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zpravoda j
Ročník XXXVII

číslo 2

červen 2007

VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN

HODY A HODKY
Podivínští stárci a chasa zvou všechny milovníky dobré zábavy na tradiční krojové HODY, které se konají

v sobotu 30. června a v neděli 1. července 2007.
K tanci a poslechu po oba dny hraje dechová hudba Legrúti.
Pokud se Vám budou hody líbit, přijďte se pobavit také na HODKY, které se konají o týden později

v sobotu 7. července 2007.
K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Sokolka ze Šakvic.

Program hodová sobota:
Dopoledne v 9.00 hodová mše svatá za mládež.
Odpoledne ve 14.00 sraz krojové chasy před domem prvního stárka Pavla Marka na ulici Poříčí 1,
odtud povede průvod ulicí Habánov na ulici Štefánikova k první stárce Jitce Gálové, dále ulicí Štefánikova,
Radniční, Masarykovo nám., Pod Branou, Úlehlova a Boženy Němcové ke starostovi p. Machovskému,
ulicí Husovou a Havlíčkovou na hodové sólo.
Večerní zábava bude probíhat od 21.00 hod.
Program hodová neděle:
Začátek ve 14.30 u Staré radnice na Masarykově náměstí. Společný průvod mužáků a krojové chasy povede
ulicemi: Komenského, Palackého a Havlíčkova na sólo.
Večerní zábava bude probíhat od 21.00 hod.
Program hodky:
Sraz krojové chasy bude ve 14.30 u Cyrilky.
Odtud povede průvod ulicemi Komenského, Palackého, Nerudova a Družstevní na sólo.
Večerní zábava bude probíhat od 21.00 hod.
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Podivínský
Informace ze zasedání zastupitelstva města č. IV
ze dne 26.04. 2007
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 14. 03. 2007.
2. Ukončilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. KN 1780/6 v k.ú. Podivín,
vedeného jako ostatní plocha o celkové výměře 3284 m2 a rozhodlo prodat výše
uvedený pozemek společnosti Euro−Jordán, s.r.o., se sídlem Úlehlova 36,
691 45 Podivín, IČ : 25585568, DIČ : CZ25585568. Prodejní cena je stanovena na
Kč 180,−/m2. Výsledná kupní cena bude navýšena o částku, rovnající se výši daně
z převodu nemovitosti. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti do jeho vlastnictví. V případě, že vítěz veřejné nabídky společnost
Euro−Jordán, s.r.o. ztratí o pozemek zájem, bude pozemek nabídnut k odprodeji
zbylým žadatelům za prodejní cenu, kterou jednotliví žadatelé nabídli ve svých
žádostech. Pořadí, ve kterém budou zbylí žadatelé o koupi pozemku osloveni
určuje zastupitelstvo města takto : 2. společnost pana Mojmíra Očenáška, žádost
č.j. 474/2007, 3. p. Aleš Caska − Transport beton bau, žádost č.j. 556/2007,
4. Rostislav Jankovič, žádost č.j. 555/2007.
3. Schválilo ukončení veřejné nabídky na prodej části pozemku p.č. KN 287 v k. ú.
Podivín. Pozemek byl geometrickým plánem rozdělen na pozemek p.č. KN 287/1
o celkové výměře 2595 m2, vedený jako ostatní plocha v k.ú. Podivín, pozemek
p.č. KN 287/2 o celkové výměře 4 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří
v k.ú. Podivín a pozemek p.č. KN 287/3 o celkové výměře 3 m2, vedený jako
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města s ohledem na
výše uvedené rozhodlo prodat pozemek p.č. KN 287/2 o celkové výměře 4 m2,
vedený jako zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Podivín a pozemek p.č. KN 287/3
o celkové výměře 3 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Podivín
společnosti OMEGA plus, s.r.o., se sídlem Bratislavská 3304/21, 690 44 Břeclav,
IČ: 49445472, DIČ: 298–49445472. Prodejní cena je stanovena na Kč 500,−/m2.
Výsledná kupní cena bude navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu
nemovitosti. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do
jeho vlastnictví.
4. Vzalo na vědomí informace o možném prodeji pozemků p.č. 2723/1 o celkové
výměře 419 m2 a části pozemku p.č. 2722 o celkové výměře 1200 m2, oba
vedeny jako orná půda v k.ú. Podivín. Starosta města na následujícím zasedání
zastupitelstva města předloží informace o výši ceny, za které bude možno nabídnout
pozemky k prodeji.
5. Vzalo na vědomí informaci o možném vyhlášení veřejné nabídky na prodej pozemku
p.č. 2317 v k.ú. Podivín. Starosta města na následujícím zasedání zastupitelstva
města předloží informace o přesných hranicích pozemku.
6. Vzalo na vědomí plnění rozpočtu města k 31.03.2007.
7. Schválilo Rozpočtové opatření č. 1 bez výhrad.
8. Projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace města pro YMCA v České
republice, sdružení YMCA T.S., Sovinec 26, 639 00 Brno, skautský oddíl Podivín
a Taneční krúžek RATOLEST. dle předloženého návrhu.
9. V zalo na vědomí informaci o návrhu změny č. 2 územně plánovací dokumentace
města.
10. Schválilo vyhlášení veřejné nabídky na prodej nepotřebného materiálu v majetku
města s termínem pro podání žádostí do 31.5. 2007. Po ukončení veřejné nabídky
bude tento materiál odprodán jednotlivým žadatelům. Materiál o který nebude
zájem bude fyzicky zlikvidován na sběrném dvoře.
11. Vzalo na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na zhotovení inženýrských
sítí v lokalitě Dolní Valy. Stavbu bude realizovat společnost VHS Břeclav s.r.o.,
Fügnerova 1161/1, Břeclav 690 64, IČ : 42324149.
12. Vzalo na vědomí a schválilo souhlasné prohlášení č. K66/06 o bezúplatném převodu
pozemků p.č. 55/1 a p.č. 56, vedených jako zastavěná plocha a nádvoří, oba v k.ú.
Podivín do vlastnictví města Podivína. Zastupitelstvo města pověřuje podpisem
souhlasného prohlášení K66/06 starostu města.

O zprávách
Město Podivín připravuje pro následující období způsob informování občanů
formou e−mailových zpráv. K tomu však potřebuje databázi adres, na které se budou
zprávy denně zasílat. V současné době, kdy je instalace internetu velmi jednoduchou
a už ne tak nákladnou záležitostí, může být tento způsob jak pro městský úřad, tak i pro
obyvatele města finančně přijatelný.
Žádám tedy všechny, kteří mají o tento způsob informování zájem, aby svou
e−mailovou adresu zaslali na: machovsky@mestopodivin nebo starosta@podivin.cz
Stanislav Machovský

Uzavření haly
Z důvodů oprav Městské haly bude tato pro všechny sportovní i kulturní činnosti
ve dnech 16.7.2007 – 17.8.2007 uzavřena.
V tomto období budou nově vymalovány chodby, kanceláře a šatny a budou
provedeny výměny linolea na schodech a chodbách. Ve velkém a malém sále budou
instalovány pochůzkové lávky pro snadnější údržbu nově osazených oken, ve velkém
sále budou zbudovány divácké lavičky a proběhne oprava elektroinstalace. Současně
s těmito opravami budou nově ošetřena podia.
Stanislav Machovský
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zpravodaj

www.podivin.cz
Podařilo se nám zaregistrovat novou doménu pro oficiální stránky Města Podivína.
Pokud tedy zadáte ve svém webovém prohlížeči adresu ve tvaru, na který jste byli
zvyklí, www.mestopodivin.cz, budete automaticky přesměrováni na novou adresu
www.podivin.cz, na které jsme v průběhu měsíce dubna 2007 spustili internetové
stránky města ve zcela novém kabátu. Stránky jsou pravidelně aktualizovány (zejména
pak o informace o kulturních akcích, zápisech rady a zastupitelstva města, Podivínský
zpravodaj, právní předpisy města apod.) a budou dále doplňovány. Hlavní menu se
rozšíří o tyto odkazy : Organizace města (základní škola, mateřská škola, školní jídelna),
Zařízení města (penzion, knihovna, hala, sběrný dvůr, chata Vranov...), Podniky a služby
(seznam podnikatelů s odkazy na jejich webové stránky a popis činnosti, kterou se
zabývají), Spolky a sdružení (informace o jednotlivých zájmových aktivitách – např.
lodní modeláři, hasiči, TJ Slavoj, TJ Sokol, YMCA, rybáři apod..). Tímto bych si vás
dovolil požádat o spolupráci formou připomínkování, návrhů na zlepšení a rozšíření
stránek o další informace, zasílání informací o různých kulturních a společenských
akcích, které v Podivíně nebo jeho okolí budou probíhat. E − mail : tajemnik@podivin.cz
Radim Mildner, tajemník MěÚ Podivín

Poděkování
Město Podivín má ve svém pracovním programu mimo jiné také provádění
svatebních obřadů. Díky tomu, že se v katastrálním území Podivína nachází Janohrad,
kde většina svatebních obřadů proběhne, dostává se město do povědomí nejenom
oddávaných, ale také jejich hostů a spousty náhodných účastníků. Z těchto „náhodných“
se namnoze stávají ti oddávaní a tak pořád dokola.
Obřady se konají od měsíce dubna do konce turistické sezóny, kdy je otevřen
Janův hrad. Vyjma května, kdy zapracuje pověra a července, kdy bývají dovolené, je to
tedy téměř každá sobota. Výjimkou nejsou ani pátky odpoledne, případně dny, které se
svatebčanům zdají být magickými a v konečném součtu to může znamenat i sedmdesát
obřadů za rok. Obřadu se musí zúčastnit matrikářka a oddávající, to je zpravidla starosta
nebo ti, kteří byli radou města pověření užívat státní znak. Dobrovolnými účastníky
/mimo oddávané/ jsou ti, nebo lépe ty, které zajišťují kulturní složku obřadu a tou je
recitace a zpěv. O tom, že si město Podivín vybudovalo vysoký kredit nelze pochybovat.
Ve prospěch všech zúčastněných svědčí skutečnost, kterou jsem uvedl v předchozím
odstavci. Samotný obřad je tedy souhrnem několika aspektů, které se v žádném případě
nedají obejít, ani ošidit. Jeho výsledek záleží na dokonalé spolupráci zaměstnanců
městského úřadu, recitátorky a zpěvaček. Že těm dvěma posledně jmenovaným, které
jsou vlastně tři, musí být vlastní cit pro rodný jazyk, řeč a samozřejmě mohou také
něco vědět o notách a melodii, je víc než jisté.
Všem, o kterých jsem zde psal a kteří to nemají v náplni práce, bych rád poděkoval.
Děkuji tedy Zlatce Floriánové za slova, která leckdy vyvolala slzičky dojetí nejenom u ro−
dičů snoubenců, ale také u těch, u kterých by se to ani nepředpokládalo. Děkuji Aleně
Veselé za tóny, které namnoze opustily prostory obřadní síně a potěšily nejenom svatební
hosty, ale i ostatní návštěvníky hradu. Děkuji Jarce Pařízkové, která dokáže většinou
spojit pohyb prstů na klávesnici se zpěvem svým i zpěvem své dcery. Těm dvěma
prvním děkuji o to víc, že se s nimi a s tímto poděkováním zároveň loučím.
Stanislav Machovský, starosta

Výběrové řízení
Město Podivín vyhlašuje výběrové řízení na funkci recitátorky při svatebních
obřadech. Předpokladem je bezchybná výslovnost a cit pro intonaci. Výhodou je účast
na recitátorských soutěžích, případně zkušenost s divadelní činností.
Bližší informace u starosty města.
Stanislav Machovský, starosta

NA ZDRAVÍ
1. DO BÍLEHO PRŮSVITNÉHO PYTLE PATŘÍ:
− lahve PET od nápojů, /bílé, zelené, modré/
− obalová igelitová folie
!! Ostatní plastové obaly / láhve od čistících prostředků, šamponů, aviváží, Jar,
Pur, kelímky od másla, jogurtů, sýrů, majonéz, tuků,.../ odložte do popelové
nádoby !!
2. DO MODRÉHO PRŮSVITNÉHO PYTLE PATŘÍ:
− papír
VÁŠ ODPAD NEBYL ODVEZEN Z DŮVODU NEDODRŽENÍ VÝŠE
UVEDENÝCH PRAVIDEL. ODPAD ODSTRAŇTE Z VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ,
VYTŘIĎTE PODLE PRAVIDEL A PŘIPRAVTE K ODVOZU V NÁSLEDUJÍCÍM
SBĚRNÉM TERMÍNU.
Vážení spoluobčané, letáček tohoto znění se objeví ve schránce každého
z Vás, kteří jste ještě nepochopili, jak třídit. Odpad zůstane stát na místě a je
povi−ností každého, kdo obdrží tento leták, jej odstranit /odpad/ nejpozději ten
den, vytřídit jej znovu a připravit ke sběru. Odstranit neznamená ale vyhodit jej
do nejbližší škarpy.
Omlouvám se všem chápavým, kteří třídí správně, ale pro některé nechápavé
je například nutné zopakovat, že PET lahvemi od nápojů se myslí ty láhve,
z nichž obsah vypijeme.
A pokud někdo konzumuje čistící prostředek, šampon, případně aviváž,
tak NA ZDRAVÍ.
St. Machovský

