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Informace ze zasedání zastupitelstva města
č. IV ze dne 28.04. 2011
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující body:
1. Vzalo na vědomí zprávu starosty města ke
kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
č. III ze dne 24.02. 2011.
2. Rozhodlo prodat objekt k bydlení č.p. 24
na ulici Stará Čtvrť v Podivíně včetně pozemku p.č. 742 vedeného jako zastavěná
plocha a nádvoří o celkové výměře 426 m2
v k.ú. Podivín žadatelům panu Romanu
Julínkovi, bytem Hřbitovní 2070/53, 690 03
Břeclav, RČ: 770816/4057 a panu Michalu
Létalovi, bytem Denisova 1143/19, 690 02
Břeclav, RČ: 751115/4057 za těchto podmínek: kupní cena je stanovena na částku
Kč 850.000,-,. Výsledná kupní cena bude
navýšena o částku, rovnající se výši daně
z převodu nemovitostí. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví.
3. Vyhlásilo veřejnou nabídku na prodej
těchto pozemků za níže uvedených podmínek: pozemky: p.č. KN 368/51 o celkové
výměře 114 m2, v k.ú. Podivín vedeného
jako zastavěná plocha a nádvoří, p.č. KN
368/53 o celkové výměře 11 m2,v k.ú.
Podivín vedeného jako zastavěná plocha
a nádvoří. Prodejní cena Kč 700,-/m2
pozemku. Pozemky: p.č. KN 368/48 o celkové výměře 33 m2, v k.ú. Podivín vedeného jako orná půda, p.č. KN 368/49
o celkové výměře 19 m2, v k.ú. Podivín
vedeného jako orná půda, p.č. KN 368/52
o celkové výměře 148 m2, v k.ú. Podivín
vedeného jako orná půda, p.č. KN 368/56
o celkové výměře 184 m2, v k.ú. Podivín
vedeného jako orná půda, p.č. KN 368/68
o celkové výměře 62 m2, v k.ú. Podivín
vedeného jako orná půda, p.č. KN 368/69
o celkové výměře 62 m2,v k.ú. Podivín
vedeného jako orná půda, p.č. KN 368/70
o celkové výměře 63 m2,v k.ú. Podivín
vedeného jako orná půda. Prodejní cena
Kč 300,-/m2 pozemku. Pozemky: p.č. KN
368/57 o celkové výměře 13 m2, v k.ú.
Podivín vedeného jako orná půda, p.č. KN
368/58 o celkové výměře 13 m2, v k.ú.
Podivín vedeného jako orná půda, p.č. KN
368/59 o celkové výměře 13 m2, v k.ú.
Podivín vedeného jako orná půda, p.č. KN
368/60 o celkové výměře 19 m2,v k.ú.
Podivín vedeného jako orná půda, p.č. KN
368/61 o celkové výměře 27 m2,v k.ú.
Podivín vedeného jako orná půda, p.č. KN
368/62 o celkové výměře 12 m2,v k.ú.
Podivín vedeného jako orná půda, p.č. KN
368/63 o celkové výměře 19 m2,v k.ú.
Podivín vedeného jako orná půda, p.č. KN
368/64 o celkové výměře 23 m2,v k.ú.
Podivín vedeného jako orná půda, p.č. KN
368/65 o celkové výměře 12 m2,v k.ú.
Podivín vedeného jako orná půda, p.č.
KN 368/66 o celkové výměře 22 m2,v
k.ú. Podivín vedeného jako orná půda,
p.č. KN 368/67 o celkové výměře 54 m2,v
k.ú. Podivín vedeného jako orná půda .
Prodejní cena Kč 180,-/m2 pozemku.
Výsledná kupní cena všech pozemků
bude navýšena o částku, rovnající se výši
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daně z převodu nemovitostí. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví.
Písemné žádosti budou přijímány v termínu do 31.05.2011.
Rozhodlo prodat pozemek p.č. KN 2007/2
o celkové výměře 83 m2 v k.ú. Podivín
vedený jako orná půda, pozemek p.č.
KN 2007/20 o celkové výměře 33 m2
v k.ú. Podivín vedený jako trvalý travní
porost, pozemek p.č. KN 2007/26 o celkové výměře 42 m2 v k.ú. Podivín vedenýjako ostatní plocha společnosti
KM-PRONA, a.s., se sídlem Rynoltice
215, 463 55 Rynoltice, IČ: 25479733,
DIČ: CZ25479733 za těchto podmínek:
prodejní cena Kč 180,-/m2 pozemku.
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.
Rozhodlo prodat pozemek p.č. KN 71/3
o celkové výměře 30 m2 v k.ú. Podivín
vedený jako zahrada manželům Martinu
Rybkovi, bytem ..... a Leoně Rybkové,
bytem ..... za těchto podmínek: prodejní
cena Kč 170,-/m2 pozemku. 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.
Vzalo na vědomí informaci starosty města o stavu budovy v majetku města
Podivína, Radniční č.p. 191, Podivín
s tím, že je nutné předložit návrhy řešení.
Schválilo vyčlenění ﬁnanční částky z
rozpočtu města pro rok 2011 na zajištění
rekonstrukce elektroinstalace v I. patře
budovy Základní školy a částku na zajištění opravy podlah u tří učeben v Základní škole Podivín. Finanční částka
bude vyčleněna z rozpočtu města formou
rozpočtového opatření. Celkové předpokládané náklady činní Kč 600.000,-.
Provedlo kontrolu a schválilo bez výhrad
Rozpočtové opatření č. 1/2011.
Vzalo na vědomí informaci starosty města
o průběhu jednání s vedením města
Břeclavi ve věci poskytování služby Městské policie Břeclav pro město Podivín.
Zastupitelstvo města pověřilo starostu
města jednáním s okolními obcemi
o možném poskytování služeb jejich
městské policie pro město Podivín.
Schválilo uzavírání plánovacích smluv o poskytnutí příspěvku na technickou infrastrukturu města dle předloženého návrhu.
Vzalo na vědomí informaci starosty města
o žádosti o odkoupení pozemku p.č.
1046/1 v k.ú. Podivín č.j. 331/2011. Žádost posoudí stavební komise a doporučí
zastupitelstvu města nejvhodnější řešení.
Schválilo vyčlenění ﬁnanční částky do
výše Kč 3.000,- z rozpočtu města pro
rok 2011 k úhradě nákladů na akci
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„Memoriál plukovníka Josefa Černoty
a čs. parašutistů, jíž se město zúčastní
jako spolupořadatel, dle žádosti Československé obce legionářské – jednoty
Valtice. Finanční částka bude uhrazena
z rozpočtu města pro kulturní akce v paragrafu 3319 – Záležitostí kultury.
Projednalo závěrečný účet města Podivín
za rok 2010, který byl zveřejněn na úřední
desce v termínu od 04.04. 2011 do
26.04. 2011. Zastupitelstvo města uzavřelo
projednání Závěrečného účtu Města Podivína za rok 2010, jehož součástí je i
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města, s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením Města Podivín
za rok 2010, a to bez výhrad.
Projednalo a schválilo závěrečnou zprávu
ﬁnančního výboru za rok 2010.
Vzalo na vědomí informaci ředitelky
Mateřské školy Podivín o odmítnutí některých žadatelů o umístění žáků do Mateřské školy Podivín z důvodu nedostatečné kapacity a informaci o možných
řešeních.(dohoda o umístění v okolních
obcích, stavební úpravy objektu...).
Vzalo na vědomí informaci starosty
města o žádosti Rostislava Jankoviče
o zajištění změny územního plánu města Podivína s tím, že vyzve žadatele, zda
na změně trvá s ohledem na skutečnost,
že je již schváleno vyhotovení nového
územního plánu města Podivína.
Projednalo a schválilo bezúplatný převod
pozemku p.č. KN 328 v k.ú. Podivín do
vlastnictví města Podivína. Zastupitelstvo
města pověřilo starostu města dořešením
převodu se současným vlastníkem.
Vzalo na vědomí návrh opatření týkající
se výběrových řízení na dodávku služby a
stavební zakázky předložený opozičními
zastupiteli města Podivína. Návrh posoudí rada města a následně předloží s návrhem řešení zastupitelstvu města.
Valo na vědomí návrh úkolů na nastávající období pro Městskou policii Břeclav.
Vzalo na vědomí informaci o tom, že jednotlivé body jednání rady města jsou
formou usnesení rady města pravidelně
zveřejňovány na webových stránkách
města Podivína. Nejasnosti či dotazy
z projednávaných bodů jsou řešeny v diskusi na zasedání zastupitelstva města,
kde je možné se k nim vyjádřit.
Vzalo na vědomí návrh opozičních zastupitelů zařadit do programu jednání zastupitelstva města zápisy z konaných zasedání komisí města a návrh starosty města,
že zápisy budou zastupitelům přeposílány
mailem. Zastupitelé se případně k nejasnostem či dotazům vyjádří v diskusi na následujícím zasedání zastu pitelstva města.
Vzalo na vědomí návrh novelizace jednacího řádu zastupitelstva města. Rada
města návrh novelizace projedná a předloží vyjádření se k návrhu na zasedání
zastupitelstva města.
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OTEVŘENÝ DOPIS A ODPOVĚĎ NA NĚJ
19.4.2011 byl na adresu starosty města doručen otevřený dopis,
jehož úplné znění je uvedeno v předchozí části PZ. Na anonymní dopisy /pokud si nezjistíte pisatele/ se odpovídá velmi těžko, ale přesto
se o to pokusím.
V první řadě musím znovu upozornit na to, že ne vše, co je na katastrálním území města, městu také patří. To je mylná představa všech, kteří
upozorňují třeba na špatný stav některých vozovek /ta okolo Stavebnin
například patří Českým drahám/. „Neustále kritizovanou „Kostkovici“
přes město se nám po dlouholetém boji podařilo dát do sjízdného stavu
/patří Jihomoravskému kraji/. Stejně tak je to s Ladenskou strouhou /po
našem Svodnicí/ a zařízením na ní. Ta do konce roku patřila Zemědělské vodohospodářské správě, státní podnik. Vlastníkem byl tedy stát,
čti nikdo. Dnes je vlastníkem Povodí Moravy.
A nyní k jednotlivým dotazům z OTEVŘENÉHO DOPISU:
Železný most mezi čistírnou odpadních vod a Frutou byl používán pracovníky Vodovodů a kanalizací Břeclav a této firmě také patřil. Jako všechna ostatní zařízení na toku i tento podléhal řadě nařízení, norem a revizním
zprávám. Z důvodů značných finančních nákladů na tato opatření, nehledě
na odpovědnost za případné úrazy na něm, jej kdysi město odmítlo od VaK
Břeclav převzít do své správy. Na základě sdělení předsedy mysliveckého
sdružení došlo k dohodě mezi sdružením a VaK Břeclav o jeho demolici.
Zastupitelstvo města tedy v této věci nemohlo a ani nesmělo rozhodovat.

Angerlův most u střelnice má ještě pohnutější a složitější historii.
V každém případě ani on nepatří městu. Přesto jsme z bezpečnostních
důvodů nechali opravit zábradlí a podrobili jej kontrole tak, aby mohl
být materiál z vozovek Sokolská a U Dráhy vyvážen na střelnici.
Svazarmovská střelnice do doby dokončení pozemkových úprav
také nepatřila městu, tudíž jej nebylo možno pronajímat. V poslední
době se však stávala střediskem srazů problémové mládeže a tak po
patřičném zvážení došlo k jejímu zavezení. Ono rozhodnutí padlo po
zjištění všech složitostí spojených s možnou obnovou střelnice.
Oba dva dále jmenované mosty /u Šutrák přes Svodnici a na katastrální hranici Podivína a Rakvic přes Trkmanku/ podléhají stejnému
režimu a vlastníkovi, jako v případě předešlém. Povodí Moravy.
Samozřejmě, že městu nejsou tyto dnes už téměř technické památky lhostejné. Ale vlastnické vztahy k nim /doufám, že dostatečně
popsány výše/ jsou tím nejpodstatnějším aspektem při dalším rozhodování o jejich budoucnosti.
Pisatele poprosím, aby se při další korespondenci nebál podepsat.
Vždyť se jedná o naprosto pochopitelnou starost o věci veřejné.
A navíc jako z jediného nepodepsaného dopisu vyšel starosta s
poměrně čistým štítem.
Stanislav Machovský
starosta

Vážení nájemci a pronajímatelé bytů,
Institut regionálních informací, s.r.o. (dále IRI) zpracovává pro Ministerstvo pro místní rozvoj (dále MMR) Mapu nájemného. K tomu
je nutné shromáždit a statisticky vyhodnotit dostupné údaje o výši skutečně sjednaného nájemného v nájemních smlouvách za období od
1. 3. 2009 doposud.
Prosíme Vás tímto o spolupráci při sběru údajů pro zpracování mapy nájemného. Dotazníky pro pronajímatele i nájemníky a pokyny
pro jejich vyplnění a odeslání budou zveřejněny na internetových stránkách: www.mmr.cz/mapanajemneho.
Případné dotazy Vám zodpoví koordinátorka pro sběr dat IRI: Ing. Hana Palbuchtová, na tel. čísle +420542212597 nebo +420542523213
(PO - PÁ 9 - 16 hodin).
Děkujeme za spolupráci.

Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o opatřeních,
která bude naše společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
realizovat ve Vašem městě.
Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě
Veřejných telefonních automatů (VTA) se naše společnost Telefónica O2 Czech Republic rozhodla stávající síť VTA přizpůsobit současným potřebám. Tato optimalizace se dotkne i Vašeho
města.
V průběhu 2. čtvrtletí letošního roku plánujeme zrušení nevyužívaného VTA v Podivíně na ul. Sadová před č. 8546/7.
Dostupnost služby pro obyvatele, jak je definovaná Českým
telekomunikačním úřadem, zůstane zachována.
Věřím, že tyto nezbytné kroky přijmete Vy i občané s pochopením.
V případe, že by Vaše město trvalo na zachování této služby
v daném místě, nabízí naše společnost možnost spolufinancování
nákladů na provoz a údržbu VTA částkou 500 Kč měsíčně ze strany Vašeho města.
S přátelským pozdravem
Zdeněk Prax
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Specialista Řízení a koordinace dodavatelů VTA
mob. 607 186 109
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JAKO V POHÁDCE …
Mám ráda pohádky od Boženy Němcové, např. O chytré horákyni.
Ta také byla i nebyla.
Nemyslela jsem si, že se do takové „pohádky“ dostanu taky.
V minulém čísle Podivínského zpravodaje jsem se dočetla v Informacích ze zasedání zastupitelstva města v bodu 3, že jsem byla schválena za člena finanční komise. Do té doby jsem si myslela, že když
má být někdo něčeho členem, měl by to aspoň vědět a být jmenován.
A v témže článku PZ v bodu 17, že jsem byla odvolána.
Ještě před vydáním PZ se mi donesly z „radničních tamtamů“ jakési podivné řeči. Proto jsem zavolala panu starostovi a chtěla vysvětlení. Řekl, že nic neví, ale zjistí mi to a zavolá. Samozřejmě, že se
neozval a pak vyšel PZ.
Vzhledem k současné politické situaci v Podivíně nemám zájem
ani ambice zapojovat se do veřejného dění v našem městě. Myslím
si však, že by se měly dodržovat základní principy a pravidla (aspoň
slušnosti).
V politice a v Podivíně to tak není. Průhlednost a transparentnost
byla krásná hesla všech kandidujících stran. Ale už je po volbách, tak
na sliby zapomeňme.
Přeji všem hodně zdraví a spokojenosti.
Ing. Ludmila Hrubá
Řadová 894/4
Podivín
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Ještě jednou o chodnících
Na společném setkání zastupitelů s občany města v měsíci březnu byly představeny projekty
na akci CHODNÍKY, VJEZDY, OSVĚTLENÍ, VEŘEJNÁ ZELEŇ, STROMY ...
Byla zde také nastíněna časová posloupnost jednotlivých akcí, kdy ta nejdůležitější – výstavba chodníků a vjezdů – byla odhadnuta na druhou polovinu června 2011. Tento odhad vycházel z termínů, které jsou zákonem dány pro vydání staveního povolení, zpracování,vyhlášení a
ukončení veřejné nabídky. Přestože se jedná o zakázku malého rozsahu, je město povinno
vyhlásit veřejnou nabídku na všechny akce společně a nelze ji rozdělit na jednotlivé akce. A
tak v současné době ﬁnišuje zpracování projektu na obnovu veřejné zeleně a výsadbu stromů,
tedy té akce, kterou jsme plánovali zahájit až v podzimním termínu. Stavba se tedy opozdí asi
o jeden měsíc a bude zahájena v měsíci červenci. „Výhodou“ uvedeného stavu však je, že se v
současnosti probíhající rekonstrukce plynovodů nedostane do kolize s akcí CHODNÍKY ...
Všichni občané, jichž se bude stavba přímo dotýkat, budou indivudálně a průběžně informováni o postupu prací. Město Podivín bude bezpodmínečně trvat na tom, aby omezení vycházející
z potřeb stavby, bylo co nejkratší.
Stanislav Machovský

Poděkování
V měsíci červnu končí svoji činnost
odchodem do starobního důchodu p.
František Horehleď - vedoucí Technických služeb města. Svoji práci pro
město započal v roce 1997 jako správce PENZIONU Podivín a po odchodu p.
Jaroslava Glíže pokračoval ve vedení
pracovníků veřejně prospěšných prací.
Je mojí milou povinností poděkovat mu
a popřát do dalšího života hodně štěstí
a zdraví.
Stanislav Machovský
starosta

Sdružení vinařů Podivín.
Již tradičně a po dvacáté se konala výstava vín v Podivíně. I
přes pro vinaře nepříznivý rok 2010 se na ní sešla téměř pětistovka
vzorků vín, z nichž polovina byla ohodnocena diplomem.

Nejlépe hodnocené víno bílé MÁDL Stanislav,
V. Bílovice, Rulandské šedé
Nejlépe hodnocené víno červené LUKEŠ Pavel,
Rakvice, Cabernet Moravia
Nejlépe hodnocené víno Města Podivína
Mgr. MILDNER Bohumil, Müller Thurgau
Nejlépe hodnocená kolekce vín BUZRLA Josef,
M. Žižkov
Výstava vín by se nemohla konat bez podpory města Podivína
a samozřejmě také bez podpory místních i cizích podnikatelů, kteří
poskytli jak finanční, tak i materiální pomoc. Výstavní výbor děkuje
všem za účast na zdárném průběhu výstavy a přeje jim mnoho úspěchů v dalších letech činnosti.
Z výtěžku výstavy bylo rozhodnutím výboru vyčleněno 5.000 korun na podporu volnočasových činností dětí a mládeže. Tuto částku si
převezmou Podivínské maminky, které se organizací této činnosti zabývají.
Výstavní výbor SVP

Čarodějky
V pátek 29.dubna 2011 pořádaly maminky spolu s městem Podivín již tradiční „Čarodějky“. Letos
nás odpolednem provedlo „Duo Fernando“. Děti si tak mohly zasoutěžit a zakouzlit s opravdovým
kouzelníkem :-) Při soutěžích tvořily z balonků různá zvířátka, kytičky, prostě co je zrovna napadlo.
Počasí nás letos opět nezklamalo a pro jeho nepřízeň se akce uskutečnila v městské hale. Nakonec si přece jen
počasí dalo říct a
sluníčko
zahnalo
mraky pryč a děti s
rodiči mohli opéct
špekáčky nad rozdělaným ohněm.
Věříme, že se
„čarodějnické“ páteční
odpoledne
všem líbilo, a těšíme se na konci
prázdnin opět na
setkání.
za Podivínské
maminky Markéta
Berková, Hana
Jeřelová, Monika
Kratochvílová

Maminky
a město Podivín pořádají

dne 27. srpna 2011

„Rozloučení s
prázdninami“.
Odpolednem nás pobaví
„Tetiny“.
Akce se bude konat na
„hodovém sóle“.
Za nepříznivého počasí
v městské hale.
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HODY a HODKY
Stárci a „Občanské sdružení Chasa Podivín“
zvou všechny milovníky dobré zábavy na tradiční

krojové hody
které se konají
v sobotu a neděli 2. a 3. července 2011
k tanci a poslechu hraje DH Ištvánci.

Pokud se Vám budou hody líbit,
přijďte se pobavit také na

hodky
které se konají o týden později
v sobotu 9. července 2011

9. 7. hodková sobota
15.00 sraz stárků a
chasy u „Cyrilky“. Průvod na sólo ulicemi
Komenského, Palackého a Družstevní.
21.00 večerní zábava
Těšíme se na Vaši návštěvu a podporu krojové tradice v Podivíně.
Zároveň Vám oznamujeme, že bude možno zakoupit DVD z hodů a hodků
2011. Objednávat je možno do 1.7.2011 na tel.čísle
721322269 (Jitka Gálová)
nebo přímo v dny konání
hodů na pokladně u vstupu. Cena bude upřesněna.

k tanci a poslechu hraje DH Hovorané.
Závěrem by chasa chtěla poděkovat všem, kteří i malým kouskem železa přispěli při ,,chasovním sběru šrotu,,. DĚKUJEME

Stárkovské páry:
1. Jan Juraš
a Tereza Kršková
2. Václav Heger
a Jitka Gálová
Program příprav na hody:
29. 6. jedú stárci a kluci
z chasy za pomoci
dalších ochotných
chlapů pro máju
30. 6. stavění máje kolem
17:00 hod.
1. 7.

od 21:00 koncert
NS Břeclavan s nejlepšími verbíři Slovácka, po koncertě
následuje beseda
u cimbálu

Program hodového a hodkového veselí:
2. 7. hodová sobota
9.00 hodová mše svatá, po které projdú stárci s chasú
Podivínem a položí květiny k pomníkům padlých.
14.00 sraz chasy u prvního stárka Jana Juraše na ulici
Rybáře, od prvního stárka se hodový průvod vydá
ulicemi Pod Branou, Úlehlova na ulici Zborovská
k první stárce Tereze Krškové, dále již pod vedením
prvního stárkovského páru projde průvod ulicemi
Úlehlova na ulici B. Němcové k panu starostovi
Machovskému pro povolení hodů a předání stárkovských práv. Od pana starosty dojde průvod pod máju
ulicemi B. Němcové, Husova a Havlíčkova.
21.00 večerní zábava
3. 7. hodová neděle
14.00 sraz chasy u druhé stárky Jitky Gálové na ulici
Štefanikova.
Společný průvod chasy a mužáků pod vedením
druhého stárka Václava Hegera projde ulicemi
Štefanikova, Palackého a Havlíčkova na hodové sólo.
21.00 večerní zábava
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Kronika města Podivín
Rok 1909
20/1 K častěji projevenému přání obyvatelstva usnesla se obec na
pojmenování jednotlivých ulic v Podivíně. Aby starobylé názvy některých částí města byly zachovány, ponechány jména některých
ulic dle dřívějšího lidového pojmenování. Tím zachován název Nové
ulice, Pod branou, Rybáře Velké i Malé, Novosady (Neštych), Angerlova ulice, Valy a Kopce. Pojmenování ostatních ulic nebylo trvalé, neboť názvy ulic jako Rudolfská, Havlíčkova, Hlavní náměstí,
Mostní ulice, Slivnice, Údolní ulice a Špitálka zase zanikly.
4/3 Nová ulice, nejsouměrnější to část města, měla od nepamětných
dob uprostřed járek, jímž v dešťovém počasí protékala voda celou
šiřinou a ulici činila nesjízdnou. Novouličané houževnatě domáhali
se úpravy a každoročně svůj požadavek opětovali až konečně bylo
jim se strany obce vyhověno. Úprava ulice byla zahájena z jara a na
zvýšení vozovky bylo dopraveno ze štěrkoviště vícero set fůr hlíny,
načež na povrch vozovky bylo navezeno 800 fůr štěrku z obecního
dolu. Po dohotovení vozovky byly zřízeny oboustranně dlážděné rigoly z mikulovského kamene a před domy vydlážděny trottoiry z
pálených cihel. Náklad na úpravu Nové ulice vyžadoval přes 4.000
Kor. vyjma trottoirů, které musel každý majitel domu sám zaplatiti.
20/6 Zahájeno rozšíření škrobové továrny, postavena syrobárna s
novým komínem a rozsáhlé skladiště na hotové tovary. Protože pak
veškerá doprava materiálu a zboží dála se vozmo, uvažovali majitelé továrny G. Bader a spol. o zřízení vlečné dráhy ze stanice do továrny. První obtíže se jevily v tom, že území mezi stanicí a továrnou
nebylo jen v držbě obecní nýbrž i v majetku soukromém. Překážka
tato neodvrátila majitele továrny od úmyslu postaviti vlečku a ještě
téhož roku zahájili jednání o výkup pozemků od soukromníků a o
nájem pozemků parc. čís. 1909, 1910 a část odměrek parc. čís.
1912, majetku to obecního.
26/9 Na popud městské rady byl pořádán na náměstí tábor lidu s
programem: „Poslední opatření vládní proti českému školství v Dol.
Rakousích a germanisační systém na c.k. severní stát. dráze.“ Tábor lidu byl skvěle navštíven a řeči poslanců P. Tomáše Šilingera a
Karla Nováka jakož i redaktorů Al. Chytila a Vl. Drobného a konečně
učitele J. A. Klimeše byly obecenstvem bouřlivě aklamovány. Četnická asistence, kterou si místní židé v obavě proti násilnostem z
Hodonína vyžádali, neměla příčinu k zakročení.
-rm-

