MUDr. Zbyňka Muchy,
• manželům Varmužovým a firmě ZEBR Milovice,
• paní Lucii Suské, jejímu týmu a všem, kteří se zúčastnili
módní přehlídky v červnu 2014 a přispěli na nákup této
jedné z nejmodernějších vzdělávacích pomůcek. Nyní
slouží k rozvoji a vzdělávání dětí v mateřské škole.
SRDEČNĚ DĚKUJEME.
Co všechno tato chytrá tabule umí:
• umí pracovat s dvěma dotyky současně (např. dvě děti)
• funguje jako kreslicí plocha / psací plocha s libovolnou
aplikací (dodávanou Smartnotebook, Word, malování a
jiné...)
• podporuje jakýkoliv výukový program včetně interakce
(zvuk, dotyk, obraz apod...)
• umí přehrát video, obrázky, fotky...
• podporuje cokoliv spuštěného z internetu (spousty výukových interaktivních her, youtube videa, obrázky a texty na
internetu atd...)
• učení s tabulí je zábavou, děti to baví, pomáhá jim rychleji
se rozvíjet, učit
• je skvělým pomocníkem pro učitele, pedagogové mají
možnost vytváření vlastních interaktivních programů podle aktuálních potřeb

Bezpečnostní zařízení v MŠ
Začátkem dubna 2015 byla v mateřské škole nainstalována
bezpečnostní zařízení. Důvodem tohoto opatření bylo zajistit
bezpečnost dětí na půdě školy v době výchovně vzdělávacího procesu. Vstup do budovy je zajištěn kombinací čipového
systému a videotelefonů. Rodiče byli s novým systémem seznámeni na mimořádné schůzce dne 29.4.2015. Při této příležitosti byly rodičům předány čipy a předvedeny nové SMART
Tabule. Poděkovali jsme starostovi města panu Stanislavu
Machovskému, který společně s dalšími představiteli našeho
města, má velkou zásluhu na tom, v jakém prostředí se naše
nejmladší děti vzdělávají. Děkuji městu Podivín za rychlou
reakci na můj požadavek realizace bezpečnostních zařízení.
Komplikací a specifickým problémem naší budovy jsou čtyři
vstupy. Na mimořádné schůzce pro ředitele škol, svolané policií a odborem školství MěÚ Břeclav jsem byla požádána velitelem zásahové jednotky o možnost preventivního cvičení v
budově mateřské školy. Tato akce by byla realizována v době
nepřítomnosti dětí.
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Besídky a Den matek

Plavání

V průběhu měsíce května proběhly ve všech třídách besídky pro rodiče, příbuzné a přátele. U příležitosti Dne matek
vystoupily děti v sále Sokola pro místní Svaz invalidů.

V průběhu měsíců květen, červen absolvovaly předškolní
děti plavecký výcvik v bazénu v Hustopečích. Jezdili jsme společně s MŠ Rakvice a MŠ Lednice.

Vítání občánků

Spolupráce se základní školou

Dvakrát v tomto školním roce, v říjnu a v dubnu, vítaly děti
z mateřské školy naše nově narozené občánky.

Svoji letošní spolupráci se Základní školou v Podivíně jsme
zakončili 8. června společnou závěrečnou lekcí vzdělávacího programu pro předškolní děti Edukačně stimulační skupiny pro rodiče a děti. Jedná se o program zajišťující dětem snazší přechod
z předškolního do základního vzdělávání za přítomnosti rodičů.
Děkuji svým kolegyním, zřizovateli, rodičům a všem partnerům mateřské školy za spolupráci během celého školního
roku. Přeji krásné léto, hodně osobní pohody a načerpání čerstvých sil do další práce.
Bc. Lenka Studená, ředitelka

Výlet
V letošním roce jsme se vydali na výlet do Lednice, kde
jsme navštívili Stáj Salma. Z důvodu nepříznivého počasí jsme
pobyt na výletě zkrátili.

Podivínský zpravodaj
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Základní škola
Adopce na dálku

Fašank ve Strážnici

Také v letošním roce se podařilo vybrat mezi dětmi, rodiči a pedagogy částku, která pokryla roční vzdělávání dvou chlapců z Indie
– Melvina a Vishala. Proběhla mezi námi také korespondence, ve
které jsme se mohli dozvědět o tom, jak se oba dva kluci mají a jak
se jim daří v jejich studiích. Dopisy byly vždy co nejrychleji přeloženy a vystaveny na nástěnku ve vestibulu školy.
Po ničivém zemětřesení, které nedávno zasáhlo Nepál a část Indie, jsme naštěstí neobdrželi od charity Praha žádné zprávy o
tom, že by chlapci a jejich rodiny byli ohroženi na životech. Poničená infrastruktura ale zřejmě prodlouží dobu putování dopisů z
jedné strany na druhou. Doufejme, že dostaneme zprávy z Indie
co nejdříve a že budou v rámci možností pozitivní.
Dva úspěšné roky projektu Adopce na dálku má naše škola za
sebou. Doufám, že i příští školní rok se podaří vybrat potřebný
obnos peněz pro Melvina a Vishala. Oba dva chlapci, jejich rodiče
i učitelé v dopisech, které nám přišly, vyjadřují vděčnost a velké
díky za naši podporu a možnosti vzdělávat se si velmi cení, což
dokládají i jejich studijní výsledky (netrpělivě čekáme na kopie
vysvědčení).
Děkuji všem, kteří se do tohoto smysluplného projektu zapojili.
Zuzana Pálková, koordinátor projektu

Dne 31. 3. 2015 jsme s žáky 1. a 3. tříd opět navštívili Skanzen
ve Strážnici, tentokrát pořad seznamující s masopustními a jarními zvyky. Cesta skanzenem nás provázela od období zimních
prací až po ukázku masopustní
obchůzky spojené s tradičním
tancem - „Pod šable“. Také jsme
ochutnali typické lidové pokrmy - mazance a postní koblihy.
Součástí pořadu byly i rukodělné dílny, ve kterých jsme se
seznámili s pletením různých
druhů pomlázek a malováním
kraslic.
Mgr. Miriam Babičová Šilhanová, Věra Holubová,
Mgr. Zlatka Floriánová a
Mgr. Jitka Kolaříková

Vzpomínka na Ladislava Černého
Brzy oslavíme 70. výročí osvobození naší vlasti. Aby se děti
1. - 3. tříd seznámily s osudem alespoň jednoho z hrdinů města
Podivína, jejichž jména čtou na pamětní desce, pozvala jsem paní
učitelku Hemzovou, aby nám vyprávěla o svém tatínkovi Ladislavu
Černém.
Dověděli jsme se, jak trávil dětství a zlobil svou maminku, o
tom, jak studoval, a v neposlední řadě, jak se zapojil do boje proti
válce a obsazení Československa i o jeho tragickém konci ve Vratislavi. Děti si prohlédly i válečný kříž, který obdržel in memoriam a
pamětní list, kde byl jmenován čestným občanem města Podivín.
Paní učitelka nám vyprávěla, jak se s maminkou schovávala v
bílovickém sklepě a kde její babička málem přišla o život, když jim
nesla v konvičce polévku.
Nebyla to však jediná smutná chvíle, která postihla paní učitelku. Vyprávěla nám i o obrovské tragédii na hradle, kde při železničním neštěstí přišla o život i její maminka.
Letos slaví paní učitelka Hemzová 70. narozeniny a my jí přejeme hodně zdraví a klidný a spokojený zbytek života, který ji ještě
čeká.
Mgr. Jana Malinová