Podivínský

zpravodaj

O POLICII
Při projednávání rozpočtu na rok 2007 byl projednáván návrh
zástupců strany KSČM na zrušení činnosti Městské policie
Břeclav v Podivíně s poukazem na to, že výsledky neodpovídají
částce, kterou město Podivín vynakládá. Pro informaci uvádím,
že roční částka je 200 tisíc korun a to za čtyři služby měsíčně,
vždy hlídka po dvou policistech a čtyřech hodinách. V případě
potřeby je s hlídkou psovod se psem. Zastupitelstvo návrh na
zrušení oprávněně zamítlo. Je vcelku jednoduché říct, že výsledky
jsou nedostačující. Co však nelze říct, je to, co by bylo, kdyby
policie nebylo.
Pokud by město uvažovalo o vlastní policii /která zde již něko−
likrát s různými výsledky byla/, byl by náklad na jednoho policistu
a první rok cca 300 − 350 tis. korun. Zde je ve velmi nízké relaci
mzda, vybavení a povinné školení. Aby byla policie funkční, nelze
počítat s jedním strážníkem. V případě strážníků dvou se jedná
o 700 tis. korun v prvním roce. V následných letech by snad došlo
ke snížení nákladu o výstroj a vybavení. V každém případě by
náklad několikanásobně převyšoval náklad současný.
Pro orientaci uvádím částečný výpis z činnosti Městské police
Břeclav v Podivíně.
Zpráva Městské policie za měsíc Květen 2007
str. Lidinec a str. Nosek se sl. psem
− 20.05−21.00 hodin byla provedena pěší kontrolní činnost se
služebním psem v Borovém Háji v okolí vodojemu a cesty kolem
rybníka zaměřená na vjezd motorových vozidel. Dále byla
provedena pěší kontrolní činnost v okolí Restaurace Sport a
fotbalového hřiště, kde dochází neznámými osobami k ničení
majetku města.
− 21.10−21.20 hodin byla provedena kontrolní činnost na tzv.
„cvičáku a staré střelnici“, kde se mají scházet fetující osoby.
− 21.35 hodin provedena kontrola dětského hřiště Hliníky na
ulici Havlíčkova zaměřená na dodržování provozního řádu Města
Podivína a kde byl zjištěn pohyb osob, kteří na dětském hřišti
fetují. V areálu hřiště byly na lavičkách přistiženy tyto osoby: R.P.,
K.P., L.B., K.S., všichni nezletilí bytem Podivín. Tyto uvedené osoby
byly z areálu dětského hřiště vykázáni, protože vstup do areálu
hřiště je po 21 hodině provozním řádem Města Podivín zakázán.
Dále byla po kontrole areálu zjištěna ulomená cedule s provozním
řádem u vstupní branky do areálu.
− 21.55 hodin byla provedena kontrolní činnost v zadní části
obecního domu na ulici Palackého 401.
− 22.00 hodin provedena kontrola v okolí provozovny Besední
dům na ulici Palackého a v okolí Židovského hřbitova, kde se
mají scházet osoby, kteří zde fetují a dělají nepořádek.
− 22.25 hodin provedena opětovná kontrola dětského hřiště
Hliníky na ulici Havlíčkova zaměřená na dodržování provozního
řádu Města Podivína .
− 22.30 hodin provedena se služebním psem kontrolní činnost
v okolí Restaurace Sport a fotbalového hřiště. Z boční části u
pódia Restaurace Sport se zdržovala skupinka 5 osob u kterých
nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání.
− 22.55 hodin provedena opětovná kontrola v okolí provozovny
Besední dům na ulici Palackého a v okolí Židovského hřbitova,
kde se mají scházet osoby, kteří zde fetují a dělají nepořádek.
− 23.05 hodin byla provedena opětovná kontrolní činnost na tzv.
„cvičáku a staré střelnici“, kde se mají scházet fetující osoby.
− 23.15 hodin provedena opětovná kontrola dětského hřiště
Hliníky na ulici Havlíčkova.
− 23.20 hodin provedena opětovná kontrolní činnost v okolí
Restaurace Sport a areálu Fotbalového hřiště.
− 23.40 hodin provedena opětovná kontrola dětského hřiště
Hliníky na ulici Havlíčkova .
− 23.45 hodin provedena opětovná kontrola v okolí provozovny
Besední dům na ulici Palackého a v okolí Židovského hřbitova.
Dále byly v průběhu kontrolní činnosti prováděny kontroly na
dodržování nočního klidu na území města. Žádné protiprávní
jednání nebylo zjištěno.
16.5.2007
str. Lidinec a str. Valenta
− 16.10−17.00 hodin byla provedena pěší kontrolní činnost
v Borovém Háji v okolí vodojemu a cesty kolem rybníka .
− 17.20 hodin bylo projednáno s p. Š.K odklizení uložených cihel
z veřejného prostranství podél cesty k Restauraci Sport. Uložené
cihly budou do týdne odklizeny.

− 17.30 hodin provedena kontrola dětského hřiště Hliníky na ulici
Havlíčkova zaměřená na dodržování provozního řádu.
− 17.40 hodin byla z důvodu zakládání častých nepovolených
skládek odpadu provedena kontrolní činnost ve větrolamu na
bílovicku. Při kontrolní činnosti byla cca 100 m od hlavní cesty
nalezena nová nepovolená skládka odpadu. Jednalo se o hadrový
a domácí odpad složený z pet láhví, sklenic od zavařenin a stavební
suti. Na místě nebylo nalezeno nic, co by vedlo ke zjištění původce
skládky. Na místě byla dále pořízena fotodokumentace, která je
součástí této zprávy.
− 17.50 hodin byly při průjezdu zpět starou cestou k Jatkám
p. Holešinského na ulici Za Drahou zastiženy v hrachovém poli
nezletilé osoby, které byly z uvedené polnosti vykázány. Jednalo
se o E.P., a J. D. o ba bytem Podivín.
− 18.00 hodin byla provedena kontrola uloženého dřeva na ulici
Bratislavské. Jednalo se o dřevo p. M., který v uvedenou dobu si
již zmiňované dřevo odklízel.
− dále byla provedena kontrola před autoopravnou p. R., kde mají
soustavně parkovat na silnici odstavená vozidla. P. R. nebyl
v uvedenou dobu zastižen. Bude řešeno na další kontrolní činnosti.
− 18.10 hodin byla provedena kontrolní činnost na tzv. „cvičáku
a staré střelnici“, kde se mají scházet fetující osoby.
− 18.20−18.40 hodin provedena kontrola v okolí Janohradu, na
vozidla která porušují Dopravní značku IP 25a ve které je umístěna
dopravní značka B1 „zákaz vjezdu všech vozidel“ mimo návštěvníků
Janohradu a dopravní značka B1 „zákaz vjezdu všech vozidel“ do
Campu a na povolení OŽP Mú Břeclav.
− 18.45 hodin byla provedena kontrola místního Hřbitova, kde
návštěvníci nedodržují přísný zákaz vodění psů.
− 18.55 hodin byla provedena kontrolní činnost na ulici Újezd,
kde má soustavně docházet k parkování vozidel na chodnících.
Na místě byly zjištěny dvě vozidla, u kterých zdržující se řidiči ve
vozidle vozidlo ihned přeparkovali.
Dále byla v průběhu kontrolní činnosti provedena na území
města kontrolní činnost zaměřená na parkující vozidla na chodní−
cích. Žádné protiprávní jednání nebylo zjištěno.
28.5.2007
str. Lidinec a str. Rybár
− 15.15−15.25 hodin provedena kontrola na Židovském hřbitově,
kde se ve spodní části neoprávněně zdržují osoby.
− 15.30−15.50 hodin provedena pěší kontrolní činnost v Borovém
Háji v okolí vodojemu a cesty kolem rybníka zaměřená na vjezd
motorových vozidel, které mají dopravní značkou vjezd zakázán.
− 16.00 hodin byla provedena kontrolní činnost na tzv. „cvičáku
a staré střelnici“, kde se mají scházet fetující osoby.
− 16.46 hodin projednáno stání vozidel na místní komunikaci
na ulici Bratislavské s p. R. R., p. R. byl hlídkou Mp upozorněn,
že na základě stížnosti občanů mohou být vozidla odtažena jako
překážky silničního provozu. V uvedenou dobu před uvedenou
provozovnou parkovala dvě vozidla. p. R. ihned uvedené vozidla
přeparkoval a hlídce Mp sdělil, že žádné vozidla před jeho
provozovnou na místních komunikaci odstavena nebudou.
− 16.50 hodin byla z důvodu zakládání častých nepovolených
skládek odpadu provedena kontrolní činnost ve větrolamu na
bílovicku.
− 17.10 hodin provedena opětovná kontrolní činnost v Borovém
Háji v okolí vodojemu a cesty kolem rybníka.
− 17.30 hodin provedena kontrola dětského hřiště Hliníky na ulici
Havlíčkova zaměřená na dodržování provozního řádu Města
Podivína.
− 17.50 hodin byla provedena kontrolní činnost na ulici Újezd,
kde má docházet k parkování vozidel na chodnících. Na místě
byla zjištěna 2 vozidla. V uvedenou dobu se u uvedených vozidel
zdržovali řidiči, kteří vozidla ihned přeparkovali. Na místě byla poří−
zena fotodokumentace, která bude použita při příštím spáchaném
přestupku.
− 18.00 hodin na ulici Havlíčkova zjištěno vozidlo, které zasahovalo
do chodníku. Majitel vozidla vozidlo přeparkoval. Na místě byla
opět pořízena fotodokumentace, která bude použita při příštím
spáchaném přestupku.
− 18.40 hodin byla provedena kontrola místního Hřbitova, kde
návštěvníci nedodržují přísný zákaz vodění psů.
St. Machovský, starosta
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Městská knihovna Podivín

Váš názor na starou radnici

Knižní novinky pro děti:
Fischerová,Sylva: Júla a Hmýza − Kniha pro nejmenší
o kouzelné moci dětské fantazie, příběhy dětí ze stejného sídliště.
Bezouška,Martin: Maharal −Tajemství talismanu − Literární zpracování
scénáře ke stejnomennému filmu. Jménem Maharal býval nazýván slavný
pražský rabín Löw, stvořitel Golema, který podle legendy pomohl ukrýt
poklad císaře Rudolfa II. Dobrodružný příběh s detektivní zápletkou naznačí
tajemství, které obestírá tajemný talisman a vzácnou knihu − zřejmě
skutečné historické předměty – otevírající cestu k legendárnímu pokladu
a také uvádí do chodu děje magické a nadpřirozené..

Knižní novinky pro dospělé:
Kundera, Milan: Nesnesitelná lehkost bytí − Společenský román, který
klade otázku možnosti lásky ve světě, který je zasažen hlubokou krizí.
Konkrétně ukazuje mizérii tzv. normalizace, mravní bídu společnosti, která
byla k „reálnému socialismu“ sovětského typu dohnána tanky. Hlavní
představitelé románu Tomáš a Tereza prchají na venkov, na periferii života
odborného i společenského, protože je to jediná cesta jak uniknout pokři−
vené společnosti. Téma lásky se tak stává v Kunderově románu kritickým
zrcadlem doby konce 20. století, doby masové manipulace lidí a idejí…
Case, Jack: Osudná analýza − Detektivní román z prostředí vysoké politiky
zavede čtenáře do preziden−tovy pracovny v Bílém domě a seznámí ho
se zákulisním vyjednáváním a obsazováním nejvyšších míst.
Cestopisy : Z Čech až do země vycházejícího slunce, Pod oblohou jižního
kříže, Přes ledové království do zeleného pekla, Od vlků a slonů hurá
domů.. − Lucie Kovaříková je první ženou, která chce objet svět na kole.
S Michalem Jonem podnikají společné cesty od roku 1994, Cestují sami,
bez doprovodných vozidel, vše potřebné si vezou v brašnách sebou. Oba
jsou z Prahy a kvůli cestě kolem světa se vzdali svých povolání.
Fousek, Josef: Buďme k sobě vlídní − Známý spisovatel, vypravěč a písnič−
kář, textař a básník uspořádal do nové knížky to nejlepší ze svých vystoupení
v nedělních Dobrých jitrech, aby se mohl podělit se čtenáři stejně jako
předtím s posluchači o kousek svého života, o naději i pochyby, a především
o víru v člověka. S laskavým humorem sobě vlastním nás provází svými
vzpomínkami…
Hana Ocelíková, knihovnice

Obyvatelé města v číslech
Věkové
složení
0− 5
6 − 15
16 − 18
19 − 30
31 − 40
41 − 50
51 − 60
61 − 70
71 − 80
81 − 90
91 −
Celkem
Věkové
složení
0 − 18
19−

Rok
narození
2007−2003
2002−1991
1990−1988
1987−1976
1975−1966
1965−1956
1955−1946
1945−1936
1935−1926
1925−1916
1915−1906
Rok
narození
2007−1988
1987−1906

Počet
osob
104
301
101
518
427
400
390
301
199
71
4
2816

Muži
49
154
55
260
227
205
193
132
76
20
−
1371

Muži
Ženy
počet/průměrný věk
252/9,62
246/9.88
1126/45,19
1192/48,97

Ženy
55
147
46
258
200
195
197
169
123
51
4
1445
Celkem
498/9,75
2318/47,13

Nejstarší občané:
90 let
1
Čapková Anna
91 let
1
Švestková Marie
92 let
1
Urbánková Anna
95 let
1
Kratochvílová Marie
Nejčastěji užívaná příjmení:
Švestka – 36 x, Švec – 34 x

O tibetské vlajce
To, že se někde lidé zavírají pro svůj odlišný názor je pro mne dostatečným
důvodem, abych proti tomu protestoval. To, že se ti lidé dokonce mučí a zabíjejí by
mělo být stejně pádným důvodem k odmítavé reakci nejenom osobního, ale také
všeobecného a obecního charakteru.
To, že se někdo zeptá, proč že na městském úřadě visela 10.března tibetská vlajka,
může znamenat, že neví, že před 48 lety zahynulo při povstání Tibeťanů proti čínské
okupaci 80 tisíc lidí a do dnešního dne je systematicky potlačována svoboda slova, jiné
politické a náboženské vyznání, potlačována kulturní a národní identita, omezován
4

