Podivínský
zpravoda j
Ročník XXXVI

číslo 3

říjen 2006

VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN

OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb. , o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. l zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Senátu Parlamentu
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuji
1. Volby do Zastupitelstva města Podivína a volby do Senátu Parlamentu České republiky se
uskuteční v pátek dne 20.10.2006 od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu 21.10.2006 v době od 08.00 do
14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je vstupní hala městského úřadu pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
Boženy Němcové, Družstevní, Havlíčkova, Husova, l. máje, Nerudova, Palackého, Revoluční,
Řadová, Sokolská, Újezd, U Dráhy, U Stadionu, Za Drahou.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 je místnost č. 2 městského úřadu pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu v ulicích:
Angerlova, Bratislavská, Děvínská, Dolní Valy, Habánov, Hájenka, Horní Valy, Komenského,
Kopce, Masarykovo náměstí, Na Ostrůvku, Pod Branou, Poříčí I, Poříčí II, Příční, Radniční,
Rybáře, Sadová, Stará čtvrť, Štefanikova, U Mlýna, Úlehlova, Zahradní, Zborovská.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
Neprokáže−li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
5. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.
Stanislav Machovský
starosta
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Podivínský

Informace z XXI. a XXII. zasedání zastupitelstva města
Podivín,

zpravodaj

20.

která se konala ve dnech 25.07. 2006 a 26.09. 2006−10−02
Zastupitelstvo města projednalo a přijalo následující usnesení :
1. Vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva
města č. XX. ze dne 24.05. 2006.
2. Rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. KN 1272/2 o celkové
výměře 123 m2 vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města
stanovilo prodejní cenu Kč 100,−/m2 pozemku. Výsledná kupní cena bude
navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví.
3. Rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. KN 734/1 o celkové
výměře 54 m2 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Podivín. Zastupitel−
stvo města stanovilo prodejní cenu Kč 500,−/m2 pozemku. Výsledná kupní cena
bude navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví.
4. Rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. KN 1110/10 o celkové
výměře 8 m2 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Podivín. Zastupitel−
stvo města stanovilo prodejní cenu Kč 500,−/m2 pozemku. Výsledná kupní cena
bude navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví.
5. Ukončilo veřejnou nabídku na prodej pozemků p.č. 242/8, 242/9, vedených jako
ostatní plocha o celkové výměře 28 m2 a pozemků p.č. 243/1 a 243/2 , vedených
jako zastavěná plocha, o celkové výměře 20 m2, všechny v k.ú. Podivín a tyto
pozemky rozhodlo prodat panu Luboši Chrástkovi, bytem ..... za cenu
Kč 300,−/m2. Výsledná kupní cena bude navýšena o částku, rovnající se výši daně
z převodu nemovitostí. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti do jeho vlastnictví.
6. Projednalo a schválilo návrh na uzavření kupní smlouvy na odkup nemovitostí
Židovské obce Brno, zastoupené předsedou panem Ing. Pavlem Friedem, se sídlem
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno, IČ : 49465473 pozemku p.č. KN 742 o celkové
výměře 426 m2 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Podivín a domu
č.p. 24 na výše uvedené parcele. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením kupní smlouvy.
7. Schválilo plnění rozpočtu k 30.6.2006 bez výhrad. Stanovilo na základě § 67 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů počet
členů zastupitelstva města pro nové volební období na patnáct.
8. Schválilo Rozpočtové opatření č. 1 bez výhrad.
9. Projednalo a schválilo návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Podivína TJ Slavoji Podivín, 691 45 Podivín zastoupené Jiřím Vaňkem,
IČ: 42324211 ve výši Kč 200.000,− . Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
10. Vzalo na vědomí zprávu starosty města o spolufinancování projektu „Břeclavsko
– rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“ a
pověřuje radu města zajištěním výběrového řízení na zajištění částky Kč 9.800.000,.
Dále pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s bankovním ústavem, který
nabídne nejvýhodnější podmínky.
11. Projednalo návrh na prodej hospodářské budovy na ulici Sadová v Podivíně na
pozemku p.č. 289/2 v k.ú. Podivín a projevilo vůli tuto budovu nabídnout k prodeji.
12. Rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej NTL plynovodu na ulici Horní Valy
v Podivíně za minimální kupní cenu Kč 100.000,−.
13. Vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva
města č. XXI. ze dne 25.07. 2006.
14. Vzalo na vědomí plnění rozpočtu města k 31.8.2006.
15. Schválilo Rozpočtové opatření č. 3 bez výhrad.
16. Ukončilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. KN 734/1 o celkové výměře
54 m2 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Podivín a schválilo prodej
uvedeného pozemku jedinému zájemci a to panu Karlu Stöhrovi, bytem ....
za cenu Kč 500,−/m2. Výsledná kupní cena bude navýšena o částku, rovnající se
výši daně z převodu nemovitostí. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy.
17. Ukončilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. KN 1272/2 o celkové výměře
123 m2 vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Podivín a schválilo prodej uvedeného
pozemku jedinému zájemci a to paní Marii Kolaříkové, bytem ..... za cenu Kč 100,−
/m2. Výsledná kupní cena bude navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu
nemovitostí. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do
jeho vlastnictví. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
18. Ukončilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. KN 1110/10 o celkové výměře
8 m2 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Podivín a schválilo prodej
uvedeného pozemku jedinému zájemci a to paní Ludmile Šrámkové, bytem .... z
a cenu Kč 500,−/m2. Výsledná kupní cena bude navýšena o částku, rovnající se
výši daně z převodu nemovitostí. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy.
19. Rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. KN 1110/1 o celkové
výměře 434 m2 vedeného jako zahrada v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města
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stanovilo prodejní cenu Kč 100,−/m2 pozemku. Výsledná kupní cena bude navýšena
o částku, rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví.
Rozhodlo uzavřít se společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem
Čechova 23, 690 11 Břeclav, IČ: 49455168 Smlouvu o upsání akcií, jejímž
předmětem je úpis 5.509 ks akcií. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
Rozhodlo uzavřít se společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem
Čechova 23, 690 11 Břeclav, IČ: 49455168 Smlouvu o vkladu na splácení akcií
upsaných při zvýšení základního kapitálu podle ust. § 60 odst. 2 obchodního
zákoníku. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
Rozhodlo uzavřít se společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem
Čechova 23, 690 11 Břeclav, IČ: 49455168 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vkladu
mimo základní kapitál na jehož základě se mění znění článku III. smlouvy o vkladu
mimo základní kapitál. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením
dodatku č. 1.
Rozhodlo uzavřít s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p.
969, PSČ 114 07, IČ : 45317054 Smlouvu o úvěru reg. č. 7520006200231 na
jejímž základě Komerční banka jako věřitel poskytne městu Podivín jako dlužníkovi
úvěr ve výši Kč 9.800.000,− za účelem spolufinancování projektu „Břeclavsko –
rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
Rozhodlo odsouhlasit ustanovení komisí pro provedení inventarizace majetku
města pro rok 2006 dle návrhu a termínů jejího provedení.
Ukončilo veřejnou nabídku na prodej NTL plynovodu na ulici Horní Valy v Podivíně
a schválilo prodej uvedeného zařízení jedinému zájemci a to společnosti
Jihomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno,
IČ: 49970607, DIČ: 49970607. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
Rozhodlo uzavřít s TJ Slavoj Podivín, 691 45 Podivín, IČ : 42324211 Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Podivína na jehož základě se
mění znění článku III. výše uvedené smlouvy. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením dodatku č. 1.
Projednalo a vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru a se závěry zprávy souhlasí.
Schvaluje podání ústavní stížnosti proti nezákonnému zásahu státu porušujícímu
zaručené právo územního samosprávného celku na samosprávu v souvislosti se
stanovením a výplatou příspěvku ze státního rozpočtu na výkon přenesené
působnosti. Zastupitelstvo města schvaluje připojení Města Podivína k ústavní
stížnosti proti nezákonnému zásahu státu porušujícímu zaručené právo územního
samosprávného celku na samosprávu v souvislosti se stanovením a výplatou
příspěvku ze státního rozpočtu na výkon přenesené působnosti. Zastupitelstvo
města uděluje plnou moc JUDr. Martinu Kopeckému, advokátovi zapsanému
v České advokátní komoře pod č. 3833 zastupováním ve věci podání výše uvedené
ústavní stížnosti.
Rozhodlo vyřadit z majetku města 484 ks svazků krásné a naučné literatury dle
návrhu knihovnice Městské knihovny Podivín. Vyřazená literatura bude nabídnuta
zájemcům před vlastní likvidací k prodeji za 5 Kč/ks.

ZASTUPITELÉ MĚSTA PODIVÍN
POŘÁDAJÍ V PŘEDVEČER

DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKA
V PÁTEK 27. ŘÍJNA 2006
V 16.00 HODIN V TYRŠOVĚ SADĚ
U POMNÍKU PADLÝCH

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ
OBČANŮ MĚSTA

Poděkování
Děkuji touto formou všem zastupitelům města, kteří se
po celé čtyři roky podíleli na zdárném rozkvětu našeho města.
Stejnou měrou děkuji členům všech výborů a komisí. Děkuji
jim o to víc, že čas, který mohli věnovat sobě, věnovali Podivínu.
Děkuji také všem občanům města, kteří pochopili, že nelze vždy
vyhovět všem a že jsou věci, které se nedají vyřídit ihned.
Stanislav Machovský, starosta

Podivínský

zpravodaj

Milan Knopp

Dušan Šottnik

MÁME ŘEŠENÍ
S LIDMI PRO LIDI
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Podivínský

zpravodaj

Volební program ZO KSČM v Podivíně, se kterým předstupuje před voliče ke
komunálním volbám do zastupitelstva města v Podivíně

Vážení spoluobčané,
Dovolujeme si Vás oslovit a získat Váš hlas pro program, který předkládáme a
který se budeme snažit prosazovat a uskutečňovat.
Chceme usilovat o to, aby se občan našeho města cítil jako doma, aby zde žil
spokojeně, mohl pracovat a podnikat, uspokojovat své potřeby kulturní, sociální
a sportovní, aby se cítil v našem městě bezpečně. Obnovme svou hrdost ke svému
městu, tradicím a zvykům, které našim předkům byly vlastní.