Naše aktivity ke dni Země – 2. třída
Den Země bude teprve 22. dubna a většina lidí této planety se
bude účastnit nějakých projektů na záchranu naší modré planety.
Ve druhé třídě jsme příliš malí na velké věci. Přesto jsme se snažili
nějak vyjádřit, že nám není prostředí, ve kterém žijeme, lhostejné.
Nejdříve jsme si ve třídě zasadili cibuloviny a nazvali jsme si tento
počin jako „Kytička pro maminku“
Tím ale naše aktivity neskončily. Oslovila jsem žáky 7. třídy a
jejich paní učitelku, aby nám pomohli vytvořit záhon květin na
školním dvoře. „Sedmáci“ nám záhon zryli a připravili a „druháci“
na něj zasadili pivoňku, mečíky, hrnkové lilie, jiřinu, ixie, astru, karafiáty, hostu aj. Děti pracovaly s velkým zaujetím a už se těšíme,
jak nám kytičky na začátku léta a na podzim pokvetou.
Mgr. Jana Malinová

Den Země
Žáčci 1. B oslavili
22. dubna mezinárodní Den Země projektem „Sluníčko“. Jaký
má pro nás sluníčko
význam? Proč se střídá roční období? Je
zdravé opalování a jak
se musíme chránit?
Na tyto i jiné otázky
jsme hledali odpovědi. Třídili jsme odpad,
objasnili si pojem recyklace. Na závěr jsme
si vytvořili z kartonu a
plastových víček model zeměkoule a plastický obrázek sluníčka.
Mgr. Jitka Kolaříková
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NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Den Země - IV.B

Ve středu 11. 3. 2015 navštívili žáčci prvních tříd knihovnu. Paní Ocelíková si pro ně připravila poučné vyprávění „O
srnečkovi“ z časopisu Sluníčko. Pak si děti prohlédly knižní
novinky, například Medvídka Pú, Hasiče a Policejní auto. Od
paní knihovnice jsme obdrželi milou pozornost, a to pro každého záložku a sladkost. Moc jí děkujeme za pozvání a těšíme
se na další setkání.
Mgr. Jitka Kolaříková

Ve středu 22. dubna jsme si ve IV.B připomněli svátek naší
modré planety – Den Země.
Ve všech předmětech jsme plnili úkoly zaměřené na ochranu životního prostředí. Hlavním úkolem byl rozvoj znalostí a dovedností v environmentální oblasti, žáci se zamýšleli nad pojmy
ekologie, recyklace, třídění odpadů apod. Četli jsme si zajímavosti o Zemi na interaktivní tabuli, kreslili jsme malé plakátky s
přáním ohleduplného chování na naší planetě, sešlapovali jsme
PET láhve a dávali jsme je do igelitového pytle. Vytvořili jsme
nástěnku, na kterou jsme vymysleli hesla: „Modrá, žlutá, zelená,
hádej, co to znamená?“, „Třiď odpad – budeš třída!“, „Nebuď líný
třídit odpadky, naše Země bude jako z pohádky.“, „Sběrem papíru zachráníš les!“ aj. Přínosem bylo předání nových poznatků
jinou poutavější formou, žáci si tento den příjemně užili.
Mgr. Anna Racková

Atletický čtyřboj

Den dětí ve druhé třídě
Jak strávit Den dětí – to je každoroční dilema pro učitele.
Moji druháci si odhlasovali, že Den dětí raději stráví v přírodě,
aby na vlastní oči mohli zažít to, o čem se učíme v prvouce – pozorovat přírodní společenstva – louku, les a rybník. Toto vše jsme
našli na vycházce z Valtic po červené turistické značce do Lednice.
A bonusem bylo i to, že jsme cestou objevovali překrásné lovecké
zámečky LVA – Dianin chrám, kapli sv. Huberta a Tři Grácie.
Zatímco louku jsme pozorovali spíše zpovzdálí, abychom si
domů nepřinesli přisátého malého migranta – klíště, v lese a u
rybníka jsme byli nadšeni, tím, co můžeme na obyčejné vycházce
vidět – brouka roháče – samce i samičku, užovku, překrásné zlatohlávky a spoustu chroustů. U rybníka jsme viděli potápku i s mláďaty, která rychle vyhledala úkryt v rákosí, lysky, kormorána, potápky, labutě. Na kraji rybníka Apollo jsme viděli plavat desítky kaprů
velmi zblízka, jako kdyby se kapříci došli vydovádět na mělčinu u
břehu. Cestou jsme šli i kolem výběhů koní stáje Bors u Tří Grácií.
Dobrodružství a spoustu zážitků můžeme zkrátka najít i za
humny a nemusíme za nimi jezdit daleko a ani sebelepší učebnice
a interaktivní technika nenahradí osobní prožitek. Věřím, že na zážitky z vycházky budou druháci dlouho vzpomínat. Zároveň bych
chtěla poděkovat paní Hemzové a paní Vidlářové, které nás na vycházce doprovázely a pomohly s dozorem nad žáky.
Mgr. Jana Malinová

Učitelé Tv naší školy ve spolupráci s ASPV (Slavoj) Podivín
uspořádali 7. ročník atletické soutěže. Vítězství zajišťovalo postup do krajského kola v Brně, které se uskutečnilo v nepříznivém počasí 24.05.2015. Soutěžilo se v těchto atletických disciplínách: běh 50 m (60m), hod kriketovým míčkem (150g a
300g), běh 400 (800) metrů, skok daleký.
Mladší žákyně I:
1. místo J. Pacalová (6. místo - kraj)
2. místo A. Střižíková
3. místo Ivana Hájková
Michaela Vidlářová (5. místo – kraj)
Darina Vidlářová (8. místo – kraj)
Mladší žákyně II:
1. Pavlína Berková (2. místo – kraj)
2. Sabina Böhmová (1. místo – kraj)
3. Anna Kouřilová (4. místo – kraj)
Starší žákyně III:
1. Denisa Glížová
2. Klára Švestková (3. místo – kraj)
3. Pavlína Glížová (8. místo – kraj)
Starší žákyně IV:
1. H. Mildnerová
2. M. Švecová (2. místo – kraj)
3. L. Hellingerová (3. místo – kraj)
Dorostenky:
1. K. Švedová
2. K. Masaříková
N. Havránková (1. místo – kraj)
Mladší žáci I:
1. místo L. Herzán (5. místo – kraj)
2. místo O. Babič
3. místo M. Střižík
P. Opluštil (4. místo – kraj)
D. Puzrla (2. místo – kraj)
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Mladší žáci II:
1. A. Ibrahimi (2. místo – kraj)
2. O. Macán
3. P. Procházka (8. místo – kraj)
Starší žáci III:
1. Martin Puzrla (3. místo – kraj)
2. D. Herzán
3. F. Skotal (4. místo – kraj)
M. Berka (5. místo – kraj)
Starší žáci IV:
1. O. Švec (3. místo – kraj)
2. P. Vozár (6. místo – kraj)
3. J. Čapka
Dorostenci:
1. M. Mynařík (5. místo – kraj)
2. Z. Nosek (4. místo – kraj)
3. M. Petřík
Děkuji sportovcům za skvělé výkony a vybojování si postupu
do republikového finále v silné konkurenci zástupců z okresů
Znojma, Vyškova, Blanska a Brna (1. – 3. místo v krajském kole),
které se uskuteční 06.06. 2015.
Mgr. M. Cagášek