Rada města na svých zasedáních již několikrát otevřela otázku rekon−
strukce staré radnice. Ve schváleném rozpočtu na tento rok je na zpraco−
vání projektu rekonstrukce vyčleněna částka bezmála jeden milion korun.
V minulosti již byla zpracována studie, podle které by se náklady
rekonstrukce pohybovaly kolem 30 milionů. Budovu by užíval městský
úřad jako radnici a také se v ní počítá se zřízením kulturního sálu.
Nemusím se asi zmiňovat o tom, v jakém stavu se budova dnes
nachází a že je potřeba tento stav neprodleně řešit. Chci vám proto položit
(pro někoho možná kacířskou) otázku: je rekonstrukce za současných
podmínek opravdu jediným řešením? A je využití budovy jako městského
úřadu opravdu tím nejlepším využitím?
Roční rozpočet města je cca 25 mil. Kč na straně příjmů. Na první
pohled je tedy jasné, že náklady na rekonstrukci by pro město byly
nepřiměřenou zátěží. Řešením jsou samozřejmě dotace. V nedávné době
jsme se setkali s poradenskou firmou, která nám sdělila, že v současné
době nejsou vypsány žádné dotační tituly, které by bylo možné na rekon−
strukci radnice použít.
Další významnou překážkou pro řešení dané situace je fakt, že budova
je památkově chráněná. To pro nás znamená značná omezení – budovu
je nutné rekonstruovat do původní podoby, a to včetně všech detailů.
Zde se nabízí úvaha o vyjmutí staré radnice z fondu památek. Tento krok
by nám alespoň trochu uvolnil ruce.
Další z možností je prodej budovy. Je mi jasné, že těmito slovy mnohé
z vás popudím. Ale přiznám se, že je to tak trochu můj záměr. Ráda bych
totiž kolem staré radnice rozpoutala veřejnou debatu. Budeme rádi – a
zde si dovolím mluvit i za své kolegy radní – když nahlas vyslovíte svůj
názor ještě před tím, než zástupci města přijmou nějaké rozhodnutí.
Podívejme se, prosím, na tuto pro Podivín jistě významnou budovu
bez sentimentu. Zvažme naše finanční možnosti, zvažme využití budovy
(může být přeci i komerční, alespoň částečně, čímž by se zajistilo, že se
část prostředků vložených do rekonstrukce vrátí), buďme odpovědní při
rozhodování o budoucím zadlužení města.
V tuto chvíli není moje stanovisko vyhraněné. Nejsem zarytým zastán−
cem prodeje. Ale pokud přijmeme rozhodnutí starou radnici rekonstruovat,
pak to musíme udělat s maximálním ohledem na ekonomiku tohoto
projektu.
Ing. Leona Hřebačková

Janohraní 2007 – letos trochu netradičně!
Stejně jako v předchozích letech, rozhodlo se město Podivín i v letoš−
ním roce uspořádat již tradiční hudební festival „Janohraní 2007“.
Jsa zahrnut výtkami kamarádů, známých a hudebních fajnšmekrů
o stereotypním dvoudenním „kotlíkářském“ nášupu, rozhodl jsme se,
že letošní dvoudenní festival proběhne na rozdíl od minulých ročníků
v podání alespoň částečně žánrově odlišné hudby. Páteční podvečer
bude tedy jak jsme zvyklí probíhat ve znamení spíše folkových tónů,
v sobotu pak rozezní nádvoří „Janova hradu“ jazzový příspěvek a to
ne ledajaký, nakonec posuďte sami....

Pátek 27.7. 2007 od 19,00 hod..
Podjezd (bluegrass & acoustic & country music)
Rovnátka (folkrocková kapela z Břeclavi – letos opět v novém kabátu)
Bezefšeho (multifolková kapela na hranici folku, swingu, jazzu i rocku)
Janet Robin (fenomenální zpěvačka a kytaristka z USA)
Robert Křesťan a Druhá Tráva (bluegrass bez komentáře)

Sobota 28.7. 2007 od 19,00 hod.
PKD – Pro Klid Duše (jazz – saxophone Petr Ocelík − Podivín, bass
guitar Roman Kratochvíl – Podivín)
Malahora (made by funk, voice Radim Pacal)
O.P.S.O. – Originální pražský synkopický orchestr (jazz a blues 20. a
30. letech)
Peter Lipa (slovenský jazz bez komentáře)
Radim Mildner
pohyb na území Tibetu. Neví, že političtí vězňové jsou mučeni a je jim odpírána zdravotní
péče. Neví, že je zavedena tuhá cenzura sdělovacích prostředků a internetu a jsou
prováděny rozsáhlé politicko převýchovné programy.
Ale může to také znamenat, že to všechno ví a že s tím souhlasí. A naopak nesouhlasí
s tím, aby kdokoliv vyjadřoval solidaritu s lidmi zavíranými, mučenými a zabíjenými.
V tom prvním případě je nevědomý a může se sebou ještě něco udělat.
V tom případě druhém je zvrhlý a něco by s ním měli udělat jiní.
Docela rád bych věděl, do které kategorie se řadí ti občané, kteří se zprostředkovaně
přes zastupitele ptali, proč visela na městském úřadě tibetská vlajka.
Stanislav Machovský
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok 2006/2007 byl trochu zvláštní k vůli
změně vyučujících.
Od 1.9. 2006 odešla na mateřskou dovolenou p. uč. J. Harnušková
a 3.1. 2007 opět na mateřskou dovolenou odešla p.í uč. P.
Schallenbergerová. Za obě učitelky jsem přijal odpovídající zástupy (Mgr.
E. Pěčkovou a Mgr. J. Řezáčovou). A do třetice nastoupila na dvouměsíční
studijní volno pí. uč. D. Mačicová, kterou zastupovala Mgr. M. Mildnerová.

Armwrestlling na škole
27.3. 2007 připravili zástupci Sokola Podivín pro naše žáky soutěž
v armwrestllingu. Celkem se zúčastnilo 28 chlapců a dívek, kteří předvedli
skvělé výkony. Chlapci: 1. P. Bartošík, 2. R. Netopil, 3. M. Huňa
Děvčata: 1. D. Surá, 2. Gálová, 3. A. Nosková

Co můžeme očekávat ve školním roce 2007/2008?
Do starobního důchodu odchází Mgr. L. Richter, tímto bych mu chtěl
poděkovat za dlouhodobou zodpovědnou a svědomitou práci. Dále
odcházejí pan učitel R. Kratochvíl a pí. uč. J. Řezáčová. Zatím jsem přijal
I. Musilovou (aprobace Čj – AJ), ostatní bude záležet na normativním
limitu pracovníků a výběrovém řízení.
Do první třídy pravděpodobně nastoupí 25 prvňáčků a třídní učitelkou
bude Mgr. Z. Floriánová.
Na závěr chci poděkovat všem pedagogickým a správním zaměst−
nancům za velmi dobře odvedenou práci, kterou vykonávají pro zdárné
zvládnutí úkolů, které nás potkaly v tomto uplynulém školním roce.
Miroslav Cagášek

Ocenění nejlepších žáků naší školy
Jako každý školní rok i letos pedagogové vybírali nejlepšího žáka na
Cenu starosty města. Opět jsme vybrali žáka, který si zodpovědně plnil
nejen své školní povinnosti, ale také reprezentoval školu na soutěžích a
olympiádách.
Z rukou starosty města převezme cenu Tomáš Valíček z IX. třídy.
Tuto cenu nemůže obdržet více žáků, ale ocenění si zaslouží i další žáci,
proto bývá předávána také Cena ředitele školy. Letos ji obdrželi tito žáci:
I. stupeň: Marek Ustohal z V. třídy.
II. stupeň: M. Kocourková a D. Surá z IX.

Naše vítězky

Závod v přírodě
Ve čtvrtek 4. 5. 2007 učitelé připravili pro žáky 5.−9. ročníku soutěž
v přírodě ,,Medvědí stezkou“.
Na vyznačenou trať v okolí „Šutráku“ vyběhlo 42 dvoučlenných
hlídek a ani déšť nepřekazil snahu soutěžících zvládnout všechny úkoly
na 8 stanovištích. Z každé kategorie postupovaly dvě hlídky do krajského
kola, které se uskutečnilo 19.5. v Olšanech na farmě B. Polívky,
kde jsme vybojovali postup do celorepublikového kola.
Dorost dívky:

N. Richterová, M. Zhejbalová

Starší žákyně IV.:

P. Buchtová, M. Ptáčková
P. Rozsypalová, M. Janková

Starší žákyně III.:

M. Horáková, M. Huňová
T. Kršková, V. Müllerová

Mladší žákyně II.:

B. Zezulová, K. Kurková

Dorost chlapci:

M. Huňa, M. Němec
M. Brabenec, T. Švrček

Starší žáci IV.:

T. Halm, A. Plundrák
J. Rotter, J. Zezula

Starší žáci III.:

L. Stojkovič, E. Krajča
D. Hyrš, J. Sicha

Společné foto

Naši vítězové

Coca−Cola Školský pohár 2007
Chlapci 6.−9. ročníku se přihlásili do celostátní fotbalové soutěže Coca−
Cola Cupu 2007. Byli jsme vylosováni do skupiny s VG V. Pavlovice, ZŠ
V. Pavlovice a ZŠ Zaječí. Turnaj se uskutečnil v Bořeticích. Naši školu
reprezentovali: M. Němec, J. Šemora, M. Brabenec, T. Švrček, R. Netopil,
A.Plundrák, T. Halm, J. Hicl, M. Barvík, V. Šemora, M. Hollý, E. Pešl, P.
Kern, M. Jäger, M. Polách.
I když jsme nehráli v nejsilnějším složení, podali naši kluci odpovědný
výkon, ale na postup to nestačilo.

Naši mladí fotbalisté
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Šachy

Školní výlety

Poprvé se na naší škole uskutečnil turnaj v šachu. Do soutěže se
přihlásili tito žáci:
M. Brabenec, J. Helešic, T. Švrček, Káňa, D. Zimmermann, P. Bartošík,
M. Loch, P. Hřebačka, T. Valíček, A. Florus.
Po napínavých šachových partiích a hektickém závěru se „vystříbřilo“
toto pořadí:
1. T. Valíček, 2. P. Bartošík, 3. T. Švrček, 4. M. Brabenec
M.C.

Na závěr školního roku se těší většina žáků nejen proto, že už to
mají „za pár“, ale těší se i na školní výlety, na kterých poznávají krásy své
vlasti, sebe a své spolužáky.
I. A
I. B
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
IX.

Westernové městečko – Boskovice
Westernové městečko – Boskovice
Westernové městečko – Boskovice
ŠvP Rekreační středisko Radějov
ŠvP Rekreační středisko Horní Lipová
ŠvP Rekreační středisko Horní Lipová
Vyškov – Dinopark
Vyškov − Dinopark
Rekreační středisko Baldovec (Moravský kras)

Školní výlet prvňáčků a druháků

Účastníci turnaje

Turnaj McDonald’s CUP
Po dvou letech se žáci naší školy zúčastnili jubilejního 10. ročníku
Turnaje McDonald’s CUP.
Do okrskového kola byli nominováni žáci 1. − 3. ročníku a 4. −5. ročníku.
Akce proběhla 4. 5.2007 ve Valticích na sportovním stadionu.
Mladší žáci vybojovali 3. místo, starší kategorie zvítězila a postoupila
do okresního kola, které se konalo 14. 5. 2007 na stadionu v Poštorné.
Nepodařilo se obhájit 1. místo z předešlého turnaje, ale přesto získali
cenné a pěkné 3.místo v okrese Břeclav.
Všem účastníkům srdečně blahopřejeme k jejich sportovním
výkonům.
Mgr. Zlatka Floriánová

Dopravní výchova
Dne 31.5.2007 jako každoročně proběhla na naší škole dopravní
výchova určená žákům 4. a 5. ročníků. První část byla teoretická a
probíhala ve třídách s instruktorkou Autoškoly Lednice.
Cílem bylo připomenout žákům základní pravidla bezpečného
silničního provozu. Praktická část proběhla na asfaltové ploše u Stadionu.
Žákům bylo zkontrolováno správné vybavení jízdních kol, zda mají přilby
a nakonec předvedli své umění a znalost dopravních předpisů svou jízdou
na kole.
Mgr. Jana Malinová a Mgr. Zlatka Floriánová

Letos jsme se 6. června rozjeli do Westernového městečka v Bosko−
vicích. Vyjeli jsme v 8 hodin od školy a od 10 hodin nás čekala bezmála
hodinová show pod širým nebem v amfiteátru městečka. Za zvuků country
hudby jsme viděli poutavé krocení koní na „Divokém západě“.
Od 11 hodin do 14 hodin následovala aktivní část programu: jízda na
koni, jízda na elektrickém býku, střelba z luku, hod tomahavkem, hod
lasem, barvení obličejů v indiánském stylu apod. Nabídka byla pestrá,
takže si děti měly z čeho vybírat. Byly aktivní, zabavily se na různých
stanovištích, samozřejmě následovala nákupní horečka, množství pušek,
tomahavků, luků, náhrdelníků nešlo skoro spočítat. Úsměvy a štěbetání
dětí byly odměnou pro třídní učitelky.
Před odjezdem se dětičky zklidnily v hledišti přírodního divadla, kde
pod taktovkou režiséra brněnského divadla Radost pana Vlastimila Pešky
bylo opět připraveno představení plné romantiky, speciálních efektů,
humoru a především krásných koní s názvem „Jack a Kalamity Jane“.
Kolem 15. hodiny jsme odjížděli spokojeni zpět do Podivína. Děti
byly příjemně znaveny, plny zážitků, o které se jistě podělily se svými
rodiči, kteří je kolem 17. hodiny čekali u školy. Výlet se vydařil i proto, že
počasí nám přálo a měli jsme rychlý, čistý autobus. Proto patří poděkování
dopravní firmě BORS Břeclav, kterou rádi v budoucnu oslovíme.
Za: 1.A − Mgr. Jana Mrázová,
1.B − Mgr. Anna Racková
2.tř. − Mgr. Martina Poláchová

A ještě z přírody ...
Shora nás skála pozoruje
Dole zas tráva hladí.
A větve stromů mávají,
Inspiraci nám dají.
Ta naše pěkná zahrádka
Vypadá jako pohádka.
A barvy našich kytiček
Jsou jako šňůra perliček.
Markéta Horáková, 7.třída

Příroda je nádherná
protože je poseta ...
A ptáte se čím?
Krásou, jasem uklidnění
Proto spěchej s rozedněním
a všemi smysly poznávej ...
že v jeskyni je tajemno
a na louce veselo.
Proto pojďte s námi tam
A hledejte s námi RÁJ.
Jiří Rotter, 7.třída
Žáci IV. třídy
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Škola v přírodě – Horní Lipová v Jeseníkách
Ve dnech 8.5.−13. 5. 2007 vyjely 4. a 5. třída na Školu v přírodě
do našich nejvýše položených moravských hor – Jeseníků. Čekala nás
překrásná příroda, skvělé ubytování (zařízení vlastní tříhvězdičkový
certifikát) a personál, který se o nás vzorně postaral.
Jako doprovod žáků jeli pedagogové Jana Malinová, Zlatka Floriánová
a Věra Holubová a externí pracovník Petr Florián.