Podivínský

zpravodaj

NAHLÉDNUTÍ DO MŠ
Otevření 5.třídy mateřské školy?
Dne 16.3.2011 proběhl v mateřské škole zápis dětí pro školní rok 2011/12. Přestože
byla její kapacita navýšena již v minulém roce a v současnosti překračujeme naplnění
tříd o čtyři děti (vyhláška č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání§ 2 odst.2.), nebylo
možno uspokojit požadavky všech rodičů o přijetí. Celkem devíti rodičům bylo vydáno
rozhodnutí o nepřijetí.
Z tohoto důvodu jsem se rozhodla ve spolupráci se zřizovatelem prověřit možnost
otevření páté třídy a náklady s tím související.
Výsledky šetření a projednání na zastupitelstvu města:
•
Prostory v současné budově by umožňovaly pouze otevření pouze pro 15 dětí
(větší počet by neodpovídal vyhlášce č. 410/2005Sb.,o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro vzdělávání dětí).
•
Stavební náklady úpravy budovy by se pohybovaly řádově kolem 1,5 milionu
korun.
•
Vyhláška č. 23/2008Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
neumožňuje provoz mateřské školy o více než dvou podlažích (umístění 5. třídy
pro 15 dětí by bylo velmi sporné a s největší pravděpodobností by nebylo schváleno ze strany požární ochrany).
•
Další náklady doposud nevyčíslené by byly na zařízení (nábytek, šatny, hygienické zařízení, hračky).
•
Krajský úřad by poskytl finance pouze na 0,6 úvazku učitelky a to až od
ledna 2012, avšak na pokrytí služeb bychom potřebovali ještě 1 celý úvazek
učitelky. Ten by musel doplácet opět zřizovatel, jednalo by se o částku asi
300000,-Kč.
•
V roce 2009 se v Podivíně narodilo 32 dětí, v roce 2010 jen 21. Prozatímní
perspektiva je tedy pokles dětí.
•
Město má v rámci celorepublikových úsporných opatření omezený rozpočet.
Finanční prostředky na otevření další třídy by musely být získány zrušením
některé z již naplánovaných akcí.
Přes veškerou snahu a po zvážení všech těchto skutečností je tedy zřejmé, že náklady
vynaložené na otevření další třídy MŠ by byly v současné době nereálné a neefektivní.
Město Podivín plánuje rozšíření stavebních kapacit výstavbou rodinných domků, které
pravděpodobně přivede do našeho města mladé lidi. Pak bude s největší pravděpodobností rozšíření kapacity mateřské školy velmi žádoucí. Tato vize je ale zatím v budoucnosti.
Lenka Studená, ředitelka MŠ
Ing. Dalibor Klusáček, OK atelier

Přišli se za námi podívat, zavzpomínat
na své dětství …
Dne 19.4. od 8:30 se naše mateřská
škola otevřela především pro naše starší
občany. Smyslem této akce bylo ukázat
našim babičkám a dědečkům v jakém prostředí si dnes hrají předškolní děti, aktivity
a činnosti, které zde běžně dělají.
Děti naopak viděly fotografie babiček a
dědečků z dob jejich dětství, zjistily, že dědečkové si dodnes rádi hrají, když jeden z
pánů předvedl dětem svoji hračku létající
vrtulník. Pochopily, že kdysi dávno tito dědečkové hrávali také fotbal a byli obratní a
mrštní…, že kdysi neexistovaly mobilní telefony, počítače ani nejezdilo po silnicích
tolik aut jako dnes…
Žijeme v době, kdy se všechno neustále a rychle vyvíjí. Snažme se našim dětem
předat povědomí o minulosti, potřebě dobrých mezilidských vztahů, pěstujme u nich
úctu ke stáří…
Děti si pro vzácnou návštěvu připravily
nejen ukázku tanečků a písniček, ale také
vlastnoručně zasázely a vypěstovaly jarní
osení, které ozdobily kytičkami, srdíčky,
beruškami a předaly je jako malý dáreček.
V tento den MŠ navštívila také rodina
pocházející z Podivína žijící dlouhodobě v Německu. Je velmi příjemné slyšet
srovnání naší mateřské školy s německým
školstvím. Mají totiž osmiletou vnučku a
tedy možnost porovnání. Jsme moc rády,
že to tady máme skutečně na úrovni a
moc pěkné.
Domnívám se, že tohle setkání bylo
milé a přínosné pro všechny zúčastněné.
V příštím školním roce se těšíme opět na
viděnou a budeme rádi, když Vás přijde
ještě víc.
Lenka Studená, ředitelka MŠ
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NAHLÉDNUTÍ DO MŠ

KLOM CALYPSO
Tak nám začala sezona

Další úspěchy mladých modelářů z Podivína

O víkendu 30. 4. a 1. 5. 2011 proběhly první soutěže lodních modelářů v malebné vesničce Sedlejov nacházející se v kraji Vysočina. Kromě pěkného počasí,
které nám přálo, se našim modelářům povedly i pěkné
výsledky.
Kategorie EX-500: 6. místo
7.místo
12.místo

Rybka Pavel
Rejentík Tomáš
Rybka Jan

Kategorie EX-Ž:

1. místo
4. místo
6. místo
7. místo

Rybka Pavel
Rybka Jan
Rejentík Tomáš
Macháč Michal

Kategorie F4A:

9. místo Rybka Jan
11. místo Rybka Pavel

Další soutěž se bude konat za 14 dní v Blansku, tak
doufám, že se mladým modelářům bude dařit stejně
dobře nebo i líp.
Za KLoM Calypso Podivín zpracovala Z. Hobľáková
ved. žáků.

O minulém víkendu pokračovaly další soutěže lodních modelářů na rekreační
nádrže Pálava v Blansku,
kde naší mladí modeláři
opět prokázali, že dokáží
navázat na úspěchy svých
starších kamarádů, kteří
důstojně hájili barvy města Podivína. I přes špatné
předpovědi nám počasí vyšlo a ta malá sobotní sprška neubrala na sportovní
náladě dětí ani dospělých.
Sběr dalších cenných bodů
pokračoval po oba dva dny
takto.
Lodě na přímý směr
Kategorie EX- 500
1. a 7. místo
3., 5. a 9. místo
5., 10. a 10. místo
9. místo
6.,8. a 11, místo
6.,9. a 11. místo
10. místo
Soutěžilo 24 žáku.
Kategorie EX-Ž:

1.,1. a 2. místo
3.,6. a 6. místo
2.,4. a 4. místo
5., 8. a 8. místo

Lauterbach Martin krajský přeborník
Rybka Jan
Rybka Pavel
Machač Michal
Rejentík Tomáš
Gramlich Ryan
Dubšíková Klárka nejmladší soutěžící
Rybka Jan
Rybka Pavel
Machač Michal
Rejentík Tomáš

Rádiem řízená loď (stavebnice, polomaketa)
Kategorie F4A:
5., 9. a 12. místo
Rybka Jan
7. a 11. místo
Rybka Pavel
4. místo
Rejentík Tomáš
5. místo
Machač Michal
Zároveň bychom chtěli poděkovat zastupitelům města pod vedením pana starosty Machovského za pomoc a podporu našeho sportu, bez které bychom ty soutěže realizovat nemohli, DĚKUJEME.
Za KLoM zpracovala Z. Hobľáková ved, žáků
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Z Á K L A D N Í Š KO L A
OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011
Na „Cenu starosty města Podivína“ se učitelé snaží vybrat takové žáky, kteří nejen plní zodpovědně školní povinnosti, ale také reprezentují školu
na soutěžích a olympiádách, zapojují se do života školy a svým vystupováním na veřejnosti přispívají k dobrému jménu naší školy.
„Cena starosty města Podivína“ bude předána 30.06. 2011, v 9:30 hodin na MěÚ Podivín Kateřině Kurkové a Janu Harnuškovi z IX. třídy u
příležitosti rozloučení s vycházejícími žáky.
Ocenění si zaslouží více žáků, proto bývá udělena také „Cena ředitele školy“.
Letos bude předána těmto žákům:
Za I. stupeň: Kláře Helešicové - V. A a Jiřímu Čapkovi – V. B
Za II. stupeň: Mykhaylu Veklyukovi z IX. třídy.

Co nového po materiálně-technické stránce

Co nás čeká …

Jako každoročně i v letošním školním roce se ve spolupráci se zřizovatelem věnovala pozornost zlepšení materiálně-technického zázemí školy.

Do prvních tříd pravděpodobně nastoupí 36 prvňáčků. Jistě se těší
na nové kamarády, kamarádky a paní učitelky.
I přes úbytek žáků pátého ročníku (odchod na víceleté gymnázium)
nebudou v následujícím školním roce šesté třídy sloučeny.

1)
2)
3)
4)
5)

Vymalování tříd
Výměny podlahy ve třech třídách
Oprava elektroinstalace na I. stupni
Vybavení sborovny I. stupně
Nové nastavitelné lavice do VII. třídy

Vedle náročných úkolů ve výchovně-vzdělávacím procesu, kdy jsme
čtvrtým rokem učili podle dvou výukových programů, se učitelé zapojili
do dalších akcí, kterých se nejen zúčastnili, ale mnohé z nich sami pořádali (např. „Den otevřených dveří“, „I naše škola má talenty“, „Školní
akademie“ a další). Tím přispěli k dobrému jménu školy a reprezentaci
našeho města.

Velké díky
Je tady konec školního roku, proto bych chtěl poděkovat všem pedagogickým pracovníkům naší školy za náročnou práci, kterou vykonávají při vzdělávání dětí. Díky patří také všem provozním zaměstnancům
za skvělou práci při zajištění bezproblémového chodu školy, ale i všem
těm, kteří přímo nebo nepřímo pomáhají ZŠ Podivín.
Přeji Vám všem příjemnou dovolenou.
M. Cagášek

I naše škola má talenty
Pod tímto názvem jsme se rozhodli poprvé uskutečnit malou soutěž
pro žáky a žákyně ZŠ Podivín. Z každé třídy byli vybráni nejméně tři
účinkující, rozděleni do tří věkových kategorií, kteří se měli prezentovat
svými „koníčky a zálibami“ v oboru hudebním, pěveckém, literárním,
výtvarném a zájmovém.
Na 29. 4. 2011 se žáci moc těšili. Nemohli se dočkat, až předvedou,
co všechno umí a čím se mohou pochlubit před pětičlennou porotou,
ve které usedli: starosta města Podivín pan S. Machovský, dále pan J.
Horňák, paní J. Syslová, z řad žáků K. Kurková a M.Veklyuk.
Soutěž probíhala v prostorách cvičebny školy celé dopoledne a publikum
tvořili nesoutěžící spolužáci, kteří své kamarády podporovali svým potleskem.
Porota měla nelehlý úkol určit více či méně talentovaného žáka, ale nakonec
podle dosažených bodů jednotlivých soutěžících výsledků dosáhla.
V každé kategorii byli vítězové určeni, ale „Ocenění talentu“ v podobě diplomu a sladkostí si zaslouženě odnesli všichni soutěžící.
Jsme rádi, že se první soutěž talentů školy všem líbila a že pro další
ročník již nyní má zájem ukázat svůj talent více žáků.
Tato akce nám napomohla vybrat talenty, kteří se svým programem
vystoupili na připravované „Akademii 2011“.
M. Cagášek
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Z Á K L A D N Í Š KO L A
ŠKOLNÍ
Čtvrteční odpoledne dne 15. května si mnozí Podivínští přišli zpříjemnit do sálu Besedního domu, kde se konala tradiční Školní akademie. Myslím si, že ti, kteří přišli, nelitovali.
I tentokrát si učitelé se svými žáky připravili bohatý program s pestrou škálou vystoupení.
Prvňáčci se svým Hastrmanem Tatrmanem rozohnili celý sál natolik, že
do zákulisí odcházeli za bouřlivého potlesku. Potlesk provázel i skvělou zumbu čtvrťáků či sportovní gymnastiku
druháků. Třeťáci všechny pobavili scénkou Paleček a jeho kamarádi. Rychlé
rytmy vystřídaly i klidnější melodie, to
když zazpívala na pódiu D. Škrobáčková své Haleluja nebo J.Čapka zahrál
bravurně na saxofon. Program zpestřili
svým karate M. Ondrišík, M. Berka.
Druhou část akademie zahájili opět
v rychlém tempu osmáci a deváťáci odvážnými přeskoky přes bednu a na ně
navázali páťáci svým pásmem Pějme
píseň dokola, kalendář nás zavolá.
Skvělý kulturní zážitek jsme si vychutnali při klavírním vystoupení B.
Zezulové i tanečním vystoupení A. Mí-

