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VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN

Pohled do zahrady

Je no c. T mavá n oc , kterou kráčí vítr
a hladí listy stromů. Ty se ve větru chvějí
a šustí, jako by na mě volaly. Tráva, která je
pokryta tmou a rosou, v té tmě vypadá jako
obrovské lány pralesů, v nichž žijí brouci
honící se za potravou jako divá zvířata.
Můj pohled zabloudí nahoru na jasnou
hvězdnou oblohu. Vidím tu spoustu hvězd,
které na mě blikají jako oči ve tmě. Říkám si,
jaké to tam nahoře asi je … Na obzoru vidím
velké stromy, které vypadají, jako by tu už
přežily sto let. Majestátně stojí a v tichu noci

naslouchají, co se všude děje. Vypadají jako
starci, kteří jen přemýšlí a už nic od života
nečekají. Zato měsíc, který jako hlídač oblohy
stráží klid noci, dává svou září najevo, že je
v tuto chvíli na obloze vládcem on.
Náhle se z dálky ozvalo dunivé hřmění
a na parapet zaťukaly první kapky deště.
Tisíce kapek dopadají na zem a tiše šeptají
jako hlas tisíců lidí.
Pomalu přivírám okno a do spánku mi
ještě v uších zní šepot noci.
Tomáš Mačica, 8. B
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Informace z X. zasedání
Zastupitelstva města Podivína, která se konalo
dne 10. 6. 2004

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
v Podivíně

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění
úkolů zastupitelstva města č. IX ze dne 11.03. 2004.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí a schválilo bez výhrad prezentaci projektu
na obnovu veřejné zeleně Masarykova náměstí v Podivíně dle projektové dokumentace
předložené manželi Krejčiříkovými.
Zastupitelstvo města hlasováním schválilo změny v Obecně závazné vyhlášce č.
3/2003 o místních poplatcích a to takto :
1. čl. 15 odst. 1 písm. e) odrážka třetí – zrušení
2. čl. 15 odst. 1 písm. j) z původních Kč 20,−/m2/den na Kč 10,−/m2/den
3. čl. 15 odst. 1 písm. g) odrážka druhá – z původních Kč 5,−/m2/den na Kč 2,−/m2/den
Výše uvedené změny budou upraveny v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2003 o
místních poplatcích formou dodatku č. 1.
Zastupitelstvo města projednalo návrh závěrečného účtu Města Podivín za rok
2003, který byl zveřejněn na úřední desce v termínu od 26.04. 2004 do 21.05. 2004.
Zastupitelstvo města uzavřelo projednání Závěrečného účtu Města Podivína za rok
2003, jehož součástí je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením Města Podivín za rok 2003, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo města hlasováním schválilo mimořádnou finanční pomoc na
zabezpečení Lékařské služby první pomoci pro děti ve výši Kč 40.513,− za předpokladu,
že finanční pomoc za každou obec odsouhlasí zastupitelstva všech obcí a měst
spadajících do správního obvodu Města Břeclavi.
Zastupitelstvo města hlasováním schválilo zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové
organizace Základní škola Podivín na rok 2004 o Kč 41.834,− .
Zastupitelstvo města Podivína hlasováním schválilo bez výhrad Rozpočtové
opatření č. 1.
Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení veřejné nabídky na prodej nepotřebného
materiálu v majetku města dle předloženého seznamu.
Zastupitelstvo města schválilo uzavření smluv o poskytnutí půjčky z Bytového
fondu Podivín dle doporučení stavební komise.
Zastupitelstvo města hlasováním neschválilo výstavbu větrného parku v k.ú.
Podivín.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru při
kontrole startovacích bytů na ulici Palackého č.p. 401 v Podivíně.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu rady města o vyhlášené veřejné
nabídce na pronájem volných bytů v lokalitě Újezd
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Břeclav
ve městě Podivíně za období únor, březen, duben roku 2004.
Zastupitelstvo města hlasováním rozhodlo ponechat výši měsíčních odměn členů
zastupitelstva města na současné výši a schválilo postup při odměňování zastupitelů
dle vládního nařízení č. 337/2004 Sb. s platností od 01.06. 2004.

O rozhlase
Řada z vás si jistě všimla, že podle hlášení místního rozhlasu si
můžete nařídit hodinky. Město zrušilo starou a již nevyhovující
rozhlasovou ústřednu, jejíž stav a způsob obsluhy nedovoloval hlášení
v pravidelnou dobu. V současné době je hlášení připraveno v průběhu
pracovní doby, namluveno “do počítače” a ten se již o vše ostatní v
určený čas postará. Jediným drobným nedostatkem je to, že město
nemá v současné době CD nosiče s kvalitními nahrávkami hudby, která
by předcházela hlášení. Proto ony pokusy, které nyní posloucháte. I to
však bude v brzké době odstraněno a tak mimo kvalitní a ve stejnou
dobu vysílané hlášení si budete moci poslechnout i stejně kvalitní hudbu.
Znovu upozorňuji na pravidelné zkoušky jak sirén, tak i napo−
jení záchranného systému hlášení na místní rozhlas, kdy zkouška
probíhá a bude i nadále probíhat každou první středu každého
měsíce od 12.00 hodin po dobu dvou minut.
starosta

O penězích pro podnikatele
Vstupem do EU je možné začít žádat o dotace s operačních programů, které
evropské společenství finančně podporuje. Jedná se zejména o operační program
MMR na podporu malého a středního podnikání ( SROP). Tento program umožňuje již
zavedeným a života schopným podnikatelům čerpat v případě jejich rozvoje 48%
uznatelných nákladů ze zdrojů EU. Jednou z hlavních podmínek je vytvoření nejméně 2
nových pracovních míst. Pokud se ve vašich obcích a městech nachází podnikatelé,
kteří by měli o tuto dotaci zájem,mohou se obrátit na naši kancelář, kde jím sdělíme
podrobnější informace jakfinanční pomoci dosáhnout. Věříme, že podpora těmto
drobným podnikatelůmpřispěje ke snižování nezaměstnanosti v našich postižených
regionech.
Ing. Vladimír Mackrle, ředitel kanceláře vládního zmocněnce pro Jihomoravský kraj
Štefánikova 28, 695 01 Hodonín, Tel. 518 398 446, E−mail: drajan mmr.cz
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Ve dnech 11. a 12.června 2004 proběhly v zemích EU volby do Evropského
parlamentu, v našem městě s následujícími výsledky:
celkový počet voličů
2320

počet volících
519

% volících
22,37

Pořadí podle stran:
ODS
52
29,29
KSČM
133
25,63
KDU−ČSL
74
14,26
SNK sdružení nezávislých
a Evropští demokraté
40
7,71
ČSSD
36
6,94
NEZÁVISLÍ
19
3,66
Strana zelených
16
3,08
Zbývající strany, volené v Podivíně, dosáhly výsledků od 1,35 do 0,19 procent.
Poděkování patří všem zaměstnancům Městského úřadu za kvalitní přípravu
volebních místností. Pochvalu si zaslouží pracovnice školní jídelny, které se
postaraly o občerstvení členů volebních okrskových komisí. Mimořádný dík patří
paní Marii Vinklářové, Jitce Vondráčkové, Vlastě Machovské, Ludmile Švestkové,
Libuši Huňové, Martině Opluštilové, Vlastě Michlovské, Blance Kostrhunové,
Boženě Hájkové, Ernestíně Ustohalové, Blance Marešové, Heleně Jordánové, Marii
Rotterové a panu Aloizi Jankó − členům obou volebních okrskových komisí, kteří
se zasloužili o důstojný průběh voleb a zpracování jejich výsledků, které bylo
ukončeno v pondělí v 02.30 hodin ráno.
Děkuji
Stanislav Machovský, starosta

O činnosti městské policie
Od 1.2.2004 se pohybují našim městem příslušníci Městské policie
Břeclav, kteří na základě veřejnoprávní smlouvy vykonávají pro Podivín
službu, jež byla detailně popsána v minulém čísle PZ. Pohled na význam
této činnosti je /tak jako u všeho, co může a nemusí přinést užitek/ různý.
Od vyloženě skeptického až po lehce optimistický. Jedni tvrdí, že je to
bič pouze na ty, jejichž přestupky jsou zanedbatelné a ti druzí, že by
potřebovalo přitvrdit.
Plán činnosti je zpracováván do 25. dne předchozího měsíce na měsíc
následující. Jsou zde zohledněny požadavky zastupitelů, radních a
samozřejmě všech ostatních občanů města.
Dosavadní kontroly byly zaměřeny na zábor veřejného prostranství
a vyměření poplatků z něho, dodržování zákazového a příkazového
značení místních komunikací, zajišťování dopravní bezpečnosti na
průjezdových komunikacích /Pod branou, Úlehlova/, dodržování veřejného
pořádku v případě konání kulturních a jiných akcí, kontrolu asociálního
chování některých občanů města, odchyt volně pobíhajících psů. Jedna
z kontrol byla a bude znovu provedena ve spolupráci s Policií ČR a to na
příjezdových státních komunikacích ve směru od Břeclavi, Lednice a
Rakvic.
Vzhledem ke krátké době činnosti policie v Podivíně není zatím
možné objektivně zhodnotit dosavadní výsledky a přínos městu. Toto
bude provedeno a zveřejněno v následujícím čísle PZ.
Žádám všechny občany města, aby své případné připomínky či
požadavky na zkvalitnění práce Městské policie působící v Podivíně
uplatnili u starosty města tak, aby mohly být zapracovány do plánu
činnosti.
starosta
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O splněných investičních akcích pro rok 2004

SEPARACE ODPADÙ

Z plánovaných akcí na rok 2004 již byly splněny:

Základní škola
1/ rekonstrukce šaten – z původní dílny školníka, cvičné kuchyně a skladu učebnic
byla nově instalována šatna převážně pro druhý stupeň. Byla osazena novými replikami
starých oken, replikou staré dlažby a replikami vstupních a výstupních dveří. Vybavena
byla šatníkovými skříněmi pro každého jednotlivého žáka.
2/ cvičná kuchyně a sklad učebnic a archiv – tyto místnosti byly přesunuty do míst,
které dříve narození znali jako tělocvičnu a ti mladší jako nové dílny. Byla zde provedena
celková stavební úprava, rozvod elektřiny, osazení dveří a kuchyňské linky, rekonstrukce
osvětlení a podlah.
3/ rekonstrukce kanalizace – původně byla plánována na letní prázdniny, ale vzhledem
k možnému nárůstu nákladů kvůli zvýšené dani z přidané hodnoty byla provedena
ještě v měsíci dubnu. Odkanalizována byla tedy nejenom nová kuchyně a jídelna, ale
byly také propojeny svody ze střech a byl vyměněn hlavní kanalizační tah vedoucí od
kuchyně pod svahem školního hřiště až do uličky mezi školou a Krčkovým.
4/ osvětlení v učebnách – byla provedena výměna starých zářivkových svítidel na
nové a úspornější.
5/ dílna školníka – byla přesunuta do jiné místnosti, opatřena byla sanačními omítkami,
replikou nového okna a nově vymalována

Školní jídelna
1/ rekonstrukce, o níž jsem podrobně psal v minulém čísle PZ proběhla v měsících
březnu a dubnu tak, aby bylo využito všech prázdninových dnů a stavba byla ukončena
ještě před zvýšením daně z přidané hodnoty. Došlo tak k úspoře 14% finančních
prostředků na akci v celkové hodnotě /včetně shora jmenovaných rekonstrukcí na ZŠ/
4 milionů korun. Za slovem rekonstrukce se skrývá kompletní stavební úpravy školní
kuchyně včetně skrytých vad na kanalizaci, rozvodu vody a elektřiny /závady se objevily
až po bouracích pracech/, úplná výměna vzduchotechniky, topení a zařizovacích
předmětů, oken, dveří, dlažeb a obkladů, přesuny samotné jídelny do prostorů bývalé
šatny, sociálního zázemí pro kuchařky, kancelář vedoucí kuchyně a nekonečné množství
dalších prací, které nelze vyjmenovat. A to vše pod přísným dohledem pracovníků
Národního památkového ústavu Brno, referátu regionálního rozvoje Břeclav,
hygienického dohledu a všech dalších institucí, které pouze nařizují jak ano a jak ne má
být všechno provedeno.
2/ obslužný chodník a rampa ke školní kuchyni byly dokončeny také ještě do konce
měsíce dubna.
3/ s těmito pracemi spojené úpravy terénu okolo − doplnění černice na svahy hřiště,
výsadba trávníků a úprava běžeckého oválu – byly již společnou prací dodavatelské
firmy, pracovníků ZŠ a ŠJ a města.
Stanislav Machovský

1. DO BÍLÉHO PRÙSVITNÉHO PYTLE PATØÍ:
- lahve PET od nápojù /bílé, zelené, modré/
- obalová igelitová folie
!! Ostatní plastové obaly
/kelímky od másla, jogurtù, sýrù, majonéz, tukù, láhve od
èistících prostøedkù, amponù, aviváí, Jar, Pur .../ odlote do
popelové nádoby !!
2. DO MODRÉHO PRÙSVITNÉHO PYTLE PATØÍ:
- papír
!! MÌSTO PODIVÍN BUDE VE SBÌRNÉ DNY /KADÝ
POSLEDNÍ PÁTEK V MÌSÍCI/ SVÁET POUZE TY PYTLE,
KTERÉ OBÈAN OBDREL PØI ÚHRADÌ POPLATKU,
PØÍPADNÌ TY, KTERÉ OBDRÍ VÝMÌNOU ZA PYTLE
VYTØÍDÌNÉ. JINÝ NE VÝE UVEDENÝ ODPAD
ULOENÝ DO JINÝCH PYTLÙ NEBUDE ODEBRÁN !!