Hlavní priority, které navrhujeme:
−
−
−
−
−

−
−
−
−

pro všechny občany vybudovat na našem hřbitově „Obřadní smuteční síň“
provést rekonstrukci Staré radnice, aby sloužila svému účelu
vybudování klubových prostor pro všechnu neorganizovanou mládež
podporovat rozvoj tělovýchovné, sportovní a jiné zájmové činnosti
základní škola – dokončit opravu dvorní fasády budovy, zateplení
přístavby a tepelnou izolaci všech oken školní budovy, na přístavbě
vybudovat sedlovou střechu
komplexně řešit veškerou zeleň ve městě a její údržbu
budování odstavných ploch pro parkování
řešit komplexně přístup k recyklaci pevného domovního a stavebního
odpadu, řešit likvidaci biologického odpadu−kompostováním
obnovit tradici konání „Kulturního léta“

Perspektivně se zaměřit na vybudování „Městského koupaliště“.
Pro zajištění náročných akcí na finance, budeme spolupracovat s našimi
europoslanci a poslanci parlamentu ČR.
Základní organizace KSČM v Podivíně
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Podivínský

zpravodaj
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Podivínský
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zpravodaj

Podivínský

zpravodaj
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Podivínský
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zpravodaj

Podivínský

zpravodaj

ÚKOLY PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 – 2010
Program péče o občany města s p otřebou zvýšené sociální péče
- p rojekt výstavby domu s pečovatelskou službou
Řešení problematiky zdravotní péče
Zajištění kulturní nabídky a zvýšení společenských aktivit ve městě
Zabezpečení ochrany občana a prevence kriminality
- v oblasti dopravní
1/ zbudování zpomalovacích p rvků na příjezdech do města
- v oblasti společenské
Podpora š kolství a mimoškolních aktivit mládeže
Zvýšení informovanosti občanů
- i n ternet do domácností
- i n formace poskytované formou SMS a e-mailových zpráv
- i n s talace bezdrátového rozhlasu
Rekonstrukce základní školy
- d o končení II. fáze školního hři š t ě – tenisové kurty
- o p rava fasády zadního traktu
- o p rava a zastřešení přístavby
Rekonstrukce kanalizace a čistírny odpadních vod
- o b n ova p ovrch u u l . Palackého, Sokolská
- z b u d ování pojezdných pruhů pro cykloturisty
- z b u d ování odstavných pásů ul. Palackého, Sokolská
- v y b avení odpočinkovými prvky a odpadkovými koši
- postupná obnova kaštanové aleje ul. Palackého
Rekonstrukce Masarykova náměstí
- i n s talace podzemního vedení nízkého napětí
- rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu
- z p racování prováděcího projektu na obnovu
1/ zeleně náměstí
2/ parkovacích a odpočinkových ploch
- chodníků
Oprav y kulturních památek
- kaple sv. Cyrila a Metoděje /zpracování prováděcího projektu/
- Stará radnice a hasičská zbrojnice /zpracování prováděcího projektu/
- v y b u d ování chodníků v okolí kostela sv. Petra a Pavla
- o p rava židovské kaple a židovského hřbitova
- o p rava d robných sakrálních s taveb /Svatá Anna, kříže .../
Výstavba nových a rekonstrukce starých vozovek
- p rojekt a výstavba vozovky k mysliveck é a rybářské chatě
- Poříčí II
- D o l n í Valy /od Radniční po Habánov/
- Boženy Němcové / o d k řižovatky U Dráhy po Nerudovu/
- l. máje
- H a b á n ov a u S vodnice
- Kopce
- P říční
Dokončení inženýrských sítí v intravilánu obce
- D o l n í Valy /od Radniční po Habánov/
Dopravní problematika a průjezd městem
- jednání ve věci odhlučnění dálnice
- rekonstrukce obslužné cesty od čerpací stanice po provozovnu VHS
- v y řešení průjezdu ul. Úlehlova
Směna pozemků v lokalitě Borový háj a Šutráky
- v n á vaznosti na bod dokončení pozemkových úprav a p ři zapsání pozemků do vlastnictví města
Stanovení lokalit pro výsadbu zeleně
- v n á vaznosti na bod dokončení pozemkových úprav určit zemědělsky nevyužitelné pozemky na výsadbu lesa
- rozšíření lokalit krajinné zeleně /remízky/
Zpevnění a údržba polních cest
Zbudování cyklostezky do Lednicko – valtického areálu
- o d „ Č á p á rky“ ve směru na Kančí oboru, Ladenský most a Janohrad
Zpracování studie a prováděcího projektu
- l á v k y p řes novou Dyji
- p řívozu pře s řeku Dyji v lokalitě Hájenka
Údržba zeleně, melioračních a o d vodňovacích kanálů
- likvidace náletových d řev i n v p rostoru „Kanálu“ a jeho vyčištění
- ú p rava b řehů Ladenské strouhy /Svodnice/
- napojení Ladenské strouhy na příto k z rakvických jezer
- výsadba krajinné zeleně v lokalitě Hruštičky
- údržba tůní a zeleně v okolí Rozmberský, T řeťák, Čtvrťák
Odpadové hospodářství
- t řídění odpadů
- kompostování
Zkvalitnění evidence domácího zvířectva
- č i p ování psů
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Podivínský

O plnění volebního programu
Křesťanská a demokratická unie – Československá
strana lidová uskutečňovala svůj volební program v letech
2003 – 2006 ve spolupráci a za podpory všech zastupitelů
a konstruktivně myslících spoluobčanů našeho města.
Předkládá dnes účet za uvedené období s finančním
vyjádřením za každý jednotlivý rok.
2003
Výstavba komunikací Horní Valy
Dolní Valy − dokončení
Základní škola
rekonstrukce kuchyně a jídelny
výměna oken
Opravy vozovek
Výstavba chodníků
1. Máje, hřbitov
Kanalizace
Angerlova, základní škola
Výstavba bytů
zahájení výstavby 20 byt.
jednotek Újezd
bývalá restaurace Marta
Veřejné osvětlení
ul. Družstevní, Sadová, Husova,
Komenského, Palackého, Stará
čtvrť
Lidový dům
rekonstrukce střechy
Parky
zahájení Hliníky
Kostel sv.Petra a Pavla finanční spoluúčast
Hodnota investičních akcí za rok 2003 činila cca
25 milionu korun.

Základní škola

Městská hala
Byty
Veřejné osvětlení
Parky
Památky

zpravodaj
2004
rekonstrukce šaten, cvičné kuchy−
ně, skladu učebnic, místností pro
školníka a uklízečky, rekonstrukce
kanalizace v přístavbě, obnova
osvětlení v učebnách
rekonstrukce šaten a sociálního
zařízení
dokončení 20 bytových jednotek
Újezd
Stará Čtvrť, Štefánikova
Tyršův sad, u Jednoty, Hliníky,
kostel
kostel sv. Petra a Pavla

Hodnota investic v roce 2004 činila cca 20 milionu korun
Městská hala
Základní škola
Ladenská strouha
Vozovky
Chodníky
Odstavné pruhy
Vozovky

2005
projekt topení a stavební části,
nářaďovna, energetický audit,
odstranění tepelných úniků
studie rekonstrukce školního
hřiště
projekt zvodnění
projekty Dolní Valy II, Kopce,
Habánov
U Mlýna − Poříčí I, Husova, u lékár−
ny, k Frutě, u Městské haly
Zahradní, Nerudova, B. Němcové
Děvínská

Parky
Veřejné osvětlení

Hliníky II. fáze, kostel − dokon−
čení
městská hala, Rybáře, Hliníky

Rok 2005 byl ve znamení přípravy finanční rezervy
na největší investiční akci − rekonstrukci kanalizace a
čističky odpadních vod v hodnotě cca 150 milionů
korun. I tak se rozpočet obce pohyboval v částce
32 milionů korun.
2006
rekonstrukce kanalizace
a ČOV
finanční rezerva
Základní škola
rekonstrukce školního hřiště
Městská hala
stavební úpravy, okna, rekon−
strukce topení
Vozovky a polní cesty dokončení spojky k Frutě, úpra−
va polních cest
Chodníky
Újezd, Sadová, Tyršův sad,
u Universalu, hřbitov,
Hřbitov
urnové hroby
Hudební škola
fasáda
Projekty a studie
Dolní Valy, Poříčí II, Stará rad−
nice
Parky
Hliníky – nové herní prvky
Židovská škola
výkup budovy
Rok 2006 není ještě uzavřen, ale v současné době se
hodnota investic rovná částce 24 miliony korun.
Stanislav Machovský, starosta

O hlavních investicích 2006
Důležitostí první a časově poslední investicí v tomto
roce je rekonstrukce školního hřiště Základní školy
v Podivíně. V době, kdy píšu tento článek, se dokončují
závěrečné přípravy hřiště, čímž se myslí výstavba opěrné
zdi mezi bývalou zahradou a běžeckým oválem, výstavba
chodníků, příprava nového běžeckého oválu a ostatních
sportovišť, instalace osvětlení a celková úprava pláně
před položením nových povrchů. Tyto povrchy budou
všechny umělé, odpadne tedy největší část starostí o
údržbu hlavní plochy bývalého travnatého hřiště.
Travnatých ploch bude v okolí hřiště dostatek, takže se
nemusíme bát nadvlády umělých hmot nad přírodou.
V současné době zde pracuje firma VHS Břeclav, která
zvítězila ve výběrovém řízení. Ihned po dokončení
uvedených prací nastupuje firma Tenis Zlín, která dílo
v celkové hodnotě 6 milionů korun dokončí.
Druhá akce, která v době, kdy budete tuto zprávu

číst, bude již dokončena, je cca za 3 miliony korun. Je to
investice na Městské sportovní hale a sestává z kompletní
rekonstrukce topení, odstranění energetických úniků,
výměny nových oken ve velkém i malém sále, výstavby
nové nářaďovny a obnovy elektrické sítě v nově
zbudovaných prostorách.