AKADEMIE

kové Horko a chlad. Šesťáci se blýskli módní přehlídkou. V téměř muzikálovém duchu se neslo vystoupení sedmáků Pepíček boduje – hrálo
se, zpívalo se, tančilo se. Celý program byl zakončen vystoupením osmáků, kteří si připravili scénku Škola základ života. Právě toto číslo a
tedy i celý program naší akademie byl
zakončen citátem, který je nadčasový.
Ráda bych ho na závěr svého příspěvku připomněla.
Už řecký ﬁlozof Sokrates kdysi řekl:
„Naše mládež miluje přepych. Nemá
správné chování. Neuznává autority a
nemá úctu před stářím“. Jiný citát říká,
že „jediným učitelem, kterému se sem
tam podaří někoho vychovat, je život“.
Věřme tedy, že si i naši žáci po letech
vzpomenou na školu nejen jako na
místo, kde proseděli většinu času v lavicích a kde je učitelé nutili vzdělávat
se, ale také jako na místo, kde zažili
spoustu příjemných okamžiků a pocitů
zdravého sebevědomí třeba ve chvíli,
kdy jim nadšené obecenstvo tleskalo
po vystoupení na školní akademii. I to
je škola života.
Pavla Schallenbergerová

Comenius návštěva v Polsku
V týdnu 21. – 25. března 2011 jsme se my a Jenda Rybka ze sedmé třídy zúčastnili výměnného pobytu v Polsku v rámci programu Comenius. Byli jsme ubytovaní u rodin, kde jsme se museli domlouvat
anglicky, časem jsme se ale naučili i
trochu polsky.
Cesta vlakem z Břeclavi do Varšavy
a poté do Gdynie nám trvala asi 12 hodin. Na místním nádraží nás vyzvedla
polská paní učitelka. Do rodin jsme
přijeli pozdě večer, asi kolem půlnoci.
Rodiny byly moc přátelské.
Na druhý den jsme šli do školy ve
městě Reda, kde nás děti přivítaly divadlem a zpěvem. Potom nás ředitel
školy provedl celou budovou. Po příchodu ze školy nás rodiny vzaly na
bowling do Gdynie, tam jsme se hezky
pobavili.
Ve středu jsme byli na výletě ve
skanzenu Szymbark, kde jsme viděli
dům vzhůru nohama. Když jste do něj
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vešli, tak jste vlastně chodili po stropě. Byla tam televize vzhůru nohama, postele, skříně, obrazy, a když jsme šli po schodech nahoru, měli
jsme takový pocit, že jdeme dolů. Potom jsme viděli starou lokomotivu
z 2. světové války, kterou se odváželi
Židé do koncentračních táborů.
Na poslední den pro nás připravili
celodenní výlet. Dopoledne jsme jeli
nejdříve navštívit moderní svěrný dvůr
Eko-dolina, kde jsme se dívali, jak třídí papír, plasty a jiné opady. Zbytek
dne jsme strávili v historickém centru Gdaňsku, kde nás vzali do muzea
komunismu a ukázali nám velké lodě.
Když jsme přijeli do Redy, šli jsme se
už jen sbalit a v šest hodin ráno jsme
jeli domů.
Byl to pěkný výlet a pro nás i nezapomenutelný zážitek. Děkujeme našim učitelkám, že nás na tento pobyt
vybraly.
Adéla Švecová, R. Mešková, 6. třída

Podivínský

zpravodaj

Beseda o holocaustu a antisemitismu

PRANOSTIKY

Říká se, že žijeme v době, kdy lidé zapomínají na minulost a nemyslí na budoucnost.
Právě škola je místem, kde by měly být některé okamžiky minulosti připomínány, aby žáci
měli možnost popřemýšlet o souvislostech a vzali si poučení a zkušenost do budoucích let.
Na konci školního roku jsme využili nabídky ICEJ (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém) uspořádat pro starší žáky 2. stupně besedu nazvanou Holocaust a antisemitismus. ICEJ již více než 25 let praktickým způsobem pomáhá lidem v Izraeli a současně se
snaží informovat, vzdělávat a inspirovat lidi po celém světě, aby se snažili vstřícněji vnímat
vše, co se týká judaismu, semitismu.
Jako jedna z mála škol v republice jsme měli to štěstí, že společně s přednášejícím lektorem P. Horákem přijel také pamětník dobových událostí pan Pavel Fried, předseda brněnské
židovské obce, který je podle svých slov rád, že má možnost mluvit s mladými lidmi, a snaží
se tak napravovat předsudky, které společnost vůči Židům má.
V první části besedy po úvodních slovech pana Horáka žáci pozorně poslouchali vzpomínání pana Frieda na léta dětství, kdy zažíval rostoucí nepřátelství společnosti vůči Židům,
později pak na léta dospívání, kdy strávil tři válečná léta v koncentračním táboře v Terezíně i
jak prožíval on i ostatní kolem něj období osvobození. Ve druhé části besedy dostali žáci možnost zeptat se na vše, co je zajímá. Nejvíc zaznívaly otázky týkající se každodenního života
židovských dětí v Terezíně, pan Fried otevřeně odpovídal i na dotazy, týkající se smutných
osudů členů jeho rodiny.
O tom, že beseda splnila svůj účel, jsem se přesvědčila, když jsem zkoumala názory a pocity žáků. Většinu z nich beseda zaujala, dozvěděli se spoustu nového nejen o holocaustu, ale
i o životě Židů. Navíc na mnohé zapůsobila autentičnost vzpomínek pana Frieda.
Pavla Schallenbergerová

Červenec
Červenec žne žita, višně k tomu vítá.
Prší-li na Sedm bratří, sedm neděl střecha
neuschne.
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
V den Maří Magdalény rádo poprchává,
neboť svého Pána očekává.
Navštívení Panny Marie čisté přináší
ovoce jisté.
Pakli na Jakuba slunce svítí, pak má krutá
zima býti.

Sportovní rekordy školy
V letošním školním roce byly překonány rekordy školy ve vrhu koulí a skoku dalekém. Výkon ve vrhu koulí z roku 2003 J. Kadrnky v kategorii žáků 6. – 7. tříd vrhem 9,
92 m překonal Š. Plundrák o 97 cm. Tohoto samého rekordmana, ale v kategorii 8. – 9.
tříd překonal M. Veklyuk výkonem 13,72 m, čímž zlepšil výkon z roku 2005 o 14 cm. M.
Veklyuk ve skoku dalekém v délce 539 cm překonal rekord z roku 2008 L.Chrástka o 21
cm v kategorii 8.- 9. tříd.
M. Cagášek

Srpen
Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim
máme naději.
Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
V srpnu, když půlnoční vítr věje, bez
deště slunéčko hřeje.

Vzdělávací výsledky našich žáků za II. pololetí
školního roku 2010/2011
Povinnou školní docházku na naší škole plnilo 205 žáků z toho 113 děvčat.

Když srpen z počátku hřeje, ledový vítr v
zimě dlouho věje.

A jakých výsledků dosáhli?
Prospěch: vyznamenaných 129 žáků – 63%, neprospělo 6 žáků (z 2. stupně) - 3 %

Na svatého Bartoloměje sedlák žito seje.

Chování: velmi dobré 198 žáků – 96 %, uspokojivé 4 žáci (2. stupeň) neuspokojivé 3 žáci
(opět 2. stupeň)

Když o svatém Vavřinci slunce svítí,
budem dobré víno míti.

Pochvaly: třídního učitele: 129 žáků – 63 %, ředitele školy: 10 žáků - 5%

Září

Důtky: třídního učitele: 3 žáci – 1,3 %, ředitele školy: 1 žák - 0,5 %.

Divoké husy na odletu - konec i babímu
létu.

Absence: omluvená celkem: 10080 (průměr na žáka 49 hodin), neomluvená celkem
- 217

Po svatém Matouši čepici na uši.
Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají
vinaři naději na dobrou sklizeň.
Krásné počasí na svatého Matouše má vydržet ještě čtyři neděle.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát
každý strom.

Z výše uvedeného přehledu mohu konstatovat, že naši žáci nadále dosahují velmi dobrých vzdělávacích výsledků, samozřejmě s přispěním vás rodičů. Nad čím se musíme zamyslet, je vysoká absence našich žáků, zejména na II. stupni, kde je průměr 67 hodin na
žáka. Věřím, že ve spolupráci třídních učitelů a rodičů snížíme tuto oblast a tak předejdeme
případnému záškoláctví. Neomluvené hodiny byly řešeny ve spolupráci s OSPOD Břeclav
a Policií ČR.
ředitel školy
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Podivínský

zpravodaj

Z Á K L A D N Í Š KO L A
Projekt Comenius
S letošním končícím školním rokem končí i náš dvouletý projekt z
programu Comenius.
V rámci projektu s názvem Building Bridges between Cultures jsme
měli možnost seznámit se se školským systémem 7 evropských zemí.
Přes anglický jazyk jsme my i naši žáci mohli navázat přátelství s učiteli
a žáky z Polska, Finska, Anglie, Irska, Holandska, Sicílie nebo Turecka.
Někteří z nás měli dokonce možnost některé školy v zahraničí navštívit.
Během uplynulých dvou let jsme si s našimi Comenius-friends, jak
jim říkáme, vyměnili nejen informace o hudbě, národních a místních
příbězích a tradicích, ale i dopisy a přáníčka k různým příležitostem.
Za odvedenou práci bych chtěla naše žáky velmi pochválit. Museli totiž
překonat svůj počáteční ostych a nejistotu, kterou jistě pocítili, když
zjistili, že emaily, dopisy i projektové práce poputují opravdovým kamarádům do zahraničí. Doufám, že tato zkušenost je alespoň trochu
obohatila a že do budoucna budou vůči ostatním národům stále tak
otevření a tolerantní. Žáci zapojení do projektu byli vlastně jakýmisi
průkopníky, protože pro naši školu to byl premiérový projekt. S laskavou podporou a důvěrou našeho pana ředitele snad nezůstane jen u
tohoto jednoho. Za sebe mohu říci, že projekt splnil mé očekávání a že
čas strávený na něm nebyl marný a zbytečný.
Ráda bych také poděkovala všem učitelům naší základní školy, rodičům a představitelům města za veškerou podporu, pomoc a trpělivost v
průběhu tohoto projektového období.
I. Šemorová

Počítačová učebna
na dosah?
I v letošním roce se zúčastnila naše škola internetové soutěže
na portálu Seznam. V letošním roce byla zaměřena na znalosti z
vesmíru. A nebyli jsme sami, kdo se zúčastnil, protože hlavním lákadlem v soutěži byla první cena – vybavení nové počítačové učebny
počítači. Smyslem soutěže bylo odpovědět v devíti kolech na deset
otázek a do desátého ﬁnálového kola se dostalo jen to družstvo,
které mělo devadesát správných odpovědí.
V letošním roce se soutěže zúčastnilo 2251 družstev, z nichž 6
bylo z naší školy. Do ﬁnálového kola postoupila 4 družstva naší ZŠ
jako jediní z břeclavského okresu. I ﬁnálové kolo všechna 4 družstva
zvládla s přehledem. Toto ﬁnálové kolo zvládlo už jen 89 družstev ze
všech přihlášených. O vítězi však rozhodla závěrečná tipovací otázka, kde měli štěstí jiní. Opět nám to uniklo o ten pověstný fousek.
Tak snad příště. Podrobnosti o úspěšnosti družstev můžete najít na
www.najdi.seznam.cz
Mgr. Jana Malinová
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Den s archeologem
na Slovenském hradišti
v Mikulčicích
Dne 13. 5. 2011 se žáci 3. a 4. třídy vydali na exkurzi do Mikulčic.
Byl pro ně připraven program nazvaný „Den s archeologem.“ Děti si
mohly prohlédnout expozici Slovanského hradiště v Mikulčicích, jehož
nálezy získané archeologickým výzkumem dosvědčují značnou kulturní vyspělost původních obyvatel. K nejatraktivnějším patří drahocenné
šperky, ozdoby oděvů, výstroj a výzbroj, gombíky.
Děti si vyzkoušely psát hlaholicí na voskové tabulky a vyluštily i jednoduchý text napsaný tímto písmem. Nejrychlejší řešitelé byli odměněni drobnými dárečky.
Nejvíce nás však všechny zaujala beseda se skutečným profesionálním archeologem, který patří k týmu pracovníků AV ČR bádajících
na hradišti. Dověděli jsme se spoustu zajímavostí – např. že nejvíce
objevů bychom našli v hrobech, které se na našem území nevykrádali
podobně jako v Egyptě, nejvíce nálezů je také v místech, které postihla
nějaká katastrofa ať už přírodní nebo válečná. Archeolog se pokusil
osvětlit i život dětí v době Velké Moravy. Celá beseda byla velmi zajímavá a litovali jsme, že musela skončit, protože už netrpělivě čekali na
odborníka další děti z jiné školy.
Celé dopoledne bylo završeno u táboráčku, který nám pracovníci muzea připravili. Většina žáků si šla prohlédnout i místo, kde právě
probíhá archeologický výzkum, a tam se dověděli další zajímavosti.
Všichni jsme spokojeně odjížděli domů s mnoha novými informacemi
o životě našich předků.
Mgr. Jana Malinová