O veøejné zeleni
V plánu investic na rok 2004 byla mimo jiné údrba veøejné zelenì
a výsadba odpoèinkových parkù ve mìstì.
V rámci údrby byl proveden postøik vech katanù ve mìstì proti
klínìnce. Byla provedena údrba korun stromù na ulici Revoluèní. Provádí se pravidelné odstraòování náletových døevin v intravilánu obce. Dále
dolo k poøezu nìkterých stromù, které ohroovaly chodce a uivatele
místních komunikací. Dokladem toho, v jakém stavu a jak nebezpeèné
mohou být nìkteré pøestárlé stromy, byly topoly na spojce mezi ulicí Pod
branou a Frutou, kde nìkteré z nich drely pouze silou vùle.
Obnovy se doèkal Tyrùv sad, který byl na základì zastupitelstvem a
irokou veøejností schváleného projektu zrekonstruován.
Stejná situace je i u parku u Jednoty na ulici Sokolská, kde stejnì
jako v pøedchozím pøípadì dolo k výsadbì vìtího mnoství stromù ne
bylo odstranìno.
V podzimním období dojde k úplné rekonstrukci parku Hliníky, která
byla sice plánována na jaro letoního roku, ale vzhledem k objektivním
potíím ji nebylo moné zahájit.
Ve stejné dobì probìhne úprava okolí kostela sv. Petra a Pavla, jeho
rekonstrukce bude ukonèena v mìsíci srpnu a záøí. Projekt, který je na
tuto akci ji zpracován, byl pøedloen místní firmì p. Jaroslava vece /
který je zpracovatelem obou ji hotových parkù Tyrova sadu a u Jednoty/
Na X. zasedání byl pøedloen ke schválení rozíøený projekt na
prostranství Masarykova námìstí, který vychází z poadavkù a
pøipomínek jak odborných komisí, tak i samotných obèanù mìsta.
Schválený projekt bude dokumentem potøebným k zajiování financí
z dotaèních titulù státu.
St. Machovský

O bankomatu
V minulém čísle Podivínského zpravodaje /dále jen PZ/ jsem psal
o jednání s ředitelem České spořitelny ve věci instalace bankomatu
v našem městě. Uvádím část odpovědi k uvedené tématice:
“ Vážený pane starosto,
výběr vhodných lokalit pro umístění bankomatů probíhá průběžně. Mezi
místa, kde bychom rádi umístili toto zařízení patří také město Podivín a to
vzhledem ke své blízkosti lednicko – valtického areálu. V krátkodobém
časovém horizontu však tato investice nebude ze strany České spořitelny
realizována.”
Poslední věta citace mne vedla k rozhodnutí, že město věc projedná
i jinými ústavy, které mohou tuto službu poskytnout.
starosta
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Školní hřiště
Městský úřad Podivín oznamuje, že školní hřiště
bude v průběhu hlavních školních prázdnin otevřeno
pro děti 6−15 let denně od 7 do 21 hodin.
Návštěvníci jsou povinni řídit se pokynů provozovatele a
kustodů areálu.
1. Každý účastník vstupující do sportovního areálu je
povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření,
aby nedošlo k úrazu.
2. Vstup na školní hřiště je na vlastní nebezpečí,
v případě úrazu nebo zcizení osobních věcí se

3.
4.
5.
6.

zpravodaj
bolestné nebo náhrada škody neuplatňuje z pojistky
provozovatele.
Udržujte čistotu a pořádek, neodhazujte papíry a
odpadky na zem, neničte sportovní zařízení hřiště.
V případě poškození vybavení hřiště, odpadkových
košů nebo budovy školy bude provozovatel
požadovat finanční náhradu.
V celém areálu platí přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ,
KONZUMACE ALKOHOLU, UŽÍVÁNÍ DROG a
rozdělávání ohně.
JE ZAKÁZÁNO :
ničit a přelézat ploty, do areálu vstupovat jinak než
hlavním vchodem; jezdit na kole; vstup a volné

Sportovní areál na školním dvoře
Při návrhu rozpočtu města na letošní rok se mezi
výdaji objevila položka – “Projekt na školní hřiště“.
To proto, že dnešní stav školního hřiště neodpovídá tomu,
jak by mělo hřiště vypadat na počátku 21. století.
Rada města proto navrhla jeho rekonstrukci,
přičemž pro letošní rok se počítá s vypracováním projektu
na nový sportovní areál na školním dvoře. Společně
s vedením školy provedlo průzkum mezi žáky ZŠ, kteří
vyjádřili své představy o nové podobě školního hřiště
pomocí vlastních projektů.
Z více jak 21 projektů je patrné, že dětem není dnešní
stav lhostejný a přály by si, aby tento prostor nesloužil
jenom sportu, ale i dalším aktivitám. To ostatně vyplývá
i z počtu návrhů jednotlivých částí navrhovaného areálu.
Např. :
20 x − fotbalové hřiště (anglický trávník, branky, čáry)

18 x − ohniště (stůl, lavičky)
16 x − dětský koutek (průlezky, houpačky....)
13 x − volejbalové hřiště
12 x − altánek s lavičkami
12 x − basket (streetball)
12 x − běžecký ovál (gumový povrch nebo tartan +
čárování)
10 x − doskočiště pro skok do dálky,
atd.
Z celkem 40 navrhovaných součástí sportovního
areálu v dětských projektech je patrné, jak je daný
problém aktuální a co dětem nejvíce chybí jak na školním
hřišti, tak i ve městě samotném.
Je chvályhodné, že se mezi těmito návrhy objevily
nejen plány na tenisové hřiště, bazén s tobogánem, kužel−
ky, stolní tenis, mety na bassebal, lezecká stěna, písečný

pobíhání psů; odkládat a úmyslně rozbíjet skleněné
lahve, jejichž střepy mohou ohrožovat zdraví; vylézat
po hromosvodech a okapech na střechy budov;
7. Hra a činnost dětí do 6 let je dovolena jen pod
dohledem dospělé osoby.
8. Pískové doskočiště pro skok daleký udržovat
v bezpečném stavu, nezanášet předměty, které
ohrožují zdraví (sklo, kameny).
Při porušení pravidel tohoto provozního řádu má kustod
hřiště, nebo jiný zástupce provozovatele právo vykázat
návštěvníka z areálu školního hřiště.
Všem uživatelům hřiště přejeme příjemný pobyt a
pěkné sportovní zážitky.
plac na petang, hip−hop plácek, bufet a pod. , ale i potřeb−
né a praktické věci jako např. odpadkové koše, lavičky,
voda na osvěžení, osvětlení, přístup na hřiště i po výuce
nebo pokusné políčko.
Nelze zapomenout i na návrh na výstavbu skutečné
tělocvičny, která by nahradila naprosto nevyhovující
prostor pro tělocvik, nacházející se v přístavbě školy.
Z celé akce je zřejmé, že dětem není lhostejný
stávající stav hřišť a míst pro využití jejich volného času.
Je dobře, že dětská fantazie umožňuje přemýšlet nad
věcmi veřejnými, které budou v budoucnu sloužit hlavně
pro školáky. V návrzích se promítají skryté sny a představy
o místě, na kterém by chtěli trávit jak čas během výuky,
tak i svůj volný čas.
Detailní výsledky a nejlepší práce budou zveřejněny
na školních nástěnkách a nejlepší projekt bude na konci
roku odměněn cenou města Podivína.
Ing. Petr Průdek
místostarosta

Okénko z mateřské školy
Mateřská škola v letošním roce uspořádala pro
děti spoustu činností. Mimo běžné denní činnosti, to
byly i akce sezónní, tradiční i zcela nové:
Září
Den otevřených dveří pro všechny rodiče
nově přijatých dětí
Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Divadelní představení “Jak se ježek učil
latinsky”
Fotografování
Návštěva Výstavy exotů
Divadelní představení “Žádný strach”
Maňáskové divadlo “Jak krtek zachránil
vránu”
Mikulášská nadílka
Předvánoční besídky
Pořad na téma zima a vánoční zvyky
“Tetiny”
Návštěva učitelky ZŠ v MŠ
Zimní radovánky na svahu

Únor

Divadelní představení “Jak šel kocourek
do světa” z divadla
Radost
Návštěva předškoláků v ZŠ

Březen

Zápis do MŠ spojený s Dnem otevřených
dveří

Duben

Fotografování
Výlet do Lednice

Květen

Plavecký výcvik předškoláků v plavecké
škole Delfín Břeclav
Divadelní představení “Anička Motýlka a
skřítek Pidiřvoun”
Besídky pro radost

Červen

Oslava MDD “Skákací hrad”
Maškarní rej
Rozloučení s předškoláky
Výstava fotografií a dětských prací
Lucová A

My jsme malí muzikanti

Je tu opět konec školního roku . . .
a s ním konec dalšího roku
Léčíme panenky
činnosti našeho tanečního
krůžku.
Letos se rozrostla naše mladší kategorie, kterou navštěvovalo 15 dětí. Starší kategorii
navštěvovalo12 dětí. Svými krátkými představeními jsme zpestřili některé z našich
akcí.Protože děti letos byly velmi pilné a poctivé, dostaly na ukončení tohoto školního roku
malý dárek. Byl jím jednodenní výlet do Šiklova mlýna, který se konal 6.6.2004.I když ještě
v sobotu počasí vůbec nenasvědčovalo tomu, že by se nám výlet mohl podařit, přece jen si
počasí dalo říci a přispělo k bezvadně strávenému dnu. V Šiklově mlýně byl pro děti, nejen
naše, připraven bohatý program, kterého jsme se samozřejmě také zúčastnili. Mimo jiné se
vyplňoval i kvíz. Naše skupina se dostala do finále mezi 5 nejlepších. Vylosováni jsme
nebyli. Prezentovali jsme se však na výbornou, neboť i při závěrečném koncertu Maxim
Turbulenc , jsme měli jednoho odvážlivce, který vystoupil na pódiu.
Ještě bychom chtěli poděkovat vedení Základní a Mateřské školy Podivín za velmi
vstřícné jednání během celého školního roku.
Dětem krásné prázdniny a všem ostatním krásnou dovolenou přeje vedení tanečního
krůžku.
“Ratolest”
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JANOHRAD
X N Í 2004
Přelom července a srpna se stává již
tradičně dobou konání hudebního festivalu
na Janohradě. Pro letošek jsme použili nový
název, který by měl být originální značkou i
logem festivalu, vymyslel ho Pavel Švec a je
složeno ze dvou slov (Janohrad a hraní –
zkrátka “Janohraní”).
Pořadatelem tohoto festivalu je opět
město Podivín a čas konání pátého ročníku
připadlo na pátek 30. a sobotu 31. července.
Čas konání v pátek od 19.00 do 24.00 (folková
scéna) a v sobotu od 18.00 do 01.00 (country
scéna).
Vzhledem k úspěchu loňského ročníku
a známosti festivalu mezi muzikanty jsme si
mohli letos dovolit pozvat skutečně kvalitní
obsazení.
V pátek bude jistě největším tahákem
Brněnská folková kapela Kamelot s Roma−
nem Horkým. Písně jako Zachraňte koně,
či Honolulu jsou všeobecně známé. Kapela,
která vydala během 22 let své existence
15 desek, z toho 9 zlatých a 3 platinové
zahraje na závěr večera.