O dětském hřišti
Mnozí z Vás jste si mohli všimnout, že na „Hliníkách“ je v sobotu a v neděli čím dál
víc dětí. Je potěšující, že zde nejsou jenom s jedním, ale v mnoha případech s oběma
rodiči. Anebo i s prarodiči. Hliníky se tak staly nejenom rájem pro ty nejmenší, ale také
místem setkávní celých rodin. Přijíždějí sem návštěvníci z okolních obcí Rakvic, Lednice
i Velkých Bílovic. Právem patří poděkování zastupitelstvu města za ono rozhodnutí,
které to způsobilo. Za dílo, které bylo dobře rozváženo, a investici, která padla na úrodnou
půdu. Nové herní prvky, které byly instalovány koncem prázdnin, vyzkouší dětskou
stabilitu, pozornost a nebojácnost. I přesto, že o odvaze našich dětí nemůže být pochyb,
prosím rodiče, aby nad nimi neustále drželi svoji ochrannou ruku a aby je tak vyvarovali
nebezpečí, které se může skrývat i za tou nejnevinnější hrou a hračkou.
Stanislav Machovský, starosta
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Podrobné informace o obou dvou akcích se dočtete
v prosincovém Podivínském zpravodaji, kdy budou již
obě dokončeny a kde bude podán podrobný přehled
o plnění rozpočtu a investičních akcí v roce 2006.
Stanislav Machovský, starosta

O rekonstrukci veřejného osvětlení
a rozhlasu na Masarykově náměstí
Koncem měsíce července tohoto roku byla firmou EON zahájena rekonstrukce
vedení nízkého napětí v lokalitě Masarykova náměstí. K mému obrovskému překva−
pení a také k překvapení všech obyvatel Masarykova náměstí akce, která měla podle
tvrzení pracovníků, kteří zpracovávali projekt, proběhnout až v roce 2007.
Z důvodu předčasného provedení rekonstrukce ze strany EON nebylo v silách
města zajistit v dostatečném časovém předstihu projektovou dokumentaci na obnovu
veřejného osvětlení a rozhlasu a zajistit stavební povolení. Termín dokončení rekon−
strukce byl /a doposud zůstává/ 30.9.2006. K tomuto datu mělo dojít k odpojení stáva−
jících rozvodů nízkého napětí a náměstí s přilehlými ulicemi, na kterých se také provádí
rekonstrukce, by bylo bez osvětlení. Město se tak ocitlo před neočekávaným problémem,
který zasahoval jak do organizačních, tak i do finančních pochodů obce.
Práce na projektu osvětlení byly tedy zahájeny v prvním srpnovém týdnu. Zde
bych si dovolil poděkovat projektantu p. Bartoňovi a p. Štefanovi za jejich naprosto
vstřícný postup. Podařilo se také dohodnout s firmou RGW, která rekonstrukci pro
EON provádí, rozšíření výkopu a uložení chrániček pro budoucí položení vodiče na
veřejné osvětlení a rozhlas. Projektová dokumentace veřejného osvětlení byla koncem
měsíce srpna připravena a předána investorovi – Městu Podivín. Projekt zohled−ňuje
regulativy studie obnovy zeleně náměstí a počítá také s budoucí rekonstrukcí kanalizační
sítě. Svítidla budou rozmístěna tak, aby náměstí bylo osvětleno podstatně kvalitněji a
s menšími energetickými nároky. Kabelové vedení a stožáry veřejného osvětlení budou
instalovány na pozemcích ve vlastnictví města a pouze minimální měrou omezí obyvatele
města na jejich právech.
Investor zažádal o stavební povolení a současně požádal firmu EON o prodloužení
(Pokračování na str. 11)

Podivínský

zpravodaj

O rekonstrukci veřejného osvětlení . . .

KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE
ČS. STRANA LIDOVÁ

(Dokončení ze str.10)
termínu demontáže stávajícího vedení nízkého napětí. Po vyhlášení výběrového řízení
na rekonstrukci veřejného osvětlení a rozhlasu, výběru vhodného dodavatele a zajištění
cca jednoho milionu korun mohlo by být Masarykovo náměstí ještě v tomto roce
neplánovaně nově osvětleno a ozvučeno.
Nutnost osvětlení popisovaných lokalit je i přes obrovskou složitost akce natolik
nutná, že město dělá a bude i nadále dělat vše potřebné pro to, aby se občané nemuseli
obávat jak o svoje zdraví, tak i o své majetky.
Na okraj jedno co by, kdyby.
Je dost možné, že se rekonstrukce vedení nízkého napětí, která byla oznámena na
rok 2007, mohla včasnou intervencí u vedení EON zastavit. Co je jisté, je to, že ony
dnes již proinvestované finanční prostředky v řádu několika milionů korun se do Podivína
následně nemusely vůbec dostat.
Stanislav Machovský,starosta

ZVE VŠECHNY OBČANY MĚSTA

NA PŘEDVOLEBNÍ SETKÁNÍ
KTERÉ SE BUDE KONAT
V SOBOTU 14. 10. 2006 V 17.00 HODIN
V PROSTORÁCH PŘED STAROU RADNICI
KANDIDÁTI ZA KDU ČSL ZDE PŘEDSTAVÍ SVŮJ
VOLEBNÍ PROGRAM
OBČERSTVENÍ – DOMÁCÍ ZABÍJAČKA, BURČÁK

Firma Bi Textil, s.r.o. Podivín

Upozornění

pořádá

Upozorňuji občany města na podmínky uložení elektrozboží a
elektrošrotu na sběrném dvoře:
a/ ledničky, mrazničky, chladící zařízení musí být kompletní. Nesmí
být odstraněn kompresor ani chladicí mřížka,
b/ televizory, monitory, rádia, magnetofony a ostatní audiovizuální
elektronika musí být bez zásahu do vnitřního zařízení. Obrazovky
musí být kompletní,
c/ další nejmenované elektrospotřebiče nesmí být rozebrány.

setkání bývalých pracovníků− důchodců
firmy: “Bi a Tylex”
dne 20. 10. 2006 v 11.00 hodin v objektu firmy Bi.
Zájemci se mohou přihlásit u pí Hotárkové
do 12. 10. 2006 – tel. 519 344 222

Propagační materiál města
Ve druhé polovině prázdnin vydalo město
tři druhy pohlednic (jako vzor uvádíme pouze
jednu) a turistickou známku č. 1357 s logem
města. Pohlednice můžete zakoupit na
podatelně MěÚ a v prodejnách tabáku. Město
jedná o možném prodeji na poště a v prodejně
ovoce a zeleniny pí. Kocourkové.
Turistická známka je v prodeji na MěÚ,
hotelu Arcade, Domácí potřeby, na prodejně
ovoce a zelenina pí. Kocourkové a Janohradě.
Město Podivín

Pokud nebudou výše uvedené podmínky splněny, stává se zboží
jednoznačně odpadem a za jeho likvidaci budou účtovány následující
ceny:
− 1ks zboží uvedeného pod písmenem a/ 350 Kč
− 1 ks dtto
b/ 150 Kč
− l kg dtto
c/
5 Kč
Stanislav Machovský, starosta

O zeleném odpadu
V prosincovém vydání Podivínského zpravodaje vyšel článek o kom−
postování. Jako bychom tím přivolali to, co je v současné době již
skutečností a co se, díky neomalenosti některých našich spoluobčanů,
nedá v nejbližší době napravit. Skládka zelených odpadů /tráva, listí,
nati .../ na pozemku p. Jankoviče je uzavřena. Tato uzávěra potrvá nejméně
do konce roku 2006.
Město Podivín po tuto dobu zajistí plochu pro skladování výše uvede−
ného odpadu na skládce Rozmberský. Otevřeno bude každou poslední
sobotu v měsíci. V zeleném odpadu nesmí být žádné cizí příměsi. Ořezy
stromů a keřů musí být zvlášť. Materiál bude přebírat pracovník města.
Pro rok 2007 chystá město osvětovou akci na téma zpracování
zeleného odpadu a znovu kompostování. Je logické a naprosto žádoucí,
aby zelené odpady byly zpracovány a použity na stejných plochách,
na kterých vznikly.
Stanislav Machovský