Podivínský

zpravodaj

Z Á K L A D N Í Š KO L A
SBĚR PAPÍRU
V jarním termínu 27.04. – 28.04. 2011 proběhl školní sběr papíru. Žáci celkem přinesli 5.
520 kg starého roztříděného papíru. Opět se nejvíce zapojili žáci I. stupně – 67% ,
II. stupeň se nechal „zahanbit“ jen 20%. Průměr na jednoho žáka činí 33.78 kg.
Třídy:
I. – 399 kg, II. – 523 kg, III. – 1.146 kg, IV. – 1.716 kg, V. A – 371 kg, V. B – 303 kg
VI. – 507 kg, VII. – 367 kg, VIII. – 80 kg, IX. – 95 kg,
Nejlepší žáci:
A. Včelouchová 287 kg (IV.), V. Kos 247 (II.), E- Kosová 242 (VII.), Š Plundrám 185 kg, (VII.),
L. Hellingerová 155 kg (IV.), M. Lipowski 130 kg (III.), L. Syslová 128 kg (I.), M. Švecová
124 kg (II.), M. Berka 118 kg (II.), L. Vízdal 98 kg (III.).
Všem žákům, kteří se zapojili do sběru a tím přispěli k ochraně našeho životního prostředí,
děkuji.
M. Cagášek

4. A a sběr papíru 2011
Minulé pololetí jsme jako 4. třída dopadli na druhém místě jen o vlásek. Třeťáci nás
předběhli jen o pár kil. Měli 876 kg a my 781 kg. Kdyby se všichni z nás zúčastnili, měli
bychom to v kapse. Teď je ale výhra naše. S celkem 1 716 kily jsme o skoro jednu tunu lepší
než minule. O tenhle výkon se zasloužila hlavně Anežka Včelouchová s 287 kg a s ní také
Vojtěch Kos 247 kg a Leona Hellingerová 155kg. Jsem moc ráda, že to takhle dopadlo, a
myslím, že všichni, kteří se v naší třídě zúčastnili sběru, si ten dort který dostanem, právem
zasloužíme.
Ema Zimmermannová 4.třída

K-centrum
V dubnu místo vyučování jsme jeli do Břeclavi do K-centra. Všechny nás zarazilo to, kde
„Káčko“ bylo. Bylo v malé plechové boudě oblepené plakáty a letáky. Ale někdy zdání klame.
Sice to z venku bylo neútulné a spíše odpudivé nežli přitažlivé, ale vevnitř to působilo klidně
a harmonicky. Zdi byly namalované veselými barvami a na stěnách visely nástěnky s mnoha
informacemi dozdobeny obrázky.
Všichni jsme si posedali na předem připravené židle a čekali, než přednáška začne. Přišla
Hana Hajduchová, která tomuto „káčku“ velí. Je to terapeutka a snažila se nám vysvětlit, jak to
tam běží. Musím říct, že všechny nás to alespoň trochu zaujalo. Po skupinkách nás vedla do
ošetřovny, kde nám ukazovala jehly a různé ošetřovací prostředky. Ostatní si mezitím prohlíželi
nástěnky, kde se mohli dočíst něco víc. Ke konci přednášky jsme měli možnost se ptát na různé dotazy. Každý z nás se na něco mohl zeptat a věřte nebo ne, otázek bylo víc než dost. Na
prohlédnutí jsme dostali malé časopisy, co se s námi může stát, když začneme užívat drogy.
Tyto obrázky nás odradily a řekli jsme si, že takto nikdo skončit rozhodně nechce a drogy brát
nebudeme. Snad nám to všem vydrží a neskončíme tak jako ti, co do „káčka“ chodí.
Myslím si, že návštěva „káčka“ pro nás byla přínosem. Dozvěděli jsme se toho víc, než jsme
věděli, a získali ponaučení. Určitě bychom si rádi tuto návštěvu „Káčka“ zopakovali.
Kristýna Líčková, VIII. tř.

Exkurze do nemocnice
Břeclav
Na základě kladných ohlasů na exkurze
žáků základních škol v minulém školním roce,
nabídla nemocnice v Břeclavi i letos možnost
seznámit se s provozem nemocnice i dalším
žákům a studentům našeho okresu.
Třída V.B tuto nabídku využila a 12.května
v dopoledních hodinách okresní nemocnici
navštívila. Ujala se jich a celou dobu je provázela hlavní sestra Mgr. Ludmila Jeřábková.
Jednalo se o 2 hodinovou prohlídku vybraných provozů zdravotnického zařízení – např.
prohlídku sanitního vozu RZP i s projížďkou,
návštěvu radiodiagnostického oddělení a také
zázemí nemocnice – tzv. logistického centra.
Pracovníci se žákům všude s ochotou věnovali, trpělivě a poutavě vše vysvětlovali a
také prakticky předváděli. Cílem bylo nejen
přispět k výuce zdravovědy, ale také to, aby se
děti případné hospitalizace nebály a poznaly
složité fungování nemocnice jako celku.
Chlapcům a děvčatům se exkurze moc líbila,
odnesli si spoustu zážitků a vědomostí, prohloubili si tak učivo o lidském těle, dozvěděli se něco
víc o léčbě pacientů a o náročné práci veškerého personálu nemocnice. Za to jim patří dík.
Anna Racková – třídní učitelka

Návštěva
policistky
V dubnu k nám do školy přišla policistka. Měli jsme přednášku o zákonech, co
je povoleno a co ne, o alkoholu, cigaretách
přes krádeže až po drogy. Bylo to zajímavé. Dostali jsme i brožurky o drogách, kde
nebylo zrovna moc lichotivých obrázků.
Na konci přednášky jsme měli možnost se
zeptat na to, co bychom chtěli. A že těch
dotazů nebylo málo.
Myslím si, že nám to bylo alespoň k něčemu prospěšné, protože jsme se toho o
přestupcích a trestech mnoho dozvěděli.
Určitě by nebylo na škodu si takovou přednášku zopakovat.
Kristýna Líčková, VIII. tř.

World Harmony Run – Světový
běh harmonie
Světový běh harmonie je nesoutěžní štafetový běh, jehož cílem je posílit mezinárodní přátelství. Tato štafeta, která spojuje statisíce lidí z více než 140
zemí světa, zavítala 17.05. 2011 i do našeho města. Jako symbol harmonie
nesou běžci hořící pochodeň.
Tuto pochodeň převzali žáci ZŠ na hranicích našeho města a štafetově spolu
s organizátory běželi na školní hřiště. Zde zástupci zemí (Kanady, Ruska,
Ukrajiny, Srbska, Nizozemska, Austrálie, Česka) přivítali ve svém rodném
jazyce nejen žáky a zástupce města, ale i občany a uskutečnili program zaměřený na rozvoj týmové spolupráce a zodpovědnosti každého z nás za vytváření přátelských a harmonických vztahů v našem okolí.
Po společně příjemně prožité půlhodince se štafeta opět rozeběhla pod vedením zastupitelů města v čele se starostou S. Machovským, místostarostou P.
Šemorou a tajemníkem R. Mildnerem a pokračovala směr Lednice.
M. Cagášek
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Z Á K L A D N Í Š KO L A
Kroužek výtvarných technik
V letošním školním roce trávily žákyně 5.
A a 5. B svůj volný čas v kroužku výtvarných
technik. Náplň práce vycházela z možnosti vyzkoušet si různé výtvarné techniky a činnosti.
Zahájily jsme
výrobou upomínkových
předmětů z keramické hlíny, kdy vhodnou
příležitostí byly oslavy 135. výročí založení
školy a „Den otevřených dveří“. Naše výrobky
totiž patřily k nejžádanějším dárečkům pro návštěvníky. Ke keramické hlíně jsme se vrátily
ještě jednou a to, když jsme vyrobily vláček
jako dekoraci na zeď školní chodby.
V listopadu jsme si vyzkoušely batikování,
neméně zajímavé bylo využití starého novi-

nového papíru k výrobě papíru
ručního. Ten posloužil později jako
materiál k výrobě efektních vánočních přáníček. Dále děvčata zaujala i technika zvaná kašírování.
Byla to technika velmi časově náročná, vyžadující skutečně velkou
trpělivost, ale výrobky byly obdivuhodné – masky a obličeje. Dodnes
zdobí jednu z nástěnek umístěnou
v traktu prvního stupně.
Dalšími výrobky jsme potěšily
i budoucí prvňáčky u zápisu do 1.
třídy a nepodcenily jsme ani tvorbu
prostorovou. Při
zhotovování bláznivých“ klobouků
musela děvčata
velmi usilovně zapojit svoji fantazii.
A protože fantazii
se meze nekladou, vznikly
skutečně pestré a veselé doplňky dívčího outﬁtu. Nebály
jsme se ani práce s drátem
a vlnou. Po zpracování těchto dvou materiálů rozkvetla
další nástěnka naší chodby,
jelikož z dílny našich děvčat
vzešly pěkné barevné květiny.
Jednou zase jako materiál posloužil karton, ze kterého děv-

čata zhotovila část vlastní ruky, kterou si sama
nazdobila různými šperky, prsteny a náramky.
Jako završení činnosti kroužku výtvarných
technik bude práce se sádrou a výroba odlitků,
které si dívky samy dozdobí.
Zájmová výtvarná činnost dívky zaujala a z
výsledků své práce měly vždy příjemný pocit.
Přejeme jim hezké prázdniny a jelikož jsou to
skutečně šikovné výtvarnice, možná se k této
zálibě vrátí i v šesté třídě.
Jana Mrázová a Anna Racková

Medvědí stezkou
V pátek 27.5. 2011 připravili učitelé ve spolupráci s ASPV pro žáky 4.-9. ročníku soutěž v přírodě „Medvědí stezkou“.
Celkem 47 dvojic muselo absolvovat trať dlouhou 4 km, která byla vyznačena okolo „Šutráku“. Během závodu museli absolvovat 11 stanovišť,
kde museli předvést nejen své vědomosti z oblasti přírodovědy, zeměpisu, určování azimutu, zdravovědy ale i ruční dovednosti (vázání uzlů, hod
na cíl, součinnost atd.)
V letošním školním roce se uskutečnilo jen místní kolo, protože krajská a celorepubliková soutěž se neuskutečnila z důvodu nedostatku ﬁnančních prostředků (Sazka), což je škoda, protože naši žáci dosahovali v této soutěži výborných výsledků.

Výsledky:
Mladší žákyně II.: 1. místo K. Helešicová, B. Stojkovičová
2. místo H. Mildnerová, E. Rotterová
3. místo D. Jandásková, P. Tréšková
Starší žákyně III.: 1. místo M. Mildnerová, B. Hřebačková, A. Švecová
2. místo N. Kingová, T. Pacalová, Z. Blatová
3. místo H. Plotnárková, M. Dobošová, Z. Görnerová
Starší žákyně IV.: 1. místo A. Rylková, V. Městecká
2. místo N. Šved, K. Líčková
3. místo A. Slámová, S.- Schäferová
Mladší žáci II.:

1. místo A. Kostrhun, M. Kovařík
2. místo F. Rosenbreier, J. Čapka, O. Švec
3. místo D. Rylka, V. Rejentík

Starší žáci III.:

1. místo J. Rybka, V. Viskot
2. místo E. Kosová, M. Rotter
3. místo O. Rotter, J. Předinský

Starší žáci IV.:

1. místo R. Mynařík, J. Petřík
2. místo M. Mačica, D. Kadlec, Š. Plundrák
3. místo V. Šemora, P. Bartošík
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Z Á K L A D N Í Š KO L A
Deváťáci
Už je to devět let, co jsme prošli poprvé dveřmi ZŠ Podivín. Každý sám musí posoudit, kolik nám toho škola dala nebo vzala. Věřím, že
u některých to bude méně a u některých více. Kdo chtěl, mohl prožít
spoustu zážitků, výletů a poznávání. Někteří si to prostě odseděli. Posledního června se rozprskneme do středních škol a učilišť, kde na nás
čeká nový svět. Pro některé je tohle konec, ale já to vidím jako začátek.
Katka Kurková

Kam směřují další kroky
letošních deváťáků?
Peťa Bartošík – SOU a SOŠ Brno – truhlář
Marek Barvík – SOU Sovadinova Břeclav – klempíř
George Cutleac – SOU a SOŠ Brno Bosonohy – zedník
Jeňa Dvořák – Polygraﬁcká Brno – graﬁk
Dominik Hájek – SOU a SOŠ Charbulova Brno – kuchař
Honza Harnušek – Obchodní Akademie Brno – knihovnictví
Pavel Havránek – SOU Mikulov – opravář zemědělských strojů
Roman Mynařík – SOŠ Břeclav – strojírenství
Marek Nedoma – SOŠ Brno – autotronik
Bohdan Růžek – Obchodní Akademie Břeclav
Kuba Skotal – SOU a SOŠ Hustopeče – veřejnosprávní činnost
Viktor Šemora - SOU a SOŠ Charbulova Brno – hotelnictví
Michal Veklyuk – Soukromá SOŠ Břeclav – obchodní manager
Honza Viskot – SOU a SOŠ Sokolská – strojírenství
Venda Glížová – Polygraﬁcká Brno – polygraﬁe
Kačka Kurková – Gymnázium Břeclav
Míša Sádlová – SOŠ Charbulova Brno – kosmetička, vizážistka
Bára Zezulová – Konzervatoř Kroměříž – varhany, klavír