Další hvězdou večera bude zpěvačka a
kytaristka Eva Henychová, která je na naší
hudební scéně mimořádnou hvězdou, která
ve svých písních mluví o své výpovědi
o světě.
Nejúspěšnější kapelou pátečního večera
v loňském roce byla břeclavská Rovnátka.
V pozměněné sestavě vystoupí i letos a
věřím, že se stejným, nebo s ještě větším
nábojem strhnou publikum.
T uto páteční sestavu doplní břeclavští
Yantaři se zpěvačkou Terezou Létalovou a
podivínská folk−rocková Sanitka s Daliborem
Klusáčkem.
V sobotu se nebe nad Janohradem
rozjasní opět hvězdami, vždyť zde vystoupí
Robert Křesťan s Druhou Trávou. Robert
Křesťan je pojem, který nepotřebuje
komentář, vždyť písně jako Víla, Ještě jedno
kafe, ale především Panenka nechybí
v žádném trempském, vodáckém, ani jiném
zpěvníku.
Když jsem u těch zpěvníků, tak další
kapela Pacifik s Tony Linhartem je country

legendou. Bez jejich písniček jako Širý proud,
Velrybářská výprava, Mississippi blues se
neobejde žádný táborák.
Z podobného soudku (bluegrassového)
jako Druhá tráva je kapela Drive, hrající
moderní bluegrass. Skvělý banjista Martin
Stehlík a výrazný vokál Veroniky Němeč−
kové řadí tuto kapelu mezi nejlepší v tomto
žánru u nás.
Zahájení festivalu bude v režii tradičního
účastníka brněnského Zimouru, který
vystoupí netradičně společně s podivínskými
Peřejemi.
A nakonec všemu nasadí korunu králo−
véhradecká recesistická country and western
kapela Lokálka, která letos oslaví 30 let
od svého vzniku. Vše co bylo za celý festival
řečeno a zpíváno vážně tato kapela postaví
na hlavu a ve své show zparoduje.
Tato kapela složená z úctyhodných
kmetů, jak řekl Pavel Švec: “Byl jsem ještě
parťákem na písku, když Lokálka začala
hrávat”. Frontman Lokálky p. Václav Souček
řekl: Romanu Horehleďovi, který pro festival
vystoupení Lokálky připravuje: “jestli se
dožijeme, tak určitě přijedem”.
Z původně amatérské přehlídky se v le−
tošním roce definitivně stane profesionální
záležitost. Co doufám zůstane, tak je pohoda,
příjemná atmosféra, dobrá nálada a spoko−
jenost všech návštěvníků festivalu. Věřím,
že každý si z široké žánrové nabídky vybere
to svoje a bude odcházet z Janohradu 1. srpna
ráno spokojen.
Uděláme pro to po pořadatelské stránce
maximum a festival se uskuteční za každého
počasí. Ale věřím, že i to počasí bude též
moudré a pod hvězdným nebem budou zářit
na Janohradě hvězdy folku a country.
Za pořadatele Vás zve
Martin Rybka

Krátce z èinnosti
Sdruení zdravotnì postiených místní organizace v Podivínì
organizuje pravidelnì jedenkrát v mìsíci koupání v lázeòském
bazénu v Luhaèovicích. Dne 20.5. spojilo koupání spolu
s návtìvou zoologické zahrady ve Zlínì, která je poloena do
krásného lesnatého prostøední, ale velmi rozsáhlá a èlenitá. Proto
bylo pro mnoho úèastníkù nároèné a obtíné celou prohlídku
absolvovat a obsáhnout Druhý zájezd se konal 27.5., kdy se jelo
opìt dvìma autobusy do Ronova pod Radhotìm. Tam jsme
navtívili skanzenové mìsteèko s podrobným výkladem
prùvodcù. Po prohlídce a odpoèinku jsme pokraèovali na
Pustevny, kde zdatnìjí podnikli tùru na Radegast, ostatní
obdivovali krásu Beskydských vrchù. Ve pøi krásném poèasí,
take se oba zájezdy vydaøily. V jednání je uskuteènìní
pìtidenního rekondièního pobytu v oblasti Vysoèiny, a to
v zaøízení Podlesí. Tento pobyt je plánován na poslední týden
v srpnu nebo první týden v záøí. Podrobnìjí informace budou
známy koncem èervna. Pøejeme vem èlenùm a spoluobèanùm
pìkné letní poèasí a pøíjemnou dovolenou.
Petr Radvanovský

Mé narozeniny
V té naí hlavní ulici
kvetou teï krásnì katany,
ptáci na nich své písnì zpívají
a vèelièky kolem nich létají.
A já v tento krásný èas
slavím s dìtmi svých sedmdesát,
nenaøíkám, e pryè je mládí,
vdy astni mùou být i starí
a kadý vypadá tak, jakou má dui!
Co mladých dneska je,
co smutek v oèích mají,
neví jak naloit se ivotem
a znudìnì se tváøí.

Vdy víno kvalitní se hodnotí,
jen podle stáøí,
a èím je roèník starí,
tím vìtí cenu má a je draí,
a pije se jen k nìjaké pøíleitosti.
Jen jedno vak mrzí mne,
e tanèit mnì u nelze,
tak ráda tanèila jsem, tak lehce
a e ji nebudu, mnì vìøit se nechce.
Nevadí, vak est vnukù mám,
ti odtanèí to v hody za mì,
jen staèilo mnì ku tìstí vidìt je,
e nejen v práci, ale i v tanci si vedou
zdatnì.
Milada Marková.
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PODIVÍNSKÁ CHASA
VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ

KROJOVÉ HODY
kter
kteréé se uskuteční 3. a 4. července 2004
Hrát bude DH

ZLA
ŤULKA
ZLAŤULKA

KROJOVÉ HODKY
kter
kteréé se uskuteční 10. července 2004
Hrát bude

DH LÁCARANKA

zpravodaj

Podivínská chasa vechny srdeènì zve na

tradièní Krojové hody

které se konají 3. a 4.èervence 2004. Hrát bude DH Zlaulka.
Stárci: Svatopluk Høebaèka  Martina Floriánová
Frantiek Jurá  Veronika Vìníková
Sobota 3.7.2004: Zaèátek v 9.00 hod. mí svatou v kostele sv.Petra a Pavla,
po té prùvod mìstem a poloení kytic k pomníkùm  14.00 hod. sraz u
I. stárka na ulici tefanikové  14.30 hod. prùvod ulicemi tefanikova,
Bratislavská, Zahradní a Úlehlova k I. stárce. Pak bude prùvod pokraèovat
ulicí B. Nìmcové k panu starostovi. Odtud pak ulicí Husovou a Havlíèkovou
na hodové sólo pod máju.
Nedìle 4.7.2004: 13.00 hod. sraz muákù v Besedním domì  14.00 hod.
sraz krojované chasy u II.stárky  14.30 hod. pøíchod muákù k II. stárce
na ulici U mlýna. Potom prùvod pøes Masarykovo námìstí, a ulicemi
Komenského, Palackého a Havlíèkovou na hodové sólo pod máju.
Souèasnì jsou vichni zváni i na

tradièní Krojové hodky

které se konají 10. èervence 2004. Hrát bude DH Lácaranka.
14.30 hod. sraz u Cyrilky. Prùvod pak pùjde ulicemi Komenského,
Palackého, Nerudovou a Drustevní na hodové sólo pod máju.

Setkání YMCA−skautských oddílů aneb stříbro putovalo do Podivína
O víkendu 28.−30. května se u obce Březník v údolí řeky
Oslavy potkalo hafo moc lidí ze všech možných
i nemožných koutů Moravy. Vyjádřeno čísly: 78 lidí,
6 oddílů (Podivín, Břeclav, Silůvky, Hustopeče nad
Bečvou a Brno). Pro vás nezasvěcené uvádíme několik
základních informací co a jak, abychom vás neodradili
hned zpočátku našeho skromného příspěvku. Hlavní
příčinou vzniku této akce bylo, abychom se všichni se
všemi seznámili a prověřili těžce nabité znalosti.
Na místo konání jsme dorazili v pátek kolem sedmé
hodiny. Vybalili jsme řízky od maminek a v klidu
povečeřeli. Hned poté jsme zkontrolovali sociální
zařízení a rozhlédli se po okolí. Asi za půl hodiny zavelel
náš vůdce, že je čas stavění našich příbytků a chystání
tábořiště. Postavilo se pět stanů a jeden přístřešek
(pro názornost velká plachta zavěšena do tvaru A) a
naši silní hoši nachystali ohniště a dřevo. Když byla
všechna práce hotova, venku se pomalu smrákalo.
A jelikož nás čekal perný den, zalezli jsme si
do spacáků a tiše (někteří hlasitě) oddychovali.
Ráno jsme vstali kolem sedmé, nasnídali se a
vedoucí vyrazili na svá stanoviště. Družiny (skupiny
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dětí) se dozvěděly svá pořadí a po 15 minutách vyrá−
žely vstříc dobrodružství. Čekalo je celkem 9 stanovišť,
kde se musely poprat s různými problémy. Jenomže
to nebylo tak jednoduché! Na startu byla vyvěšena
mapa okolí se zakreslenými stanovišti, která si sou−
těžící zakreslili do map vlastních. Pro jistotu měli ještě
busolu, povinnou výbavu (šátek, uzlák, papír, tužku,
KPZ) a svačinku. Jakmile přišel jejich čas, mohli zahájit
svou cestu.
Pokud se dobře zorientovali, zanedlouho dorazili
ke stanovišti číslo 1. Tam je čekali skauti ze Silůvek a
nelehký úkol: Každý člen musel rozdělat oheň a přepálit
lanko. Úkol byl omezen limitem 15 minut, aby nedošlo
k velkému zdržení (pro některé bylo i 15 minut málo).
Výsledky byly družinám zapsány do startovacích listin,
které měly stále při sobě. Pak se vydaly opět na cestu.
Na druhém stanovišti zachránily zraněného a pokra−
čovaly dále až k řece. Tam je čekal třetí úkol: Překonat
rozbouřený vodní živel po laně po francouzském způ−
sobu. Mladší kategorie v závěsu. Někteří zajásali, jiní
zaplakali. Další stanoviště byly azimutový závod,
poznávání pochodových značek, Kimova hra (test
krátkodobé paměti), slalom na kánoích (někteří si i za−
plavali), odhady výšky a vzdálenosti a nakonec
přírodovědný kvíz. Čas příchodu družin byl mezi šestou
a osmou hodinou večerní. Povečeřeli jsme výborný
guláš a vlahý večer jsme strávili za zpěvu a zvuků
kytary u ohně. Jakmile nám začaly padat víčka,
postupně jsme se odebírali k spánku. V neděli jsme
se vyspali do růžova. Poklidně jsme vykonali hygienu
a posnídali na sluníčku. Asi od 9 do 11 se hrála
hromadná hra Hloupý Honza. Každý z nás byl hloupý
Honza a snažil se vysvobodit krásnou princeznu
(motivace byla vyšší u chlapců, jelikož holky si ne−
prosadily boj o prince)… O půl dvanácté jsme nastoupili
ve skautských krojích a proběhlo slavnostní vyhlášení
výsledků. V kategorii dívky se na prvním místě umístilo
Brno, 2. Podivín a 3. byly holky z Břeclavi. V kategorii
chlapců bylo pořadí následující: 1. Břeclav, 2. Podivín
a 3. Silůvky. A tak jsme domů, do Podivína, dovezli
dvě stříbrné medaile – úspěch větší než na olympiádě!
Odpoledne jsme zamáčkli slzičky a vydali se vstříc
svým domovům…
Za 12. YMCA skautský oddíl Žlababa