Kam s ním

Divadelní almanach
Město Podivín přichystalo v tomto měsíci vydání almanachu, který slovem
i obrazem popisuje divadelní činnost podivínských ochotnických souborů
v průběhu let 1863 až 2005. Autorem je pan Miloslav Dobšíček, který stejně
jako v případě první publikace − 100 let sportu v Podivíně − věnoval tomuto
drobnému, ale významem pro město velkému dílku spoustu svého času. Pan
Dobšíček tak už podruhé mapuje další z významných oblastí společenského
dění v našem městě.
Město Podivín mu zatím pouze tímto způsobem vyjadřuje úctu
a poděkování a všichni doufáme, že jeho publikační činnost bude pokračovat
i v letech budoucích.
Stanislav Machovský, starosta

Nerudův fejeton „Kam s ním“ potvrzuje, že i po 100 letech máme
stejné problémy s odpadem spojeným s nepořádkem v našem městě.
Místní výbor jej vyřešil zavedením popelnic a kontejnerů ve spolupráci
s Hantály a.s.. Úklid řídí a zasahují do něj pořádkové čety. Skládají se
z mužských pracovníků u nás v Podivíně i ze 3 žen. Cizí paní, čekající
na autobus, nehorázně kritizovala tyto paní, patřící do pořádkové čety.
Tato trojice žen dala přednost před prací v továrně nebo na jiném praco−
višti a pečuje o čistotu silnic, trávníků, prostranství na různých místech
v našem městě. Zametá před obydlím občanů, shrabuje listí, odváži vše,
co narušuje vzhled a patří do sběru. Sbírá papírky často hozené někam
koho napadne, moho práce o dní vyžaduje místní hřbitov. Časo jim denní
úklid ztěžuje počasí, vítr, v zimě sníh, po dešti nbláto, atd., což svědčí o
tom, že paní nejdou jen za výdělkem, ale mají zájem na zdravém životním
prostředí. O zahrádky, trávníky před domy vlastní dvory se mají starat
majitelé domů a Podivín má přes 3000 obyvatel, ale v ten nejprostrannější
veřejný prostor, největší dvůr pečuje málopočetná četa všetně tří žen.
Patří jim zato vděk a úcta a odsouzení těch hloupých kritiků.
O.B.
11

Podivínský

zpravodaj

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Začínáme
4. 9. 2006 v 7:40 hod se otevřely vstupní dveře naší základní školy,
aby po dvou měsících klidu začalo opět rušné období – nový školní rok.
Toto pondělí bylo prvním školním dnem pro naše prvňáčky, které jsme
spolu se starostou města a s jejich třídními učitelkami přivítali.
Věřím, že se jim u nás bude líbit a jejich rodičům chci poděkovat, že
si zvolili naši školu. Starší žáci již ví, co je ve škole čeká a na co se mo−
hou těšit, a svými výsledky budou dělat radost nejen sobě, ale i rodičům.
V letošním školním roce zahajujeme celkem s 218 žáky.
Třída

Jméno třídního učitele

I. A
I. B
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII. A
VIII. B
IX.

Mgr. Jana Mrázová
Mgr. Anna Racková
Mgr. Martina Poláchová
Mgr. Miriam Šilhanová
Mgr. Jana Malinová
Mgr. Zlatka Floriánová
Mgr. Pavla Schallenbergerová
Mgr. Elena Pěčková
Mgr. Lenka Nedělová
Mgr. Markéta Svobodová
Mgr. Ladislav Richter

Pedagogové bez třídnictví:
Výchovný poradce:
Zástupce ŘŠ:
Ředitel školy:
Školní družina:
Asistentka pedagoga:
Provozní zaměstnanci:

Na naši otázku, na co se ve škole těší, většina odpověděla: „Těším
se na to, že se naučím psát, číst a počítat, těším se na tělocvik, na malování
a zpívání i na nové kamarády.“
Takže nám nezbývá nic jiného, než se snažit jim vyhovět. Přejeme si,
ať se jim ve škole líbí, ať se jim daří plnit úkoly beze strachu z neúspěchu
a chodí do školy s radostí a důvěrou.
Mgr. Jana Mrázová − tř. uč. I.A
Mgr. Anna Racková − tř. uč. I.B

Počet žáků
15
16
24
18
16
24
18
26
18
15
28

Mgr. Jana Leblochová
Ing. Robert Kratochvíl
Bc. Dagmar Mačicová
Mgr. Jindřich Horňák
Mgr. Miroslav Cagášek
pí Jiřina Valíčková
pí Věra Holubová
pí Alena Krestová
pí Marie Ondráková
pí Olga Čechová
pí Marie Průšová
pí Blažena Kratochvílová
p. Karel Gála

Všem zaměstnancům školy přeji při plnění náročného výchovně
vzdělávacího procesu hodně sil a pracovní pohody.
Mgr. Miroslav Cagášek

Změny v počtu vyučovacích hodin
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo rozšíření plánů
vzdělávacích programů o 5 vyučovacích hodin ve školním roce 206/2007.
Na I. stupni se navyšují 3 vyučovací hodiny a zařazují se jako povinná
výuka prvního cizího jazyka od 3. třídy. Tímto se mění celkový týdenní
počet hodin v jednotlivých ročnících:
1. ročník
20 hodin
4. ročník
25 hodin
2. ročník
22 hodin
5. ročník
26 hodin
3. ročník
24 hodin
Tímto dochází k odpolednímu vyučování v páté třídě, protože žáci
1. – 5. tříd se mohou dopoledne učit 5 vyučovacích hodin, pak musí být
hodinová přestávka na oběd a poté může následovat další vyučování.
Na II. stupni se v 6. ročníku navyšuje jedna vyučovací hodina, kterou
přidělí ředitel školy některému povinnému předmětu (fyzika) a v 9. ročníku
se navyšuje 1 vyučovací hodina pro výuku cizího jazyka.
Přehled týdenního počtu hodin v jednotlivých ročnících:
8. ročník
31 hodin
6. ročník
29 hodin
9. ročník
32 hodin
7. ročník
29 hodin
Z výše uvedeného přehledu týdenního počtu hodin v jednotlivých
ročnících zjistíte, že žáci II. stupně skutečně větší část dne prožijí ve ško−
le. Proto je nutné pro ně vytvořit příjemné pracovní prostředí nejen ve
škole, ale i doma a tím přispět k úspěšnému zvládnutí školních povinností.

Poprvé ve škole. . .
Po uplynutí půl roku od zápisu do 1. třídy přišlo očekávané září. Nejen
pro chlapce a děvčátka, ale i pro rodiče a paní učitelky nadešel slavnostní
okamžik. V pěkně vyzdobených třídách zasedli do nejmenších lavic
nastrojení a plní očekávání naši prvňáčci.
Nejprve je přivítaly jejich třídní paní učitelky a jistě je potěšilo i několik
povzbuzujících vět od pana ředitele Cagáška a pana starosty Machovského.
Na lavicích měli přichystány dárkové balíčky s pomůckami, které se
jim budou hodit při školní práci. V upomínku na tento první školní den
obdrželi i uvítací list a nazdobený kornout plný ledové čokolády.
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Kroužky v letošním školním roce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

I. stupeň
Výtvarný
Pohybové hry II.
Sportovní hry III.
Tvořivé činnosti III.
Veselé hraní I.
Pohybové hry IV.
Dovedné ruce
Rukodělné práce
Dyslektický
Grafomotorický

pí uč. Mrázová
pí uč. Poláchová
pí uč. Šilhanová
pí uč. Šilhanová
pí uč. Šilhanová
pí uč. Malinová
pí uč. Malinová
pí uč. Floriánová
pí uč. Racková
pí uč. Racková

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

II. stupeň
Cvičení z matematiky IX.
Informatika
Kdo si hraje, nezlobí
Přírodovědný
Predikace
Internet 4. – 9.ročník
Florbal – dívky
Florbal – chlapci
Break dance
Veselá matematika
Konverzace v AJ
Sportovní gymnastika

p. zás. řed. Horňák
p. uč. Kratochvíl
pí uč. Schallenbergerová
pí uč. Svobodová
pí uč. Nedělová
p. řed. Cagášek
p. řed. Cagášek
p. řed. Cagášek
p. uč. Richter
pí uč. Leblochová
pí uč. Pěčková
pí uč. Horníčková

Činnost kroužků bude zahájena od pondělí 18.9.2006

Podivínský

zpravodaj

http://zs.podivin.indos.cz
Tak konečně je máme. Mluvím o webových stránkách naší školy.
Oficiálně byly spuštěny na Internetu 30.8.2006. Trvalo nám celý měsíc,
než jsme je vytvořili, a největší zásluhu na tom, jak vypadají, má můj syn
Gustav.
V rubrice Aktuality lze nalézt informace o novinkách na naší škole,
organizaci celého školního roku a základní informace o zápisu budoucích
prvňáčků.
Záložka O škole vás seznámí s historií, učebním plánem, školním
řádem, klasifikačním řádem, se zaměstnanci školy a výroční zprávou.
Pod jednotlivými třídami se dovíte, kdo je jejich třídním učitelem, kdo
do dané třídy chodí a jaký je jejich rozvrh.Přiložena je i fotografie žáků.
Kroužky Vás budou informovat, jaké zájmové útvary budou v letošním
školním roce pro děti otevřeny.
Pod Školní jídelnou najdete jídelníček a základní informace o spojení
a placení.
Fotogalerie vás pomocí fotografií provede všemi významnými akcemi,
na které je naše škola pyšná – Den otevřených dveří, školní akademie,
lyžařské výcvikové kurzy, školy v přírodě, výlety a jiné.
A rubrika Ostatní? Tam, kromě toho, že zde jako lahůdku najdete
odkazy na spoustu zajímavých stránek, budeme zvědavi především na
názory návštěvníků našeho webu. Je pro vás připravena anketa i návštěv−
ní kniha. Můžete hlasovat, jak se vám naše stránky líbí či nelíbí. Pokud
se vám budou líbit, napište nám do návštěvní knihy, potěšíte nás (jako
nás potěšila Kača – zřejmě Katka z devítky – díky, Kačenko!) a bude to
pro nás impuls do další práce a pokud se vám líbit nebudou, prosím vás
o vaše nápady, čím je vylepšit nebo co by vás ještě zajímalo a nenašli
jste to.
Na závěr bych chtěla jenom podotknout, že stránky budou obmě−
ňovány, jen pokud budu mít dostatek materiálu od svých kolegů. Zatím
nejvíce podkladů mi dodal ředitel školy Mgr. Miroslav Cagášek. Nebude
to totiž práce jen jednoho člověka, ale celého týmu. Takže pokud někde
náhodou najdete hluchá místa, není to mou leností.
Mgr. Jana Malinová

s nákladem. Ariana dědu poslouchá na slovo. Je dobře vychovaná a plní každý jeho
pokyn. Letos, když byly Arianě tři roky, se jí narodilo hříbě – Alma. Je to krásná malá
kobylka, ale o té vám napíšu až příště.
Štěpán Michal