I když nám někdy nepřálo počasí tak, jak bychom si představovali,
přesto bohatý program, který byl pro děti předem zajištěn, byl téměř

Zážitky z Radějova od 14. 5. do 18. 5. 2007
Letos jely děti ze 3. A poprvé na školu v přírodě a některé byly poprvé
ve svém životě tak dlouho bez rodičů. Cílem tohoto pobytu bylo umožnit
dětem maximální pobyt na čerstvém vzduchu, seznámit se s novým pro−
středím, rozvíjet jejich pohybové aktivity, fyzické i duševní schopnos−
ti,stejně tak svět fantazie a představivost. Posílit dětské sebevědomí tím,
že obstojí v prostředí bez rodičů,umět se o sebe postarat, řešit problémy.
Učit se týmové práci, radovat se z úspěchů druhých, zlepšovat vztahy
mezi dětmi samotnými. Umět se dívat kolem sebe,obdivovat a vážit si
přírody. Uvědomovat si, že i já svým chováním a jednáním mohu přispět
k ochraně přírody. Chválím tímto všechny děti za velmi pěkné chování
během našeho pobytu v Radějově. Chtěla bych touto cestou ještě jednou
poděkovat všem rodičům, kteří nám poskytli věcné a finanční sponzorské
dary.
Mgr. Miriam Šilhanová
V pondělí 14.5.2007 jsme dojeli na hotel Radějov. Po ubytování do
krásných pokojů jsme odjeli do ZOO Hodonín.Večer byla diskotéka a
různé soutěže.V úterý 15.5. jsme jeli do Strážnice do Skanzenu,kde jsme
si prohlédli staré domky,ve kterých se dříve žilo. Než začala prohlídka,
začalo pršet.Po prohlídce jsme se autobusem vrátili na hotel a tam jsme
ještě chvíli před večeří hráli minigolf.Večer jsme si společně poví−
dali,četli,ale i soutěžili mezi sebou ve znalostech z prožitých zážitků.
Ve středu 16.5. jsme se dopoledne učili a hráli si na hřišti.Odpoledne
jsme jeli do Bzence do bazénu, který jsme měli rezervovaný pouze
pro naši třídu.V Bzenci v zámeckém parku jsme viděli pávy a více než
900 let starou lípu.Večer jsme měli karneval, hry a zábavné legrační
soutěže.Ve čtvrtek 17. 5. jsme dopoledne byli v lese, stavěli jsme lesní

beze zbytku splněn a děti si jistě z pobytu v přírodě našich krásných hor
odvážely spoustu pěkných zážitků a věřím, že většině se pobyt líbil.
Z připravených akcí se nám podařilo uskutečnit:
Návštěva jeskyní Na Pomezí
Večerní hra v areálu zařízení − Strom rozumu
Celodenní výlet: Velké Losiny – zámek, výstup na Praděd, lázně
Karlova Studánka
Večerní bojová hra v lese s kvizem, který zjišťoval, co si zapamato−
vali z prohlídky jeskyní
Výlet na Ramzovou a návštěva atrakce „horské minikáry „
Večerní hry se zavázanými šátky – hry pro slepé děti se speciálními
pomůckami.
Výlet do lázní Jeseník – koupání v bazénu v Priessnitzově sanato−
riu, prohlídka lázeňského areálu, ochutnávání vody z pramenů, shlédnutí
přírodního koupání, nákup upomínkových předmětů.
Během dopoledne jsme využívali hřiště s umělým povrchem, kuželky,
stolní tenis,byla možnost využívat dvě klubovny k výuce a sledování
televize. Zapůjčen byl i CD přehrávač k poslechu pohádek a pověstí
z Jesenicka. Této možnosti využili žáci IV. třídy.
Personál zařízení byl velice vstřícný, vyhověl všem našim požadav−
kům a opravdu jsme se tam cítili jako vítaní hosté. Naše děti byly perso−
nálem chváleny, hlavně uklizečkami, že si udržují pořádek na pokojích.
Celá akce se vydařila a odjížděli jsme s pěknými zážitky.
Na úplný závěr bych chtěla poděkovat rodičům dětí, kteří přispěli
sponzorskými dary, abychom mohli soutěže odměňovat nejen diplomy
ale i drobnými věcnými dárky. Zvláštní poděkování patří Darině a Luboši
Chrástkovým, kteří přispěli částkou 2000,− Kč. Z této částky byl uhrazen
pobyt jedné dívence, která by jinak z finančních důvodů nemohla jet.
Mgr. Jana Malinová
skřítky a odpoledne jsme hráli fotbal a minigolf. Po svačince jsme šli po
stopách hledat ukrytý poklad.Večer byla závěrečná diskotéka, oceňování
za různé soutěže a asi ve 21 hodin jsme prošli stezkou odvahy. V pátek
18. 5. si někteří hráli hry,balili jsme si věci a chystali jsme se na návrat
domů.
Michal Machač
Na škole v přírodě se nám nejvíce líbilo prožití každého dne. Zvláště
pak návštěva Zoo Hodonín s průvodkyní. Hladili jsme si tam užovku
červenou,viděli jsme žraloky,krokodýla,kozy a velkého jelena...
Lukáš Talacek, David Kubík a Štěpán Plundrák
Nejvíce se nám líbila příroda, protože tam byl krásný les. V jedné
části lesa jsme vytvářeli lesní skřítky z přírodnin. Moc se nám také líbil
minigolf,který byl před hotelem. Jezdili jsme na různé výlety....
Adéla Houžvičková, Zuzana Görnerová a Tereza Pacalová
Jmenuji se Zuzka Blatová a letos jsem byla s mojí třídou 3.A na
Škole v přírodě v Radějově. Kolem hotelu byla krásná příroda a hlavně to
tam krásně vonělo stromy.U hotelu jsme viděli také výcvik policejních
psů.Nejvíc se mi líbilo,když jsme si na pokoji s děvčaty dlouho do noci
povídaly.Taky se mi líbilo,když si s námi na pokoji povídala naše vycho−
vatelka Dagmar Všetečková, Mgr. Jinak se mi líbilo všechno.....
Moc se mi tam líbilo. Skoro všechno mě bavilo, ale nejvíce ze všeho
se mi líbilo hřiště, na kterém byly různé atrakce. Kolem hřiště byl les.
V lese jsme dělali skřítky. Byla to zábava ...
Jan Rybka
U hotelu byl les, byl moc pěkný. Byl to les smíšený, měl hodně stromů.
Naproti lesu bylo hřiště,kde jsme hráli fotbal, přehazovanou a byly tam
také průlezky ...
Nina Kingová
Nejvíc se mi líbil minigolf a hřiště. Měli jsme diskotéky a honbu
za pokladem. Bylo tam krásné ubytování. Velmi dobře tam vařili a ke
(Pokračování na str. 8)
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Zážitky z Radějova od 14. 5. do 18. 5. 2007
(Dokončení ze str. 7)
každému jídlu byly na talíři přichystány krásné ubrouskové skládanky.
Za minigolfovým hřištěm byl čtyřsedadlový kolotoč. Byla tam krásná
příroda...
Martina Mildnerová
Nejvíc se mi líbila stezka odvahy. Paní učitelka nám dala do skleně−
ných láhví okolo cesty svíčky, abychom nezabloudili. Za odvahu jsme
všichni dostali diplom ....
Hana Plotnárková
Na škole v přírodě se nám moc líbilo. Hlavně příroda.Okolo hotelu
byl nádherný les.V jedné části lesa jsme měli stezku odvahy.Šli jsme po
svíčkách. Za hotelem bylo hřiště.Chodívali jsme si tam hrát.Byla tam
dřevěná loď.Před hotelem byl minigolf.Také jsme byli na spoustu výletech.
Jednou jsme chtěli jít na hřiště,ale byli tam psovodi. Ukazovali nám, jak
se cvičí služební psi. V hotelu bylo moc dobré jídlo a luxusní pokoje.Určitě
by se vám tam také tak líbilo. Veronika Sichová a Barbora Hřebačková

Jak už to tak bývá, škola není jen učení, ale také
výlety.
Třeba 25.5. jsme se vydali do technického muzea. Měli jsme si vzít
pití a svačinu a hurá za dobrodružstvím. Příchod byl zajímavý a většinu
lidí určitě upoutaly veliké hodiny. To ale nebylo všechno, vedla nás milá
paní průvodkyně, která nám řekla vše dopodrobna. Ukázala nám staré
domy, klavíry, auta, motorky, ostré nože, lokomotivy a ještě mnoho dalších
věcí. Bylo to fajn a uteklo to jako voda. Za 7. třídu Markéta Horáková

Cyklistický výlet na Janohrad 7. 5. 2007
Jako vždy pití, svačinu, helmu a jede se. Cesta byla kamenná, ale to
chce klid, za chvíli jsme dojeli na místo. Bylo slunečno my jsme si hráli
všelijaké hry, kupovali si nanuky a dobře se bavili s paní učitelkou
Pěčkovou.
Za 7. třídu Markéta Horáková

Výlet do ZOO
Dne 9. listopadu jsem se probudila s příjemným pocitem, že nemusím
do školy. Třídy 8. A a 8. B jely na výlet do zoologické zahrady v Brně.
Popadla jsem peníze, svačinu a vyrazila jsem. V 7:45 jsme vyjížděli z
Podivína. Cesta vlakem bývá sice trochu zdlouhavá, ale v dobré náladě
a společnosti jsme se nenudili. Jízda tramvají byla delší, jelikož jsme jeli
až na konečnou zastávku. Konečně jsme dorazili. Zoologická zahrada
nám poskytla hodinový výukový program o tygrech plný zajímavostí ze
světa těchto šelem. Tento dokument nám pouštěli na promítacím plátně.
Dozvěděli jsme se o nich snad úplně všechno. Další hodinu jsme strávili
procházkou po venkovní části zoologické zahrady. Stihli jsme si však
prohlédnout jen pár zvířat. Zbytek prohlídky nám totiž zkazil mírný deštík.
A tak jsme se rozhodli pro cestu na nádraží. Opět následovala jízda
tramvají, která byla příjemnější a nezdála se nám už tak dlouhá. Na nádraží
jsme zjistili, že vlak nám ujel před nosem. Takže jsme měli padesáti−
minutový rozchod. Všichni se rozprchli kolem nádraží. Někteří si nakoupili
zásoby do vlaku, jiní jen tak přečkávali určenou dobu. Tentokrát byla
jízda vlakem více snesitelnější, protože ranní ospalost byla fuč. Konečně
zase doma. Výlet byl sice povedený, ale všude dobře, doma nejlíp.
Připravily: Nikča Richterová a Bára Šemorová

Technické muzeum
V pátek 25. 5. 2007 jsme se vypravili v čele s paní učitelkou Leblocho−
vou na exkurzi do technického muzea. Úmornou cestu vlakem i nacpanou
šalinou jsme přežili (někteří se zažívacími potížemi) a vydali se z poslední
stanice tramvaje do technického muzea. Obrovský prostor a plno expo−
nátů nás zaujalo, ale byli jsme velice pohoršeni chováním průvodců. Jejich
výklady byly zdlouhavé a nudné. Co nás ale dopálilo, bylo to, že jsme si
nemohli v „herně“ nic vícekrát vyzkoušet. Průvodci, kteří zde byli, s námi
neměli vůbec žádnou trpělivost.
V Technickém muzeu jsme zhlédli „uličku řemesel“ z období první
republiky, „hernu“ a koutek s nástroji, kde nám Míša Janková úžasně
zahrála na klavír.
Jana Galliková