Pěkné prázdniny pro vaše děti
YMCA T.S. neziskové občanské sdružení
pro děti a mládež připravilo již po čtrnácté letní
chatový tábor Kláskův mlýn.
Tábor v krásném, lesnatém údolí říčky Želetavy,
pět km od Vranovské přehrady u Police u Jemnice,
koupání ve vlastním plaveckém bazénu.
V táboře je 144 dětí od 8 do 14 let, 25 dobro−
volných, kvalifikovaných a obětavých vedoucích
starších 18 let a 10 osob kuchyňského a zdravot−
nického personálu. Ubytování je ve čtyřlůžkových
chatách, k programu slouží několik hřišť, bazén a
klubovny pro špatné počasí.
Cena 3200 Kč. V ceně je společná doprava
z Brna, strava 5x denně, ubytování v chatkách, úra−
zové pojištění, výlety, režie tábora.
Patnáctidenní turnus v době od 1. 8. − 15. 8. 2004
Bližší informace rádi sdělíme nebo zašleme.
YMCA T.S., tábory pro děti, Sovinec 26,
639 00 Brno, tel/fax: 543 232 131.
Informace rovněž na: www.taboryprodeti.cz
email: prazdniny@taboryprodeti.cz.
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ŽIVOT ŠKOLY
Čas nezadržitelně letí. Zdá se, že to není tak dávno, kdy naši žáčci po dvouměsíčních prázdninách opět vstupovali s mírně posmutnělým
výrazem ve tváři do školy … a další školní rok je skoro za námi.
Také v letošním školním roce jsme Vás o tom, co zajímavého se ve škole dělo, průběžně informovali v Podivínském zpravodaji. Zbývá
tedy poslední ohlédnutí za letošním školním rokem. Jaký byl?
8) Výměna oken ve třídě pro prvňáčky
Změny v pedagogickém sboru
Stavební úpravy naší školy
9) Oprava kanalizace v “nové budově”
10) Zakoupení šatních skříněk pro žáky
V tomto školním roce pracovalo na naší
Také v letošním školním roce byly do moder−
11) Solární panely pro ohřev vody a výrobu el.
škole 24 zaměstnanců, z toho 18 pedagogic−
nizace a opravy interiéru školy vloženy nemalé
energie – dotace od FŽP
kých pracovníků a 6 provozních zaměstnanců.
finanční prostředky. Největší investice byla
spojena s nezbytnou rekonstrukcí školní jídelny.
Jestli ve Vás “zahlodala” touha podívat se,
Ředitel školy:
Mgr. Miroslav Cagášek
jak to dnes ve škole vypadá, budete mít
Zástupce ředitele školy: Mgr. Bohumil Mildner
1) Rekonstrukce školní jídelny
příležitost, a to i přesto, že nemáte doma děti
Výchovný poradce:
Mgr. Ladislav Richter
2) Rekonstrukce šatny pro II. stupeň
školou povinné. U příležitosti 130. výročí
3) Rekonstrukce školní cvičné kuchyně
Třídní učitelé:
založení naší školy totiž plánujeme na jaře
4)
Rekonstrukce
skladu
učebnic
1. A – Mgr. Jana Malinová
v roce 2005 Den otevřených dveří pro všechny,
5)
Rekonstrukce
místnosti
pro
školníka
a
2. A – Mgr. Zlatka Floriánová
kteří jsou zvědaví na dnešní interiér školy a nebo
uklízečky
3. A – Mgr. Jana Mrázová
si budou chtít zavzpomínat na dobu, kdy sami
6) Výměna světel na I. stupni
4. A – Věra Holubová
ve školní lavici sedávali.
Mgr. M. Cagášek
7)
Rekonstrukce
kanalizace
4. B – Mgr. Anna Racková
5. A – Mgr. Miriam Šilhanová
5. B – Martina Poláchová
6. A – Mgr. Simona Špičáková
7. A – Dagmar Mačicová
8. A – Mgr. Jitka Harnušková
8. B – Mgr. Pavla Javorová
9. A – Mgr. Blanka Görnerová
Další vyučující: Mgr. Markéta Svobodová, Mgr.
Václav Vaněk.
Vychovatelky ŠD – Jiřina Valíčková, Věra
Holubová.
Provozní zaměstnanci:
Marie Ondráková − administrativní pracovnice,
Karel Gála − školník, Olga Čechová, Blažena
Kratochvílová, Marie Průšová − uklízečky, Jana
Dlábková − asistentka imobilní žákyně.
Za nepřítomné paní učitelky na I. stupni opět
ochotně zastupovala paní učitelka J. Vondráč−
ková.
Co nás čeká v příštím školním roce?
1. ledna 2005 odchází do starobního důchodu
Mgr. Blanka Görnerová a na její místo pravdě−
podobně nastoupí slečna Mgr. Zuzana Svači−
nová z Břeclavi, která má potřebnou aprobaci
pro naši školu.
Do první třídy nastoupí 19 prvňáčků, kteří
se již těší na “svou” paní učitelku Mgr. Miriam
Šilhanovou.
Závěrem chci poděkovat všem pedagogic−
kým a správním zaměstnancům za dosavadní
práci, kterou dělají v tak náročné profesi. Přeji
příjemné prožití dovolené.
Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ

Cena starosty města
Každoročně bývá jednomu z žáků školy
předána Cena starosty města. Učitelé se vždy
snaží vybrat takového žáka, který si nejen
zodpovědně plní své žákovské povinnosti, ale
také školu reprezentuje v olympiádách a sou−
těžích a svým přístupem se snaží podpořit dobré
jméno naší školy.
V letošním školním roce bude Cena starosty
města předána Kristýně Švestkové z 9. A.
Cena starosty města je jen jedna … ale
šikovných žáků máme ve škole víc. Proto bývá
na konci školního roku předávána také Cena
ředitele školy. Letos ji obdrží tito žáci:
I. stupeň: Miloslav Polách (5. A), Michaela
Janková (5. B)
II. stupeň: Michaela Holubová (9. A), Jaroslav
Luc (9. A), Martina Gálová (9.A), Vojtěch
Zapletal (9.A)

A. Křivánková, 4.A

Rozmisťovací řízení

Juraš J.

Žáci devátého ročníku mají za sebou svou
první velkou životní zkoušku – zvládli přijímací
zkoušky a po letních prázdninách už jejich kroky
zamíří jinam než k naší základní škole.
V letošním školním roce ukončilo povinnou
školní docházku 28 žáků 9. třídy a jeden žák
8. třídy. Po dvou kolech přijímacího řízení byli
všichni žáci rozmístěni.
Do středních škol se hlásilo 21 žáků, tj.
75%, do SOU 7 žáků.

Kern R.
Krajča L.

Albrechtová Z.
Brabenec P.
Čech V.
Gálová M.
Grandič M.
Hollý J.
Holubová M.
Hořínková M.
Jochmanová H.
Jochmanová J.

SOŠ Strážnice
(kosmetička)
SPŠ Břeclav
SOU Hustopeče
(zedník)
OA Brno
SOU Hustopeče
(malíř)
OA Brno
(hotelnictví)
OA Brno
SPŠ textilní Brno
OA Břeclav
G Brno

Kučera M.
Leskour V.
Luc J.
Lucová M.
Nježič M.
Pešl R.
Stachovičová E.
Suský R.
Swatý J.
Šulák M.
Švec F.
Švestková K.
Trávníček B.
Urbanová P.
Vaňková K.
Zapletal V.

ISŠ Hodonín
(truhlář)
SPŠ Břeclav
SOU Valtice
(automechanik)
G Hustopeče
ISŠ Brno
G Břeclav
G Hustopeče
SPŠ Břeclav
ISŠ Brno
OA Klobouky
ISŠ polygrafická Brno
ISŠ Brno
(puškař)
SOŠ policejní Brno
SOU Břeclav
(mechanik el. zařízení)
G Hustopeče
SOŠ veterinární Kroměříž
SŠ Olomouc
G Hustopeče
G Břeclav

Na gymnázium odchází z 5. ročníku
Filoušová N.
Mgr. Lad. Richter, výchovný poradce
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Přehled kroužků a zájmových útvarů

Výtvarná činnost žáků 1. stupně

Nabídkou zájmových kroužků se snaží učitelé naší školy umožnit
žákům smysluplně trávit volný čas a odvádí tak práci, kterou ve větších
městech zajišťují obvykle domy dětí a mládeže. Také letos si žáci mohli
vybrat mezi množstvím kroužků na I. i II. stupni.

Mezi chlapci a děvčaty se najde řada šikovných malířů. Každý rok
posíláme zdařilé práce na různě zaměřené výtvarné soutěže, např. letos
to byla soutěž “Děti a svět knihy”, soutěž pod názvem “Zvíře, které potkám
v lese” a “Ohrožená příroda naší země” − téma “Lužní les”. Posledně
zmíněná výtvarná soutěž má již 11. ročník a vyhlašuje ji Dům dětí a mlá−
deže Břeclav, a to ve čtyřech věkových kategoriích (od dětí z mateřských
škol až po středoškoláky). Naše škola poslala do 3. Kategorie (4.−6.třída)
10 výtvarných děl. Velmi nás potěšilo, když v této kategorii obsadil
1. místo náš žák Vlastimil Šemora ze 4. B třídy a 3.místo patřilo Patricii
Kokyové, rovněž ze 4. B třídy. Děti si jely společně s tř. učitelkou převzít
ceny a diplomy do budovy Městského úřadu v Břeclavi, kde byla od kon−
ce dubna do 20. května instalována výstava těchto nejlepších výtvarných
prací. Věříme, že to nebyly úspěchy poslední, a že se i v příštím školním
roce podobných akcí zúčastníme, neboť děti malují a soutěží rády.
Mgr. Anna Racková

I. stupeň
Pohybové hry
Pohybové hry
Pohybové hry
Dovedné ruce
Hudební klub
Zájmová Vv
Hraj si a tvoř
Seminář z německého jazyka
Internet

I. stupeň
1. A
5. roč.
2. A
3. A
4. roč.
5. roč.
5. A
I. stupeň

Mgr. J. Mrázová
Mgr. J. Malinová
Mgr. M. Šilhanová
Mgr. Z. Floriánová
Mgr. J. Mrázová
Mgr. A. Racková
M. Poláchová
Mgr. M. Šilhanová
Mgr. M. Cagášek

II. stupeň
Procvičování M
Procvičování M
Procvičování M
Procvičování M
Procvičování Čj
Procvičování Čj
Procvičování Čj
Školní časopis
Sportovní hry
Sportovní hry
Florbal
Přírodověda
Internet
Internet
Divadelní klub

6. roč.
7. roč.
8. roč.
9. roč.
6. roč.
7. roč.
8. roč.
II. stupeň
6. roč.
8., 9. roč.
II. stupeň
II. stupeň
II. stupeň
II. stupeň
II. stupeň

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

S. Špičáková
B. Mildner
L. Richter
B. Mildner
B. Görnerová
P. Javorová
P. Javorová
P. Javorová
Šilhanová
Šilhanová
M. Cagášek
M. Svobodová
J. Malinová
M. Cagášek
V. Vaněk

Školní akademie

P. Kokyová a V. Šemora při přebírání cen a diplomů
pěveckých i divadelních čísel, obrovský potlesk všech diváků v sále byl
pro všechny jistě příjemnou odměnou. Na pódiu se vystřídalo 140 žáků
naší školy.