Medvědí stezkou
Ve čtvrtek 30.04.2015 připravili učitelé ve spolupráci s ASPV
Slavoj Podivín pro žáky 4. - 9. ročníku soutěž v přírodě „Medvědí stezku“. 26 dvojic děvčat a 32 hlídek chlapců absolvovalo trať
dlouhou 3,5 km, která byla vytýčena kolem „Šutráku“.
Jako každým rokem i letos žáci na 10 stanovištích prokazovali nejen své vědomosti z oblasti přírodovědy, zeměpisu, určování
azimutu, zdravovědy, ale i ruční dovednosti (vázání uzlů, hod na
cíl, součinnost atd.)
První dvě hlídky z každé kategorie postoupili do krajského
kola v Olšanech dne 30.05.2015, kde dosáhli skvělých výsledků.
Výsledky:
Mladší žákyně II.:
1. místo, školní kolo: L. Syslová, K. Rejentíková (3. místo – kraj)
2. místo, školní kolo: A. Jurkovičová, T. Kristková (1. místo – kraj)
Starší žákyně III.:
1. místo, školní kolo: T. Bartošíková, K. Hrdličková (2. místo – kraj)
2. místo školní kolo: S. Pekaříková, K. Švestková (S. Böhmová) (4.
místo – kraj)
Starší žákyně IV.:
1. místo, školní kolo: M. Švecová, D. Glížová (2. místo – kraj)
2. místo, školní kolo: K. Rotterová, N. Bäumlová (4. místo – kraj)
Dorostenky :
1. místo, školní kolo: E. Dvořáková, H. Smutná
2. místo, školní kolo: A. Rylková, K. Líčková (4. místo – kraj)
Mladší žáci II.:
1. místo školní kolo: L. Švec, J. Řezáč (4. místo – kraj)
2. místo školní kolo: Š. Konfráter, O. Macán (J. Rezek) (3. místo – kraj)
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Starší žáci III.:
1. místo, školní kolo: M. Havelec, A. Ibrahimi (2. místo – kraj)
2. místo, školní kolo: F. Skotal, R. Tréšek (1. místo – kraj)
Starší žáci IV.:
1. místo, školní kolo: M. Jurkovič, T. Kratochvíl (3. místo – kraj)
2. místo, školní kolo: J. Polák, T. Latín (4. místo – kraj)
Dorostenci:
1. místo, školní kolo: V. Savara, M. Mynařík
2. místo, školní kolo: Z. Nosek, M. Kovařík, P. Rybka
Chtěl bych poděkovat všem závodníkům za skvělou reprezentaci
naší školy a našeho královského města.
Mgr. M. Cagášek

Sběr papíru
Ve dnech 27. 05. – 28. 05. 2015 ve spolupráci se SRPDŠ proběhl sběr tříděného papíru. Žáci (s velkou podporou rodičů) přinesli
(přivezli) celkem neuvěřitelných 26.086 kg starého papíru. Velmi
potěšující skutečností je, že se zapojuje více a více žáků – sběr přineslo 211 což je 87,19 %.
Nejlepší žáci:
Š. Konfráter (IV. A) – 1.200 kg, V. Kos (VIII.) – 1.067 kg, M. Budín (II.)
– 1.062 kg,
A. Včelouchová (VIII.) – 960 kg, M. Kršková (VII.) – 608 kg, L. Syslová
(V.) – 550 kg,
L. Hellingerová (VIII.) – 538 kg, O. Štefan (III.) – 460 kg, K. Kopřivová
(IV. B) – 440 kg,
M. Havlík (III.) – 395 kg, R. Latín (III.) – 320 kg, O. Švec (IX. B) – 310 kg,
M. Švecová (VII.) – 310 kg
Přehled tříd:
I. A - 1.286,5 kg, I. B – 910,5 kg, II. – 3.616 kg, III. – 3.055,5 kg, IV.
A – 2.445,5 kg,
IV. B – 1.616 kg, V. - 2.241 kg, VI. – 905 kg, VII. – 2.595,5 kg, VIII. –
4.455 kg,
IX. A – 894 kg, IX. B – 1.355 kg.
Chtěl bych poděkovat Vám všem, kteří jste se podíleli na tak
skvělém výsledku a tím přispěli k ochraně životního prostředí.
Mgr. M. Cagášek

Školní výlety ve školním roce 2014/2015
I.A,B, II. - 10. 6.2015 - Buchlov, Buchlovice (Mgr. Z. Floriánová, Mgr.
J. Kolaříková, Mgr. J. Malinová)
III., IV.A - 2. 6.2015 - Moravský kras – Macocha (Mgr. M. Šilhanová –
Babičová, Mgr. D. Hošpesová)
IV.B, V. - 9. 6.2015 - hrad Perštejn, strašidelný zámek, Šiklův mlýn
(Mgr. A. Racková, Mgr. M. Poláchová)
VI. - 11. 6.2015 – Archaskanzen (Mgr. I. Šemorová)
VII. - 9. 6.2015 - VIDA Brno (Mgr. J. Medek)
VIII. - 27.5. - 29. 5.2015 - Jeseníky - horská chata Ztracenka (Mgr. J.
Horňák)
IX.A,B - 8.6. - 9. 6.2015 - Zlín a okolí (Mgr. J. Harnušková, Mgr. P. Schallenbergerová)
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Projekt k 70. výročí osvobození
Ve dnech 30. března – 15. dubna byl pro žáky 2. stupně připraven projekt s názvem Výročí osvobození. Navázali jsme tak na obsáhlejší projekt Židé v Podivíně, který jsme pro žáky připravili před
dvěma lety.
Tentokrát se žáci v hodinách dějepisu, ale i občanské a literární
výchovy formou prezentace postupně seznámili s příčinami, průběhem i důsledky 2. světové války, podrobněji jsme se pak zaměřili
na osvobození jižní Moravy a Podivína. Žáci si upevňovali a opakovali informace formou pracovních listů, které pro ně byly připraveny. Zajímavá byla i práce s texty dobových dokumentů (záznamy
z městských kronik), žáci se seznámili s některými autentickými
příběhy těch, jejichž osud byl během druhé světové války s Podivínem spjatý.
Projektové vyučování bylo zakončeno 15. dubna, kdy se žáci
naší školy i se svými učiteli zúčastnili slavnostní vzpomínky na oběti druhé světové války u pomníku před městským úřadem, žáci devátého ročníku pak květiny položili také u pamětní desky padlým
členům podivínského Sokola u Besedního domu.
Mgr. Pavla Schallenbergerová
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k tématu neonacismu, zařadil během prezentace pár spotů, které
jsou součástí kampaně proti neonacistům, a připojil také varování
před nebezpečím neonacismu, které u nás narůstá.
Myslím, že přednáška byla pro žáky přínosná, zejména v dnešní
době, kdy je generace mladých lidí zavalena spoustou informací z
médií a nedokáže je ještě přiměřeně selektovat a vyhodnotit.
Přednášku jsme zařadili také z důvodu školního preventivního
programu, který je součástí školního vzdělávacího plánu.
Mgr. Pavla Schallenbergerová

Soutěž v anglickém jazyce
Také v letošním roce byla vypsána soutěž Cambridge competition pro žáky čtvrtých a pátých ročníků základních škol. Probíhala
od prosince 2014 do začátku března 2015. Žáci řešili celkem pět
soutěžních úkolů. Jejich obtížnost se pohybovala mezi úrovněmi
A1 a A1+. Nešlo jen o znalost slovíček, ale i o schopnost si s jazykem
hrát a bavit se. Žáci měli například sestavit jazykolam a připojit i
jeho ilustraci nebo doplňovat do textu vynechané samohlásky ve
slovech a odpovídat na otázky týkající se tohoto textu.
Do soutěže se přihlásilo 146 soutěžních skupin, ale řada skupin soutěž vzdala. Nechala se zřejmě odradit komplexností otázek.
Žáci použili již získaných znalostí a naučili se též něco nového. Ze 4.
A se zapojili Anežka Kellnerová, Ondřej Macán, Kristýna Martečíková, Lucie Pacalová a z 5. třídy se zúčastnili Sabina Böhmová, Pavlína
Glížová, Dorota Heráková, Jakub Hřebačka, Anna Jurkovičová, Štěpánka Líčková, Sarah Pekaříková, Kateřina Rejentíková, Lucie Syslová a Klára Švestková. Na výsledkové listině sice nebyli na medailových pozicích, ale vedli si velmi dobře. Čtvrťáci dosáhli 93% a páťáci
92,71%. Za tak hezký výsledek byli odměněni knihou a zápisníkem.
Kniha je samozřejmě v angličtině v jejich jazykové úrovni.
Za skvěle odvedenou práci jim děkujeme.
Mgr. J. Harnušková a Mgr. I. Šemorová

