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VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN

Po mokřinách plných suchých stromů
letí mlhy k ránu

nedočkaví ptáci čekaj
až se slunce na zem podívá.
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Informace z XI. zasedání
Zastupitelstva města Podivína, která se konalo
dne 9. 9. 2004

O pozemkových úpravách

1. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole
plnění úkolů zastupitelstva města č. X. ze dne 10.06. 2004.
2. Zastupitelstvo města hlasováním rozhodlo pověřit místostarostu Města
Podivína Ing. Petra Průdka, bytem Husova 604, 691 45 Podivín
zastupováním Města Podivína na valných hromadách akciové společnosti
Hantály a.s., se sídlem Velké Pavlovice , Hlavní 666, IČO 42324068
s platností od 09.09. 2004.
3. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o zhotoviteli dětského
parku „Hliníky“. Smlouva o dílo byla uzavřena se společností EDEN, s.r.o.,
Slepá 17, 613 00 Brno.
4. Zastupitelstvo města hlasováním schválilo materiál na realizaci studie
Masarykovo náměstí Podivín v předložené variantě A – žulová dlažba.
5. Zastupitelstvo města hlasováním rozhodlo neobsazovat volné byty
v majetku města a tyto ponechat volné pro nově nastupující učitele,
nejpozději však do 01.09. 2005.
6. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti Městské policie
Břeclav ve městě Podivíně za období červen a červenec roku 2004.
7. Zastupitelstvo města hlasováním schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě
o sdružení ze dne 19.12. 2002 uzavřené mezi Městem Podivín a bytovým
družstvem Podruna. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením dodatku č. 1.
8. Zastupitelstvo města hlasováním schválilo se zpětnou platností
k 08.06. 2004 Smlouvu o půjčce uzavřenou mezi Městem Podivín a
bytovým družstvem PODRUNA. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy.
9. Zastupitelstvo města hlasováním schválilo Smlouvu o úhradě nákladů
uzavřenou mezi Městem Podivín a bytovým družstvem PODRUNA.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
10. Zastupitelstvo města hlasováním schválilo Smlouvu o 1./ o zajištění správy
domů a pozemků 2./ o úhradě nákladů spojených s provozem a opravami
domů 3./ o úhradě nákladů spojených s provozem, údržbou a opravami
bytů dle předloženého návrhu s tím, že se uvedená smlouva mění v bodu
č. III takto : Město a Družstvo uzavírají dohodu, podle které se na úhradě
veškerých nákladů spojených s provozem, údržbou a opravami obytných
domů a pozemků uvedených v čl. I této smlouvy (s výjimkou dle čl. IV
této smlouvy) – dále jen nákladů domů se podílí Město a Družstvo
v poměru dle podlahové plochy bytů se kterými hospodaří Město a
Družstvo k celkové podlahové ploše bytů, která se v těchto domech
nachází. Podíl Města na úhradě nákladů domů je tedy 41658/144264
z celkových nákladů a podíl Družstva na úhradě nákladů je tedy 102606/
144264 z celkových nákladů. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy.
11. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled na roky 2005 a 2006
dle předloženého návrhu.
12. Zastupitelstvo města schválilo Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 31.08.
2004 bez výhrad.
13. Zastupitelstvo města hlasováním rozhodlo odsouhlasit ustanovení komisí
pro provedení inventarizace majetku města pro rok 2004 dle návrhu a
termínů jejího provedení.

Komise k projednávání pøestupkù
Mìsta Podivín
Sloení:

JUDr. Svatomír Novotný
Milan Knopp
Kateøina Suská
zapisovatelka Blanka Mareová
Komise k projednávání pøestupkù postupuje podle zákona
è. 200/1990 Sb., o pøestupcích ve znìní pozdìjích pøedpisù.
Do dneního dne je evidováno celkem 13 pøestupkù, z toho
1 pøestupek proti veøejnému poøádku (§ 47), 6 proti obèanskému
souití (§ 49) a 5 proti majetku (§ 50).
Komise k projednávání pøestupkù v roce 2004 zasedala pìtkrát
a za pøestupky uloila pokuty v celkové výi Kè 7.500,- a náklady
na øízení ve výi Kè 6.000,-.
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pøedseda
èlenové

Zápis z jednání poradního sboru pro komplexní pozemkové
úpravy /dále jen KPÚ/ k.ú. Podivín, které se konalo 2.9.2004
na MěÚ v Podivíně
Program jednání:
Informace o pokračování KPÚ k.ú.Podivín – Blok IV a V
Seznámení s plánem společného zařízení bloku IV a V
Přítomno: 8 vlastníků půdy
1 zástupce města Podivína
2 zpracovatelé KPÚ
Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin. Ing. Filkuková a p. Vinařický
/zpracovatelé KPÚ/ seznámili přítomné členy poradního sboru pro KPÚ
v k.ú. Podivín s termíny pokračování KPÚ v blocích B IV a B V.
Byl předložen „Plán společných zařízení“ v uvedených blocích a
jednotliví členové se k němu vyjádřili. Po ukončení diskuse byl již
dříve navržený plán odsouhlasen beze změn.