Pes Dan
Dan má rád kosti. Je strašně zlobivý. Když někoho vidí nebo slyší, hned na něho
skáče. Má rád děti. Myslím, že by do domu nepustil nikoho cizího. Máme ho rádi. Ale
babička se na něj občas zlobí, protože jí šlape na zahrádku. Když je Dan puštěný, štěká
na slepice. Má zlatohnědou barvu. Jedno ouško mu stojí a druhé ne.
Veronika Novosadová

Můj nejlepší přítel
Můj nejlepší kamarád se jmenuje Max. Je to roztomilý rezavý pejsek. Nikdo z rodiny
neodolá jeho černým očičkám. Strašně rád dovádí se mnou a s mým bráškou Alexem.
Nezkazí žádnou legraci. Jeho nejoblíbenější hračkou je malá žirafa. Kdykoliv chceme jít
na procházku, nemůže se dočkat. Venčíme jej často, protože babička mu neustále
přilepšuje a byl by jako koule. Jsem hrozně ráda, že ho máme. Vybrala jsem si ho jako
úplně malé štěňátko. Už se těším, co všechno o prázdninách podnikneme.
Simona Schaferová

Můj kocour Honza
Honza je můj nejlepší mazlíček. Když dojedu k babičce, hned mě vítá a myslí si, že
mu něco nesu, nějakou kostičku s masíčkem. Když ho šimrám za ušima, to má úplně
nejraději. Nejvíc se mi líbí, jak hbitě vyběhne na hůru, kde má svůj pelíšek ve slámě,
nebo přeskočí z vinohradu na střechu. Lézt po střeše jsem se naučil od svého kocoura.
To se ale babičce vůbec nelíbí.
David Kadrnka

Můj pes
Loni k narozeninám jsem dostala malé štěňátko. Dala jsem mu jméno Fredy. Je to rasa
mopse. Už jako malé štěňátko byl hrozně chytrý. Hodně rychle chápal, co po něm chci.
Nejraději se učil hrám a to mu zůstalo dodnes. Jako štěněti jsme mu dávali granule, ale
dnes už jí raději maso. Má malé, ale svalnaté tělo. Barva srsti je béžová s černou. Mám
ho hrozně ráda.
Nikol Judexová

Náš pes
Pes je domácí zvíře. Je různých ras a druhů. My máme psa, který se jmenuje Max.
Max je pouliční směs. Je tulák a rád se s námi honí. Max je šedohnědý, má krátké
nohy, velké tlapy jako vlčák a dlouhý ocas. Má rád granule a maso. Je zábavný, ale
neposlouchá. Poslechne jen dědu. Ráda si s ním hraju.
Eliška Létalová

Pes Aron

Máme rádi zvířata… (práce žáků IV. A)
Slohová práce na téma popis zvířete – to se nejedna dětská dušička rozklepe
nevolí a děsem. Sloh není totiž v oblibě. Ale z následujících prací, i když se odchýlila od
zadaného tématu, je patrné něco daleko významnějšího: jak je důležité v tomto
přetechnizovaném světě mít opravdového kamaráda, který na nás s láskou čeká, nemá
nikdy špatnou náladu, neumí se na nás zlobit. A když my nejsme zrovna v pohodě, umí
nás i rozveselit a potěšit. Připadá mi, že ze všech prací prýští láska jako vzácný pramen,
kterého se nám v životě dostává čím dál méně. Jsem ráda, že děti tuto schopnost
pořád mají, a měli bychom jim to dopřávat v míře co největší. Mgr. Jana Malinová

Děda a jeho kůň
Můj děda má krásného koně. Není to jeho první kůň. Tento se jmenuje Ariana. Má
pěknou béžově hnědou barvu. Na čele má bílé zbarvení, které vypadá velice hezky. Je
to vysoký a těžký kůň. Děda ho používá na poli. Ariana umí orat, vláčet a tahat těžký vůz

Náš pes se jmenuje Aron. Je to lovecký pes. Jména psů by měla obsahovat „R“,
proto se jmenuje Aron. Je černý a nohy má zrzavé. Je velký jako kočka. Když uvidí
kočku, sklopí uši a vyběhne jako raketa a začne štěkat. Je to chytrý pes. Když maminka
není doma, spí se mnou v posteli. Musím ho ale předtím vždycky vykoupat, aby to
maminka nepoznala. Chodím s ním za Frutu. Mám ho rád.
Filip Hrubý

Rita
Máme bernského salašnického psa a jmenuje se Rita. Když ji naši přivezli jako
štěňátko, byla to taková tříbarevná huňatá kulička. Nic nenechala na pokoji. Všechno
vytahovala a okusovala. Maminčiny kytky ve skalkách se jí líbí pořád, ty dokáže všechny
vyhrabat. I když je už velká a těžká – váží skoro 60 kg – rádi se s ní honíme a dovádíme
na zahradě. Také hrajeme fotbal. Rita dělá brankáře, ale balón nám nechce vrátit. Když
jí řeknu, aby mi dala nazdar, podá mi packu. Je neposlušná a umazlená, ale mám ji moc
ráda.
Aneta Rylková

PŘÍSPĚVKY ŽÁKŮ 5. TŘÍDY
Na paloučku v lese
Na paloučku v lese,
Jak divoké prase.
Válí se tam v blátě,
cítí se jak ve vatě.
Byl tam taky medvídek,
Jmenoval se Davídek.
Snědl hodně medu,
Dělal z toho vědu.
Byla tam i liška,
Spadla na ni šiška.
Měla bouli na hlavě,
Cupitala hned k sově.
Byla tam i srnka,
Měla jméno Trnka.
Jedla plané švestky,
U travnaté stezky.
Doběhl tam ježeček,
Měl na zádech hříbeček.
Hříbeček byl pravý,
A klobouček tmavý.
Pak tam přišel myslivec,
Chtěl naplnit krmelec.

A zvířátka utekla,
Básnička se dovlekla,
Až k samému konci,
A zlatému zvonci.
Petr Kučera

Na honěnou, na pikanou
Vydovádět se chtějí co nejvíce,
Vždyť prázdniny jsou jen dva měsíce

Podzim

Můj rybolov

Podzim se chystá na zimu,
Nese vám dobrou novinu,
U podzimu padá listí,
jéjda to to sviští,
zvířata už půjdou spát,
nemusíme se o ně bát,
podzim ještě nezačal,
barvy si tu hrají bál,
podzime, podzime, jak krásný jsi,
mám ráda tvé barvy a ty tu nejsi.
B. Zezulová

Ráno jsem šel na ryby,
Že si chytím kapra.
Sedím hledím do vody,
Žába na mě kvakla.

Marek Ustohal

Sedím, čekám, nudím se,
Tu se pohla udice.
Říkal jsem si zabrala,
Mýlil jsem se nezabrala.

Prázdninová

Aspoň cejna kdybych chytil,
To by se můj děda divil.
Kdybych chytil kapra,
Překvapil bych bratra.

Slunce svítí,voda šplouchá
Rozkvetla už celá louka
Prázdniny nám začaly
Kluci,holky volno mají
Na té louce už si hrají,

Sedím, čekám, nudím se,
Rybo, rybo, ozvi se!
Radši jsem to potom vzdal,
A pořádně se vykoupal.
Petr Bartošík

Prázdninový les
Když v lese voda šumí
Zvěř nad krásou bdí.
Stezek s houbami je tam plno,
Myslivec dává zvěři seno.
Večer zvěř už spala,
Lesa krása neustala.
Měsíc vytváří krásu,
Uvádí nás k úžasu.
Jan Harnušek

Jeseník
Dojeli jsme k chatce, kde nás čekal pěkný dvoreček.
Uvnitř kamna, pokojík, pár obrázků a další starobylé
předměty. První dojem po prohlídce okolí na mě působil
tak, že se vydáme na Zlatý Chlum, Čertovy kameny,
na lesní toulky a chůzi přírodou. Z Čertových kamenů
bylo vidět krásné panorama. Ze Zlatého Chlumu zase
Polsko, jezera, lesy, města, pole a další krásy.
V lázeňském okruhu jsme si zahráli minigolf, napouštěli
léčivé prameny. Procházeli lesem, kde jsme chodili
k léčivým pramenům, jichž se na příkaz Vincenta
Priesnitze muselo vypít 10 litrů denně. Při jízdě domů
jsem s úsměvem vzpomínal na pěkné chvilky.
Jan Harnušek
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12. YMCA
−