Hra na flétny, 3.A
Po tříleté přestávce se jsme opět secvičili Školní akademii, kterou
jste mohli zhlédnout 21. května v Besedním domě. I když učitelé i se
svými žáky dlouhé hodiny nácvikem tanečních, tělovýchovných,

Sociálně patologické jevy
V dnešní době se často setkáváme s jevy, jímž se postupem času
začalo říkat sociálně patologické. Jedná se o porušení nebo podstatné
odchýlení od některé sociální normy nebo skupiny norem – nerespektování
požadavků, které klade na jedince a skupinu určitá norma. Mezi takové
jevy patří závislosti (tabakismus, alkoholismus, nealkoholové drogy,
gambling), asociální jednání (vandalismus, útěky z domova, grafitti, záško−
láctví, agresivita a šikana, rasismus, týrání dětí, kriminalita, ostatní poruchy
chování), pseudoprosociální jednání (závadové party, patologické názo−
rové proudy). Tento přehled zdaleka není úplný, ale nastiňuje základní
oblasti prevence.
V současné době je věnována největší pozornost oblasti prevence
drog a šikany. Ukazuje se, že nejčastěji užívanými drogami žáků jsou
tabák, alkohol a konopí. Znepokojující informací je stále větší akceptace
těchto drog ze strany celé společnosti a rodičů, respektive smíření se
s užíváním drog u dětí. Proti snahám pedagogů stojí často společenské
8

Polednice, 9.A
povědomí, formované médii, kdy např. kouření marihuany je bráno jako
samozřejmá věc. Je málo zdůrazněno, že tyto drogy jsou ve většině pří−
padů odrazovým můstkem k dalším drogám, zdravotním problémům a
poruše osobnosti.
Druhým nejsledovanějším jevem je šikana. O šikaně můžeme mluvit,
jedná−li se o opakované, stupňovité a úmyslné ubližování. K takovým
případům na naší škole nedošlo. Existují však jakési předstupně, které
šikaně často předchází. Prvním stadiem je ostrakismus – odmítání ne−
oblíbeného žáka, nebaví se s ním, intrikují proti němu. V tomto stadiu se
objevuje i slovní napadání a mírné psychické násilí. Je dobré zachytit
tyto varovné signály včas, často ovšem bývají skryté a je nutná spolupráce
všech žáků a hlavně rodičů. Při jakémkoliv náznaku by se rodiče měli
obrátit na školu a řešení problému by mělo být společné. V 5., 7., 8. a
9. ročníku byl s žáky vypracován dotazník B−3 zaměřený na diagnostiku
vztahů ve třídě. Z výsledků vyplývá 80% spokojenost žáků se vztahy,
které jsou na naší škole. S výsledky bude dále pracovat v jednotlivých
třídách školní preventista. Tento dotazník bude zpracováván každý školní
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rok a pokud se objeví problémy ve třídě, budou řešeny podle situace,
mohou být přizváni i specialisté.
V letošním školním roce proběhl zkušebně v 9. třídě interakční
program Vím, co chci. Program má žákům napomoci v sebepoznání,
v utváření postojů a nalézt správné životní hodnoty. Program probíhá
v komunikativním kruhu, kde se žáci učí říct svůj názor a zároveň naslou−
chat jiným. Žáci si uvědomují, jak se chovat v různých situacích a jak si
vlastním chováním nekomplikovat různé životní situace. K dispozici mají
pracovní sešit, kam si poznamenávají své postřehy, vyplňují dotazníky a
tak poznávají sami sebe. S pracovním sešitem pracují žáci i doma a tím
je zajištěna spolupráce s rodiči na tomto projektu. Lze říci, že projekt se
zaměřuje na sociální učení žáků, které velmi často schází, a žáci neví,

jak správně se chovat ve vztahu k dospělým a vrstevníkům. Výsledkem
projektu by mělo být vytvoření potřebných individuálních předpokladů
pro budoucí uplatnění žáka. V projektu budeme v budoucnu pokračovat
v 8. a 9. ročníku.
V oblasti prevence je nejdůležitější vzájemná spolupráce školy a
rodičů. Škola odpovídá za žáky pouze v době vyučování, co dělají žáci
po vyučování je již věcí rodičů. To však neznamená, že končí prevence.
Žádnému občanu by nemělo být lhostejné, co se děje kolem něj. V případě
trestného činu má každý z nás oznamovací povinnost − kdo neoznámí
nebo nepřekazí trestný čin, je sám trestně zodpovědný.
Mgr. M. Svobodová

Soutěže, olympiády

Sportovní akce 1.stupně

Každoročně se žáci naší školy zapojují do soutěží a olympiád, které
většinou bývají vyhlašovány celorepublikově, a proto v nich mohou žáci
při skvělých výsledcích ve školním kole postupovat do kol vyšších.
V letošním roce se žáci II. stupně zúčastnili těchto olympiád a soutěží:
M
Matematická olympiáda – školní, okresní kolo
Pythagoriáda – školní, okresní kolo
Klokan
Čj
Olympiáda z českého jazyka – školní, okresní kolo
F
Astronomická olympiáda
Nj
Olympiáda z německého jazyka – školní, okresní kolo
Z
Zeměpisná olympiáda – okresní kolo
Př
Biologická olympiáda – školní kolo
Hv
Yamaha show 04 (pěvecká soutěž) – předregionální kolo
Tv
Štafeta E. Zátopka
Přehazovaná
Coca cola cup – fotbalový turnaj
Závod v přírodě (školní, krajské, celostátní kolo)
Florbal – krajské kolo
Krajský přebor v gymnastice

Každoročně se žáci naší školy účastní různých okresních přeborů,
ve kterých dosahují velmi pěkných výsledků. V letošním školním roce
jsme se zúčastnili okresního přeboru ve šplhu, ve vybíjené a ve fotbalu.
Okresní přebor ve šplhu se konal 11. 2.2004 na ZŠ Slovácká v Břeclavi,
kde se ve velmi silné konkurenci dobře umístili tito žáci: Andrea Nosková
(5.A), Andrea Švestková (5.A), Nikola Čechová (1.A), Luboš Chrástek
(5.A), Miloslav Polách (5.A), Lev Bucharev (5.B)a Jana Kingová (3.A).
Okrskové kolo ve vybíjené 4.a 5.tříd se uskutečnilo 21. 4.2004 opět na
ZŠ Slovácká. Hrálo se ve dvou kategoriích. V kategorii “A” soutěžily tyto
dívky: Švestková A., Nosková A., Buchová P., Tihelková M., Rozsypalová
P., Janková M., Sedláčková A., Švestková P., Martečíková A., Křivánková
A. a Horáková M..Děvčata se umístila na pěkném 2. místě. V kategorii
“B” reprezentovali naši školu tito chlapci: Pekařík E., Halm T., Polách M.,
Lipa J., Stehlík K., Chrástek L., Barvík M., Bucharev L., Plundrák A.,
Hollý M. a Čech L. Chlapci vybojovali 3.místo.

Soutěže pořádané školou:
Čj

Recitační soutěž

Úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách
Přestože podivínská školička patří k malým školám, její žáci se
v měření sil při okresních olympiádách dokáží prosadit. Toto zjištění je
jistě příjemné nejen pro učitele, kteří žáky připravují, ale hlavně pro žáky
samé – úspěch vždycky potěší a navíc neuškodí, když si člověk sám pro
sebe občas řekne: “Jsem dobrej!”
Vojtěch Zapletal
Fyzikální olympiáda
1. místo okresní kolo
Michaela Holubová Matematický klokan
1. místo okresní kolo
Marek Huňa
Pythagoriáda
3. místo v okresním kole
Tomáš Valíček
Pythagoriáda
4. místo v okresním kole
Miroslava Čačíková Olympiáda z
německého jazyka
4. místo v okresním kole
Jakub Kadrnka
Medvědí stezka
2. místo krajské kolo −
Tomáš Mačica
postup do republikového kola
Petra Věžníková
Matematická olympiáda účast v okresním kole
Marek Huňa
Matematická olympiáda účast v okresním kole
Martina Gálová
Olympiáda z českého jazyka účast v okresním kole
Martin Brabenec
Zeměpisná olympiáda
účast v okresním kole
Jaroslav Luc
Astronomická olympiáda účast ve 2. kole
Vojtěch Zapletal
Astronomická olympiáda účast ve 2. kole

Z fotbalového zápasu Mc Donald’s Cup, který se hrál dne 3.5.2004
v Břeclavi−Poštorné, si naši nejmladší fotbalisté (2.−3.tř.) přivezli 2.místo.
V mladší kategorii (2.− 3.tř.) hráli: Steinbacher M., Stojkovič L., Krajča
E., Důbrava J., Hyrš D., Kadrnka P., Pešl M., Viskot J. a Mikulenka L. Ve
starší kategorii (4.−5.tř.) si zahráli: Halm T., Hollý M., Šemora V., Pludrák
A., Bucharev L., Jordán D. a dvě děvčata Nosková A. a Švestková A.
Mgr. Miriam Šilhanová

Kalibro
Také letos jsme se zúčastnili celorepublikového projektu testování
žáků. Testy jsou sestaveny tak, že hodnotí nejen vědomosti žáků, ale
především jejich schopnost vědomosti dál použít, vzájemně propojit,
logicky uvažovat a občas také vsadit na “selský rozum”.
V letošním roce byly žákům 9. ročníku rozdány testy z českého jazyka,
matematiky a humanitního základu. A jak deváťáci dopadli?
Český jazyk:
1. P. Brabenec
77 %
2. M. Kučera
76 %
3. K. Švestková
72 %
Matematika:
1. P. Brabenec
77 %
2. M. Gálová
73 %
3. M. Kučera
66 %
Humanitní základ: 1.− 2. P. Brabenec 89 %
B. Trávníček 89 %
3. M. Hořínková
85 %
Celkové pořadí: 1. P. Brabenec
80 %
2. M. Gálová
75 %
3. M. Kučera
73 %

Lukáš Stojkovič, 3 tř.
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Školní výlety

Exkurze, besedy a jiné akce

Zážitky ze školních výletů bývají většinou tím, na co se po letech
vzpomíná. Kam letos žáci se svými učiteli vyrazili?
1. A – Lednice
2. A – ŠvP Velké Meziříčí − Nesměř
3. A – ŠvP Třemešek
4. A – ŠvP Velké Meziříčí – Nesměř
4. B – ŠvP Třemešek
5. A – ŠvP Velké Meziříčí − Nesměř
5. B – ŠvP Třemešek
6. A – Vysočina – Pernštejn
7. A – Telč a okolí
8. A – Telč a okolí
8. B – Telč a okolí
9. A – Pálava

Člověk si nejlépe pamatuje to, co sám prožije. Proto se učitelé naší
školy snaží obohatit vyučovací hodiny tím, že zařadí vhodnou exkurze či
využijí dostupnosti výstav. Letos jsme toho stihli opravdu dost.
Invex
II. stupeň
Lednicko−valtický areál
7. roč.
Strojírenský veletrh Brno
8. roč.
Úřad práce
9. roč.
Bitextil
9. roč.
Stolařství
9. roč.
Hamé Podivín
9. roč.
Okresní soud
9. roč.
Kostel Podivín
8. roč.
Úřad práce
8. roč.
Ekologické centrum Mikulov
6. roč.
Pálava
9. roč.
Hantály
9. roč.
Výstava – Exoti
1. a 2. stupeň
Návštěva knihovny
1. stupeň
Beseda, soutěže, kvízy
1. stupeň
Přímo ve cvičebně školy pak žáci zhlédli velmi zdařilé divadelní
představení Před oponou, ukázky historického šermu a vyslechli si besedu
o Africe.
Na přání žáků II. stupně se ve cvičebně školy dvakrát uskutečnila
diskotéka – jejími organizátory byli sami žáci (samozřejmě pod dohledem
učitelů).