Přednáška Výročí osvobození a soudobý
neonacismus
Rádi jsme využili nabídky zařadit do výuky žáků 2. stupně přednášku o extremismu a neonacismu.
Brněnský politolog Miroslav Mareš, profesor Masarykovy univerzity v Brně, který se dlouhodobě zabývá extremismem a terorismem, se během svých dvou hodinových přednášek, určených
žákům 2. stupně, zaměřil okrajově na historii druhé světové války,
více prostoru pak věnoval problematice Němců žijících během období Protektorátu na našem území. Když se profesor Mareš dostal
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Slapstick
neboli Groteska je název divadelního představení. Sehrála ho
skupina mladých studentů z Brna ze souboru Domino Theater 16.
dubna v divadelním sále Buranteatru na Kounicově ulici. Hra byla
uvedena v rámci netradiční výuky angličtiny pro žáky osmých a devátých tříd základních škol. Hra je na motivy románu amerického
spisovatele Kurta Vonneguta. Režisérka ji upravila na pojednání o
věcech smrtelně vážných, ale humorným způsobem. To dokazoval
smích diváků, který zároveň znamenal i to, že diváci textu a situacím rozumí. Tentokrát se v publiku sešli samí slušní žáci a nikdo
nerušil a my jsme si mohli představení užít. Je škoda, že ve druhém
pololetí to bylo jediné divadlo, které tento soubor hrál. Na další
představení si budeme muset počkat do příštího školního roku.
Mgr. J. Harnušková
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známých osobností, jak ze světa filmu, hudby, politiky, sportu, vědy
a umění. Neváhali jsme a se všemi se fotili. Po návštěvě muzea jsme
měli rozchod v Prateru, kde jsme si vyzkoušeli nejrůznější atrakce.
Je těžké vybrat místo, kde se nám nejvíc líbilo, ale hodně jsme
se nasmáli, když jsme byli v labyrintu a snažili se najít cíl, nebo když
jsme se v zoo snažili najít únik ze stezky v korunách stromů.
Dovolujeme si říct za všechny, že se nám výlet líbil a kdyby byla
příležitost, jeli bychom rádi znovu.
Pavlína Tréšková, František Horehleď,
Hana Smutná, Daniela Hrdličková - žáci IX. A

Soutěž v anglické recitaci
Proběhla mezi žáky třetí třídy v pátek 29. května. Soutěže se
zúčastnilo úctyhodných sedmnáct soutěžících. Z nabídky deseti
dětských anglických říkanek si vybrali nejvýše dvě, které se naučili
zpaměti. V hodinách jsme pravidelně říkanky procvičovali a v pátek
se ukázalo, že opravdu poctivě. Těžko se vybírali vítězové. Naštěstí
pomohla i divácká porota a na pomyslných stupních vítězů stanuli:
na 1. místě Šimon Pospíšil, na 2. místě Jaroslav Ševčík a na 3. místě
Vojtěch Kratochvíl. Pochvalu si ale po právu zaslouží úplně všichni
a za jejich výkony i snahu jim děkujeme.
Mgr. Jitka Harnušková a Mgr. Miriam Babičová Šilhanová

Projekt HOBIT
Během školního roku se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili projektu
HOBIT – HOdina BIologie pro živoT, který probíhal pod záštitou Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Projektu se účastnilo 37 škol
Jihomoravského kraje, 54 pedagogů a 2500 žáků.
Pilotní fáze projektu měla vzdělávací část, ve které se žáci seznámili s příznaky srdečního infarktu a mozkové mrtvice a jak
správně poskytnout první pomoc, ve druhé části byli žáci testováni
pomocí simulačních videí, jak reagují na různé situace.
Z výsledných dat o vědomostech žáků vyplývá, že žáci mají velmi dobré vědomosti o srdečním infarktu, ale vědomosti o mozkové
mrtvici jsou slabé. Ke zlepšení povědomí žáků o mozkové mrtvici
velmi dobře posloužil instruktážní multimediální edukační pořad,
který žáci zhlédli během edukační vyučovací hodiny.
Tento projekt je jedinečný v tom, že je zacílen na děti a ne na
dospělou populaci, u které se vzdělávací kampaně na záchranu při
mozkové mrtvici ukázaly jako neúčinné. Cílem projektu je zavedení edukačního modelu projektu HOBIT na všech školách v ČR a
zlepšení obecného povědomí o nejzávažnějších cerebro- a kardiovaskulárních onemocněních.
Mgr. M. Svobodová

Návštěva Vídně
Dne 20.5. jsme se vydali společně s pavlovským gymnáziem
opět po několika měsících na poznávací zájezd do Vídně. Jako první
jsme navštívili Schönnenbrun, ve kterém jsme prošli zámecké zahrady, jejichž součástí je nejstarší zoologická zahrada světa a labyrint.
Procházeli jsme jednotlivé pavilony, bavili se pozorováním zvířat,
procházeli stezkou v korunách stromů a užívali si každou minutu.
Závěr byl naplánovaný do Prateru, ve kterém jsme navštívili muzeum voskových figurín Madame Tussauds. V muzeu byla spousta
16

Chemické pokusy
Dne 16. dubna se výuka vybraných žáků 8. a 9. ročníku odehrávala na Středním odborném učilišti v Hustopečích. Pod dozorem
odborných učitelů učiliště jsme prováděli řadu zajímavých chemických pokusů. Důležité bylo přesně zvážit nebo odměřit jednotlivé
suroviny, protože kdyby odvážení nebylo správné, mohlo by dojít
k výbuchu a to by učitelé ani žáci, kteří by se ocitli v blízkosti výbuchu, nebyli nadšení.
Nejvíce mě zaujal pokus, kdy jsme se měli vyrábět zlato, nebo
když jsme smíchali určité chemické látky ve zkumavce, ve které
po zatřepání změnila barvu z průhledné na namodralou. Na závěr
jsme si do plastové skleničky vyrobili svůj vlastní sliz, který se lepil
opravdu všude a nešel dostat z rukou. Několik hodin, které jsme u
pokusů strávili, uteklo neuvěřitelně rychle, příjemnou tečkou byl i
oběd, který jsme měli ve škole zajištěný.
Pokusy byly opravdu zajímavé. I když chemie nepatří mezi naše
nejoblíbenější předměty, pokusy nás opravdu bavily a zaujaly nás.
Markéta Fridrichová, IX. B

Závěrem
V letošním školním roce se uskutečnila jedna, ale o to více nejen finančně náročnější akce, a to rekonstrukce přístavby a její nadstavba. Věřím, že 01.09.2015 bude vše připraveno k plnému využití
těchto rekonstruovaných prostor a našim žákům využívajícím školní družinu se budou nové prostory líbit. Ještě jednou bych chtěl
poděkovat všem, kteří se podíleli na tak rozsáhlé a významné akci.
Vedle náročných úkolů ve výchovně-vzdělávacím procesu se
zaměstnanci školy zapojili do akcí, kterých se nejen zúčastnili, ale
mnohé z nich sami pořádali (např. vědomostní, výtvarné a sportovní soutěže, školní ples atd.). Tím přispěli k dobrému jménu školy,
reprezentaci a prezentaci našeho města.
Závěrem chci poděkovat všem pedagogickým pracovníkům
naší školy za náročnou práci, kterou vykonávají při vzdělávání dětí.
Děkuji provozním zaměstnancům za zodpovědnou práci při zajištění bezproblémového chodu školy. Velké díky také patří těm, kteří
přímo nebo nepřímo pomáhají ZŠ Podivín.
Přeji Vám všem příjemnou dovolenou.
Mgr. M. Cagášek, ředitel ZŠ
Podivínský zpravodaj
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Pálení čarodějnic
Malé čarodějnice a čarodějové nejen z Podivína přijali pozvání
a slétli se na dvůr Besedního domu na pravý Čarodějnický rej. I
přesto, že od rána nebylo vyloženě teplo a slunečno a ani předpověď nebyla zrovna optimistická, byla účast veliká. Děti si musely
projít všemi čarodějnickými disciplínami: v kotlíku
míchaly elixíry, vyrobily si
ochranný škapulíř, vyzkoušely si slalom na koštěti ve
vysokých bodech, házely
uhlí do komína, trefovaly
netopýří kuželky, vyzkoušely si chůzi na chůdách.
Velké čarodějnice malovaly
na obličej. Do aktivit malých čarodějnic se mnohdy
zapojili i dospělí. Odměnou
za splněné úkoly byla malá
sladkost.
Filipojakubskou
noc
jsme zahájili zapálením
ohně s čarodějnicí kolem
půl šesté a pak se všichni
vrhli na opékání špekáčků.