SKAUTSKÝ ODDÍL

Kroužky při 12. YMCA−SKAUTském oddíle
pro školní rok 2006/07
Aranžování a vazba květin
Tvoření věnečků, svícnů, vypichovaných misek a jiných předmětů
ze sušiny a jehličnatého dekoračního materiálu
Věk: 9 – 20 let
Cena pololetí / školní rok: 150,− Kč / 250,− Kč
Vedoucí: Marťa Suská
Kdy: středa 17:00 – 19:00 hod.
Dívej se, kam šlapeš
Taky si myslíte, že poznávat přírodu je pěkná nuda? Tak přijďte za
námi, my Vám ukážeme, že to není pravda. Nemusíte se děsit kvanta
informací, spolu si užijeme spoustu srandy, poznáme přírodu z úplně
jiného úhlu, než na jaký jste zvyklí ze školy a hlavně si budeme hrát!
Věk: 9 – 15 let
Cena pololetí / školní rok: 150,− / 250,− Kč
Vedoucí: Mirka Čačíková
Kdy: lichý čtvrtek 15:00 – 17:00 hod.
Hodinka plná her pro nejmenší
Zábavná hodinka pro žáky 2. – 3. tříd MŠ plná her, hříček a tvoření
Věk: 2. – 3. třída MŠ
Cena pololetí / školní rok: 120,− / 200,− Kč
Vedoucí: Peťa Věžníková
Kdy: pondělí 15:00 – 16:00 hod.
Keramika – starší
Tvoření z keramické hlíny, glazování, malování engobami, vylívání
do forem
Věk: 9 – 15 let
Cena pololetí / školní rok: 250,− / 400,− Kč
Vedoucí: Vendula Sedláčková
Kdy: sudý čtvrtek 16:00 – 17:30 hod.
Kouzelná věda
Nevšední fyzikální pokusy aneb i věda může být zábavná : )
Věk: 9 – 15 let Cena pololetí / školní rok: 150,− / 250,− Kč
Vedoucí: Lenka Michlovská
Kdy: čtvrtek 14:00 – 15:00 hod.
Lanové překážky
Protáhnutí těla na lanových překážkách, zkoušky mrštnosti,
obratnosti, síly i kondice, cvičení v přírodě s netradičními pomůckami
Věk: 8 – 15 let
Cena pololetí / školní rok: 120,− / 200,− Kč
Vedoucí: Radim Holub
Kdy: sudé pondělí 16:15 – 18:15 hod.
Lezení na lezecké stěně
Lezení po umělé stěně, jištění, lezecké techniky
Věk: 8 – 15 let
Cena pololetí / školní rok: 120,− / 200,− Kč
Vedoucí: Lukáš Ocelík
Kdy: pátek 16:00 – 17:00 hod.
Klub deskových her
Hraní spousty deskových her (Osadníci z Katanu, Bang, Carcassone
apod.) Otevřeno pro širokou veřejnost − jednorázový poplatek 10,− Kč
Věk: 9 – 99 let
Cena pololetí / školní rok: 120,− / 200,− Kč
Vedoucí: E. Minaříková, S. Juras
Kdy: lichý pátek 18:30 − ……

zpravodaj

Městská knihovna Podivín
Týden knihoven 2.10. – 6. 10. 2006
Akce:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Burza vyřazených knih a časopisů
Registrace dětí a studentů zdarma
Akce pro MŠ: Malování na chodníku
Malování s výstavkou pro 1. třídu
Vědomostní soutěž pro děti od 10 let
Internet pro seniory s instruktáží

Knižní novinky:
Pro děti
Malec, Petr: Šmalcova abeceda − Pestrá a interaktivní kniha. Děti se v ní naučí
poznávat písmena, nová slova, věci, zvířata, lidi i tvary. Zábavné obrazové
hádanky zase procvičí důvtip a básničky napovědí příběhy schované za obrazy.
Havel, Jiří: Ježek v kalhotách − Malované čtení
Vondrušková, Alena: České zvyky a obyčeje − Knížka vás provede nej−
zajímavějšími českými a moravskými lidovými tradicemi. Je určena pro malé
i velké čtenáře, kteří se chtějí bavit, inspirovat a zároveň se dozvědět něco o
své minulosti.
Březinová, Ivona: Básník v báglu − Tři šestnáctileté spolužačky sbalí batohy a
vyrazí na máchovské putování kokořínskými lesy přes zříceniny temných hradů
až k prozářenému Máchovu jezeru. Potkají spoustu zajímavých lidí a také o
rytíře nebude nouze..
Letopisy Narnie : Poslední bitva − V posledních dnech své existence Narnie
prožívá nejtěžší boj a to proti nepříteli z vlastních řad. Pouze král s hrstkou
oddaných může zabránit zničení všeho, co je jim tak drahé v krásné a tajuplné
zemi Narnii /fantasy, 7. díl/
Pro dospělé
Sayer, Dorothy: Oxfordský anonym − Detektivní román nás zavede do slovutné
a starobylé Oxfordské university, a to do ženské koleje.Bývalá absolventka
koleje, slavná spisovatelka, která se ujímá vyšetřování záhadných jevů na koleji
, se záhy stává obětí vraždy. Podaří se zachránit dobrou pověst slavné univerzity
i životy jejích obyvatel?
Smith, Wilbur: Nářek vlků − Zima roku 1935. Dravá italská vojska ohrožují
bezbranný lid Habeše, dnešní Etiopie. Hrdinové tohoto přípěhu uzavřou výnosný
obchod s habešským císařem. Jejich úkolem je zprovoznit obrněná monstra
z 1. svět. války, překonat vojenskou blokádu a dodat je habešskému lidu
k obraně jejich vlasti…
Pražáková, Hana: Dobrý den, Brno − Kniha vypráví o životě autorčiny rodiny
od šedesátých let dvacátého století, poznamenaných předtuchou svobody,
přes dobu normalizace, devadesátá léta s pohledem do zákulisí vznikající české
diplomacie až po současnost, počátek nového tisíciletí, který je pro autorku
dobou plnou naděje..
Lucemburský, Václav: Netoužím po ráji − Poezie, milostná lyrika, 14. století
Hallová, Sarah: Údolí skázy − V zapadlém údolí starobylého hrabství
Westmorland se píše rok 1936. Když sem přijede neznámý muž, propagátor
rozsáhlého průmyslového projektu výstavby nové přehrady, vesničané se musí
smířit se skutečností, že tento kout přírody bude přetvořen…
Hoffmann, Corinne: Zpátky z Afriky, Shledání v Barsaloi − Pokračování
pravdivého příběhu Bílá masajka z prostředí Keni. − Úspěšná švýcarská
podnikatelka se v Keni zamiluje do domorodce. Sen o velké lásce se však
změní v boj o přežití. Po několika letech se vrací i s dcerou do Švýcarska a
začíná nový život. Vzpomínky ji však neustále táhnou k Africe..
Hana Ocelíková, knihovnice

Zveme Vás ve dnech
27.−29. října 2006
vždy v 8.00−16.00 hod.
do Myslivny v Podivíně
na

Duchovní chvilka
Pro všechny mladé křesťany – zpívání, povídání, rozjímání apod …
Věk: 12 – 99 let
Kdy: lichá neděle 16:00 – 17:30 hod.

VÝSTAVU
OKRASNÉHO
PTACTVA

Pokud máte zájem, neváhejte a pište na e−mail zlabka@centrum.cz
nebo volejte či pište SMS na číslo 775314049

Občerstvení zajištěno − prodej krmiv a ptactva
Srdečně zve Klub přátel okrasného ptactva
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VII. Podivínské JANOHRANÍ − 2006
Vlahá letní noc, nebe plné hvězd, siluety hradních zdí a mračna komárů opět
vytvořily podmanivou atmosféru letošního Janohraní.
Opět se konal poslední červencový víkend na Janohradě hudební festival pořádaný
městem Podivín. Také tentokrát byl rozdělen do dvou dnů. Nádvoří Janova hradu
patřilo špičkovým hudebníkům a diváci si již zvykli na hudební produkci tzv. „první
ligy“, co se týká folkové a country muziky.
První páteční večer otevřela písničkářka Lucie Faltýnková za doprovodu Vítka
Buriánka z kapely Přístav. Tato laureátka několika soutěží (Brána 2001, Folkový kvítek
2002 ... dětská porta 2004) disponuje hlasem, jaký se často neslyší. Znělý, průrazný,
tvárný. Velmi slušně hraje na kytaru a dokázala rychle navázat kontakt s publikem.
Po nich patřilo nádvoří další folkové legendě, která zavítala na Janohraní. Znalci a
pamětníci si jméno Ivo Viktorína vybaví s kapelou AG Flek, která byla impozantním
hudebním tělesem v 80. letech. Ivo si v 90. letech otevřel nahrávacím studio ve Zlíně,
ve kterém vznikají CD věhlasných domácích i zahraničních interpretů. Je autorem řady
textů a písní. Nyní po 25 letech svého aktivního působení propaguje své první sólové
album „Vlna za vlnou“. Od prvních tónů jeho koncertu bylo jasné, že na−vázal ve své
nové tvorbě na typicky poklidné skladby starého dobrého AG Fleku, snivé nálady
vycházející z výjimečně sladěné kombinace akustických kytar a kláves. Při koncertě ho
doprovodil na kytaru Michal Vašíček z kapely „KDJ“, která jinak doprovází Vlastu Redla.
Tradičně bouřlivý koncert břeclavských Rovnátek přinesl jeden poznatek, kapela
se definitivně loučí se svým označením „dětská“ a stává se plnohodnotně dospělou jak
věkem, tak i hudební produkcí.