Závod v Medvědí stezce v republikovém kole
Teď tomu vlastně ani nemůžu uvěřit,že jsme se já,Míša Janková a
Peťa Rozsypalová dostaly tak daleko.Zázrak pro nás byl,když jsme se
dostaly na krajský závod a ještě větší šok byl ten, když jsme se dostaly
na ten republikový.
Všichni jsme jeli autobusem čtyři a půl hodiny do Malého Ratmírova
u Jindřichova Hradce.Cesta byla tak dlouhá už proto,že jsme jeli pro
další reprezentanty do Vyškova.Konečně jsme dojeli na místo,kde nás
s otevřenou náručí přivítal tamní rybník.Byli jsme ubytováni jen asi půl
kilometru od hlavního kempu,v nádherných luxusních chatkách.V pátek
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jsme se všichni dobře bavili a šli brzy spát,abychom byli odpočinutí na
velký sobotní závod.
Po společné snídani jsme se přesunuli na slavnostní zahájení repu−
blikového závodu doprovázeného státní hymnou. Přesně o čtvrt na tři
jsme vystartovali v plné síle a o hodinu a půl později jsme doběhli bez
veškerých sil do cíle. Na trati bylo devět stanovišť,na kterých čekali různí
vedoucí. Trasa byla dlouhá sedm kilometrů.Vedla lesem, polem, houštím.
Taková ideální trasa na krásnou procházku, ale běžet už byla trochu
námaha.Večer byl natolik krásný, že ho všichni únavou zaspali a byli
rádi, že mohou ležet v tak měkkých postelích. V neděli ráno bylo vyhodno−
cení a my jsme se dozvěděly,že jsme se dostaly na 12. místo z 22 hlídek.
V autobuse jsme se rozloučily s našimi přáteli, kteří vystupovali. Dodnes
stále vzpomínáme na ty krásné chvíle v Ratmírově. Další reprezentanti
z Podivína v republikovém kole: Eduard Krajča a Lukáš Stojkovič se
umístili na 7. místě,Miroslava Zhejbalová a Andrea Nosková se umístily
na 8. místě. Tímto chceme všichni poděkovat p. uč. Görnerové a p. uč.
Horníčkové, že nám umožnily tento víkend plný skvělých zážitků.
Michaela Janková

Dětský den na základní škole
1. červen se již tradičně všude slaví jako den dětí. U nás začal zvesela:
mohli jsme si přispat, což všechny určitě potěšilo. Dopoledne se
odehrávalo na novém školním hřišti. Ráno zde pan starosta slavnostně
přestřihl pásku a zástupci tříd se štafetou symbolicky oběhli hřiště. Po
proslovu zástupců města a pana ředitele začala pro nás ta pravá zábava.
Na jednotlivých stanovištích jsme si mohli zasoutěžit a vyhrát nějakou
sladkost.
Kluci hráli fotbal, holky přehazku, a kdo právě nebyl v žádném týmu,
mohl se projet na koloběžce, zaskákat si v pytli,nebo si změřit síly při
přetahování lanem. Nejvíce nás pobavily „píšťalky“ paní učitelky Svobo−
dové a „neposedné pinpongáče“ paní učitelky Šilhanové. K dobré náladě
hrála fajn hudba, která pomáhala překonat i to šílené vedro. Dopoledne
bylo zakončeno výborným obědem, a večer nás čekala další zábava.
U sportovní haly se konal Country večer. Příjemně zahrála kapela Karolína
a skvělý výkon předvedli ve svém tanečním vystoupení „brejkaři“. Při je−
jich přemetech se nám tajil dech. Naše nervy k naprostému vypětí přivedlo
losování tomboly. Krásné ceny potěšily nejednoho šťastného výherce.
Chtěla bych poděkovat všem rodičům a žákům za pěkné ceny do
tomboly. A nejen to. Tímto dnem udělali učitelé nám žákům velkou radost
a patří jim náš dík.
Jana Galliková, 8.B

Oslava MDD ve škole
Myslím, že tento den se líbil asi každému, protože jsme nemuseli
vstávat tak brzo do školy a mohli jsme déle spát. Jakmile jsme přišli na
hřiště, slyšeli jsme hlasitou hudbu, která nás povzbuzovala při soutěžích.
Na různých stanovištích se hrál fotbal, přehazovaná a další různé hry,
u kterých stály paní
učitelky, které dě−
tem rozdávaly různé
sladkosti za výkon,
který v soutěži po−
daly. A na večer nás
pozvali na vystou−
pení country kapely,
která hrála do pozd−
ního večera.
Romana Vajbarová

Dětský den

Závod v pytlích

Dětský den byl veselý
A byl taky soutěživý.
Děti se tam bavily
A vůbec se nenudily.
Pro dospělé potom večer
Byla taky zábava –
U haly se hrála country –
Trala lala lala la.
Všichni se tam dobře baví
Tombola se prodává
Výhry velké, malé, milé –
Budou mít hned majitele.
Jiří Rotter, 7. třída

Hod na šaška

Podivínský

zpravodaj

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Slavnostní otevření školního hřiště
Pátek 1. 6. byl pro žáky naší školy významným dnem hned dvakrát.
V tento den slavili svůj MDD a bylo slavnostně otevřeno nové školní hřiště.
Po slavnostních projevech pana starosty města S. Machovského a místo−
starosty v minulém volebním období P. Průdka byla slavnostně přestřižena
páska a den plný her, soutěží a zábavy mohl začít.
Dopoledne učitelé připravili pro žáky tyto soutěže: skok přes švihadlo,
jízda na koloběžkách, silová cvičení s lanem, hod na cíl, hod na šaška, závod
v pytlích, závod píďalek, házení kotouče na flašku, přehazovaná a kopaná.
Cílem bylo, aby si všechny děti prošly jednotlivá stanoviště a svojí šikovností
si vybojovaly odměnu, což se ve většině případů podařilo.
Na odpoledne byl připraven fotbalový turnaj, kterého se zúčastnilo
5 družstev: TJ Sokol (Kern,Görner, Vízdal, Rybka, Viskot), Zelenáči ( Sztanko
M., Stanko J., Hladký, Pacala, Ryšavý), Bývalí žáci (Hrdlička, Hřebačka, Čech,
Sádovský, Hlásenský), ZŠ Podivín (V. Šemora, J. Šemora, J. Hicl, T. Halm,
P. Bartošík, T. Valíček, M. Brabenec), Chasa (M. Vlachovský, J. Švrček, P.
Suchánek, T. Hřebačka, J. Juráš, P. Věžníková, M. Huňová). Po překvapivých
výsledcích a urputném sportovním zápolení zvítězili „Bývalí žáci“.
Vyvrcholením celého výjimečného dne byla podvečerní country zábava.
I když tato zábava začínala brzy a končila ve 22.00 hod, zúčastnili se jí
v hojném počtu nejen žáci, ale i rodiče a široká veřejnost.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům ZŠ Podivín, MěÚ
Podivín, kteří se podíleli na zdárném průběhu tohoto dne, ale i ostatním
„pomocníkům“. Chtěl bych poděkovat nejen organizátorům, ale i sponzorům,
kteří svými věcnými i peněžními dary přispěli tak dobře vydařenému dni.
A.Švecová – II.třída
Manželé Harnuškovi
Lázně Lednice
Manželé Machačovi – II.třída
R.Mešková – II.třída
P.Vavřík – II.třída
Manželé Průdkovi – II.třída
Ráčková – zahradnictví
Knébl ml. – trafika
Hospoda U Šveca
Železářství – Hřebačka
Obuvnictví – Očenášek
Manželé Rotterovi – II. a VII.třída
Lufra – L.Chrástek
pí.Kadrnková – kadeřnictví
Manželé Mačicovi
pí.Buchtová – II.třída
EURO – Jordán
Květinářství – Mildnerová
Vodo – topo – Jeřela
Dálniční policie Podivín
p.Švrček – IX.třída
pí.Janková − VIII.B třída
Manželé Gallikovi
AGROREAL – Podivín
pí.Kocourková – IX.třída
K.Hrubý – IV.třída
p.Mičík – II.třída
pí.Kosová
ZZN – Pomoraví
Michal Padělek – Podivín
I.Swatá – IX.třída
N.Čechová – IV.třída
R.Jankovič
Cukrárna Nela
N.Richterová – VIII.B
ZEPRO Přítluky – p.Solařík
Rodiče žáků V.třídy
Lékárna Podivín
Potraviny Ševčík – Podivín

Rodiče žáků I.B třídy
V.Kučerová – VIII.B
Benzinka Podivín
B.Šemorová – VIII.B
J.Ševčík
Vinaři Podivín
Město Podivín
Tretex Šilhan
A.Takáčová – VI.třída
VHS Břeclav
Rodiče žáků IV.třídy
B.Skřečková
L.Muchová
Sokol Podivín
Zahradnictví Švec
Horákovi
Kavárna Pohoda
Kosmetika pí.Kostrhunová
D.Fridrich − Vodo−topo−plyn
Horehleď
Kovařík
Dúbrava
Glížová – I.B
Stojkovičová – I.A
Shved K. – I.B
P.Rotter
Restaurace SPORT
p.Kynický – vodo − topo
P.Gramlich
Dister − Mikulov
Řeznictví − Rybka
SRPDŠ při ZŠ Podivín
Myslivecké sdružení Podivín
Rodiče žáků IV. třídy
T. Průdek – VIII.B
Pekárna Podivín
Rodiče žáků VI. třídy
MUDr. Z. Mucha
Besední dům Podivín
Mgr. M. Cagášek

Večerní posezení

Přestřižení pásky

Soutěž v hodu na cíl

Jízda na koloběžkách

Družstva připravena na zápasy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Od září do června v MŠ
Končí školní rok 2006/07. Naši MŠ opouští
26 předškoláků. Naše třídy doplní od září přibliž−
ně stejný počet dětí.
Od září do června prožily děti v mateřské
škole spoustu zajímavých zážitků, získaly mno−
ho poznatků i kamarádů. Zúčastnily se mnoha
divadelních představení, koncertů i hudebně
zábavných pořadů. Pravidelně navštěvovaly
městskou knihovnu, kde je paní Ocelíková
seznamovala s literaturou pro děti a vždy přidala
pěknou pohádku.
V listopadu proběhla na MŠ beseda s
psycholožkou na téma Školní zralost. Škoda,
že se této zajímavé akce zúčastnilo velmi málo
rodičů. Zralost dítěte na vstup do školy není
pouze o čtení a psaní. Jsou zde různé aspekty,
které Mgr. Sedláčková objasnila a vysvětlila.
Po celý školní rok probíhala na naší škole
Metoda dobrého startu. Vedla ji p. uč. J. Šve−
cová. Jedná se o metodu, která usnadňuje
dětem vstup do školy, rozvíjí soustředěnost,
grafomotoriku a celkovou koordinaci.
Od března začal pod vedením naší p. uč.
J. Crhové pro nejmenší podivínské děti /18 mě−
síců−3 roky/ probíhat program První krůčky
k hudbě. Je velmi milé pozorovat tak malinké
děti, jak dovedou být muzikální.
V květnu proběhly ve všech našich třídách
ukázky výchovné práce. Od zimních „besídek“
jsme upustily z mnoha důvodů. Od září do
prosince je na nové děti velmi krátká doba
adaptace, byly tak stresovány nejen děti, ale i
jejich rodiče. Navíc je v tomto období příliš veliká

nemocnost a programy se nacvičovaly doneko−
nečna, aby je všichni uměli. Toto zrovna ne−
odpovídá zásadám nové školské koncepce.
Na jaře jsou děti zvyklé, hodně toho umí a nebojí
se to ukázat. Na „besídky“ se vysloveně těší.
Letos si je opravdu užily společně se svými
rodiči, příbuznými i přáteli.

Během roku naši školku několikrát navštívily
pracovnice Speciálního pedagogického
centra v Brně, které poradily rodičům dětí
s většími vadami řeči. Logopedii na MŠ vedla
p. řed. E. Ryšavá.
Ke Dni dětí jsme se vydali na výlet do
Lednice. Navštívili jsme akvárium, skleník a
zámecký park. Vzhledem k tomu, že děti musí
dostat oběd pouze v MŠ, nemůžeme absol−
vovat celodenní výlet.
V červnu nás navštívili příslušníci Dálnič−
ního oddělení policie v Podivíně. Děti měly
možnost projet okruh hřiště v policejních autech
se spuštěným majákem. Bylo to pro ně nevšed−
ní dopoledne, na které budou určitě dlouho
pamatovat.
Jedním z nejvíce očekávaných zážitků bylo
zprovoznění nového hřiště MŠ, jehož průlez−
ky a dopadové plochy odpovídají požadavkům
EU. Umožňuje dětem velkou pohybovou aktivitu
a široké možnosti využití. Po dobu rekonstrukce
jsme navštěvovali hřiště veřejné. Je smutné,
že někdo rozbíjí lahve a hází nedopalky přímo
do pískovišť. Bylo by dobré, kdyby se tito lidé
zamysleli nad tím, že si tam mohou hrát i jejich
děti.
Naše hřiště, doufáme, bude předškoláčkům
sloužit dlouho. Prostory nám obdivují spousty
okolních mateřských škol. Od září se naše
„větší“ děti těší na krásné nové hřiště základní
školy.
Takže, užijte si prázdnin a v příštím
školním roce hodně úspěchů!
Za MŠ Lenka Studená

Poděkování z MŠ
Na jaře dostaly děti Mateřské školy Podivín
velký dárek v podobě nového hřiště u MŠ.

Získaly zařízení pro uspokojování pohybo−
vých aktivit, které jsou důležitou podmínkou pro
jejich tělesný rozvoj a vyváženost činností
řízených a spontánních.