ŠVP Nesměř
Žáci 2.A a 4.A se v letošním školním roce zúčastnili v přírodě. Objekt
se nacházel nedaleko Velkého Meziříčí v romantickém zalesněném údolí
řeky Oslavy. Čekaly nás šestilůžkové pokoje, stravování bylo zajištěno
kuchaři se zkušenostmi s dětským stravováním.
Po dobu pobytu děti sportovaly, veškerý čas pobývaly v překrásných
okolních lesích. Čekaly je úkoly, které plnily při branném závodě a hledání
pokladu. Celodenní výlet byl naplánován do města Jihlavy. Prohlédli jsme
si zoologickou zahradu, historické jádro města, pod kterým se nachází
podzemní labyrint chodeb v délce 23 km. Děti se dostaly do hloubky až
13 m pod povrchem města. Nejvíce je zaujala unikátní fosforeskující
chodba. Výlet jsme ukončili pobytem ve Vodním ráji. Večery jsme trávili
u táboráku s kytarou a známými písničkami.
ŠVP se dětem velmi líbila. Touto cestou děkujeme všem rodičům
za odměny, které zakoupili pro děti. Zároveň děkujeme vychovatelům a
zdravotnici (P. Florián, V. Holub a J. Harnušková) za pomoc a ochotu
věnovat svůj čas dětem.
tř. uč. Mgr. Zlatka Floriánová
tř. uč. Věra Holubová

Třemešek u Oskavy 31. 5. – 4. 6. 2004
Do školy v přírodě se po roční přestávce rozjeli i žáci a žákyně 3. tř.,
4.B a 5.B třídy. Cílem našeho pětidenního pobytu byl rekreační areál
v Třemešku u Oskavy v okrese Šumperk.
Opravdu se všichni moc těšili, příprava byla veliká a týden před
odjezdem jsme se neubránili cestovní horečce. Naštěstí nás ubytování,
strava, krásné prostředí a různé aktivity nezklamaly.Letos jsme dokonce
odolali i vážnějším bacilovým nástrahám. Celodenní výlet do Velkých
Losin byl pro většinu z nás místem, kde jsme byli poprvé a o to více nás
všechno zajímalo. Krásně jsme se vyřádili v termálním koupališti, některé
žáky jsme museli doslova “tahat” z vody.
S chutí jsme také soutěžili ve vědomostních hrách, sportovali,
ale zcela určitě zvítězily diskotéky s nabitým hudebním programem.
Některým dětem se ani domů nechtělo. Všem nám zůstanou další pěkné
vzpomínky.
A. Racková, M. Poláchová a J. Mrázová

Naše cesty za kulturou
V letošním školním roce společně s dětmi ze 6.A jsme si objednali
předplatné na činohru Mahenova divadla v Brně. Bylo nás celkem 13,
co toužilo vidět letošní premiérové novinky. Během celého roku jsme jich
viděli zatím pět a šesté představení nás teprve čeká.
Zhlédli jsme:
1) M. A. Bulgakov – Moliere
2) T. N. Wilder – Naše městečko
3) Martin Mc Donagh – Osiřelý Západ
4) Gotthold Ephraim občíke – Emilia Galotti
5) Christopher Hampton – Nebezpečné vztahy
Poslední představení, na které se ještě můžeme těšit 23. 6., bude
od Johana Nepomuka Nestroye – Zlý duch Lumpacivagabundus.
I v dalším roce se chystáme jezdit na činohru, bohužel už jen v počtu
7 lidí.
Mgr. Jana Malinová

Malovaná keramika

M. Janková, 5.B
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To, že výtvarná výchova není jen malování a kresba na papír, si žáci
2. stupně mohli vyzkoušet začátkem května, kdy se uskutečnila školní
akce Malovaná keramika. Možnosti použít barvy na keramiku, zakoupené
školou, využilo 55 žáků. I když tahy štětcem na zaobleném povrchu misky
či hrníčku byly zpočátku roztřesené a nejisté, za výsledný efekt by se
nemusel stydět ani profesionál. Pro mě bylo příjemné zjištění, že pocit
spokojenosti z “dobře vykonané práce” jsem cítila i u těch žáků, kteří
v hodinách výtvarné výchovy o sobě běžně tvrdí, že neumí kreslit. I jejich
výrobek byl originál.
Mgr. Pavla Javorová

Podivínský

zpravodaj

ŽIVOT ŠKOLY
Anketa
Začátkem května byly v Mladé frontě zve−
řejněny výsledky ankety mezi mladými lidmi,
kde středoškolské děti odpovídaly na otázky –
o čem sním, bez čeho se neobejdu, komu
nejvíce věřím, ... jaké mám kapesné. Zajímalo
mě, jak by reagovali žáci 8. a 9. tříd, a potěšilo
mě, že většina odpovídala s rozvahou, a jak
věřím, i pravdivě. Samozřejmě se vyskytly i le−
grácky, nesmysly a snaha “jít proti proudu.”
Těžko lze věřit, že by byli podivínští rodiče tak
movití, aby mohli jednomu chlapci dávat kapes−
né 20 000 Kč, druhému dokonce 100 000 Kč.
Když jsem vyřadila tyto “nepoužitelné” a
nevěrohodné odpovědi, zbyl mi vzorek asi
40 lístků.

Uvádím nejčastější odpovědi:
1. Jaké jsou tvoje sny?
Chlapci i dívky, ty více, si přejí zdárně vystudovat
nějakou školu a uplatnit se v životě.
2. Bez čeho by ses nedokázal obejít?
Bez rodičů, kamarádů, mobilu, postele.
3. Komu nejvíc věříš?
Rodiče i kamarádi jsou v rovnováze, pár dětí
samy sobě.
4. Tři nejoblíbenější věci.
Sport ( potěšilo, že byl nejčastěji uváděn ),
počítač, televize, mobil, zvířata, hudba, knihy.
5. Je něco, čeho se bojíš?
Samoty, budoucnosti, smrti, tmy, hmyzu, špatné
známky.
6. Vlastníš mobilní telefon?
Z testovaných dětí pouze dva mobil nemají.

7. Díváš se, kdo má na oblečení jakou
značku?
Zdá se, že značkové oblečení děti nijak
neobdivují, jen dva chlapci napsali opak.
8. Kolika vlastními penězi měsíčně
disponuješ?
Zde bylo nejvíce rozdílů. Od žádného kapes−
ného po 1 500 Kč. Nejčastěji 200 Kč.
Odpovědi našich žáků se příliš nelišily od
názorů mladých lidí testovaných MF. Obzvlášť
příjemný je fakt, že za jednu z nejvyšších hodnot
uznávají rodinu a přátelství.
Z toho budou mít radost hlavně rodiče.
Mgr. Blanka Görnerová

Poděkování
V neděli 21. 3. 2004 se v prostorách ZŠ Klobouky u Brna konal již
VIII. Školní košt, který pořádá OR ČMOS PŠ a ZŠ Klobouky u Brna.
Celá akce je pojata jako setkání pracovníků školství okresu Břeclav
a není určena jen odborníkům. Cílem tedy není jen hodnocení vín, ale
především jde o to, aby pracovníci různých škol si tady vyměnili své
zkušenosti, při dobrém vínku je zde možno si zazpívat s cimbálovou
muzikou, pohovořit s přáteli nebo i zatančit. Proto není náhoda, že tato
akce bývá organizována ke Dni učitelů. Letošní výstava vín se obzvlášť
vydařila – nejen pro mimořádnou návštěvnost, ale i proto, že si tu řadoví
učitelé mohli popovídat i s panem Františkem Dobšíkem – předsedou
ČMOS PŠ. A mně nezbývá než poděkovat podivínským vinařům, kteří
přispěli ke zdaru akce svými kvalitními vzorky vína, a sponzorům, kteří
nám věnovali hodnotné dary do tomboly. Budeme rádi, když se s Vámi
příští rok na této akci uvidíme.
Děkujeme.
Mgr. Jana Malinová

Práce žáků školy
Šťastná moucha
Už je to dost dávno, co jsem vletěla do lidského obydlí. Všechny mouchy, které kdy u lidí byly, měly pravdu. Je to tu super! Pokaždé se najde něco
sladkého, na co bych si mohla sednout, ale nic není dokonalé. Občas se tu zamotám do nějakého střapce nebo narazím do průhledné stěny. To je
velmi zvláštní. Lidé, kteří tu chodí, do nich vůbec nenarážejí. Některé dokáží i otevřít. Také tu jsou ty velké věci, kterými se po mně ohání, i jiné, které
mi moc voní a také mě velmi lákají. Je na nich však nalepena sousta mých přítelkyň, a tak se jim raději zdaleka vyhýbám.
Občas toho mám dost a chci odtud uletět, ale vždy narazím do nějaké z těch průhledných stěn a nakonec si to rozmyslím. Je tu teplo, spousta
jídla a pití a pokud je moucha opatrná, nemůže se jí nic stát.
“Hele, ta moucha mi sedí na pudingu, kde je plácačka? Á tady. No tak pojď pěkně ke stěně. Ták to je ono.” Plesk, plesk !!! “Na mém pudingu žádné
drzé mouchy sedět nebudou. Pamatuj si to!”
T. Valíček, 6. A

Z názorů křečka
Žiju v uzavřeném prostoru, kde se mi moc nelíbí. Nikam se nemůžu podívat a nic pořádnýho
nemůžu prozkoumat. Někdy si vlezu do kolotoče a běhám, běhám, až jsem celý zpocený.
V té prosklené krabici mám vždy čisto. Když spím, tak mě probudí dopad mého
nejoblíbenějšího jídla, které je jen a jen pro mě. Jídlo si vždy dám do pusy a jdu si ho schovat
do pelíšku, aby ho nikdo nenašel. Vždy, když si chtějí se mnou hrát, vytáhnou mě ven a
všichni mě hladí, až mě z toho bolí moje malá hlava. A navíc mě vždy probudí, když jsem
uprostřed toho nejzajímavějšího snu a ven se mi nechce. Zato když si chci hrát, je všude
ticho a tma. Tak si radši vlezu do kolotoče, utíkám a představuji si, že jsem na velké louce a
spěchám za mým kamarádem, ale když otevřu oči, jsem stále v mé krabici. Každou chvilku
zkouším vylézt ven, ale je to moc vysoko, tak se ještě kousek natáhnu, ale ne ... nejde to.
Žádného zvířecího kamaráda nemám, což je mi docela líto. Ale ten člověk je můj věrný a
jediný kamarád a stačí mi.
M. Zhejbalová, 6. A

Z názorů psa
Tohle je můj pán. myslím, že je hodný. Protože mám malý dvorek, který mi na proběhnutí
nestačí, chodí se mnou skoro každý den proběhnout. Ráno a večer mi dává najíst a stará se,
abych měl k pití vždy čistou vodu. V zimě mi na noc ustele ve sklepě, abych nemrzl venku, v
létě se mnou zase chodí k rybníku, abych se zchladil. Když jsem moc špinavý, strčí mě do
strašně velké misky – on tomu říká vana – a vykoupe mě. Strašně rád se mazlím, proto jsem
v sedmém nebi, když si se mnou hraje. Občas ho vídám, jak sedí na velké dlouhé měkké židli
a přes svá kulatá sklíčka pozoruje černou krabici, ve které se neustále něco děje. A nejen to!
Každý den jej vidím, jak se kolem poledne všichni sejdou u stolu a naráz řeknou: “Dobrou
chuť.” Je to zvláštní, mě nikdo nic takového neříká. Když už je skoro noc, můj pán tu podivnou
krabici vypne a jde si lehnout do svého pelíšku a mně pak nezbývá než udělat to samé.
M. Kocourková, 6. A
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Podivínský

zpravodaj

Jubilejních 20 let ...

Podivínští vinaři v EU

V letošním roce oslavili podivínští vinaři dvacet let od konání I. místní výstavy vín
v Podivíně. Je to až k nevíře, že v našem královském městě s bohatou tradicí co se týká
historie, ale na druhé straně s malou tradicí co se týká vinařství, se našlo několik nadšenců,
kteří zorganizovali vůbec první výstavu vín 18. března 1984. Za jejich obětavou práci,
kterou vykonali pro propagaci vinařství, jim patří dík. S odstupem dvaceti let musím
uznat, že práce na tomto vinařském úseku nebyla marná. Domnívám se, že se vinařství
v Podivíně uchytilo a zaznamenalo pozitivní rozvoj. Dnes se dá o víně a vinohradnictví
hovořit na odborné úrovni mezi starými i mladými vinaři. Za uplynulých dvacet let bylo
zorganizováno dvanáct místních vinařských výstav a jedna výstava oblastní v roce 1995.
XIII. výstava vín v Podivíně zaznamenala mimořádný úspěch jak na poli kvality
vín, což bylo důsledkem velmi příznivého roku 2003, tak i v množství ocenění
podivínských vín, kde se ukázaly výsledky osvěty a výměny zkušeností podivínských
vinařů jak mezi sebou, tak i mezi vinaři jiných obcí. V neposlední řadě byla výstava
úspěšná také v počtu návštěvníků a to jak vlivem dobré propagace, tak i tím, že v okolí se
nekonaly v tomto období žádné jiné výstavy. Lze také konstatovat, že Podivínská výstava
získává rok od roku vyšší renomé, což se také odráží na počtu zájemců.
Podivínští vinaři se jako každý rok podíleli nejvyšší měrou na počtu hodnocených
vzorků. Došlo bohužel k organizačnímu nedostatku, kdy nebyli osloveni všichni producenti
vína v Podivíně, za což se jim dodatečně omlouváme a chybu v příštím roce napravíme.
Několik statistických údajů z výstavy:
− celkový počet vzorků
642
− z toho ohodnoceno diplomem
287
− celkový počet vystavených odrůd
42
− počet vystavovatelských obcí
40