zpravodaj
Vystoupení folkové kapely Kaluže z Pilníkova u Trutnova bylo po loňské premiéře
na festivalu již očekáváno a nezklamalo svým příjemným představením a laskavým
humorem. Nadšenému publiku předvedli sebevědomý folk místy nerezovského ražení
s inspirací v jazzu, popu (reggae) i folklóru (čardáš) s ohromnou energií, který dává
příležitost vyniknout zpěvu Jany Pachlové.
Poklidnou hladinu festivalu rozčeřila folk−rocková Sanitka. Postarala se o příjemnou
změnu rytmu a hlasitosti a opět potvrdila, že koncerty pod širým nebem patří k jejich
silným zbraním. Za své ekvilibristické kousky během koncertu sklízela zasloužený aplaus.
Bluegrassový „Podjezd“ ze Zlína potěšil příznivce country bravurně zahranými
skladbami a výborně přichystal atmosféru pro vrchol sobotního večera.
Tím byl nepochybně koncert Pavlíny Jíšové. Českobudějovická rodačka patří
bezesporu k nejvýraznějším zpěvačkám české folkové a country scény a často je médii
označována jako „první dáma folku“. Její pěveckou minulost odstartovalo členství v
bluegrassové skupině Sem Tam. Následovala skupina Minisengři a seskupení Žalman
a spol. Vý−znamné bylo i její účinkování s Michalem Tučným. Svým nezaměnitelným
hlasem nám ukázala, že když zpívá písničku, kterou už má zažitou, plyne hudba z jejího
podvědomí tak samozřejmě, jako když dýchá. Stejně jako Pavlína, která odzpívala to,
co se od ní čekalo, nás zaujali páni muzikanti, kteří ji doprovázeli. Pavel Malina, bývalý
kytarista skupiny Druhá Tráva a kapelník a multikytarista skupiny CS Band vytvářel
na kytaru neuvěřitelné věci. Na kontrabas předvedl umělecké dílo Pavel Peroutka.
V kombinaci těchto dvou muzikantů byl Pavlínin hlas už jen třešničkou na dortu.
Závěr festivalu patřil Brněnské countrykapele Starý Fóry se zpěvačkou Betkou
Vašinovou. Stálí návštěvníci samozřejmě poznali, že někteří členové této formace již na
festivalu v minulosti hrávali v kapele Zimouři. Jejich koncert udělal důstojnou tečku za
celým letošním ročníkem Janohraní.
Festival pokračoval v nastoleném kurzu a ten je poskytnout divákům kvalitní hudbu
v příjemném prostředí. Soudě podle opět bohaté účasti posluchačů zdá se, že se to
pořadatelům zdařilo. Co si přát na závěr? Ať nám festival žije a zachová si přízeň diváků
a sponzorů i v dalších letech.
Za pořadatele Ing. Petr Průdek

Z činnosti vodáckého oddílu TJ Slavoj Podivín v roce 2006

Skupina Kamelot
Očekávaný vrchol pátečního večera v podobě koncertu Kamelotu začal nečekanou
komplikací. Náhle onemocněl jejich kytarista Marek Dráb a frontmen Kamelotů Roman
Horký musel řešit problém, zda hrát jen ve třech, sám a nebo vůbec. Nakonec se
rozhodl společně s kapelou správně a rozhodl se hrát celý koncert poprvé v jejich
historii pouze ve třech. Že to bylo rozhodnutí správné, potvrdili i diváci, kteří povzbuzovali
muzikanty v produkci, která díky absenci druhého kytaristy musela ubrat na „hutném“
zvuku kapely a dala připomnět jejich folkovým akustickým začátkům.

Letošní rok měl začít 1.5. sjížděním Dyje. V plánu bylo sjet úsek pro nás zatím
nesjetý, a to z Břeclavi do Moravského Jánu. Vše bylo nachystáno, zájemců o plavbu
dost ale počasí nám nepřálo. Po jarních povodních přišlo velké ochlazení s deštěm a
stoupajícím stavem na Dyji i na řece Moravě. Přestože se nakonec plavba nekonala,
jsme pevně rozhodnuti tuto trasu absolvovat v příštím roce.
Pravý vodácký rok pro nás začal 18.6., kdy jsme využili vypouštění přehrady
Mohelno a sjeli úsek z Mohelna do Ivančic. Tento vodácký úsek se právě za vyššího
stavu vody považuje za jednu z nejkrásnějších peřejnatých tras u nás. Akce se zúčastnila
většina vodáků jak z našeho oddílu, tak i podivínských vodáků v našem oddíle
neregistrovaných a také spřátelený vodácký oddíl z Lednice a Nejdku.
Jako každým rokem i letos byla naše největší akce týdenní sjíždění jedné z velkých
vodáckých řek. A navíc to byla vodácká řeka č.1 – Vltava. Sjížděli jsme ji v termínu od
15.7. – 22.7. a pro dobrý stav vody jsme ji jeli opět z Lenory. Cíl cesty měl být až za
Českými Budějovicemi, ale naši vodáčtí stařešinové se usnesli na tom, že úsek ze Zlaté
Koruny do Boršova je tak nádherný, že jsme si ho museli druhý den zopakovat. Letošní
počasí nám přálo, bylo krásně celý týden a voda dostatečně vysoko. Ani tradiční
problémy s autobusem, resp. s přívěsem (museli jsme ho po cestě na vodu trochu
opravit), nám nepokazily celkový vynikající zážitek z letošní velké vody.
Další jednodenní akcí mělo být 2.9. opět sjíždění řeky Jihlavy z Mohelna do Ivančic.
Za nádherného počasí jsme se vydali na cestu, ale osud nám letos již podruhé nepřál.
Poprvé za celou historii našeho oddílu se nám porouchal na cestě autobus tak, že
nešel opravit a předčasný návrat do Podivína kyvadlovou dopravou ukončil předčasně
naši letošní vodáckou sezónu.
Tradiční závěrečný vodácký táborák se uskutečnil 23.9.. Jako obvykle bylo na
programu pečené sele, občerstvení, promítání fotek z vody a nakonec zpěv vodáckých
písní za doprovodu naší kapely „Kalíšci“ .
Mimo tyto akce pořádáme každoročně sjíždění Jihlavy a Dyje pro naše přátele
z Mladkova, Prvomájový a Štěpánský přechod Pálavy. Navíc každý čtvrtek chodíme
cvičit do sportovní haly, kde po krátké rozcvičce hrajeme fotbal a volejbal.
Rádi přivítáme mezi sebou nové členy, kteří budou mít chuť a čas s námi na vodu
jezdit a chodit cvičit. Zájemci můžou kontaktovat našeho admirála Josefa Kynického
nebo vedoucího TJ Slavoj Jiřího Vaňka. Pravidelné cvičení probíhá každý čtvrtek ve
20.00 v městské hale.
Za vodácký oddíl TJ Slavoj Podivín. S vodáckým pozdravem AHOJ! Ing. Petr Průdek

Skupina Sanitka
Závěr sobotního večera patřil brněnské trampsko−folkové kapele Přístav. Přestože
hráli po tahounovi večera – Kamelotech, zhostili se toho důstojně, ba až nečekaně
výborně a postarali se o poetickou tečku za prvním festivalovým dnem.
Sobotní program nebyl na rozdíl od minulých ročníků převážně country.
Různorodost hudebních proudů nás nutí na tento přívlastek zřejmě definitivně
zapomenout a dát vedle sebe hudebníky bez rozdílu žánru, což nám na druhou stranu
umožní dělat festival hudebně barevnější a tolerantnější i k jiným hudebním stylům.
Na začátek zahrál nadějný písničkář Zdeněk Patočka z Velkých Bílovic a potvrdil, že
i u nás se daří folkové muzice.
15
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Soustředění rybářského kroužku

…a různé dovednostní disciplíny jako hod na
cíl či do dálky.
Samozřejmě nechybělo koupání , noční hry
a různé vědomostní soutěže ale hlavně
rybaření!!!!!!
Ve dnech 21. – 25. června 2006 proběhlo soustředění mladých rybářů do 15 let na rybářském
revíru Ostrov nad Oslavou .
Akce se zúčastnili mladí rybáři z kroužků v Podivíně a Lednici, kteří tak měli možnost
vyzkoušet si nejen různé druhy lovných technik, ale také se zdokonalit ve znalostech potřebných
k úspěšnému získání rybářského lístku.

Čekali je tu nejen krásné úlovky…
…ale i sport…

Těšíme se na příští rok a doufáme, že se
vše vydaří stejně jako tentokrát.
Rybářský kroužek v letošním školním roce
vede nadále p. Dušan Mikerásek a p. Robert
Kouřil. Schází se pravidelně každý týden v
pátek odpoledne.
Bližší informace v prodejně Rybařina,
www.carpion.com nebo tel. 777 604 216.

Noční rybářské závody
Dne 5. a 6. července se uskutečnil již 2. ročník nočních rybářských
závodů. Za krásného a slunného počasí se sešlo 91 rybářů a rybářek,
z toho 23 místních a 68 z jiných organizací. Závody probíhaly
ve sportovním duchu a bylo celkem uloveno 189 ks kapra, 20 ks úhoře,
1 ks tolstolobika, 9 ks amura, 4 ks candáta, 1 ks bolena a 60 ks
ostatních ryb.
První místo s nejtěžší rybou vyhrál p. Kozlovský z MO Pohořelice
za tolstolobika 117 cm a 19,42 kg. Tím také překonal dosavadní
„váhový“ rekord z loňských nočních rybářských závodů, kdy se ulovil
kapr 92 cm a 12 kg.