A kdo nespěchal domů, jistě nelitoval, neboť si nenechal ujít
skvělý večerní koncert skupiny COOL Band, která nám zahrála k
poslechu i k tanci.
Všem čarodějům a čarodějnicím děkujeme za krásný čarodějnický den a za rok se zase těšíme na dalším čarodějnickém sletu.
Velké poděkování patří VŠEM, kteří nám při akci pomáhali, bez
nich by to opravdu nešlo.
Děkujeme za špekáčky Tomáši Hřebačkovi, za ovoce manželům Suským. Za fotografie děkuji panu Hájkovi.
Doufáme, že se odpoledne všem líbilo.
Sokol Podivín

PODIVÍNSKÉ KOLEČKO
47 nadějných podivínských závodníků
se v sobotu 13.06.2015 sešlo v areálu mateřské školky, aby změřilo síly v prvním ročníku
Podivínského kolečka. Toto sportovní klání
pořádal TJ SOKOL Podivín. Malí cyklisté závodili na odrážedlech, kolech a koloběžkách
v 7 kategoriích od 1 roku do 8 let. Na stupně
vítězů se dostali jen ti nejrychlejší:
Odrážedla plastová, 1-3 roky

Kola, 7-8 let
1

Tomáš Mík

0:20:07

2

Lukáš Herzán

0:20:47

3

Sebastián Hájek

0:20:59

Koloběžky, 4-5 let
1

Daniel Holásek

0:32:13

2

Laura Šišmová

0:41:59

3,4 Viktorie Helešicová

1

David Dolák

0:41:51

3,4 Eliška Očenášková

2

Denisa Sztanková

0:55:19

Koloběžky, 6-8 let

3

Olga Němetzová

1:00:25

1

Kamil Šuderla

0:25:53

2

Filip Holásek

0:26:44

3

Patrik Vlk

0:27:22

Odrážedla kovová, 3-4 roky
1

Petr Varmuža

0:34:22

2

Eliška Prokůpková

0:36:52

3

Matěj Roháč

0:36:53

Děkujeme: Řeznictví U Rybků, Fruta
Podivín, KM-Proma, Město Podivín, Květinářství Dagmar Pelikánová, Autoservis Radek Rylka, manželé Vlkovi, Kovomat Tomáš
Hřebačka, Kvítek Eva Koudelová, manželé
Dohnalovi, Sunny Fashion Jitka Hájková,
Cukrárna Miš-maš, Pneuservis Městecký,
Pizzerie Tony, Vinotéka U Soudku Tomáš
Švec, Tip sport Pavel Knébl za sponzorské dary – odměny soutěžícím. Děkujeme
všem pomocníkům, bez nichž by závody
nešly uspořádat, díky dálničnímu oddělení
PČR Podivín, manželům Bočkayovým za
ozvučení a průvodní slovo, paní ředitelce
Lence Studené za poskytnutí závodiště.
Za TJ SOKOL Podivín Markéta Berková,
Zdeňka Očenášková, Martina Robošová

Kola, 3-4 roky
1

Jiří Ondrák

0:29:58

2

Kristýna Pelikánová

0:33:00

3

Anička Chybová

0:33:01

Kola, 5-6 let
1

Matouš Herák

0:20:59

2

Adéla Varmužová

0:21:13

3

Natálka Pospíšková

0:21:59
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VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA PO 70 LETECH
Bez velkých ovací, skromně, spíše utajeně, se v pátek 24. dubna 2015 objevila v
našem městě nepočetná skupinka. Po místech, kde před sedmdesáti lety kráčel generál Ludvík Svoboda, se vydala jeho dcera,
profesorka Zoe Klusáková-Svobodová, s
dcerou a vnukem. Tyto cesty se rozhodli oživit a přiblížit současníkům prostřednictvím
televizního dokumentu. Právem se proto
v tomto týmu objevil filmový producent a
tvůrce známého filmu Tobruk - Václav Marhoul.
Před zastávkou v Podivíně navštívili několik míst spojených s tímto časem, ale naše
město nemohlo v záznamu chybět, protože
je spojeno téměř s třídenním pobytem generála a jeho doprovodu na cestě z Košic do
Prahy. Právě u nás se mu naplnila šestiletá
touha na setkání s jeho milovanou rodinou.
S paní Zoe udržuji dlouholeté písemné
i osobní kontakty a tak za materiály, které
jsem jí poskytl o pobytu otce v Podivíne,
mně již v květnu 2001 napsala vzpomínky
na tyto neopakovatelné chvíle. Dovoluji
si je uvést v doslovném znění: „Tatínek byl

ubytován v rodině mlynáře Juliu Baueru. Prostředí
mlýna, mlynářské rodiny,
ve kterém se mamička s
tatínkem po letech strádání zase setkali, bylo
zvláštním, laskavým pro
tuto současně radostnou i
bolestivou chvíli. Mamička
byla z mlynářského rodu,
byla na to hrdá a Bauerovi
ji tak, jak bývalo mezi mlynáři starým zvykem, přijali u sebe jako svou.
Vytvořili ve svém domě, pro tuto mimořádnou chvíli pro mé rodiče i pro mne, prostředí slavnostní, laskavé i domácké.“
Myslím, že tyto vzpomínky nepotřebují
další komentář. V prostředí bývalého podivínského mlýna byl jejich průvodcem za rodinu pan Luboš Masařík.
I když čas pobytu vzpomínané skupiny
byl předem naplánován, přesto si rodina
Svobodů - Klusáků již bez filmařů udělala čas na návštěvu v našem domě na ulici
Boženy Němcové. Téměř dvě hodiny jsme
vzpomínali na ty neopakovatelné chvíle pro tuto
rodinu, naše město i jeho
občany.
Nebyla by tato informace úplná, kdybych ji nedoplnil skutečností, že vlastně
bezprostředně po deseti
dnech, 5. května, jsem se s
celou touto rodinou v nezměněném složení setkal
na pietním aktu v Kroměříži. Zde se každoročně koná
setkání u hrobu generála

Svobodv a jeho rodiny, které organizuje
město Kroměříž a spolubojovníci odbojářských organizací. Dostává se mně zde tradičně příležitosti, abych ve svém vystoupení
připomněl účastníkům propojení Podivína
a Kroměříže, které právě souvisí s generálovým pobytem v květnu 1945. Letošní své
vystoupení jsem ukončil předáním kytice
květu z Podivína a těmito slovy:
„Šeříky nepatří mezi nejcennější květy,
ale pro nás pamětníky se staly symbolem
jara 1945, jara a znovu nabyté svobody. Vítali jsme jimi naše osvoboditele, šeříky jsme u
nás pozdravili i generála Svobodu. A zde, na
tomto důstojném pietním místě, nemohou
skončit v náruči povolanější osoby, než je
naše vzácná bojovnice pravdy a míru - profesorka Zoe Klusáková-Svobodová“.
Tyto květy vonících šeříků předala se
mnou příslušnice vojenského mládí z brněnské Univerzity obrany, organizace, jejichž delegace nechybí na žádném z těchto
slavnostních aktů. A toto spojení na mladou
generaci je zárukou, že ti, kteří se zasloužili o
naši svobodu, nebudou zapomenuti
Podivín - květen 2015.
plukovník v. v. Vlastimil Němeček

Myslivecké sdružení Podivín zve 27.06.2015 na již tradiční zábavu

Pytlácká noc,
kterou pořádá Myslivecké sdružení na místní myslivně. Zahájení pro děti je od 11.00 hod,
je připraven skákací hrad, skluzavka a táborák. Tyto atrakce jsou zdarma až do 19.hod.
Od 19.00 budou podávány myslivecké speciality a začíná hrát skupina Gravity.
Všechny srdečně zve výbor MS Podivin.
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Výsledky rybářských závodů pořádaných 16. a 17. 5. 2015
Rybářských závodů dospělých se zúčastnilo celkem 110 lovících rybářů, z toho
45 z naší místní organizace (MO) Podivín a
63 z jiných organizací.
Celkem bylo uloveno 389 kusů ryb, z toho:
- kapr 89 ks,
- amur 1 ks,
- lín 1 ks a
- ostatní 298 ks.