STONOŽKA V DRUŽINĚ
Naše družina ráda soutěží. A tak jsme se přihlásili do soutěže, kterou vypsala ﬁrma na výrobu lepidel pritt. Naším úkolem bylo pomocí
papíru a lepidel, které nám poslali, vyrobit papírové zvíře o rozměrech
1,5m x 1m. Rozhodli jsme se pro stonožku a tím začala dvouměsíční
práce, která nebyla vždy jednoduchá.
Jako základ nám posloužila tyčka, kterou nám svařil dědeček Magdičky Švecové, čímž mu ještě jednou děkujeme. Na tyčku jsme upevňovali
igelitové tašky naplněné novinami, tím vzniklo tělo stonožky a pak začala
nejdelší a nejpracnější fáze – lepení. Pracovali jsme s natrhanými proložkami od vajec, které jsme místo vedle místa lepili na stonožku tak, aby
vznikla jednotná tvrdá plocha (za
oběť padly dva umělohmotné ubrusy
a pět štětců). A nakonec barvení a
lepení nohou. A protože je to opravdová stonožka, má jich přesně sto!
Naše družina se tedy změnila
ve STONOHÁČE, protože zde 25
dětí a součet jejich končetin je přece taky sto!!! Teď už jen doufáme,
že se v soutěži umístíme a vyhrajeme nějakou pěknou cenu.
Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem dětem za jejich práci
a rodičům za podporu a dodávání
materiálu na výrobu.
Z.Pálková ŠD

50 let sportovního stadionu
v Podivíně.
Dne 9. května bylo tomu právě 50. let kdy byl slavnostně dán do provozu
Sportovní stadion. Tento byl budován v létech 1957 až 1961 řadou obětavých činovníků a sportovců Slavoje, ale i příznivců a dalších občanů města,
kteří zde za toto období odpracovali více jak 15.000 evidovaných hodin.
Hlavním iniciátorem této výstavby byl náměstek předsedy NV pan František Kratochvíl (bývalý obchodník), který již 30 let před tím v Sokole uskutečnil řadu podobných akcí (výstavba sálu a restaurace Besedního domu,
zavedení provozu kina, Sokolské koupaliště na řece Dyji a v r. 1947 navrhl
vypracování projektu na výstavbu nové Sokolovny i s hřištěm). Proto se mu
podařilo přesvědčit a získat k pomoci nejen sportovce a další občany, ale i
tehdejší členy místního NV k ﬁnancování této akce pro nákup potřebného
materiálu. Práce byly prováděny zcela zdarma. Budování bylo rozděleno na
2 etapy a mimo jmenovaného celou akci řídila komise pro tuto výstavbu složená mimo stavebního dozoru ing. Pospíšila, Fr. Vavřince a Josefa Hrušky z
členů výboru TJ. Mimo předsedů Aloise Raka, Miloslava Dobšíčka a Karla
Blanáře to byli zejména: Weriderman Josef, Puzrla Vladimír, Hasilík Ladislav, Vízdal Ludvík, Andrlík Josef, Michlovský Miroslav, Nosál Milan, Rak
Milan a střídala se celá řada dalších. Velmi významná byla také v tu dobu
bezplatná pomoc místních podniků. Ke slavnostnímu otevření Stadionu byl
připraven velký sportovní program. Dopoledne vyšel od bývalé radnice slavnostní průvod sportovců a diváků s hudbou, po příchodu byla pak zahrána
státní hymna a následoval projev předsedy NV Oldřicha Hellingera, který
oﬁciálně předal stadion do užívání sportovcům. Poté byl zahájen turnaj šesti
družstev v odbíjené, žáci a žákyně sehráli zápasy házené, dále vystoupilo
žactvo a dorost ve cvičení prostných a sportovní gymnastice. Odpoledne byl
zahájen pohárový turnaj v kopané čtyř mužstev a o přestávkách vyhrávala
místní dechová hudba p. Šaumana, zatím co místní a břeclavští gymnasté
předváděli ukázky svého umění na hrazdě, bradlech a kruzích. Celé této
akce se zúčastnilo cca 1.300 diváků a sportovců z Podivína i okolí.
DM

Anglické divadlo
Již od 7. třídy jsme
navštěvovali s paní
učitelkou
Šemorovou
a Harnuškovou divadlo
Domino Theater v Sále
Břetislava Bakaly v
Brně. Divadla jsou hraná v anglickém jazyce a
jsou dobrá pro procvičení i pro kulturní zážitek.
V průběhu těch tří let,
co jsme divadla navštěvovali, se odehrály nejen komedie, ale i dramata. Myslím, že jsme
se u nich jak pobavili,
tak zamysleli. Osobně
má oblíbená představení byla Flintstoneovi,
Make Love not War a
Taming of the Shrew,
které však bylo podáno
trochu jinak, než jsme
od Shakespeara zvyklí.
Anglické divadlo silně doporučuji všem milovníkům těchto představení a anglického jazyka.
Jan Harnušek, 9. třída

Fotbalová základna Slavoj Podivín
Budoucností podivínské kopané je i základna. Na nedostatek hráčů si nemůžeme stěžovat. Jde vidět, že s našimi nejmenšími to není ještě tak
špatné, jak se říká, že sedí u počítače a sport je nezajímá. Tým základny dnes disponuje devatenácti hráči ve věku 6-10let a dvěma trenéry. Pro
naše nejmenší je fotbal opravdu srdeční záležitost a z jejich přístupu ke hře a tréninkům by si mohl vzít nejeden fotbalista příklad.
Sezóna 2010/2011 pro nás nebyla tak úspěšná, jak jsme si dali za cíl, ale i přesto jsme s výkonem hráčů spokojeni. Do každé hry dali srdíčko a velkou
bojovnost. Účastníme se mistrovských zápasů, tradičních pohárových turnajů. Navíc jsme ještě, aby nás bylo více, začali s Dušičkovým turnajem, který
slouží jako nábor nových fotbalistů. Podporou rodičů, klubu a města se nám daří tyhle akce dělat a stále zvyšovat jejich kvalitu a pestrost.
Děkujeme všem hráčům základny za jejich výkony. Těm co odchází do žáků, přejeme hodně štěstí, fotbalových úspěchů a vzpomínek na nás
trenéry jen v dobrém. Rodičům za jejich spolupráci a fandění. Městu a klubu za jejich podporu.
Pavel Stojkovič a Jaroslav Švec - trenéři základny
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Sokolské cvičení rodičů s dětmi
Sokolské cvičení rodičů s dětmi má
v Podivíně již několikaletou tradici. Pro
tento školní rok štafetu vedení tohoto
oddílu převzaly Martina Robošová a
Šárka Horehleďová. Děti v rozmezí 1,5
roku až 4 let v doprovodu maminek, ale
i babiček, dědečků a tatínků přicházely
každé úterý do tělocvičny u Besedního,
kde pro ně byla připravena hodina na
vydovádění. Při říkankách se děti přivítaly i loučily a během roku ty děti, co
chodily pravidelněji, se říkanky doprovázené jednoduchými pohyby krásně naučily. Při zahřívacím běhání a rozcvičení
se seznámily s klasickým náčiním jako
švihadla, malé obruče a míče, ale také
se používaly barevné třepetalky či tematicky zaměřené pomůcky podle ročních
dob či blížících se svátků. V každé hodině byla postavena i „opičí“ dráha,
kterou děti zdolávaly s vrozenou hravostí. Do cvičení chodila dvacítka
dětí, někdo pravidelně, někdo jen občas, jak dovolil zdravotní stav a vytíženost rodičů. Ale všichni, kteří přišli cvičit, se měli možnost hravou

formou protáhnout a být v pohybu.
Na jaře náš oddíl také zorganizoval
dva zájezdy do zábavního centra Bongo v Brně. Zájezdu se zúčastnily nejen
děti z našeho oddílu a spřáteleného
oddílu z Lednice, ale také zájemci z řad
veřejnosti. V Bongu na všechny čekaly
veliké skluzavky, trampolíny, skákací
hrady a prolézací bludiště. Děti, i jejich
doprovod, se za celé dopoledne pořádně vydováděly.
V dnešní době, kdy je pohybu pro
všechny spíše málo než moc, je cvičení rodičů s dětmi jednou z možností,
jak děti vést k tomu, aby se pravidelně hýbaly, cvičily a sportovaly. Je to
možnost vytvoření zdravého návyku,
aby společně sportovala celá rodina a
trávila aktivně společný čas. Tak doufejme, že po prázdninách činnost
oddílu bude pokračovat, a že se zase sejde pěkná skupinka dětí.
Martina Robošová
cvičitelka oddílu

Karneval
Poslední březnovou neděli se uskutečnil dětský karneval, který pořádal TJ Sokol Podivín v pestře vyzdobené Městské hale. Zájem byl
veliký, přišlo 150 dětí v maskách v doprovodu rodičů i prarodičů. Celým odpolednem děti provázel Večerníček, který měl pro ně připravené
různé soutěže i předtančení. Na úvod se předvedly sokolské gymnastky, ale i gymnasta se svými sestavami prostných. Poté už následoval
program pro všechny, kteří se chtěli pobavit, zařádit si, zatancovat a
zasoutěžit při zvuku dětských i moderních písniček. Velký úspěch mělo

i vypuštění stovky nafukovacích balónků, se kterými pak děti dováděly
a zahrály si i jednu soutěž. Byla nachystaná také oblíbená tombola a
slosování všech masek o pěkné ceny. Doufejme, že se příští rok najdou opět nadšenci, kteří se vrhnou na přípravu karnevalu se stejnou
„vervou“ jako letos. Tímto bych všem, kteří se na přípravě letošního
karnevalu podíleli, chtěla moc poděkovat.
Martina Robošová
cvičitelka oddílu Rodičů s dětmi

TJ Sokol Podivín
Děkuje všem sponzorům za věcné
i peněžní dary
a také všem,
kteří se podíleli na přípravě a průběhu
Dětského karnevalu 27.3.2011.
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T.J. Sokol Podivín
Oddíl Všestrannost-gymnastika
I letos jsme se zúčastnili jako tradičně
všech župních závodů a vyhráli jsme mnoho
medailí.
Prvním přeborem, který se konal již v březnu v Hodoníně, byl švihadlový víceboj a jak už to má v názvu, jednalo se o závod ve švihadlovém
maratonu, školce a dvojšizích.
Mnoho závodnic ukázalo skvělé
výkony, ale náš oddíl byl nejlepší.
Nina Kingová opět zabodovala a
vyhrála zlatou medaili. Na třetím
místě se ve stejné kategorii umístila Adélka Houžvičková. Celkem
nás na tento přebor jelo šest a
odnesli jsme si tři medaile.
Další župní závod byl mnohem
těžší, jelikož potřeboval celoroční
přípravu. Jednalo se o přebor ve
sportovní gymnastice. I přes úraz
jedné naší závodnice ještě před
závodem, nás tam z našeho oddílu jelo šest. Přesto jsme vybojovali čtyři medaile, a to všechny
zlaté. Vyhráli je Roman Morozjuk,

Michal Mynařík, Veronika Moravčíková a Nina
Kingová.
Poslední župní přebor byl v atletice a
plavání. Uskutečnil se 21. května v Bzenci

a účastnilo se ho celkem 62 závodníků a
závodnic z celého Slovácka. Bohužel jsme
opět nejeli v plném počtu, ale jelo nás pouze
sedm. Nejvíc musela zabojovat Natálka Morozjuková, jelikož musela porazit osmnáct velmi šikovných
závodnic ve své kategorii. Její
píle se jí vyplatila a vyhrála zlatou medaili. Další zlatou medaili
vyhrála Nina Kingová a stříbrné
medaile vybojovali Roman Morozjuk a Jana Kingová. Michalka
Kršková byla na šestém místě,
což bylo také pěkné umístění. V
plaváni vyhrály střibrné medaile Eliška Zemčíková a Adélka
Houžvičková.
Protože Nina byla velmi
úspěšná a splnila všechny disciplíny, byla župou vybrána,
aby nás reprezentovala v Praze na přeboru ČOS. Přejeme jí
mnoho úspěchu a nějakou tu
medaili.
Za oddíl Jana Kingová