2. místo, za nejtěžšího dravce, získal p. Novotný ze Zlína s candátem
48 cm a 1,6 kg. 3.místo, nejdelšího amura, ulovil p. Ondráček z MO
Brno, za rybu dlouhou 75 cm. 4. místo, nejdelší kapr, zůstalo v místní
organizaci, a to zásluhou Jitky Maňákové, za kapra 59 cm. 5. místo,
nejdelšího úhoře – 81 cm opět chytil p. Kozlovský z Pohořelic. 6. místo
za největší počet ulovených ušlechtilých ryb patřilo p. Modrovi z Mikulčic
za 21 ks kaprů. Po vyhlášení výsledků závodů se uskutečnila soutěž
v přesnosti hodu na cíl. Přihlášení soutěžící házeli udicí zátěž na plastový
cíl naplněný vodou. V této rybářské dovednosti nejlépe obstál p. Petr
Švec st. z Podivína.
2. ročník nočních rybářských závodů se mimořádně vydařil, jak
příznivým počasím, tak počtem ulovených ryb.
Petr Švec, předseda MO Podivín
16

Podivínský

zpravodaj

TJ Sokol Podivín
Sokoli se slétli do Prahy
„Sokolství je jedním
z mála šťastných dědictví!“
Ludvík Vaculík
Slavnostní zahájení XIV. Všesokolského sletu bylo 1. července
ve zcela zaplněné Sazka Aréně, kde kromě ukázek sletových skladeb
vystoupili i naši vrcholoví sportovci, kteří si zasloužili veliký obdiv a
bouřlivý potlesk.
Už v neděli dopoledne procházel centrem Prahy velkolepý průvod
sokolů z celého světa. V čele průvodu pochodovali se slavnostními
prapory sokolové z Ameriky, Kanady, Austrálie, Švédska, Francie,
Srbska, Švýcarska a všech sousedních států, pozdravováni nadšenými
diváky, stisky rukou, objetí, tu přece dýchá svoboda a radost, desítky
hudeb tu vyhrávalo do kroku i do tance folklorních skupin.
Poprvé v historii se konalo úvodní vystoupení na Strahově večer
pod reflektory, doprovázené nádhernými světelnými ohňovými efekty,
to dle inspirace ze světových gymnaestrád na důkaz, že Sokol jde stále
s dobou. Zde večer vystoupilo také jedno družstvo našich Sluníček, která
obětavě a perfektně nacvičila paní učitelka Šilhanová. Odměnou jim byl
neutuchající potlesk a obdiv, kde se v Sokole najednou objevilo tolik
mladých gymnastek. Tyto děti poprvé poznaly nadšení a hrdost moci
projít bránou borců za burácejícího potlesku připojit se tak k tisícům
cvičících a být aktérem tak strhujícího divadla.
Naše Sluníčka zvítězila sama nad sebou, brzy zapomněla na únavné
zkoušky a v radosti a úspěchu prožila i závěrečné dny. A co našich
16 aerobiček, které obětavě nacvičovala ses. Neuhauserová s pomocí
ses. Prátové a ses. Zhejbalové? To nebyl jen výlet s aerobikem, ale i
dřina a maratón s časem. Od května téměř každý víkend bylo vystoupení
buď oblastní nebo krajské, žádné výhody v práci a na úkor své dovolené.
Vřelé díky Vám všem cvičícím za tolik krásy a radosti!
Celkem jsme zhlédli 16 krásných skladeb, jedna ze Slovenska, dvě
SPAV, téměř 13 tisíc cvičících, nejmladší jeden rok, nejstarší 93 let,
všechny doprovázel bouřlivý potlesk. Nakonec dojetí na tribuny přiválo
cvičení Věrné gardy na píseň K. Hašlera Ta naše písnička česká. Nejdříve
se zpívalo, pak nejedno oko zaslzelo, diváci aplaudovali dokonce vestoje.
Také náš pan prezident Václav Klaus velmi pozorně sledoval celé
odpolední vystoupení a po slavnostním ukončení odlovil všechny sokoly
slovy:
„Chtěl bych vám všem poděkovat za to, co jste nám předvedli.
Myslím, že celý národ je rád, že děláte to, co děláte, a těším se na setkání
za šest let.“
Všichni cvičící i na tribunách vestoje skandovali: „Za šest let
na shledanou!“ Co je české, to si vzít nedáme.
Nakonec nutno co nejvřeleji poděkovat obětavému a neúnavnému
vedoucímu celé výpravy našich cvičenců bratru Leoši Gornerovi
a doprovázejícím ženám, sestrám Machačové, Kingové, Ing. Hřebačkové
a Poňuchálkové.
M. Ustohalová

TJ Sokol Podivín
− oddíl armwrestlingu −
Prázdninové měsíce využilI k odpočinku i pákaři Sokola. Po náročné sezóně
přišla soutěžní přestávka náramně vhod. Bylo zapotřebí doléčit utržené šrámy,
neboť ani nejlepšímu oddílu v ČR se zranění nevyhýbá.
Některá zranění potřebují převážně klid, jiná zahojí čas v tom lepším případě.
V horším případě je zapotřebí vyhledat odbornou pomoc. Lasery, magnetické
tunely či rázové vlny podstoupili o prázdninách i bratři Robin a Radek Svačinovi.
Doufejme, že vše bude už jen dobré.
Na novou sezónu 2006/07 se již velmi těšíme. Zahajujeme v sobotu 30. září
na extralize v Praze.
Přejeme všem sportovcům bez rozdílu hodně zdraví, pevnou vůli, bez té by
to nešlo, a výsledky se určitě dostaví.

Podivínští pákaři startovali na ME
Mistrovství Evropy v armsportu – přetláčení rukou juniorů a juniorek do 18−
ti let, mužů, žen, tělesně postižených a kategorie masters nad 40 a 50 let hostila
ve dnech 20.−23. července maďarská metropole. V české výpravě nechyběli ani
zástupci Sokola.
Do Budapeště byla nominována i šestice podivínských pákařů. Pozvání přijala
jen polovina z nich, ostatní se omluvili.
Jako první zasáhla do bojů o medaile na ME z podivínských pákařů juniorka
Dana Surá ve váhové kategorii do 55kg. Pro Danu to byly první závody na tak
významné akci. V těžké konkurenci zástupců z 28 zemí vybojovala 5. a 6. místo a
body pro hodnocení národů. Velkou smůlu prožila Beáta Dvořáková při soutěži
na levou ruku. Dlouho sahala po bronzové medaili v kategorii do 70kg. Zápas
nebyl dlouho rozhodnut. Nakonec však podlehla zkušenější soupeřce, a tak se
musela spokojit s umístěním za 4. místo. Pravou rukou vybojovala 7. místo.
Veronika Sedláčková startovala na evropském šampionátu po tříleté mateřské
přestávce. I tak se představila ve výborném světle, když získala 7. respektive
9. místo na levou a pravou ruku.
Rostislav Svačina, vedoucí oddílu
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• INZERCE • INZERCE • INZERCE •

• TOPENÍ • VODA • PLYN
•
PLATÍTE PŘÍLIŠ ZA PLYN A CHCETE UŠETŘIT?
MÁTE MOŽNOST ZÍSKAT KVALITNÍ A LEVNÝ
KOTEL OD FIRMY JUNKERS
• MONTÁŽE, OPRAVY
• REVIZE PLYNU
• PRODEJ KOTLŮ Junkers za 16 900,−Kč

Firma Bi Textil, s.r.o. Podivín pronajme 3−pokojový byt.
Informace na tel. 519 344 222

• Pronajmu nebo prodám pozemek (sad) o velikosti 20 arů
na Kopcích v Podivíně.
Telefon 603 265 496 p. Štěpánek
• Prodám elektrickou míchačku střední velikosti. Cena
dohodou. Korbička Miroslav, Borovská 416. Tel: 723 493 620

V případě montáže kotle je celková
cena i s montáží 19 900,−Kč
a digitální prostorový termostat zdarma !!!

• POKUD CHCETE BUDOVAT, OPRAVOVAT,
REKONSTRUOVAT STÁVAJÍCÍ ROZVODY
TOPENÍ, VODY A PLYNU, NEBO JEN PORADIT –
VOLEJTE:
tel: 519 344 165 mob. 608 770 230

CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA
A NEZÁVAZNĚ !!!
Petr Jeřela
Bratislavská 454/47
601 45 Podivín

Gebauer & Griller je jedním z největších dodavatelů kabelů pro německý automobilový průmysl a mezinárodní průmysl na
výrobu výtahů.
V našem moderním závodě v Mikulově vyrábíme vodiče a kabelové svazky.
V současnosti zaměstnáváme ca. 350 zaměstnanců.
V souvislosti s neustálým rozšiřováním výroby v závodě Mikulov hledáme zaměstnance/zaměstnankyně do provozu na pozici:

Elektro-mechanická montáž
Požadujeme:
•
•

Možnost pracovat ve dvousměnném provozu
Manuální zručnost a dobrý zdravotní stav

Nabízíme:
•
•
•
•

Zajímavou práci v moderním závodě
Motivující mzdové ohodnocení
Zajištění dopravy zaměstnanců na směny
Sociální výhody

Uchazeči o zaměstnání se mohou hlásit na tel. čísle 519 500 618 (sl. Fráňová) nebo 519 500 631 (pí. Mikulincová).

Gebauer a Griller
Kabeltechnik, spol. s r.o.
69201 Mikulov, Nádražní 677E
Tel.: +420 519 500 611
Fax: +420 519 500 613
GGmikulov@griller.at
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