2. místo: Jiří Švestka, MO Podivín, kapr celkem 227 cm
3. místo: Denis Valenta, MO Rakvice, kapr
celkem 206 cm
4. místo: Petra Konečná, MO Podivín, celkem kapr 190 cm + 36 ks bílá ryba, kapr
63 cm, 4,71 kg
5. místo: Petr Zámečník, MO ……., celkem
160 cm
6. místo: Adéla Francová, MO Podivín, celkem kapr 141 cm + 9 ks bílá ryba

7. místo: Jiří Wolfschmitz, MO ……., 37
bodů (kapr)
8. místo: Petr Juráš, MO Velké Bílovice, nejdelší ryba: kapr 73 cm, 5,81 kg
9. místo: Tomáš Prajka, MO Tvrdonice, 37 ks
10. místo: Libor Novák, MO Brno 3, 35 ks
Výbor MO MRS Podivín děkuje všem
sponzorům, také děkuje za účast všech lovících i nelovících návštěvníků a těšíme se na
dalších akcích pořádaných MO.

1. místo: Jiří Godlewski, MO Rakvice (Němčičky), kapr 70 cm, 7,30 kg
2. místo: Josef Kruták, MO Podivín, za 354
cm kaprů
3. místo: Michal Sztanko, MO Podivín, za
316 cm kaprů
4. místo: Jan Zámečník, MO Velké Bílovice,
za 247 cm kaprů,
5. místo: Lukáš Ryšavý, MO Podivín, za 199
cm kaprů
6. místo: Petr Levčík, MO Podivín, za 179
cm kaprů,
7. místo Ondřej Zeman, MO Hustopeče (Šakvice), za 100 kusů všech ulovených ryb
Dětské závody.
Zúčastnilo se 59 „dětí“
1. místo: Michal Peka, MO Podivín, 4 ks kapra
+ 7 ks bílá ryba, nejtěžší kapr: 65 cm, 6 kg

Sourozenci Lauterbachovi zabodovali
Dne 25. 4 - 26. 4. 2015 proběhly letošní
první soutěže lodních modelářů v Moravském poháru v Sedlejově. Většina z účastníků se těšila nejen na soutěžení, ale i na
kamarády z jiných klubů, které celou zimu
neviděli.
Za pěkného počasí se našim modelářům povedlo získat i pěkně výsledky.
Třída EX – 500
Lauterbachová H - 4. místo
Dubšíková K - 6. místo
Třída EX - J
Machač M – 5. místo
Rybka J – 6 . místo
Dubšíková K - 9. místo
Na nejcennější umístění se nám nepodařilo dosáhnout, ale na další soutěži si to
někteří soutěžící z Calypsa Podivín hned
vynahradili.
O víkendu 9. – 10. 5. 2015 pokračovaly
další soutěže Moravského poháru lodních

Podivínský zpravodaj

modelářů na referenční nádrži Pálava v
Blansku, tam opět naši mladí modeláři,
sourozenci Hana a Martin Lauterbachovi, prokázali, že patří mezi ty nejlepší a
důstojně hájili barvy města Podivína.
I přes špatné předpovědi nám počasí
vyšlo a malá nedělní sprška neubrala na
sportovní náladě dětí ani dospělých.
Sběr dalších cenných bodů pokračoval po oba dva dny takto.
9. 5. 2015
Třída EX – 500
Lauterbachová H – 2. místo
Třída EX - J
Lauterbach M – 1. místo
Rybka J – 4. místo
Dubšíková K - 6. místo
Machač M - 8. místo
Třída F4 – A
Rybka J – 11. místo

10. 5. 2015
Třída EX – 500
Lauterbachová H – 3. místo
Dubšíková K – 4. místo
Třída EX - J
Lauterbach M – 3. místo
Rybka J – 4. místo
Dubšíková K - 8. místo
Machač M - 11. místo
Za KLoM ZH
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Jarní zájezd na Vysočinu
22. dubna, kdy se slaví Den země, uspořádal Svaz důchodců a tělesně postižených
zajímavý zájezd do Jaroměřic nad Rokytnou
a Kralic nad Oslavou. Autobus nebyl plně
obsazen, ovšem ti, co se nepřihlásili, mohou
jen litovat! Den se velmi povedl.
Odjezd v 7:30, počasí slušné. Cesta kolem Novomlýnských nádrží, elektrárny Dukovany a Moravského Krumlova příjemně
ubíhala. Jaroměřickým zámkem nás prová-

číslo 2

červen 2015

zela příjemná průvodkyně, s druhou, neméně milou průvodkyní jsme navštívili přilehlý
chrám sv. Markéty. U zámku je rozsáhlý park,
kde se každoročně koná „Mezinárodní hudební festival Petera Dvorského“. V Jaroměřicích též působil básník Otokar Březina. Má
zde muzeum a na hřbitově pod zajímavým
náhrobkem je pochován. Po prohlídkách
jsme se během individuálního volna mohli
naobědvat nebo projít městem.
Ve 13:30 jsme se přesunuli do Kralic nad
Oslavou, kde jsme v kostelíku sv. Martina

vyslechli výklad o historii tiskárny, tiskařů
a českých bratří, poté jsme navštívili rozvaliny bývalé tiskárny a v Památníku Bible kralické jsme si prohlédli repliku tiskařského stroje.
O patro níž se v památníku nachází expozice
„Labyrint života J. A. Komenského“ a „Dílo
tiskařů jednoty bratrské“. Tyto byly otevřeny
6. září 1970 při 300. výročí smrti Komenského. Příjemně unavení jsme se navečer vraceli
do Podivína. Děkujeme vedení našeho „Svazu“ za péči o náš kulturní rozhled. Jen tak dál!
Helena Heráková

Svátek matek
V předvečer svátku matek 9. května jsme byly my, ženy
Svazu důchodců a tělesně postižených, velmi potěšeny hned
třikrát. Napřed hezkým vystoupením malých džentlmenů a růžových tanečnic z MŠ Podivín, které s dětmi připravila paní ředitelka Studená, poté směsí lidových tanců a zpěvu folklorního

souboru Voděnka pod vedením Šárky Vidlářové a Petry Kosové,
a dále pásmem básní pro maminky školního souboru vedeného
paní učitelkou Veselou. Vše moc pěkné. Následoval zákusek a kávička a nakonec zpěv při harmonice s harmonikářkou Anežkou
Osičkovou.

Podivínský kostel – maják LVA a „zahrady Evropy“
Vážení spoluobčané, podivínští!
Podivín je královské město. Mnoho
turistů v současné době navštěvuje naši
oblast Lednicko – valtického areálu. Není
divu. Opravdu je tady mnoho pěkných historických míst k navštívení.
V Podivíně máme krásný kostel sv. Petra
a Pavla, nedávno zrekonstruovaný židovský
hřbitov s obřadní kaplí –„synagoga“, za zhlédnutí stojí i architektura podivínské školy aj..