Dne 30. května 2004 se na základě dohody členů výboru a organizátorů XIII. výstavy
vín v Podivíně uskutečnil zájezd na výstavu vín v rakouském Poysdorfu. Podivínští vinaři
absolvovali tuto vyjížďku nejenom z důvodů ochutnávky vín, ale také z důvodů získání
zkušeností v oblasti pěstování vína, výstavnictví a také k získání kontaktů v nám nejbližší
zahraniční vinařské oblasti. Pro řadu z nás to byl také první výjezd za hranice naší
republiky, již začleněné do společenství států EU. Velkým překvapením byl nejen průjezd
přes “hranici”, ale také to, že výstavní prostory nás vítaly jak kvalitními víny z Rakouska,
tak také z Čech a Moravy a to, že “úřední řečí” zde nebyla němčina, ale spíš čeština.
Stejný nápad jako podivínští vinaři měli totiž vinaři z Podluží a dalších moravských
vinařských oblastí.
Sdružení vinařů Podivín

Konečné výsledky výstavy:
Šampión výstavy
Vzorek: 300 VYŠINKA Karel, V.PAVLOVICE 1014 Tramín,2002, výb.bobulí
19,2
Nejlépe hodnocené víno bílé
Vzorek: 290 Ing. BENDL Josef, BŘECLAV 41
Sauvignon, 2002, výb.
19,2
Nejlépe hodnocené víno červené
Vzorek: 431 fa. BALOUN, V.PAVLOVICE
Svatovavřinecké, p.s.
19,2
Nejlépe hodnocené víno Města Podivína
Vzorek: 84 Ing. VIDLÁŘ Miloš, PODIVÍN 826
Veltlínské zelené
19,2
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě, průběhu i závěrečném
zhodnocení XIII. výstavy vín v Podivíně.
Svatopluk Průdek, Stanislav Machovský

Proti rakovině musíme bojovat všichni
Srdeční choroby a rakovina jsou hlavní příčiny smrti dnešních lidí. Byl bych špatný
lékař, kdybych nepřipomněl, že rakovinu zachycenou včas dovede medicína léčit a vy−
léčit. Jsou však druhy rakoviny, které se nám včas objevit nedaří. Je to v prvé řadě
rakovina plic. Dosud to byla nemoc převážně kuřáků, kteří si své riziko a osud volili
dobrovolně sami. Dnes se objevuje stále častěji rakovina plic i u nekuřáků. Můžeme
říct, že každý kouř obsahuje rakovinotvorné látky (karcinogeny). Ty mohou způsobit
vznik kteréhokoliv druhu rakoviny, v prvé řadě rakovinu plic. Hlavním nebezpečím
přestává být kouř cigaret, který dnes ohrožuje kuřáka. Je ho v okolí již málo, protože
předpisy chrání lidi před tak zvaným pasivním kouřením, tedy vdechováním kouře
cigaret, které kouří někdo jiný a každý lehce zjistí kdo v blízkostí kouří.
S rozvojem moderní chemie vyrábíme stále větší množství nových hmot hlavně
plastů, které při hoření uvolňují rakovinotvorné látky. Naše zákonodárství chrání naše
zdraví. Má účinné předpisy, které zakazují libovolné pálení nebezpečných hmot. Je na
nás, abychom jejich dodržování vynucovali. Přesto v našem městě téměř neustále
cítíme zápach, který evidentně vzniká pálením odpadu, hlavně plastů. Kouř mnohdy
ani nevidíme. Každý občan platí za odvoz odpadu. Přesto se před některými domy
popelnice neobjeví téměř po celý rok. V zimě bylo celostátně zjištěno, že se zdražením
plynu mnozí přešli na tuhá paliva a s nimi pálí i plasty, které rovněž poskytují teplo.
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V létě mnozí vaří pro svá domácí zvířata a ke dřevu pod kotel přidají plasty. Jiní jsou
pohodlní tento nebezpečný odpad odklidit kam patří a prostě ho pálí.
Nemáte odvahu napomenout, nebo nedej Bože ohlásit souseda, který to dělá.
Nepochopil by možná, že ohrožuje nejen vaše ale i své zdraví. Žít v nepřátelství se sou−
sedem je těžké. Umírat na rakovinu je však asi to nejhorší co vás může potkat.
Nepalte nebezpečný odpad a netolerujte to ani jiným. Umírání na rakovinu je
dlouhé a těžké !!
MUDr. Pokorný Karel, Podivín

Podivínský

zpravodaj

Aktivní T.J. Sokol Podivín

Gálová Klára ve šplhu na druhém místě, Andrea Nosková byla čtvrtá a
Surá Dana pátá. Ve švihadlovém víceboji skončila Gálová K. na šestém
místě. Na valné hromadě byla provedena volba nového výboru pro další
období. Složení je následující: Zachara Miroslav − starosta, Nedbálek
František − místostarosta, Dobšíček Miloslav − jednatel a účetní, Ustohal
Miroslav − hospodář a správce majetku, Skokanová Jana − náčelnice, Svačina
Rostislav − vedoucí odboru sportu, Ustohalová Marie − vzdělavatelka,
Vondráčková Jitka − předs. kontrolní komise, Poňuchálková Jana − pokladní,
Krátká Adéla − matrikářka, členové výboru Jochmanová Štěpánka a Vyskoči−
lová Vlastimila, Bartoň Emil − ved. oddílu turistiky a přátel přírody, Berka
Petr − ved. oddílu stolního tenisu, Nedbálek František − ved. jezdeckého
oddílu, Svačina Rostislav − ved. oddílu armsportu, ved. zdravotního cvičení
žen je Jitka Vondráčková, aerobik nacvičuje sestra Skokanová Jana.
Výbor věří, že i v dalším období se bude přes finanční a další potíže
dařit další rozvoj, zejména členské základny, a to jak z řad mládeže, tak
i střední generace. Zejména rodiče by si měli uvědomit, že zdravý vývoj
mládeže by neměl být jen zájem Sokola, ale i jich samých. Proto je zveme
mezi nás. Přijďte si nejen zacvičit, ale také nám pomoci s výchovou dětí.
Budou vám jistě za to vděčné.
Na závěr ještě naše poděkování představitelům města, příznivcům a
sponzorům za finanční příspěvky, které pomáhají naši činnost uskutečňovat.
Dobšíček Mil. − jednatel

Činnost v tělocvičné jednotě SOKOL Podivín nejen zdárně pokračuje,
ale stále více se rozvíjí. Do konce května se na příklad zvýšil stav členské
základny o 22 nových členů, takže nyní má jednota již 192 členů včetně
žactva. Členské příspěvky jsou vybrány téměř na 100 %. Rovněž se podařilo
ustavit a uvést do činnosti nový oddíl, a to ml. dorostu florbalu. Ten má
zatím 12 hráčů a vedoucím je bratr Jiří Podhajský. Družstvo se seznamuje
s pravidly a zahájilo tréninky, přestože nemá ještě řádné materiální
vybavení. Proto se výbor snaží zajistit nejen potřebné finanční prostředky,
ale i branky a výstroj pro hráče. Po vydařeném turnaji ve stolním tenisu se
také zvýšil v tomto oddíle počet nových hráčů zejména z řad žáků. Rovněž
cvičení žákyň přilákalo další nové cvičenky. Z těch nových jsou talentované
zejména ml. žákyně Buchová Petra, Nosková Andrea a Čápková Martina,
které již dosáhly pěkných výsledků i umístnění na župních závodech vše−
strannosti v Hodoníně. Výborných úspěchů opět dosahují borci našeho
nejlepšího oddílu armsportu. Tito na závodech “Golemova ruka” s mezi−
národní účastí v Mikulově získali jednu zlatou, dvě stříbrné a dvě bronzové
medaile. Dne 22. května byla naše T.J. pořadatelem nejen čtvrtého ročníku
Velké ceny města Podivína, ale i IX. mistrovství České republiky v tomto
sportu.
Zpráva o této akci bude v samostatném článku. Na župní valné hro−
madě byla předána člence našeho výboru sestře Marii Ustohalové bronzová
medaile ČOS za dlouholetou obětavou a záslužnou činnost v Sokole.
Jezdecký oddíl zahájil letošní sezonu v březnu jarní vyjížďkou s dětmi do
přírody. Skupina našich nejmladších žákyň vystoupila se skladbou
“Tanečky” na tělocvičné akademii v Lužicích a v neděli 6. června společně
se stejně starými cvičenkami této jednoty vystoupily na akci “Sokolské
Brno”. Dne 29. května byl náš jezdecký oddíl stáje “Zora” pořadatelem
překážkových závodů “Formanská jízda”. Podrobnosti jsou uvedeny
v samostatném článku. Dne 13. května oslavil své “80” narozeniny starosta
naší T.J. bratr Miroslav Zachara. Členové ochotnického divadelního
souboru se pilně připravují na premiéru divadelní komedie “Panfilo a
spol.”, která by se měla uskutečnit v červenci t.r.
Na závěr přejeme našim členům, aby o letní přestávce prožili příjemné
dovolené a mládeži pěkné využití prázdnin. V září se těšíme opět nashle−
danou v tělocvičně. Také zveme mezi nás i další mládež a občany, kteří
mají zájem o některé z výše uvedených činností na poli tělovýchovy,
sportu nebo kultury.
Dobšíček Mil. − jednatel

Formanská jízda v Podivíně
V sobotu uspořádal jezdecký oddíl Sokola Podivín − stáj ZORA první
kolo kvalifikačních závodů v překážkové Formanské jízdě na svém závo−
dišti. Závody byly zahájeny v poledne slavnostní jízdou všech účastníků
ulicemi města. Odpoledne na závodišti jezdeckého oddílu startovalo 10
povozů z celé Moravy s dvoučlennými posádkami a 3 posádky byly domácí.
Závodní trať měřila 475 m a měla celkem 12 překážek. Nejtěžší bylo vy−
couvání ze slepé uličky a přejezd můstku. Náročnou trať nejlépe zvládl
Milan Duda z Rohatce, a to v čase 2,50,00 min. Na druhém místě skončil
Petr Vlašic z Ranče Ladná, který dosáhl času 2,56,13 min. a třetí skončil
Marek Bohumír z Branek na Moravě časem 2,56,32 min. Čtvrtý byl Josef
Zůbek z Petrova a pátý Strmiska Petr z Archlebova. Všech těchto pět postu−
puje do další kvalifikace. Oba domácí favorité František Nedbálek a Josef
Froněk měli velkou smůlu, protože zranění koně na překážce jim nedovolilo
závod dokončit. Jako doplněk programu byl vložen závod “Podivínské
derby”, ve kterém zvítězil Vlašic P. před J. Zůbkem a B. Markem. Závodům
přihlíželo více jak 300 diváků z Podivína a blízkého okolí.
Dk
Výsledková listina závodů “Formanská jízda” Podivín 29. května 2004
1. Duda Milan − Rohatec
2,50,00
2. Vlašic Petr − Ladná
2,56,13
3. Marek Bohumír − Branky na Moravě
2,56,32
4. Zůbek Josef − Petrov
2,59,31
5. Strmiska Petr − Archlebov
3,00,10
6. Blizňák Jan − Podlesí
3,07,58
7. Sněhota Oskar − Žarošice
3,20,08
8. Petřek Jaroslav − Zubří
3,25,00
9. Kartus Jan − Zbýšov
3,32,15
10. Marková Jarmila − Branky na Moravě
3,45,20
11. Švrček Karel − Podivín
3,46,12
Závodníci Nedbálek František a Švrček Jan nemohli závod dokončit
pro zranění koně.