„První krůčky k hudbě“
V prosinci loňského roku oslovila paní
Stehlíková (YAMAHA Břeclav) naši mateřskou
školu s nabídkou „První krůčky k hudbě“. Vzhle−
dem k tomu, že se nám tento program zalíbil,
poskytla paní ředitelka prostory pro tuto činnost.
Ve Znojmě jsem absolvovala školení a od břez−
na se již pravidelně scházíme každou středu
s maminkami a jejich dětmi.
Obsahem „krůčků“ jsou jednoduché písně,
vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry,
poslech skladeb, hra na jednoduché rytmické
nástroje a doplňující výtvarné činnosti. Tento
program je určen dětem od 18 měsíců do 4 let
věku. Cílem „Prvních krůčků k hudbě“ je rozvoj
hudebního cítění a vnímání, rozvoj přirozené
zvědavosti, což je předpokladem pro úspěšné
zvládnutí procesu učení v pozdějším věku. Rozvíjí
se i sociální oblast dítěte, děti si zvykají na pobyt v
kolektivu, učí se sociálním vztahům. Díky aktivní
účasti rodičů a jejich zapojení do činností, je
působení na děti cílenější a intenzivnější.
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Každá vyučovací hodina rozvíjí určité téma
ze života dětí, které odpovídají jejich věku a
zkušenostem. Po celou dobu (cca 45 min.) provází
děti, kromě paní učitelky, i medvídek „Méďa“
s chobotničkou „Jájinkou“. Ke každému tématu je
připravena píseň, báseň, poslechová ukázka a
rytmická nebo pohybová hra. Děti s maminkami
(tatínkem, babičkou) pracují s leporelem, které
nabízí spoustu činností pro trénink jemné motoriky
dítěte. Patří sem dokreslování obrázků, vystřiho−
vání, nalepování apod.

První krůčky k hudbě

Děkuji jménem všech dětí představitelům
města za podporu při budování hřiště.
Ryšavá Eliška, ředitelka MŠ
Po třinácti vyučovacích hodinách si odvážím
tvrdit, že se z nás stala dobrá parta, která se každý
týden na „První krůčky k hudbě“ těší. Věřím, že i
další maminky s dětmi po letních prázdninách roz−
šíří naše řady a přijdou mezi nás. Jana Crhová
(učitelka MŠ Podivín)

Ohlasy rodičů:
Díky milému,vlídnému a trpělivému přístupu paní učitelky Crhové
je hodina Prvních krůčků k hudbě pro všechny zúčastněné příjem−
ně stráveným časem, ve kterém se děti a jejich rodič (tatínek či
maminka) naučí plno nových písniček, říkadel, básniček. Děti se
učí základním hudebním dovednostem, poznávají rytmus a tóny.
Hrají si s leporely, učí se stříhat, lepit, kreslit. Jsme rádi, že v Podi−
víně vznikla možnost s dětmi chodit do kroužku, kde se rozvíjí je−
jich dovednosti a schopnosti. Děkujeme.
Hana a Danielka Jeřelovy
´´První krůčky k hudbě´´ rozvíjí nejen hudební, ale i pohybové a
výtvarné předpoklady nejmenších dětí. Koncepce tohoto programu
je zábavná a přínosná pro děti i jejich rodiče.
Dáša Ryšavá
V březnu jsme začaly navštěvovat v MŠ program První
krůčky k hudbě a rozhodně toho nelitujeme. Každá hodina je nabita
různými činnostmi. Děti (i rodiče) se naučí mnoho nových
básniček, písniček i první taneční krůčky. K tomu všem dětem
pomáhá oblíbený Méďa, chobotnička Jájinka a především milá a
trpělivá paní učitelka.
Radka a Verunka Mildnerovy

Podivínský
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PÁLAVA

Loutková pohádka Š.D.B.

21. dubna jsme se vydali na další celodenní výpravu. Tentokráte
jsme zamířili na Pálavu, protože tu byl ke Dni Země přichystán zajímavý
program. A mimo jiné byla veřejnosti přístupná jeskyně, kam běžně
lidská noha nevkročí. A tak jsme ráno vyrazili vláčkem směr Mikulov.
A z nádraží rovnou k Pálavě. Na Turold (kde bylo centrum veškerého
dění), Kozí hrádek (vylezli jsme až nahoru, protože byl též výjimečně
otevřen) a Kočičí skálu. A protože je Den Země akcí víceméně
ekologickou, spousta stanovišť se ekologie také týkala. Poznávání listů,
plodů stromů, houby, kameny, skládačky se zvířátky apod. A aby děti u
toho postávání nebolela těla, našla se tu i lukostřelba, chůze na chůdách,
prolézání pavučinou či lanový můstek.
Otevření jeskyně se rozkřiklo, takže tu bylo spoustu lidí. Ale my si
vystáli frontu a dokonce obměkčili průvodce; skupinky se totiž
z bezpečnostních důvodů provázely max. po 20 lidech a nás bylo 21!
Pan průvodce provázel poprvé, ale zajímavosti jeskyně nám představil
na výbornou. Atmosféru sem tam dokresloval nějaký netopýrek…
Loutkářský soubor PODIVÍNI z Podivína v roce 2007 znovu uvedl
loutkovou pohádku Š.D.B. S touto hrou soubor hostoval v Boleradicích
v rámci cyklu divadla pro děti a koncem března se zúčastnil oblastní
přehlídky v Třebíči. Zde jsme se stali vítězi soutěže a odborná porota
navrhla naši inscenaci do hlavního programu národní přehlídky amatér−
ského loutkářství Loutkářská Chrudim. V Třebíči jsme zároveň získali
diplom za inscenaci a diplom za loutky, které vyrobil Michal Mikulič. Dále
se soubor prezentoval v Rakvicích a v Prostějově na přehlídce MEDart.
V Podivíně bude toto autorské představení Tomáše Gály uvedeno
17. června a pak následuje závěrečná příprava na národní přehlídku
v Chrudimi. Tímto ovšem pro členy souboru divadelní sezóna nekončí.
V měsíci srpnu sehrajeme pohádku Š.D.B. v Hanušovicích v rámci
tradičního jarmarku.
Za LS Podivíni: Vlastimil Ondrišík

Čas kvapil, a tak jsme si prohlídku chtěli o nějakou minutku zkrátit.
Ovšem to se nám povedlo asi opravdu jen o tu minutku. A tak není divu,
že i přes vysilující běh nám ujel vlak přímo před nosem… Zavolali jsme
tedy rodičům a známým a ti nás ochotně odvezli domů. A protože utíkat
z Turoldu až na mikulovské nádraží není jen tak, odměna to jistě byla
zasloužená.
Za 12.YMCA−SKAUTský oddíl Podivín Žbb

Výzva

Stále něco podnikáte a máte spoustu nápadů, které
nemáte kde realizovat? Přijďte nám pomoci rozšířit nabídku
volnočasových aktivit města Podivína! Hledáme vedoucí kroužků
pro děti i dospělé i všechny, kteří mají chuť cokoliv dělat!
Info o právě probíhajících kroužcích, našem oddíle i klubovně
najdete na www.taborovyohen.wz.cz. Mailovat můžete na adresu:
taborovyohen@centrum.cz. Těšíme se na případnou spolupráci!
12.YMCA−SKAUTský oddíl Podivín

Co se chystá na faře?
Byl jsem požádán redakcí Zpravodaje, abych napsal pár řádků o tom, co
chystáme pro nadcházející pololetí. Nejdříve to bude samozřejmě oslava
patronů naší farnosti − sv. Petra a Pavla. Mimo hodovou mši sv. budeme slavit
i mši sv. ve staroslověnštině, a to 29. června v 18 hod. v Cyrilce. Letošní poutní
mše sv. na svátek sv. Cyrila a Metoděje bude opět 5. července před kostelem.
O prázdninách bude probíhat tábor pro děti v lesích na Drahanské vrchovině.
Dále plánujeme táborák na zakončení prázdnin. 8. září bychom rádi vyrazili
na pouť do Tuřan − nejstaršího poutního místa na Moravě a do Rajhradu.
V polovině října v Maštali proběhne podzimní burza a při mši sv. 21. října
budeme děkovat za úrodu. V prosinci máme pro vás připravenou dílnu,
na které budeme vyrábět adventní věnce a svícny. Mikuláš do kostela zavítá
9. prosince a 25. by na farním dvoře proběhlo představení Živého Betléma.
Snad se dá říct, že již tradičně 27. prosince bude v kostele žehnání vína a
následné posezení v Maštali. Plánujeme také v pokračování Cestománií.
Zatím jsme „byli“ na pěší pouti do Santiaga de Compostela, v Izraeli a v Austrálii.
Rádi bychom ještě navštívili Antarktidu, Irák, Norsko a podmořský svět.
Rád bych vás všechny pozval na tyto akce, o kterých budete včas
informováni. Všem vám přeji krásné léto a dovolenou, na které si odpočinete
a načerpáte nových sil. K tomu vám ze srdce žehnám. P. Pavel Křivý, farář

Kronika města Podivína
„Tato kniha pamětní jest založená pro Město Podiwin, zohledu toho, aby
wšecky wěcy paměti hodné, doní znešené, buducnosti okazala náš wěk y Žiwot
časú našich, aby potomkowé do minulich Wěkú nahlédnůtí, a tak swimi
pominkami swích Předků poctilí, a take swé pamětihodne wěcy zochotnosti do
teto knihi wnesli. Budiž jednomukaždemu, obswlašt wždy Předstawením našeho
Města, za powinost, wšecky udalosti při temž Městě postupně, wšak ale wždy
do našej narodní Řečy zaznamenat.“
Pavel Kudlík
Těmito slovy tehdejšího starosty Pavla Kudlíka začíná první podivínská
kronika. Obecní kroniky byly zavedeny ve všech obcích a městech „na základě
zákona ze dne 30. ledna 1920 čísl. 80 sb. z. a n. státu Československého.“
V Podivíně byla kronika založena již r. 1848 právě starostou Pavlem Kudlíkem.
Myslíme si, že nahlédnout do podivínské kroniky může být pro mnohé
z Vás zajímavé, a proto budeme na stránkách Podivínského zpravodaje
zveřejňovat pozoruhodné a důležité události, které se udály od r.1848 v Podivíně
nebo s Podivínem souvisejí.
První zápis z roku 1848 podrobně líčí povstání za časů císaře Ferdinanda I.
v hl. městě Vídni, zmiňuje delegaci podivínských radních k císaři a popisuje
nástup Fr. Josefa I. na trůn.
Další zápis je pak až z r. 1851: „V roce 1851 byla postavena Boží muka pod
stodolama na silnici k Lanštorfu a do ní malý pamětní spis v láhvu uschovaný
zazděn.
V letech 1852 – 1861 je zápis psaný německy. V příštím čísle nahlédneme
do r. 1866.
− rm −
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Dětský den s Tetinami

Jubilantce z Podivína blahopřál premiér Topolánek

Příjemné a veselé odpoledne si užily děti v neděli 27. května. Pobavit
je totiž přijely Tetiny z Brna. Zpěv, tanec a soutěže – to byla hlavní
náplň tradičního dětského dne, který v Podivíně pořádá Občanská
demokratická strana. Tetiny byly velmi aktivní a zapojily i rodiče.

Začátkem května se dožila svých 90 let paní Anna Čapková.
V dlouhém zástupu gratulantů byl kromě rodiny, přátel a samozřejmě
sokolů i premiér Mirek Topolánek. Paní Čapková z jeho rukou převzala
poukaz na lázeňský pobyt v Luhačovicích a také si spolu připili
slivovičkou.
Předseda vlády a občanských demokratů totiž v Brně přijal tři
nejstarší členky ODS v Jihomoravském kraji. „Setkal jsem se s nimi
nejen kvůli tomu, že jsou to mé soukmenovkyně z ODS. Chtěl jsem je
vidět, protože i já bych měl rád v devadesáti letech touhu ovlivňovat
věci veřejné stejně jako ony,“ uvedl Topolánek. Dámy se určitě dobře
bavily, premiér s nimi žertoval, ale také neskrýval obdiv nad jejich
duševní svěžestí.
Paní Anna
Čapková se naro−
dila 2. 5. 1917
v Brně, dětství a
mládí prožila v
Podivíně.
Po svatbě žila
několik let na
Slovensku, ale
v roce 1954 se do
Podivína vrátila,
aby jej znovu
opustila v roce 1971. Natrvalo se zde usadila v roce 1987. Život paní
Čapkové připravil spoustu strastí, na její rodinu i ji samotnou dopadla
zvůle komunistického režimu, ale dnes žije paní Čapková spokojeným
životem, raduje se ze sedmi vnoučat a sedmi pravnoučat a také je stále
aktivní členkou Sokola i členkou ODS.
Do dalších let přejeme paní Čapkové především hodně zdraví,
svěžesti, radosti i klidu.
Leona Hřebačková a členové ODS Podivín

Program zpestřilo také milé vystoupení tanečního kroužku Ratolest.
Nejmenší tanečníci – kovbojové a jejich slečny − předvedli originální
country tanec.
Děti si odnesly kromě dobré nálady i spoustu dárků, a to díky přispění
firmy Euro Jordán a pana lékárníka Mgr. Nedorosta.