Myslím, že pro rozvoj Podivína by bylo
velmi vhodné a na místě, aby i toto naše
malé královské město bylo propojeno
funkční cyklostezkou s okolní Lednicí na
Moravě ve směru na Janův hrad.
Je potřeba, aby tato stezka zajistila bezpečnost turistů a našich dětí nejen v rámci cykloturistiky, ale také při běžném užití
účastníků dopravního provozu.
Pokud bychom nabídli tyto možnosti,

zajisté by se zvýšila úroveň bezpečnosti,
stravování, ubytování a celkového rozvoje
našeho královského města a vytvoření dalších pracovních míst pro naše spoluobčany.
Opravdu máme co nabídnout. V turistických prospektech se hovoří o majáku
Evropy, proto vynaložme co největší úsilí k
uskutečnění těchto záměrů.
Ivo Štěpánek

Pobíhající psi

Školní hřiště

Snad každá druhá domácnost v Podivíně má alespoň jednoho psa.
Říká se, že je to nejlepší přítel člověka, ale vždy záleží na výchově. Někteří jsou milí a rádi si hrají. Jiní jsou agresivní a trhají vše, co vidí. Jsou
schopni pokousat lidi, protože je nikdo pořádně nevychoval a nestará
se o ně. Denně po ulicích pobíhají opuštění psi, kteří nemají kam jít, a
na lidi jen vrčí.
Každé děti si rády hrají venku s kamarády. Děti bydlící na ulicích Poříčí
1, Habánově a Dolních Valech se ale ven chodit bojí. „Hráli jsme si a v tom
kamarád vykřikl ‚pozor pes‘. Začal jsem utíkat a volat o pomoc. Zakopl
jsem o schody, spadl a ten pes na mě skočil. V tom přiběhl cizí pán a řekl
psovi, ať zmizí a už se nevrací. Byl jsem rád, že mi pomohl. S kamarádem
jsem rychle utíkal domů,“ řekl mi Tomášek, který nemá s napadením psa
první zkušenost. Momentálně se bojí jít si hrát ven, aby nepotkal dalšího.
Všichni si stěžují, že jsou děti stále zavřené doma. Možná je to proto, že po Podivíně může běhat ještě několik takových psů. Opravdu se
chcete bát, zda vaše dítě nepřijde domů pokousané či s brekem, že ho
nějaký pes napadl? Prosím všechny občany Podivína, všímejte si svého
okolí a toho, co vaše zvíře dělá. Ne vždy je to v pořádku. Může to být
i váš pes, který volně běhá po Podivíně a má příležitost napadat další
hrající nebo vracející se děti ze školy. Pro naši rodinu to nebyl první případ napadení, je stresující utěšovat plačící a vystrašené dítě.
Za celou moji rodinu ze srdce děkuji neznámému zachránci brášky
Tomáška.
Adéla Míková

sloužilo poctivě devět let a to jak pro školu, tak i pro
veřejnost. A slouží dodnes pro veřejnost každý den od
15.°° hod do setmění a v sobotu a neděli od 10.°° hod do
setmění. Děti a hlavně kluci už nemusí prohánět mičudu
mezi auty a nebo v parku, což se naučili rychle v hojné míře
využívat. Každý den je jich na hřišti v průměru 20 i více. Hřiště také využívá místní Slavoj k občasným tréninkům svých
hráčů, a to hlavně v zimě za umělého osvětlení.
V polovině května 2015 došlo na opravu obou hřišť, běžecké dráhy a výměnu ochranných sítí za brankami. Už to
bylo opravdu potřeba. Oprava si vyžádala investici ve výši
130.000.- Kč. Nyní je hřiště zase jako nové.
Doufám, že si všichni budou hřiště vážit a budou při
jeho používání šetrní. Mám na mysli nejen děti, ale i dospělé uživatele, kteří používají na hřišti jinou obuv než je na
umělé hřiště povolená. On takový skluz 80 kilového chlapa s kopačkami na nohou, udělá na povrchu hřiště dost
velkou škodu. Tihle pánové by si měli uvědomit, že svým
chováním poškozují hřiště hlavně svým dětem, pro které
bylo toto hřiště vybudováno. A dospělí jsou na něm pouze
hosty. Proto by se měli chovat ke hřišti maximálně ohleduplně a dodržovat všechna pravidla pro užívání, vyvěšené
na vchodu hřiště.
Oldřich Holub, správce hřiště
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Vážní přátelé a fanoušci nejmenších fotbalistů Slavoje Podivín!!
Po delší odmlce v podivínském zpravodaji se opět hlásím s dalším článkem, abych Vás informoval o činnosti přípravky Slavoje
Podivín za sezónu 2014/2015.
Začátkem sezóny jsem musel vyřešit problém, zda se přihlásit
do soutěže anebo zůstat jen u tréninků a sem tam si zahrát přátelské utkání. Z důvodu malého realizačního týmu, který se skládal
jen z jednoho trenéra a dvou patnáctiletých asistentek, a nových
pravidel od fotbalového svazu, že mohou hrát přípravky soutěž,
jen když budou mít jak mladší, tak i starší přípravku, byl problém
vyřešen! Řídit dva zápasy s jedním trenérem se opravdu nedá. A
dát přednost kvantitě před kvalitou zápasu není zrovna můj šálek
kávy. Tak je to i v rámci tréninků. Zde jsem kluky, kteří byli na fotbalové úrovni výš, přesunul do žáků, protože trénink u přípravky
se pro ně stával takovou menší brzdou. Trenér se musel věnovat
těm méně fotbalovějším, a tím se začali ti starší nudit a tréninková
příprava ztrácela význam. Vím, že to bylo klukům líto, ale abychom
zůstali v kontaktu, tak jakákoliv akce přípravky byla samozřejmě
určena i pro ně! Tak to bylo o přátelských zápasech, dušičkovém
turnaji, doprovodu hráčů 1. ligy a teď připravovaném turnaji o Putovní pohár města Podivína.

Tréninky:
Čas, pravidelnost a hlavně skladba tréninků zůstala nezměněna. Dvakrát týdně hodinu a půl, někdy dřiny, ale více zábavy. Naučit
špunty mít ten nejkrásnější sport jakým je fotbal rád!!
Přátelské zápasy:
Ty jsme většinou odehrály na domácí půdě. Za soupeře jsme
měli týmy Moravan Lednice, SK Rakvice, Sokol Zaječí a FK Valtice.
Zápasy skončily výhrou i prohrou, ale nešlo ani tak o výsledek, jako
spíše navléct si dres a zahrát si fotbal s někým jiným než jen mezi sebou. Taky pro moji kontrolu, zda trénink je postaven dobře a zda je
u svěřence fotbalový pokrok. Děkuji hlavně fanouškům a rodičům
za podporu a pomoc s dopravou!!

Jánu, se kterými mám výbornou spolupráci. Ale čím to je, že se nám
jak dušičkový, tak i turnaj hlavní daří držet na výborné úrovni? Odpověď je jasná, je to o penězích. A tak se nám to ve spolupráci se
sponzory, rodiči, oddílu a městem Podivínem daří.

d sii d
lí poděkovat
děk
b dva
d turnaje
j sponzorům:
ů
Zde
dovolím
za oba
městu Podivín, zvláště panu starostovi Machovskému, zastupitelům jak bývalým, tak i současným, Řeznictví u Rybků,
pizzerii Tonny, cukrárně Marie Neuhauserové, paní Jitce Hájkové z obchůdku Sunny Fashion, panu Alexandru Čapkovi,
zahradnictví Jaroslava Švece, manželům Evě a Vladimíru Kosovým, předsedovi Slavoje panu Krškovi, panu Dohnalovi z
restaurace Sport a v neposlední řadě panu Jiřímu Tichému a
rodičům. Vy všichni na tom máte lví podíl, že turnaje jsou na
takové úrovni.
Doprovod hráčů 1. ligy:
Splnit si něco, o čem jsem i já snil, zažít ten pocit stát a mít po
boku hráče, alespoň z první ligy. Stát na hřišti v dresu slavných klubů, které mají v historii fotbalu velké jméno, a zahrát si fotbálek
před pár tisícovkami diváků se nám podařilo dne 22.03.2015 na
utkání fotbalového derby Zbrojovka Brno-Slavie Praha. Pár telefonů, trochu protekce, několik emailů a hlavně jít za něčím, co dá mně
i druhému radost, se stalo skutečností. Po pravdě natěšen jsem byl i
já, stejně jako ten nejmenší fotbalista. Je pravda, že Zbrojovku jsme
navštívili již v roce 2012, prohlédli si zázemí, setkali jsme se s hráči a trenéry. Ale k tomu taková ta třešnička chyběla. Ta fotbalová
atmosféra! A mohu říct, při pohledu na kluky a holky bylo vidět v
jejich očích, že to prožívají úplně stejně jako já. Ano, stáli jsme tam,
vyjedli jsme V.I.P salón, oblékli jsme si klubové dresy Slavie a Zbrojovky, doprovodili jsme hráče, kteří ve fotbale už něco znamenají na
zahájení utkání, a o přestávce jsme si zahráli fotbálek před plným
stadionem fanoušků. Tím bych zde chtěl poděkovat realizačnímu
týmu Zbrojovky Brno za umožnění této návštěvy a rodičům za pomoc s dopravou.