CHLADNÝ VÍKEND BYL DOMÉNOU ŽEN RYBÁŘEK
Rovná stovka rybářů se v sobotu přihlásila
k tradičnímu jarnímu podivínskému závodu,
aby změřila síly. Závod začal v 6:00 hodin,
byly připraveny zajímavé ceny a byla vysazena ryba. Dvě třetiny startovní listiny byly
posety jmény podivínských rybářů, jedna
třetina obsahovala jména známých a méně
známých přespolních rybářů a rybářek. Lovily
se všechny ryby vyjma dravců. A je tu závěr
závodu a s ním i sčítání a výsledky. Vyhodnocení na sebe dlouho nenechalo čekat. Suma
sumárum 137 ulovených kusů všech ryb, z

toho 78 ks kaprů. Jeden ulovený amur, devět
ulovených úhořů značí úspěšný závod. Lovila
a bodovala se i bílá ryba. 1. místo za kapra
60 cm hmotnosti 3,40 kg získala Andrea Kolesová z MO Hustopeče, 2. místo obsadil s
67 cm amurem podivínský člen Josef Janulík.
Pět ulovených mírových kaprů vynesl 3. místo
Janu Mauksovi z MO Břeclav, čtvrté a šesté
místo obsadily opět ženy 3 mírové kapry ulovila Pavla Hrozková z MO Podivín a krásného
úhoře 77 cm dlouhého ulovila Pavla Procingerová z MO Brno 2. Páté a sedmé místo obsadili z MO Břeclav František Baránek
a z MO Hustopeče Zdeněk Jakubčík.
Ceny jsou rozdané a připravuje se nedělní dětský závod, i když předpověď
počasí se různí, ochlazení či ještě počasí vydrží ? Opak je pravdou a počasí je hlavním důvodem toho, že závod
končí v 9 hodin. Sečtou se výsledky a
následující víkend se navazuje na výsledky z předcházejícího kola. Jako by
to někdo naplánoval, přesná polovina,
tedy 50 dětí, se zúčastnila závodu a
opět se mezi prvních sedm bodujících zapsaly tři rybářky. Kromě hodnotných cen na děti čekaly i poháry.
Natálka Zámečníková z MO Třinec si
odvezla pohár, jako již tradičně jízdníkolo, a zapsala do čela hodnocených
dětí. Druhé místo obsadil podivínský
David Vavřík, pro třetí místo si přijela
z MO Dubňany Natálka Barvíková a
z MO Rakvice pak na čtvrtém místě
bodovala Petra Konečná. Páté místo obsadil Martin Stříbrnský z Popic.
Největší ulovený úhoř vynesl 6. místo
rakvickému soutěžícímu rybáři Filipovi Průdkovi, úhoř měřil 66 cm. Jeden
z nejmladších rybářů Lukáš Herzán

obsadil sedmé místo za 12 ulovených ryb.
Jarní závody jsou za námi, ale nevěšte hlavu.
Na Cyrilometodějský svátek pro Vás připravujeme noční závod a na prázdniny seriál, kdy
se ve čtyřech kolech budete moci zazávodit
i v nočním čase. Sledujte plakáty a pozvánky
a detaily se můžete podívat na http://mrspodivin.webnode.cz/. Za bezproblémový závod je
potřeba poděkovat výboru a hlavní díky pak
patří sponzorům. Těšíme se na Vás na dalších
závodech.
Petrův Zdar
Petr Tydlačka
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Badminton – ZŠ Podivín – Slavoj o.s.Podivín
Oddíl badmintonu funguje v naší TJ Slavoj od roku 1983. Žákovský
oddíl pracuje již třetí sezonu jako kroužek badmintonu při ZŠ v Podivíně. V roce 2010 měl následující počet evidovaných členů. Žáků a

dorostenců 16, dospělých členů 14.
Všichni evidovaní členové řádně zaplatili předepsané členské příspěvky do TJ Slavoj. A nyní k vlastním sportovním soutěžím.
Žáci se zúčastňují GP soutěží vypisovaných každoročně ČbaS ve
svých kategoriích, ti nejlepší i v kategorii starší.
Z nejlepších našich hráčů v této sezoně mohu jmenovat Denisu
Solaříkovou, Martinu Hanáčkovou, Adélu Švecovou, Adama a Daniela Kostrhunovy. Všichni tito hráči jsou v průběžném celorepublikovém
žebříčku v první dvacítce. Slibně začínají i naši nejmladší Gábina Solaříková, Tereza Fridrichová, František Horehleď, Romana Mešková, David Herzán a ještě mnoho dalších.V létě jsme uspořádali letní kondiční
a herní soustředění v Hamrech nad Sázavou. V letošním roce bychom
ho chtěli uspořádat v Podivíně. Zde chci poděkovat za spolupráci panu
Jaromíru Solaříkovi, Gábině Dluhošové a v neposlední řadě i mé manželce Evě.
V krajském přeboru družstev žáků jsme obsadili třetí místo.
Trénujeme 3x týdně. Poděkování patří paní Dluhošové a panu Jaromíru Solaříkovi za obětavou pomoc. Družstvo dospělých bojuje v
současné době o udržení ve II. lize. Dvakrát ročně pořádáme „Den
otevřených dveří“, akci, které se mohou zúčastnit všichni, kdo si rádi
zasportují.
V Podivíně – květen 2011
K a v a n Pavel
předseda oddílu

Podivíni z Podivína
Ve dnech 26. - 27. března 2011 se v Třebíči
uskutečnila regionální přehlídka loutkářských
souborů z Vysočiny, Jihomoravského a Zlínského kraje. V soutěžním klání o postup na národní
přehlídku amatérského loutkářství bojovalo 6
souborů. Loutkářský soubor Podivíni z Podivína byl mezi soutěžícími s představením Skákavá
princezna. Představení jsme sehráli v neděli 27.
března ve vyprodaném malém sále Národního
domu. Odpoledne následovalo vyhlášení výsledků, rozhodnutí odborné poroty znělo: loutkářský
soubor Podivíni z Podivína je přímo nominován k účasti na národní přehlídku Loutkářská
Chrudim 2011 v hlavním programu, navíc jsme
dostali diplom za scénografii. Takže po dlouhé
době se nám podařilo zabodovat. Na Loutkářské
Chrudimi budeme účinkovat 1.července, držte
nám palce.
Pro zájemce ještě oznámení: představení
Skákavá princezna sehrajeme dne 26.6.2011
v 15:30 ve venkovním prostoru restaurace u
Šveca.
Za LS Podivíni: Vlastimil Ondrišík
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Podivínské Veverky

„PODIVINSKÉ VEVERKY“
Už druhým rokem hrají ženy v Podivíně fotbal. Někteří si možná pomyslí, že ženy na trávník nepatří. „Podivinské veverky“ se ale fotbalem baví a jsme jen rády, když naše snaha má
kladné výsledky. Pod vedením trenérů Pavla Stojkoviče, Petra a Hynka Pochylých začínáme
těchto výsledků dosahovat.
Chtěla bych poděkovat nejen trenérům, kteří mají s námi obrovskou trpělivost, ale také
hráčkám, které pro fotbal dýchají a na hřišti potí krev. Bez tohoto úsilí a odhodlání, by totiž
ženský fotbal v Podivíně skončil. V neposlední řadě, bych chtěla poděkovat fanouškům, kteří
nás chodí pravidelně podporovat a dělí se s námi o radosti i zklamání.
Velkou posilou pro náš tým jsou hráčky ze Slovenska. Jsem ráda, že se vrátily mezi nás holky po zranění a mateřské dovolené. Do příští sezóny bych si přála, abychom dosáhly ještě na
vyšší stupínek v žebříčku, trenérům trpělivost s námi, zápasy bez zranění a hlavně aby zůstala
pohoda v týmu jako doposud, protože bez té se fotbal hrát nedá. Budeme rády, když i vy nás
přijdete podpořit a možná i pobavit.
V současnosti hrají za „Podivínské veverky“ tyto hráčky:
Bartošíková Martina, Bučková Elena, Búliková Barbora, Dvořáková Beata, Dvořáková Edita,
Halmová Markéta, Chocholáčková Michaela, Ivánková Barbora, Kocourková Martina,
Konečná Michaela, Konečná Sandra, Kratochvílová Simona, Líčeníková Aneta, Nosková
Andrea, Popelková Marcela, Rozsypalová Petra, Sádlová Michaela, Savarová Marcela ml.,
Savarová Marcela st., Štěpánková Simona, Švástová Pavlína, Švecová Šárka.
Pavlína Švástová
kapitánka

Svědectví kronik a pamětníků
Cechovní znaky v podivínském kostele
13. července 2011 - tomu bude dvacet let,
co se téměř čtyři desítky let ztracené cechovní znaky vrátily do prostorů našeho farního
chrámu. Možná některý čtenář zpravodaje
namítne, že dvacet let není až tak velká historie. Ale jak ubývá pamětníků i vlastních
aktérů této události, zaslouží si tato pro osvěžení paměti alespoň stručné připomenutí. Podrobně jsem všechny souvislosti zpracoval v
samostatné kapitole ve vlastivědném sborníku „PODIVÍN“, vydaného v roce 1997.
Jak i s odstupem času vyplývá ze všech
souvislostí a získaných materiálů, byly cechovní znaky odstraněny z kostela v roce

1952, krátce po nástupu nového administrátora farnosti d.
p. Čeňka Mazala, v
rámci modernizace
a obnovy interiéru.
Po jeho odchodu
a nástupu nového
správce farnosti d.
p. Karla Onuce, byl
tento často dotazován památkovými
orgány i farníky,
jaký osud potkal

Už druhým rokem se do sportu, jež spíše
ovládají muži, snaží prosadit naše podivínské Veverky. A jak se jim daří? Podzimní
část sezóny 2010/2011 byla více o prohrách
a nesouladu v týmu. Není se čemu divit. Od
fanoušků fotbalu, kteří jsou totožni s názorem, že ženská má být spíše u plotny a starat
se o děti a takový sport jako je fotbal nechat
opravdovým chlapům, se moc podpory nedostává. Učit dospělé ženy něco co se učí
malý kluk od malička a jak jde vidět ještě v
dorostu, stojí mnoho úsilí. Musím jako trenér dodat, že nesmíme zapomenout, že ti
chlapi se tomu fotbalu věnují od základen.
Představte si, že byste řekli člověku, který v
životě neviděl kopačák, ať si dá míč od nohy
a zobe. Jsem rád, že se pomalinku naše Veverky tomu učí. Ale vše je ještě dlouhá cesta,
než řekneme: „ANO, už to s tím míčem umíme“. I přes tyto překážky se holkám začalo
od druhé části sezóny dařit. Výhry, remízy.
A když byla prohra, tak už to nebylo skóre v
desítkové verzi a stávali jsme se rovnocennými soupeři.
Základem fotbalu je dokonale sehraný
tým, kvalitní hráčský kádr, mít silné zázemí
klubu a velkou podporu fanoušků. I přes tyto
počáteční překážky se v druhé polovině sezóny začala karta obracet. Možná pro někoho jen střípek, ale pro náš tým jsou to úspěchy velké dřiny a odříkání. A dokázání toho
v čem nám málokdo věřil a nedával šanci.
Věřím, že i v následující sezóně Vám ukážeme ještě kvalitnější zápasy, a také to, že
podivínské Veverky mají ve fotbale budoucnost. To však záleží nejen na naší hře, ale i
na získaných finančních prostředcích potřebných k fungování týmu.
Děkuji hráčkám za jejich trpělivost s mou
puntičkářskou a až pedantní povahou. Hynkovi a Petrovi Pochylým, kteří mě hodně
pomáhají a nenechali mě v tom samotného.
Také musím vyzvednout práci Martina Brůčka, který byl u zrodu Veverek a stále je nám
nakloněn svou přízní a spoluprácí. Fanouškům, kteří nás podporovali a stále podporují,
i přes nezdary.
Pavel Stojkovič

řazení průvodu s hodovou chasou
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vysvěcení znaků D.p. Karlem Onucou

tyto památné znaky. Podnikl proto potřebné
kroky, mimo jiné napsal osobní dopis na děkanství v Bučovicích, kde se podle nepodložených informací měly nacházet. Ale ani
dopis, ani další pátrání nepřineslo očekávaný výsledek.
Po svém nástupu do vedení města
v roce 1990, jsem se začal touto otázkou zabývat, ale všechny kroky se děly
již vysloveně úřední cestou. Příslušné
okresní orgány, v Břeclavi a Vyškově,

zpravodaj
které dříve prostřednictvím „církevních
tajemníků“ sledovaly i tyto záležitosti,
neměly o našich znacích žádné záznamy.
Rozhodující duchovní orgán, Brněnské
biskupství, vydalo písemný souhlas s
nápravou tohoto stavu. A to byl základní předpoklad pro jednání s bučovickým
děkanátem, kde jsem při osobní návštěvě
zjistil, že námi pohřešované znaky jsou
uloženy v tamějším depozitáři a tamější pan děkan, po doložení všech skutečností, nemá námitek k jejich návratu do
Podivína.
Po tomto jejich nedobrovolném putování
mohla nastat očekávaná chvíle. Vzácné cechovní symboly, z nichž nejstarší je datován
rokem 1846, jejich vrácení a opětovné vysvěcení bylo spojeno s malou slavností, kdy
je převzali současní pokračovatelé jednotlivých řemesel a organizace rybářů.
Když budete pro hlubší připomenutí pročítat vzpomínanou kapitolu v kronice „PODIVÍN“, proběhne Vám ve vzpomínkách řada
vzácných jmen občanů, kteří již nejsou mezi
námi. Pan František Kratochvíl /zámečník/,
Bohumil Marek, Vladimír Trávníček, Alois
Roháč, Josef Knápek, Josef Anth, František
Rotter. Obuvnickou činnost u nás ukončili i
manželé Viera a Josef Očenáškovi.
Ve svém vystoupení při předávání znaků
jsem uvedl myšlenku, že návrat těchto symbolů by se měl stát symbolickým návratem k
opětovnému oživení podnikatelských aktivit,
jak to bylo tak charakteristické pro naše město za časů našich otců a dědů.