Činnost členů základní organizace
Sdružení zdravotně postižených v I. pololetí

Letní večery U Šveca
Srdečně Vás všechny zveme do Vinárny U Šveca,
kterou otvíráme
29. června 2007 s bluessovou kapelou HOOCHIE
COOCHIE BAND z Brna a s opékaným prasátkem.
Na 13.−14. července pro Vás chystáme PLNĚNÉ
SPECIALITY.
O týden později (20. července) se můžete těšit na večerní
GRILOVÁNÍ s country kapelou CVYKR z Brna.
Na 27. července se můžou těšit všichni příznivci dechovek,
neboť chystáme večer s dechovou hudbou HORENKA
z Bořetic.
Program na druhou polovinu léta bude postupně vyvěšován
na obvyklých místech.
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Již jsme si zvykli hodnotit pololetní činnost naší organizace v Podivínském
zpravodaji. Výbor se snaží o zapojení našich členů do většiny akcí, které jsou
připravovány. Organizace má celkem 216 členů, ale ne všichni se mohou těchto aktivit
účastnit, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu. Tyto členy naše důvěrnice navštěvují a
o činnosti je informují.
Co jsme v tomto pololetí připravili? Členskou schůzi, která se konala 24. března
v sále Besedního domu. Zúčastnilo se 100 členů. Bylo připraveno i menší pohoštění a
losování dárků pro radost. Výbor byl doplněn o novou členku – paní Jitku Polákovou.
Také v letošním roce pokračovaly zájezdy do Luhačovic, do lázeňského bazénu
s vodou teplou 31 stupňů. Tyto zájezdy se uskutečnily 22. března, 19. dubna, 24.
května a 21. června. V průměru jezdilo 24 členů.
26. dubna se uskutečnil zájezd na Slovensko do Čalova. Je to oblíbené místo na
koupání s řadou vyhřívaných bazénů. Na tomto zájezdu bylo 36 členů.
Na 17. května byl připraven zájezd s poznáváním našeho okolí, a to Těšany
s prohlídkou staré kovárny, Klobouky u Brna, kde ještě stojí starý větrný mlýn. Zastávka
byla také v Morkůvkách na hřbitově, kde je hrobka nedávno zemřelého generála Peřiny.
Dále pokračovala trasa do Kobylí – vesnice Jihomoravského kraje – s prohlídkou
obecního muzea. Nevynechaly se ani Bořetice s Kraví horou, kde si účastníci pochutnali
na výtečném obědě. Bořetický pan starosta pak zavedl všechny na jejich nově
zbudovanou rozhlednu vysokou 12 metrů. Poslední zastávka byla na Vrbici. Zpět se
všichni spokojeni vraceli před devatenáctou hodinou. Zájezdu se zúčastnilo 35 osob.
Co řekli někteří členové o zájezdu?
Ve čtvrtek 17. května jsme byli na výletě, který pořádalo Sdružení tělesně postižených
v Podivíně. Zúčastnili se ho členové všech věkových kategorií, ale hlavně ti starší.
Někteří jsme byli na navštívených místech poprvé. Větrný mlýn v Kloboukách, stará
kovárna v Těšanech, Bořetice – Kraví hora a rozhledna, Kobylí a Vrbice. Výlet se velice
vydařil, byl velice pěkný. Děkujeme, že se výlety do blízkého okolí pořádají. Členové,
kteří jsou hůře pohybliví mohou vyjet také, a to je dobře.
26. května navštívilo 75 členů divadlo v Boleradicích. Shlédli divadelní hru Past na
myši. Tentokrát byl zájem ještě větší, ale už nebyly vstupenky.
V prvním pololetí bylo předáno našim jubilantům dožívajícím se významných výročí
celkem 49 kytiček s přáním pevného zdraví a životní pohody.
Na druhé pololetí připravuje výbor opět zájezdy na koupání do Luhačovic, a to na
20. září, 18. října a 22. listopadu. Dále zájezdy na koupání na Slovensko do Čalova a do
Podhajské. Poznávací zájezd do Židlochovic, Rajhradu a Brna na Špilberk. Nevynechají
se ani zájezdy do divadla do Boleradic. Data konání budou postupně oznamovány.
Je nám líto, že se neuskuteční týdenní rekondiční pobyt v Luhačovicích v hotelu
Vltava pro nedostatek zájemců.
Výbor organizace
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MOKRÝ PES NA KOŇSKÉM SEDLE
Býval jsem kdysi v poslední čtvrtině minulého století nejen honákem krav, ale také
vinařem – samoukem. Jak se dělá červené víno, to mně řekli staří vinaři na Vrbici, no a
jak se dělá bílé víno, to jsem se dozvěděl v Pavlově a Horních Věstonicích. To ovšem
bývalo ještě v dobách, kdy se na víno z nového ještě nezavíněného sudu nehledělo jako
na úžasné barique, ale bylo dobré leda tak pro zedníky při svépomocné výstavbě
rodinného domu, a o nějakých ušlechtilých kulturách kvasinek a enzymech a já nevím
jakých ještě technologických vynálezech neměli jsme ani ponětí. Tak jako ve všem
kolem nás ovšem i ve vinařství čas oponou trhnul a jak se tak nyní dívám kolem sebe,
víno je čím dál větší věda a kdo jenom chvíli postál v prostém lidském zadumání nad
tím přírodním zázrakem zkapalnělého slunce, až navěky již bude státi a okouněti stranou
tryskem pádícího vinařského pokroku. Nebude konkurenceschopný, jak se tak výhružně
říká.
No dobře, nemám nic proti pokroku, zvláště když nám zpříjemňuje naše klopotné
živobytí a přináší novou kvalitu radostí. Naopak říkám jen houšť a ještě častěji. Ovšem
že se i z pití vína stala věda, s tím se již smiřuji pouze pod brutálním nátlakem vzdělanců
a odborníků, kteří se kolem nás starých odepsaných vinařů rojí jako vosy kolem zralých
hroznů. Každá rychlokvašná televizní celebrita je znalcem vína, mnohdy přímo
profesorem přes víno. A kdo znalcem není, nemůže snad ani mezi lidi, o vznešené
společnosti nemluvě.
Kdo ve víně nerozpozná černý rybíz, angrešt, třešně, maliny, moruše, tropické
ovoce, kvetoucí louku, červenou řepu, vůni stodoly nebo pach koňské stáje, hnoje či
trouchnivějícího listí, povidla, karamel, čokoládu, mokrého psa nebo krém na boty je
ve společnosti „znalců“ a „odborníků“ a „profesorů“ na úrovni analfabeta v době
národního obrození.
No dobře, tak ať třeba jsem naprosto nepoučený laik, z kategorie vinař–samouk
jsem sklouzl přímo do společensky nepřijatelné kategorie vinař–analfabet, ale víno
mám stejně rád jako kdysi a neskromně si myslím, že dokonce rozeznám víno dobré
od vína špatného až mizerného, a stačí mně k tomu posouzení jenom docela prostá
vinná chuť vína na jazyku. Omlouvám se všem znalcům, ale pachu hnoje a koňského
sedla mi v ústech netřeba, ačkoliv mezi znalci se to pokládá za velmi vyhledávaný znak
starších ročníků červených vín z Burgundska. − Tož tak…
Šestnáct let v životě lidském je první krok od zletilosti k dospělosti. Šestnáctý
ročník místní výstavy vín je potvrzením správné cesty od prvního (možná trochu
klopotného) pokusu k dokonalosti. Přesněji řečeno téměř k dokonalosti, neboť co
lidského na tomto světě se může honosit dokonalostí…? Samozřejmě včetně nás
všech, ať už jsme vinaři−znalci, poučení milovníci vznešeného moku nebo jenom náhodní
kolemjdoucí.
Přeji nám jenom dobrá vína a nedejte si kazit chuť jenom proto, že jste k tomu
vědeckému pití vína zatím ještě nedorostli. Vězte, že takových je nás víc, ba takoví jsme
téměř všichni. Na to aby nám víno chutnalo, nemusíme zase býti vzdělanými odborníky.

A ucítíte−li na výstavě mokrého psa, pak je to navzdory mé předchozí laické skepsi
docela dobré znamení, neboť tak praví lidová pranostika: „Duben mokrý, studený –
sklepy, sudy naplní.“
Jan Kostrhun
Bez laskavého svolení autora jsem použil úvodní text do katalogu XVI. Výstavy vín
v Podivíně. Snad mně hlavu neutrhne. Následující řádky jsou již společným duševním
majetkem všech obětavých vinařek a vinařů, kteří se podíleli na přípravě a úspěšném
průběhu již výše uvedené výstavy. Troufám si říct, protože k nim také patřím, že je snad
nikdy ani nenapadlo ptát se, co jim dvouměsíční starost a v posledních týdnech před
koštem každodenní, nebo spíš každovečerní práce vynese. Narozdíl od některých.
Podivínští vinaři přispěli z výnosu výstavy dětem Základní školy v Podivíně na
slavnostní otevření nového školního hřiště.
Celkem bylo na výstavě ohodnoceno 626 vzorků bílých a červených vín.
323 vzorků (51,59%) bylo ohodnoceno diplomem (18,5 a výše). Senzorické zhodnocení
vystavených vzorků proběhlo dne 1. dubna 2007. Odborné posouzení bylo provedeno
18 komisemi vinařských odborníků z Podivína a blízkého okolí.
Z nejlépe hodnocených vzorků od jednotlivých stolů vybrala znalecká komise
následnou degustací tato vína: Šampiónem výstavy, nejlépe hodnoceným vínem
červeným a nejlépe hodnoceným vínem Města Podivína se stal vzorek č. 481,
Zweigeltrebe, Ing. MILDNER Radim, který byl ohodnocen 19,5 bodu.
Nejlépe hodnoceným vínem bílým byl vzorek č. 50, Müller Thurgau, Ing. BINDER
Pavel, RAKVICE 737, se ziskem 19,4 bodu
Šampión výstavy a nejlépe hodnocená vína byla oceněna zvláštními cenami.
Stanislav Machovský

Mimo cvičební činnost TJ Sokol Podivín
Masky zaplnily sokolovnu − Koncem března připravily velkou „Maškarádu“ pro děti
sestry Švestková a Neuhauserová. Spolu se staršími žákyněmi krásně vyzdobily
tělocvičnu − barevnými balónky, girlandami, třásněmi a vlastnoručně malovanými
obrázky z různých pohádek.
Po srdečném uvítání, za
zvuku svižného pochodu,
promenádovaly sokolov−
nou princezny, rytíři, brouč−
ci, baletky, kočičky, klauni
aj. Pak následovaly různé
závodivé hry a soutěže v
obratnosti. Každý výkon byl
odměněn věcnou cenou i
dobrým mlsem z bohaté
tomboly, do které přispěl
nejen výbor Sokola, ale také
někteří místní podnikatelé
(Hrebačkovi, Horákovi a
Knéblovi ), kterým patří
srdečné poděkování.
Za hezké nedělní
odpoledne, kterého se
zúčastnilo více než šedesát
masek a nejméně stejný
počet diváků, patří srdečné
poděkování i obětavým
pořadatelkám.
Po neshodách v jezdeckém oddíle letošní Formanskou jízdu nepořádá TJ Sokol,
ale Sbor dobrovolných hasičů. Po Františku Nedbálkovi převzal vedení jezdeckého
oddílu Václav Mareš. Ten je hlavním aktérem letošní vyjížďky, která se koná 28. července
2007 a je spojená s plavením koní. Večer, po této vyjížďce bude posezení u táboráku
s country kapelou.
Miroslav Ustohal starosta TJ Sokol

Divadelní soubor při TJ Sokol Podivín se v tomto roce zúčastnil podruhé,
tentokrát V. národní přehlídky sokolských ochotnických divadel ve dnech 30.3.−1.4.2007
v Boskovicích. Tak jako minule soubor zhlédl všechna představení přehlídky pro
porovnání naší práce s ostatními soubory. Díky těmto přehlídkám byl náš soubor
pozván do Štěpánova u Olomouce, aby svým představením přispěl k dvoudenním
oslavám 100. výročí založení místního sokola. První den byl v duchu kulturním,
odpoledne vystoupil štěpánovský dětský divadelní soubor s pohádkovým příběhem,
po něm náš soubor s Velice podivuhodným příběhem ctnostné ženy z Efezu.
V divadelních kostýmech jsme se druhý den zúčastnili slavnostního průvodu městem
na stadion, kde oslavy vyvrcholily vystoupením místních i okolních cvičenců s ukázkami
sletových skladeb.
V měsíci říjnu si naše jednota TJ Sokol připomene 135. výročí svého založení.
Divadelní soubor ze Štěpánova přispěje k oslavě tohoto výročí představením divadelní
hry F.R. Čecha „Dívčí válka“. • V měsíci květnu jsme si zahráli ještě v Moravském
Žižkově a zúčastnili se divadelní přehlídky v Boleradicích. • Ochotníci z Moravského
Žižkova nám přijedou zahrát v září své představení „Ženský zákon“.
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Den otevřených dveří

Výsledky rybářských závodů v Podivíně

Dne 6. května proběhl v městské hale den otevřených dveří
badmintonu. Všech 18 účastníků si zahrálo ve dvojicích a utkání skončilo
následujícími výsledky:

Dne 12. Května 2007 MO MRS v Podivíně a prodejna Rybařina uspořádala tradiční
rybářské závody na místním štěrkovišti o putovní pohár Carpion. V sobotu soutěžilo
celkem 196 rybářů, z toho 108 z naší organizace. Ulovilo se celkem 55 kusů kapra,
1 kus podměrečného amura, 15 kusů úhoře a 45 kusů ostatních ryb. Přestože byl revír
kvalitně zarybněn a počasí se také vydařilo, tak to byly jedny z nejchudších závodů na
úlovky vůbec. Průběh závodů zpestřila bohatá tombola, ve které byla hlavní výhra
dámské kolo. Nejtěžšího kapra 4,30 kg a 62cm, ulovil pan Roman Jakubčík ze Šakvic,
kterému symbolicky předal putovní pohár Carpion loňský vítěz pan Josef Kynický.
V neděli se sešlo 77 dětí, aby změřily své síly nejenom mezi sebou, ale také s dospělými.

1.
2.
2.
2.
5.
6.
7.
8.
9.