Turnaje:
Začnu u jednoho z nejoblíbenějších, a tím je turnaj dušičkový. Když jsem ho s Jarkem Švecem rozjížděl, tak to měl být turnaj
jen na vyplnění časové osy mezi hlavním podzimním obdobím a
zimní přípravou v hale. Taky náborem nových fotbalistů, vyblbnout
se s rodiči a spojení školy s oddílem Slavoje. Turnaj získal takovou
odezvu, že jsme ho museli další rok zopakovat a ejhle, už je to šestý
ročník, co se pořádá. Dalším byla účast mladší a starší přípravky na
turnaji, který pořádal Sokol Zaječí. Zde oba týmy získaly 3. místo. No
a posledním turnajem v sezóně, jak je zvykem třináct let, je turnaj v
červnu. Je sice změněn pátým rokem na turnaj Putovní, ale na své
popularitě neztratil ani kapku pověsti, ba naopak se o něm mluví
i za hranicí našeho okresu a trošku povzneseně i státu . Protože
se ho již třetím rokem účastní týmy Šanova a Moravského Svätého
Podivínský zpravodaj
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Nástup na zahájení utkání
Na závěr děkuji všem dobrým lidem, kteří mi po
dobu mé 16 leté trenérské činnosti pomáhali. Jmenovitě p. Berkovi, Stroschemu, Sýkorovi, Šuderlovi,
Tomanovi, J. Čapkovi, Krškovi, Dohnalovi, Pešlovi, Hovězákovi, Kolaříkovi, Tréškovi, Opluštilovi, J. Švecovi
a mým třem asistentkám Barči Stojkovičové, Ádi Míkové a Mirči Švecové. Trenérům žáků a dorostu, panu
Labudovi za vždy čisté dresy a panu Švestkovi za dobře střižený trávník.
Poděkování patří také rodičům a hráčům, kteří za
dobu mého trénování prošli pod mýma rukama.
Za finanční a materiální pomoc při turnajích
a zápasech starostovi města p. Stanislavu Machovskému, všem zastupitelům jak bývalým, tak současným,
řediteli ZŠ p. Mgr. Cagáškovi, všem sponzorům – zde
jména neuvádím, nerad bych na někoho zapomněl.
Přeji hodně štěstí v životě všem hráčům.
A v neposlední řadě děkuji p. Jiřímu Tichému,
který svou účastí a jménem dával všem turnajům tu
správnou atmosféru, a mé rodině, která obětovala
dovolené a víkendy fotbalu.
Pavel Stojkovič

Občerstvení ve V.I.P salónu

Zápas před 4 200 diváky
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18. titul Rostislava Svačiny
Jubilejní XX. Mistrovství České republiky v armwrestlingu – páce proběhlo o
víkendu v Praze. Nejlepšího dosaženého
výsledku mezi seniory se mohou právem
pyšnit pákaři Sokola Podivín.
Do hlavního města ČR byli pozváni
zástupci dvaceti devíti oddílů (osm nejlepších z každé kategorie), kteří si vybojovali během roku kvalifikační účast na mistrovství ČR. Mezi seniory zářili podivínští
pákaři, kteří o jeden titul navýšili loňskou
bilanci na šest titulů. Spolu s dosaženými
druhými a třetími místy bodově předčili
ostatní oddíly napříč celým republikovým
spektrem a obhájili tak prvenství mezi seniory (muži a ženy dohromady).
Dva tituly mistra ČR vybojovali z podivínských pákařů tři muži. Nejprve Lukáš
Dorazil ve váze do 65 kg, kategorii do 95
kg ovládl dvěma tituly Rostislav Svačina
ml. a účet dvou titulů, které putovaly do
Podivína, uzavřel jeho bratr Radek ve váze
do 105 kg.

Nejlepší podivínský pákař Rostislav
Svačina ml. rozšířil svou už tak bohatou
úspěšnou sbírku ze šestnácti na osmnáct

titulů ve své sportovní kariéře. Mezi pákaři
je nekorunovaným králem a rekordmanem v počtu dosažených titulů.
Také na Břeclavsku se nenajde jiný
sportovec, který by se mu přiblížil v počtu
dosažených titulů, nebo mohl konkurovat
byť i z historie břeclavského sportu a je tak
mezi sportovci unikátem, který ještě neřekl své poslední slovo.
Mezi ženami vybojovala dvě druhá
místa Dana Surá a Denisa Kupková a dvě
třetí místa Věra Mikulicová, každá v jiné
váhové kategorii.
Juniorka do 18 let Michaela Jandová
získala dvě druhá místa v kategorii do 55
kg, Věra Mikulicová dvě druhá místa ve
váze nad 55 kg a dvě třetí místa ve stejné
váze Denisa Kupková.
Tečku za úspěšným vystoupením pákařů z Podivína uzavřel mezi muži třetím a
čtvrtým místem Pavel Stejskal ve váze do
85 kg.

Pákaři se utkali v Podivíně
Velká cena Podivína v páce uzavřela posledním kolem extraligovou soutěž pákařů a kvalifikaci na mistrovství České republiky. Na
jubilejní XV. ročník dorazili závodníci z 29 oddílů Čech i Moravy. Náš
region hájili zástupci Podivína a Kostic.
Za velkého zájmu závodníků i diváků (kdy byla místní sokolovna zaplněna na devadesát devět procent) se pákaři Sokola Podivín
mocně povzbuzováni domácím publikem znovu vypli k mimořádným výsledkům. Ač nenastoupili v nejsilnější sestavě, vybojoval oddíl sedm zlatých, šest stříbrných a čtyři bronzové medaile.
Stoprocentní úspěšností na levou i pravou ruku se v soutěži mo-
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hou tentokrát pochlubit z podivínských pákařů tři muži. V kategorii
do 65 kg vybojoval dvě zlaté medaile Lukáš Dorazil, v kategorii do
95 kg Rostislav Svačina a účet dvou zlatých uzavřel ve váze do 105
kg Radek Svačina. Bronzovou medaili na levou ruku do 85 kg získal
Pavel Stejskal.
Mezi ženy vybojovala ve váze do 55 kg dvě stříbrné medaile Věra
Mikulicová a další dvě připojila Dana Surá tentokrát ve váze do 65 kg.
V kategorii juniorek do 18 let získala první a druhé místo Věra
Mikulicová ve váze do 55 kg, druhé a třetí Michaela Jandová a o váhu
výše nad 55 kg dvě třetí místa Darina Kupková.
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Řádková inzerce:
Hledám ke koupi v Podivíně a okolí
dům. Menší opravy nevadí. Volejte,
nebo pište sms 605 590 583.
Prodám ruční plečku.
Telefon: 721136819

Koupím zahradu v zahrádkářské kolonii za benzínkou. Elektřina, voda podmínkou. Nabídky na tel. 602128642.

Z důvodu stěhování hledám v Podivíně a okolí dům. Menší opravy nevadí.
Volejte, nebo pište 605 982 553.

Město, moře, kuře, stavení,
To je hrozné učení!
Žena, růže, píseň, kost,
už mám toho vážně dost!
Pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce,
už se vidím na zelené louce!
Prázdniny volají,
na nás děti čekají!
Karel Vízdal ze IV. B

Výuka angličtiny pro dospělé,
studenty a děti. Obecná angličtina,
konverzace, příprava na státní
a mezinárodní zkoušky,
Kontakt Ing. Jana Šilhanová,
www.jsacademy.cz,
tel. 605 248 015,
email: jana@jsacademy.cz
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