Vyznamenání M. Ustohalové
Dne 22. února se konala Valná hromada místní tělocvičné jednoty
Sokol. Z přednesených zpráv vyplývá, že činnost jednoty se neustále více
rozvíjí. Počet členské základny se za minulý rok zvýšil ze l46 členů na
170 včetně žactva. Byly ustaveny dva nové oddíly, a to jezdecký a turistiky.
O sportovních úspěších našich borců informuje občany našeho města
vývěska na Besedním domě a místní Zpravodaj. Zbývající novinky se
občané dozví ze zprávy vedoucího odboru sportu br. Rostislava Svačiny.
Protože skončilo tříleté funkční období hlavního výboru, jen malá
rekapitulace dosažených výsledků. Od roku 2000 byl zrekonstruován objekt
Besedního domu včetně restaurace a vnitřního zařízení. Náklady na tuto
rekonstrukci činily cca půl milionu Kč. Výsledky naší snahy mohou posoudit
všichni objektivní občané sami. Také tělovýchovná činnost se stále více
rozvíjí. Zvyšuje se počet cvičících i sportujících dětí, z čehož máme velkou
radost. Jen je nám líto, že z řad rodičů není zájem pomoci při vedení dětí.
V současné době mladí chlapci mají zájem o provozování dalšího sportu,
a to florbalu. Nemůžeme však získat žádného dospělého muže, který by
se ujal funkce vedoucího oddílu, aby mohli hoši býti zaregistrováni a
přihlášeni do soutěží a turnajů. Naše mladé cvičenky vedené sestr.
Neuhauserovou a Surou získaly na župních přeborech první úspěchy.
Buchová Petra zvítězila v kateg. II. ve šplhu časem 4,8 vt. a ve švihadlovém
víceboji byla druhá a Martina Čápková pátá. V kateg. III. se umístnila

Výsledky vložených závodů “Podivínské derby”
1. Vlašic Petr; 2. Zůbek Josef; 3. Marek Bohumír; 4. Duda Milan; 5. Blizňák
Jan.
Ředitel závodů: Nedbálek František − Časoměřič: Radvanovský

Jízda závodníků ulicemi města
13

Podivínský

zpravodaj

TJ Sokol Podivín  oddíl armwrestlingu
Èlenové oddílu pokraèovali ve výborných výkonech i v jarní èásti
závodù Èeského poháru :
6. bøezna v Opavì se výraznì prosadili bratøi Svaèinovi ziskem tøí
zlatých, ètyø støíbrných a jedné bronzové medaile. Tímto výsledkem
zvítìzili i v hodnocení èeských a moravských klubù. Nejúspìnìjím
závodníkem Velké ceny Opavy se stal Radek Svaèina (startující
v juniorské i muské kategorii) s jednou zlatou, dvìma støíbrnými
a jednou bronzovou. Starí Robin a Rostislav získali shodnì po zlaté a
støíbrné medaili.
3. dubna ve Svitavách dosáhl opìt nejlepího výsledku celého klání
Radek Svaèina  vybojoval 1. místo pravou a 2. místo levou rukou
v juniorské kategorii bez rozdílu vah a spoleènì se svým bratrem Robinem
ovládl vypsanou muskou kategorii do 85 kg. Robin vyhrál levou ruku
( pravou kvùli zranìní nesoutìil ), Radek zvítìzil pravou a na levou byl
jetì ètvrtý. Úspìch podivínských podtrhl Jaroslav Vavøina 3. místem
pravou a 5. místem levou rukou v kategorii nad 95 kg. I zde se nám
podaøilo zvítìzit v soutìi klubù.
10. dubna ve Zbýovì u Brna se zúèastnil nejlépe trénovaný èlen
TJ Sokola Podivín posledních let Robin Svaèina Mistrovství Moravy
v kulturistice. Aè není specialista v tomto sportovním odvìtví, dokázal
se zaøadit i mezi závodníky vìnující se tomuto sportu podstatnì déle.
Robin, který nedodruje speciální ivotosprávu jako ostatní se mistrovství
zúèastnil, aby si vyzkouel i tuto soutì. Ve váhové kategorii do 72 kg
neútoèil na pøední umístìní, ale mìl na pamìti slova zakladatele
novodobých olympijských her barona Coubertina  Není dùleité vyhrát,
ale zúèastnit se. 
24. dubna Mikulèice u Hodonína - Poslední závod desetidílného
seriálu Èeského poháru 2003/04 v armwrestlingu probìhl v sobotu
24. dubna v Mikulèicích u Hodonína.
Vynikající formu znovu potvrdil èeský juniorský reprezentant Radek
Svaèina ze Sokola Podivín, který byl ponìkolikáté v øadì zaslouenì
vyhláen nejlepím závodníkem. Po Velké cenì Opavy a Svitav
dominoval i do tøetice v Mikulèicích. Nejmladí z bratrù Svaèinových i
se svými kolegy z oddílu tak plnì zastoupil oba starí a zkuenìjí bratry,
kteøí se závodù nezúèastnili.

Mistrovství ÈR v armsportu
V Sobotu 22. kvìtna se sjela do Podivína èeská elita silákù v armsportu  pøetláèení rukou, aby se utkala o mistrovské tituly a nominaci
na mistrovství Evropy a svìta.
Hlavní poøadatelé TJ Sokol Podivín  oddíl armwrestlingu a mìsto
Podivín, pøivítali v mìstské hale závodníky v rekordních 18 váhových
kategoriích (nejvíce ze vech v historii MR) muù (7), en (5), juniorù
(3) a juniorek (3) na levou i pravou ruku.
Pøed samotným zahájením 9. Mistrovství ÈR v armsportu probìhlo
slavnostní vyhláení nejlepích pákaøù. Nejlepím oddílem za rok 2003
byl vyhláen armwrestling klub Podivín, nejlepím juniorem podivínský
Radek Svaèina a mezi mui jeho bratr Robin.
Nejúspìnìjím závodníkem devátého mistrovství ÈR v páce se stal
se tøemi zlatými Radek Svaèina. V kategorii juniorù nad 78 kg zvítìzil
na levou i pravou ruku a prvenství si zopakoval i mezi mui do 80 kg
pravou rukou.Radkova výborná forma byla známa ji z Èeského poháru,
ale e bude gradovat a vyvrcholí na MR ziskem tøí titulù èekal jen
málokdo. Poprvé v historii MR se toti podaøilo závodníkovi získat bìhem
jednoho dne tøi tituly (v juniorech i v muích). Oba starí bratry Robina
a Rostislava zastihl ampionát se zdravotními problémy, které se
nepodaøilo vèas doléèit. Robin nastoupil se zranìným loktem pravé ruky,
ale i tak zabojoval a se sebezapøením vybojoval (v rámci moností)
vynikající druhé místo v kategorii do 75 kg. Na levou jetì pøidal druhou
støíbrnou medaili. Ve váze do 90 kg se pokouel o obhajobu mistrovského
titulu Rostislav. Pro zranìní ramene se mu to tentokrát nepovedlo a obsadil
nepopulární 4. místo na pravou i levou ruku. Úspìné vystoupení
domácích borcù jetì podtrhl Jaroslav Vavøina, který ve váhové kategorii
do 110 kg získal støíbro pravou a bronz levou rukou.
Kromì jiných pozvaných hostù se domácího ampionátu na finálové
boje zúèastnil i hejtman Jihomoravského kraje ing. Stanislav Juránek,
který obdrel pozvání na únorovém vyhodnocení sportovcù okresu
Bøeclav za rok 2003 od øeditele soutìe Rostislava Svaèiny.
 Jsem rád, e jsem mohl poznat i tuto soutì silákù a finálové boje
na MR se mi velmi líbily podotkl Stanislav Juránek.
Poøadatelé ze Sokola Podivín dìkují zejména hlavnímu sponzorovi
 firmì AlcaPlast a ostatním firmám: VHS Bøeclav, Mojmíru
Oèenákovi, MadOil Bøeclav, MìÚ Podivín, Hamé, GROSS SPEED,
Hepek s.r.o. Brno, CORMEN, Omega Plus, Tisk Adámek a vem
ostatním pøi realizaci MR. Rostislav Svaèina, vedoucí odboru sportu

Radek Svaèina
Radek byl vùdèí osobností oddílu a jeho tøi prvenství a 2. místo
poloily základ i ve vítìzství v hodnocení klubù. Nejprve vyhrál
kategorii juniorù bez rozdílu hmotnosti na obì ruce, aby dalí prvenství pøidal v kategorii muù do 80 kg na pravou a druhé místo na levou
rukou. Zdatnì Radkovi sekundovali i jeho kolegové z oddílu.
Nejprve pøidal tøetí místo levou rukou Pavel Stejskal ve váze do 90 kg
a na dvì støíbrné pozice dosáhl Jaroslav Vavøina v nejtìí váhové
kategorii nad 100 kg.
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INZERCEINZERCE
Pan Maruinec z penzionu v Podivínì na Staré
Ètvrti

nabízí ubytovací sluby
v apartmánech a dvoulùkových pokojích. Oznamuje otevøení
terasy pro veøejnost, nabízí výèepní pivo Budvar, výèepní
kofolu a dalí sortiment.
Informace v penzionu nebo na tel. 519 344 238
 Hledám pozemek ke stavbì rodinného domu, ev. koupím starí
dùm.
Tel. 723 071 520
 Prodám pole v oblasti zelnice o výmìøe 588 arù za úøední
odhad.
Tel. 519 345 136

Věra Müllerová

Váený vinaøi,
dovolujeme si Vás oslovit jako pìstitele moravských hroznù révy vinné.
Spoleènost VINIUM a.s., Velké Pavlovice má zájem od Vás tuto surovinu
vykoupit. Chtìli bychom tímto navázat na dlouholetou historii a tradici
vzájemné spolupráce.
VINIUM a.s. je pøipravena Vám za dodávky kvalitních hroznù révy vinné
Vaí vlastní produkce nabídnout obchodní spolupráci s garancí výhodné ceny
a platebních podmínek:
Ceník a nákupní dny pro jednotlivé odrùdy budou zveøejnìny minimálnì 14 dnù pøed zahájením výkupu.
Úhrada za dodávky vinné révy bude probíhat prùbìnì v hotovosti, na základì pøedloení nákupního listu
v sídle spoleènosti, a to ve výplatní dny jimi jsou Pondìlí a Støeda od 7°°hod do 14:30 hod.
Výkupní doba:
PO  SO
8°° - 19°° hod.
NE
8°° - 12:30 hod.
V pøípadì nepøíznivosti klimatických podmínek lze výkupní dobu upravit.
Uvìdomujeme si, e s vydáním nového zákona o vinohradnictví a vinaøství vzniká i pro Vás povinnost
výkazù o registraci a dovolujeme si Vám proto nabídnout uzavøení kupní smlouvy, která nám v dùsledku
usnadní a urychlí samotný výkup.
Spoleènost VINIUM a.s. se profiluje jako zpracovatel a výrobce kvalitních originálních vín moravského
pùvodu a rádi bychom se spolu s Vámi dlouhodobì podíleli na rozvoji moravského vinohradnictví a vinaøství.
Toto nae poslání jsme stvrdili rozsáhlými investicemi a rádi Vás u nás uvítáme na Dni otevøených dveøí
v sobotu dne 4. záøí 2004 (8°° - 13°° hod.), kdy probìhne pøedstavení nové technologie.
Váený pane, váená paní, doufáme, e Vás nae nabídka oslovila a rozhodli jste se pro nai vzájemnou
spolupráci. Vyplòte prosím odpovìdní lístek, který je souèástí tohoto dopisu a odelete jej na nai adresu,
popøípadì je moné projevit Vá zájem na e-mailové adrese: katerina.bartosova@vinium.cz.
Poté budete kontaktován pøedstavitelem spoleènosti VINIUM a.s., který s Vámi osobnì dojedná konkrétní
podmínky naí vzájemné spolupráce.
Tìíme se na budoucí spolupráci se vemi pìstiteli révy vinné, kteøí mají za cíl pìstovat a vyrábìt pøedevím
kvalitní, konkurenceschopná vína. Máme zájem o kadého spolupracujícího vinaøe a vinohradníka.
Prosíme o Vai odpovìï nejlépe do 31. èervence 2004.
PhDr., Ing. Pavel Stefanoviè, generální øeditel a pøedseda pøedstavenstva
VINIUM a.s., Hlavní 666, 691 06 Velké Pavlovice
Odpovìdní lístek
Jméno a pøíjmení:

...

Adresa:

..

Tel.:

..

Mám zájem o spolupráci s VINIUM a.s.
Odrùdová struktura:

E-mail:

..

..

.

ANO

NE

...

..

...
..

Pøedpokládané mnoství dodané vinné révy*:

.

.

..
..

*V pøípadì mnoství nad 10 tun monost sjednání zálohy ve výi 30-50% ceny dohodnuté dodávky
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Cyrilo - Metodìjská pou
v Podivínì
Far
níci měs
ta Podivína společně s KDU − ČSL Podivín
Farníci
města
Vás sr
dečně zvou
srdečně
na

Cyrilo - Metodìjskou pou
poøádanou dne 5. èervence 2004

která se koná u kapličky Cyrila a Metoděje
Program:

09.00 hod. - zahájení poutì
09.30 hod. - me svatá
11.00 hod. - prezentace øemeslných výrobkù
- monost návtìvy kaplièky
Cyrila a Metodìje
- poslech cimbálové muziky
- obèerstvení atd.
Podivínský zpravodaj
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