Zda se tato vize naplnila, to už nechávám
na posouzení pozorných čtenářů. A snad mi
dovolíte ještě jeden malý námět či postřeh.
V nedávných dobách, kdy se cechovní
znaky vrátily tak řečeno do našeho povědomí, bylo pravidlem, že nebyly pouhou důstojnou kulisou našeho chrámu, ale byly vynášeny před zraky veškerého občanstva při
krásném obřadu Božího těla jako nevšední
součást slavnostního průvodu městem.
Vlastimil Němeček - ex starosta města

předání znaků před radnicí

MAMINČINY RECEPTY
Třepací dort
Ingredience
korpus: 2 vejce, 80 g cukru krupice, 2 lžíce oleje, 1 lžička
vanilkového extraktu, 80 g hladké mouky
náplň: 500 ml smetany ke šlehání, 2 plechovky mandarinkového kompotu, 2 pudinky za studena Creme Olé
na ozdobení: 250 ml smetany ke šlehání, strouhaná čokoláda

Postup
Upečeme nízký piškotový korpus a necháme vychladnout.
Do větší nádoby s dobře těsnícím víkem nalijeme smetanu, obsah obou plechovek a nasypeme pudinkový prášek.
Nádobu uzavřeme a několikrát jí prudce zatřeseme. Tím
vznikne hustý krém.
Krém rozetřeme na korpus a urovnáme. Pro lepší vzled
dortu a menší námahu s roztíráním můžeme použít dortový
prstenec, ale není to nutné.
Třetí smetanu ušleháme dotuha, část natřeme na dort,
posypeme ho strouhanou čokoládou a ozdobíme zbytkem
šlehačky.
www.mamincinyrecepty.cz
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Jako pamětník jsem byl
překvapen, když v posledním čísle našeho „Podivínského zpravodaje“ nebylo
ani slůvko zmínky o tom, že právě 9. května
roku 1961, tedy přesně před padesáti léty
byl po ukončení první etapy výstavby slavnostně otevřen a dán do provozu sportovní
stadion TJ Slavoj. Protože za dobu padesáti let celá řada pamětníků již není mezi
námi, ale je zde další generace mládeže a
také řada nových obyvatel Podivína, chtěl
bych tímto článkem seznámit nejen je, ale
i nynější sportovce Slavoje, kteří zřejmě o
této historické události nic neví. Tento stadion byl budován v létech 1957 až 1965
řadou dobrovolných a obětavých činovníků a sportovců TJ Slavoj, která vznikla v
r. 1954 po zrušení TJ Sokol, který chtěl dle
původních plánů začat v r. 1948 budovat na
pozemku mezi ulicemi Sokolská a Revoluční velkou Sokolovnu i s hřištěm pro hry a
cvičení a měl na tuto akci již zakoupen sta-

zpravodaj
místních dobrovolníků - (brigádníků) a město hradilo ze
svého rozpočtu jen nákupy
potřebného materiálu, ani na
tyto se později již nedostávalo finančních
prostředků. Proto tento velkolepý plán nemohl býti uskutečněn celý. Přesto se však
podařilo první etapu výstavby do května
1961 dokončit a tehdy ve svátek 9. května
stadion slavnostně otevřít. Ve druhé etapě
se podařilo ještě postavit menší tribunku,
bytovou jednotku pro správce a hospodáře
stadionu, upravit plochu pro zimní kluziště
a dokončit oplocení. Na závěr bych se chtěl
ještě zmínit zvláště o těch, bez kterých by
tento stadion vůbec neexistoval. Mimo jmenovaných to byli předsedové a členové výboru Slavoje v létech 1954 - 1976.
Zájemci o minulosti podivínského sportu
v létech 1900 - 2000 si mohou na Městském
úřadě zakoupit podrobnou publikaci „100
let tělovýchovy a sportu v Podivíně“.
DM

Nezapomínat na historii
vební a připraven různý materiál. Proto na
základě návrhu pana Františka Kratochvíla,
který byl nejen iniciátorem stavby nové Sokolovny, ale později jako náměstek předsedy MNV navrhl postavit velký sportovní
komplex nejen pro hřiště oddílu kopané,
kterému se muselo zrušit hřiště „V Cukrovaru“ z důvodů výstavby obalovny betonu,
ale také pro další sporty. Radou města byl
tento návrh schválen s tím, že bude provedena také výměna pozemků určených pro
Sokolovnu a tento pozemek bude uvolněn
pro výstavbu činžovních domů na ul. Revoluční a Sokolské. Byl vypracován projekt
na kterém se podíleli ing. Pospíšil, stavitel
pan Vavřinec a stavební technik pan Josef
Hruška. Přestože veškeré práce na výstavbě
Stadionu včetně řemeslných i odborných a
dopravy byly uskutečňovány celou řadou

Foto ze zahájení výstavby na ploše močálovitých pozemů

Foto po ukončení výstavby druhé etapy z roku 1965

PÁKAŘI Z PODIVÍNA ZÍSKALI NEJVÍCE TITULŮ NA MR
11. velká cena Podivína a 16. Mistrovství České republiky v
armwrestlingu - páce jsou minulostí. Pořadatelé TJ Sokol, město
Podivín a Česká asociace přetláčení rukou mohou být s velmi
zdařilou akcí spokojeni.
Na nejdůležitější akci roku dorazila do Podivína celá česká
špička. Nominaci obdrželo osm nejlepších siláků z každé kategorie z extraligového ročníku 2010 - 2011.
Nejlépe ze všech přítomných se vedlo domácím pákařům, kteří
ze třiceti titulů získali téměř třetinu - devět zlatých, tři stříbrné a
pět bronzových medailí. Nebyla takřka kategorie, kde by se podivínští pákaři neprosadili.
Lukáš Dorazil získal třetí a čtvrté místo ve váhové kategorii
do 70 kg. Pro Lukáše je to zatím první medaile na mistrovství
ČR ve sportovní kariéře. 17 letý Michal Zobač (dvakrát stříbrný
na MR juniorů do 18 let) se kvalifikoval i mezi muže. Jeho forma gradovala a ve váze do 80 kg vybojoval svou první „bronzovou“ medaili a čtvrté místo mezi muži. Robin Svačina, prezident
ČAPR, je stálicí české páky. Ve stejné váze si připsal do sbírky
další titul mistra republiky a na svou slabší levou ruku přidal pořadí stříbrné hodnoty. Rostislav a Radek Svačinovi se utkali spolu
ve finále váhové kategorie do 100 kg. Zvítězil starší Rostislav a

stal se dvojnásobným mistrem republiky. Radek se musel spokojit
s druhými místy.
Podivínští pákaři pokračovali ve výborných výkonech i později
v kategorii starších. Platilo to zejména pro dvojnásobnou mistryni
republiky Vlastimilu Svačinovou v kategorii grand masters (nad
50 let) ve váze do 65 kg. Rostislav Svačina starší ( vloni 2. a 3.
místo ) soutěžil ve dvou kategoriích – masters (nad 40 let) i grand
masters ve váze do 90 kg.V obou případech zvítězil na levou i pravou ruku a se čtyřmi prvními místy se tak stal nejúspěšnějším závodníkem šampionátu.
V kategorii masters a grand masters nastoupili ve váze nad
90 kg za Podivín ještě tři muži. Pavel Jamrich už v roce 1999 na
ME v maďarském Sztolnoku získal v kategorii masters stříbrnou
medaili. O dvanáct let později v Podivíně získal Pavel čtyři třetí
místa v obou kategoriích. Petr Sedláček, otec jedné z nejlepších
českých pákařek Veroniky, bojoval ve stejných kategoriích jako
Pavel a vybojoval jednu stříbrnou medaili a třikrát skončil na
čtvrtém místě. Poslední z trojice, Oldřich Fasora, nepřešel přes
své kolegy a obsadil čtyři pátá místa.
Rostislav Svačina
vedoucí oddílu
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Podivínští pákaři obhájili pozici družstev
V sobotu 2. dubna proběhlo v Chlumci nad Cidlinou Mistrovství ČR družstev v Armsportu – přetláčení rukou. Do místa konání zajížděli i
podivínští pákaři, kteří obhajovali loňskou stříbrnou pozici.
Právo utkat se o titul mistra republiky družstev si vybojovalo šest nejlepších týmů extraligy ročníku 2010 -2011. Na šampionát přicestovali
obhájci prvenství z Hluku, druhý tým celek z Podivína a třetí z loňského roku družstvo ze Židlochovic. Šestici nejlepších doplnily týmy Prahy,
Milovic a Vysočiny.
Do soutěže nastupovali podivínští pákaři v nezáviděníhodné situaci, když pro nemoc a jiné zaneprázdnění nemohly nastoupit oddílové
opory. Hned první soutěžní kategorie ženy do 60 kg zůstala neobsazena. Do kategorie nad 60 kg posílila podivínské řady z druhé mateřské dovolené navrátivši se vynikající pákařka Veronika Sedláčková
nyní Nečasová. Všechny své souboje vyhrála a měla tak stoprocentní
úspěšnost.
Za muže nastoupil jako první v kategorii do 70 kg za nemocného
Michala Králíčka podivínská dvojka Lukáš Dorazil, který si vedl střídavě. Kategorie do 80 kg pro nemoc omluveného Robina Svačiny zůstala
neobsazena. V kategorii do 90 kg nastoupil teprve 17 letý junior Michal
Zobač, který ještě před soutěží družstev vybojoval na mistrovství ČR
juniorů do 18 let dvě druhá místa. Ani mezi dospělými si nevedl zle.
Střídavě vyhrával i prohrával, ale co je důležité, pro tým vybojoval potřebné body. Kategorie do 100 kg a nad 100 kg byla v režii podivínských
bratrů Radka a Rostislava Svačinových, kteří se postarali o plný počet
bodů. Právě zásluhou obou bratrů a Veroniky Nečasové, kteří neztratili v soutěži ani bod, tak Podivín znovu obhájil své postavení a stal se
druhým nejlepším týmem v zemi. Titul vybojovaly Židlochovice, třetí
skončily Milovice.
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Prodám krbové a palivové dřevo DUB, BUK,
délka (štípané) - 25 - 33 - 50 cm. Cena 8500 Kč
za 8 kubíků = 1 fůru. DOVOZ ZDARMA
Tel . 604 618 978

Milan Nosál
Masarykovo náměstí 190,
Podivín provádí tyto práce.
- montáž, opravy, revize a zkoušky
elektrických zařízení
- výroba, instalace, opravy elektrických
strojů a přístrojů, elektrických a telekomunikačních zařízení
- zprostředkování obchodu a služeb.

Telefonní číslo: 725 246 518

PRONÁJEM NOVOSTAVBY RODINNÉHO DOMU
3+KK V KLIDNÉ ČÁSTI PODIVÍNA
Předpokládaný termín k nastěhování leden 2012. Jedná se o
přízemní bezbariérový dům postavený v nízkoenergetickém
standardu. Terasa objektu je
orientována na jih. Dům bude
vybaven kuchyňskou linkou s
vestavěnými spotřebiči. Užitná
plocha domu 68 m2, terasa 29
m2. Půdní prostor domu může
být využit k odkládání sezónních věcí. Vytápění a ohřev
vody je řešen kombinovaným
plynovým kotlem. Parkování u
domu. Preferujeme dlouholetý
nájem a nekuřáky. Cena bude
stanovena dohodou.

Více informací
na telefonu 722 451 879
23

Podivínský

zpravodaj

Podivínský zpravodaj

Vydává MĚSTO PODIVÍN • Sestavuje redakční rada, zodp. redaktor Vendula Sedláčková • Adresa redakce: Městský úřad Podivín,
PSČ 691 45, nám. Masarykovo č. 180 • www.podivin.cz • e-mail: zpravodaj@podivin.cz • Registrační číslo: MK ČR E 11611
Příspěvky jednotlivých autorů jsou v původním znění • Počet výtisků 1 150 ks • NEPRODEJNÉ - ZDARMA • Tisk Adámek, Břeclav
24
22