Vranovský Pavel – Krejčí Jana
Kavan Vítězslav – Görnerová Zuzana
Krejčí Alexandr – Görner Leopold
Řezáč David – Škranc Michal
Solaříková Renata – Solaříková Denisa
Solařík Jaromír – Solaříková Gabriela
Pacal Marek – Gallik Peter
Kynický Josef – Zimmermann Petr
Navrátil Pavel – Kavanová Eva

Celá akce se i tentokrát vydařila a všichni účastníci dne otevřených
dveří si dobře a s chutí zasportovali.
Za oddíl badmintonu Pavel Kavan

KRÁLOVSKÉ MĚSTO PODIVÍN A KULTURA
Od roku 1222 se Podivín může pyšnit titulem „královské město“. Já se tím
také svým známým a lidem co vozím na výlety chlubím. Co se týká kultury, máme
divadelní spolek ochotníků, loutkové divadlo, pěvecký kroužek, hudební školu a
snad jsem na nikoho nezapomněl. Jenom mi nějak chybí něco jako městské kulturní
a informační centrum. Na cestách mají I–čka v kdejaké vesnici, v okolních
dědinách a městech co byly ještě nedávno dědinami taky. Jenom naše královské
město pořád nic. Nemáme tu prostor, kde by zvědavý poutník našel informace o
našem městě a jeho okolí, a to jsme prosím vstupní branou do lednicko−valtického
areálu. Soukromá galerie u paní Vojtkové skončila na nemáme tu místo, kde by se
daly pořádat výstavy, besedy se zajímavými lidmi a tak podobně.
Několikrát jsem byl u Zdenka Hasilíka, fotografa a našeho kronikáře. Velmi
obdivuji jeho bohatý a pečlivě vedený archiv fotografií – historie Podivína v obrazech,
od nejstarších snad sto let starých fotek až po současnost, srovnání různých částí
města vyfocených z jednoho místa v rozmezí několika desetiletí. Je moc velká
škoda, že fotky zahájí v šanonech a nikdo je nevidí. Zdeňkovi se líbily moje fotky
z výletů a tak vznikl nápad udělat výstavu. A taky vznikl problém kde to udělat.
Městská hala je vytížená sportovci, bývalé kino taky a navíc se tam s něčím
obchoduje. Nemáme tu místo, kde by se na pár víkendů mohla nainstalovat výstava,
tak aby mohli přijít všichni zájemci z našeho města i z okolí. Naštěstí nám vyšel
vstříc pan starosta a městský úřad. Výstava se může konat v zasedací místnosti
městského úřadu. Začínáme na tom pracovat, termín by měl být v září. Bude to
první vlaštovka a takový průzkum zájmu našich občanů o kulturní akce. Díky
mým výletům mám dost kamarádů – plují po moři, provozují paragliding. Proletěli
nejen Evropu, ale také tak exotické země jako Brazílie, Venezuela, Kazachstán,
Kyrgystán. Mají krásné fotky a filmy z létání na padácích a byli by ochotni se o své
zážitky podělit. Pokud by bylo místo pro pořádání takových akcí. Ale jen zbabělci
mají malé cíle. Na mé první výstavě fotek z plaveb po Jadranu jsem rozdával
brožurku, kde jsem měl články z plaveb a pár fotek. Vytiskl mi ji spolužák a kamarád
Luboš Adámek ve své tiskárně. Tisk mi tehdy zaplatili sponzoři. Tak mne napadlo
nechat natisknou k výstavě takovou malou nebo trochu větší brožurku nebo
knížečku něco jako dějiny města v obrazech. Lubošovi se nápad moc líbil, je ochotný
vytisknout cokoliv, pouze za režijní náklady. Bude záležet, kolik kulturních lidí žije
v našem městě. Naši občané zastávají důležitá místa ve firmách, podnikají a nebo
jsou jenom zaměstnaní, mají malý plat či důchod a záleží jim na kulturním rozvoji
města. Snad by se nějaká korunka našla. Možná si říkáte, že tisknout nějakou
brožurku, nebo knížku je blbost. Máme přece počítače NET digi foto, CD, DVD.
MP3, ale kde bude za pár pětiletek tato dnešní nejmodernější technika? Tak, kde je
14

Začíná se stávat pravidlem, že rybářská mládež nachytá více ryb než dospělí . Letos
ulovili celkem 82 kusů kapra, 3 kusy úhoře, 1 kus okouna a 25 kusů ostatních ryb.
Vítězem se stal Michal Osička z Velkých Bílovic a odvezl si horské kolo, které mu
předal pan Viktor Agai st., hlavní sponzor dětských rybářských závodů. Dětský pohár
Carpion převzal Michal od pana Dušana Mikeráska vedoucího rybářského kroužku v
Podivíně. Putovní poháry se všemi jmény vítězů jsou vystaveny v prodejně Rybařina U
Dráhy v Podivíně. MO MRS děkuje touto cestou sponzorům a všem, kteří se na
rybářských závodech podíleli a to jak organizačně, tak účastí.
Letos se ještě na Štěrkovišti uskuteční v termínu z 5. na 6. července 3. ročník
nočních rybářských závodů, na které jménem organizace zvu všechny rybáře, rybářky
a ostatní obyvatele města Podivína.
Za MO MRS předseda Petr Švec
dnes nejmodernější technika minulé doby – fotoaparáty a kamery na film, cívkové
magnetofony a černobílé televize – u pana Hrdličky na sběrném dvoře …….. Jenom
klasické tištěné materiály by mohly zůstat v knihovnách našich občanů jako obrazy
doby minulé a poselství pro budoucí generace. A jako důkaz o kulturnosti občanů
dnešní doby. Já, jako občan královského města dávám do banku prvních tisíc
korun. Moc mne zajímá, jestli v tom zůstanu sám. Luboš mi možná ze známosti
vytiskne titulní stránku – „Dějiny města v obrazech“ a ve stavebninách si koupím
cihlu – symbolický základní kamínek do městského kulturního a informačního
centra. Anebo se mýlím?
Traduje se, že v Podivíně bývalo před válkou snad dvacet hospod. Jestli je to
důkaz o kulturnosti občanů města, nevím. A co se tam tehdy povídalo taky nikdo
neví. Možná se vedli pivní kecy o tom, že se v královském městě nic neděje. Ale to,
co si o nás budou povídat generace, co přijdou po nás, můžeme ovlivnit právě dnes.
Zůstane pouze tradice o počtu hospod? Možná se dochovají letáčky z předvolebních
kampaní. Sliby stran a sdružení o rozvoji města a kultury. Copak tomu asi řeknou
naši potomci? Že z předvolebních slibů zůstalo jenom to, co obvykle zůstává
z předvolebního guláše?
Luděk Kocourek
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Lodní modeláři
Dne 28.dubna proběhla první soutěž
v Sedlejově, kde Jan Viskot získal první místo
v kategorii EX jun.

Další soutěž proběhla v Blansku dne
13. května, kde naši žáci měli opět úspěchy:

Další soutěže nás čekají po prázdninách
na Lučině a v Dolním Žlebu u Šternberka,
tak budeme držet našim nejmladším palce.
Za klub lodních modelářů zpracoval
V.H.

Kategorie EX jun. 1. místo Mlýnek Martin
3. místo Lucký Tomáš
4. místo Prachář Roman
Zároveň proběhla nominace na mistrovství
republiky žáků a barvy našeho města budou
hájit v kategorii:
EX – Ž :

1. místo Mlýnek Martin
2. místo Kolaci Martin
3. místo Peprna Jakub

EX – 500:

9. místo Prachář Dominik

F4A :

2. místo Prachář Roman
3. místo Kolaci Matěj

TJ Sokol Podivín
− oddíl armsportu −
Podivínští pákaři bronzoví
14. ročník mezinárodní soutěže v přetláčení rukou Senecká ruka proběhla o víkendu
na Slovensku.
Senecká sportovní hala přivítala na 170 závodníků z dvanácti zemí. Německa,
Belgie, Slovenska, Itálie, Švýcarska, Rumunska, Bulharska, Polska,Anglie, Litvy, Maďar−
ska a České republiky, kterou reprezentovali i závodníci Sokola Podivín bratři Rostislav
a Robin Svačinovi.
V těžké konkurenci dosáhli shodného umístění, když oba stanuli na bronzových
stupních. Robin ve váhové kategorii do 80kg a Rostislav o kategorii výše do 90kg.
V druhém případě mohlo být umístění i o něco lepší, kdyby rozhodčí nepřehlédli zcela
evidentní faul soupeře. Úspěšnější z české výpravy byl jen František Živný (druhý a
třetí). Česká pákařská legenda se vrací po tříleté zdravotní odmlce a hned na stupních
vítězů. Turnaj s těžkou konkurencí si zvolili podivínští závodníci záměrně jako poslední
prověrku sil před mistrovstvím republiky, které proběhne tento měsíc ve Velkém Meziříčí.

Fischer dvojnásobným mistrem republiky
Mistrovstvím republiky juniorů a juniorek do 18−ti let v armsportu−přetláčení rukou
byla ukončena sezóna mladých pákařů.
Podivínští siláci patří již několik let mezi absolutní domácí špičku. Sobotní závod
to potvrdil, když zastihl mladé pákaře Sokola Podivín ve výborné formě. Zisku tří zlatých,
jedné stříbrné, dvou bronzových a několika dalších cenných umístěných obsadily i
celkově druhé místo v soutěži oddílů.
Z podivínských nadějí se vedlo nejlépe loňskému obhájci, dvojnásob−nému mistru
republiky ve váze do 65kg Pavlu Fischerovi. Ani letos nenašel přemožitele a suverénně
si dokráčel pro dva tituly tentokráte o kategorii výše do 70kg. Zdeněk Stehlík skončil ve
váhové kategorii do 65kg dvakrát pátý. Juniorky se také činily. Patnáctileté Daně Suré
se poprvé podařilo získat titul mistra republiky na pravou ruku ve váze do 60kg. Na
levou ruku se probojovala až do finále, kde podlehla těsně Markétě Vojtkové z Troubek.
Jana Bubenčíková vystoupila v té samé váze na stupně vítězů za dvě třetí místa. Jen
trochu štěstí chybělo Kláře Gálové, aby stanula mezi nejlepšími třemi ve váhové kategorii
nad 60kg, když se umístila dvakrát na čtvrtém místě.
Putovní pohár pro nejúspěšnější oddíl sezóny ročníku 2006−2007 si odvezl
nejpočetnější mladý kolektiv ze Židlochovic. Druhý skončil kolektiv z Podivína a třetí
domácí z Hluku.

Pět titulů do Podivína
Česká asociace přetláčení rukou za přispění domácího oddílu uspořádaly o víkendu
dvanácté mistrovství české republiky mužů a žen v armsportu−páce.
Nejdůležitější domácí akce pákařů už dopředu slibovala zajímavé boje. O čtrnáct
titulů se ucházelo 112 nominovaných závodníků, z toho osm v každé váhové kategorii.
Sedm si jich vybojovalo právo účasti na extraligových soutěžích, osmý−obhájce titulu
byl nasazen přímo.
Pákaři Sokola Podivín byli znovu považováni za favority mistrovství. A prognózy
se brzy naplňovaly. Nakonec do Podivína putovala z celkového počtu třetina titulů.
Začátek šampionátu přinesl velké překvapení. Teprve šestnáctiletá dorostenka
Dana Surá porazila v boji o titul překvapivě všechny soupeřky v čele s několikanásobnou
mistryní republiky a obhájkyní titulu Radkou Šrámkovou z Bystřice a stala se tak
nejmladší vítězkou seniorského titulu a nemělo zůstat jenom při jednom, zanedlouho
nato se radovala i
z vítězství na druhou ruku.
V nejnižší váhové kategorii mezi muži do 70kg se Michal Králíček umístil na
5. místě. Jedno z nejtěžších finále soutěže musel na pravou ruku přetavit ve vítězství
Robin Svačina ve váhové kategorii do 80kg, aby přidal do své sbírky 9.titul(junioři,senioři)
ve své kariéře. Ve stejné váze se na 9.−11. místě umístil Jiří Fischer. Ve váze do 90kg
dominoval na obě ruce Rostislav Svačina, když uzavřel počet získaných podivínských

titulů na pět. O kategorii výše do 100kg vybojoval druhé a čtvrté místo Radek Svačina.
V nejtěžší váhové kategorii nad 100kg se Jaroslav Vavřina umístnil na 4.−8. místě.
Na MR se opět dostavila dopingová kontrola, která si z našeho oddílu vybrala
Rostislava Svačinu a Danu Surou. Podivínští pákaři tak úspěšně zakončili sezónu,
na jejímž konci opět převzali (po čtvrté v řadě ) trofej pro nejúspěšnější oddíl za sezónu
2006/2007.

Úspěšný reprezentant se žení
Jeden z nejúspěšnějších sportovců Města Podivína a člen Sokola Podivín Robin
Svačina (23let ) končí mládenecký život a vstupuje do stavu manželského. Své „ano“
řekne v sobotu 30. června snoubence a nastávající ženě Janě Novákové (20) v chrámu
páně ve Vacenovicích. Robin tak uzavírá první etapu svého života a otevírá etapu druhou
neméně důležitou a zodpovědnou.
Rostislav Svačina, vedoucí oddílu
•Inzerce • Inzerce • Inzerce • Inzerce • Inzerce • Inzerce •
• Prodám malou míchačku. Již nepotřebuji. Cena 400,− Kč.
Tel: 728 471 625
• Prodám 15 kusů dřevěných plotových polí. Cena dohodou, nutno
vidět.
Tel: 606 577 011, Marie Radvanovská, Podivín 316
15

Podivínský

zpravodaj

Podivínský zpravodaj
Vydává MĚSTO PODIVÍN • Sestavuje redakční rada, zodp. redaktor R. Mildnerová, zástupce ZR Mgr. Lenka Nedělová
Adresa redakce: Městský úřad Podivín, PSČ 691 45, nám. Masarykovo č. 180 • Registrační číslo: MK ČR E 11611
Příspěvky jednotlivých autorů jsou v původním znění • Počet výtisků 1 150 ks • NEPRODEJNÉ − ZDARMA • Tisk Adámek, Břeclav
16