Část zápisu z jednání o pozemkových úpravách v katastrálním
území Podivín dává tušit, že pozemkové úpravy budou po do−
končené části území nad tratí, tedy bloků B II a B III pokračovat.
Jedná se o území v lokalitách Podíly od Ladné, Zelnice,
Spáleniska, Bratrské až po vozovku Podivín − Lednice. Plán
společných zařízení je souhrnem přístupových cest, které se ve
zpracovávané oblasti obou bloků nebudou příliš lišit od
stávajícího stavu. Všichni vlastníci pozemků v uvedených
lokalitách budou postupně osloveni stejně jako v případě
předchozích úprav. V konečném důsledku by měly úpravy
směřovat k snazšímu obdělávání a efektivnějšímu hospodaření
na pozemcích.
Vlastníci pozemků v blocích B IV a B V obdrží od zpracovatele
projektové dokumentace pozvánku k osobnímu jednání, která
se budou konat na Městském úřadě v Podivíně v zasedací
místnosti v přízemí a to v období od 6.10.2004.
Stanislav Machovský

O úklidu ve mìstì a podìkování
Dne 27.záøí 2004 provedli áci Základní koly v Podivínì
podzimní úklid naeho mìsta. V zastoupení vech obèanù Mìsta
Podivína jim dìkuji. Souèasnì dìkuji tìm pedagogickým pracovníkùm Základní koly v Podivínì, kteøí akci iniciovali a kteøí se
na ní spolu se svými áky podíleli.
Stanislav Machovský
starosta

Podivínský

SEPARACE ODPADU
MÌSTSKÝ ÚØAD NABÍZÍ K PRODEJI POPELOVÉ
NÁDOBY  PLASTOVÉ NA KOMUNÁLNÍ ODPAD.
OBJEM 120 LITRÙ. POPELNICE JE OSAZENA KOLEÈKY
PRO SNADNÌJÍ PØEVOZ. CENA 680,- KÈ/ 1 KUS.
K ZAKOUPENÍ NA PODATELNÌ MÌÚ.

!! SEPARACE ODPADÙ  ZMÌNA !!
OD 1.10.2004 BUDOU PRO SEPAROVANÝ ODPAD
POUÍVÁNY POUZE PRÙSVITNÉ BÍLÉ PYTLE.
V PØÍPADÌ, E MÁTE JETÌ PYTLE MODRÉ, LZE DO
VYÈERPÁNÍ JEJICH ZÁSOB POUÍVAT NA PAPÍR I TYTO.
1. DO PRÙSVITNÉHO BÍLÉHO PYTLE TEDY PATØÍ:
- LAHVE PET /BÍLÉ, ZELENÉ, MODRÉ/
- OBALOVÁ IGELITOVÁ FOLIE

zpravodaj

Městská knihovna Podivín
Knižní novinky
Pro děti:
Kopecká, Zuzana: Veselé básničky − pro nejmenší čtenáře,říkadla,bohatě
ilustrováno
Šimková,Božena: Pohádky bratří Měsíců – kniha provede dětské čtenáře
celým rokem a poodhalí jim tajemství české přírody. Ožívají zde květiny,
které rostou na našich lukách, ptáci našich zahrad a lesů, ryby žijicí v řekách
a rybnících. Ti všichni prožívají svá pohádková dobrodružství, někdy také
po boku lidí, protože člověk je především součástí přírody, nikoli jejím
neomezeným pánem.
Pollard,Michael: 100 největších objevitelů – v barevné encyklopedii se
dozvíte o objevitelích, kteří podnikli pozoruhodné výpravy po souši, po
moři i ve vzduchu. Také plavidla měli různá – od vikinských drakkarů až
po kosmickou loď, která přistála na Měsíci.
Jejich srdnatost a vytrvalost přinesla celým generacím nové poznatky o
světě, ve kterém žijeme.

2. DO PRÙSVITNÉHO BÍLÉHO /DO VYÈERPÁNÍ ZÁSOB
I DO MODRÉHO PYTLE/
- PAPÍR

Sechi−Johnson, Patricie: 100 největších divů civilizace – v knize se dočtete
o stavbách chrámů i tunelů, přehrad i vesmírných korábů. Na jejich začátku
stály šikovné ruce a moudré hlavy dávných i současných konstruktérů,
vědců, umělců, architektů a stavitelů.

VYTØÍDÌNÝ ODPAD /PAPÍR, PLAST/ NEMÍCHEJTE
DOHROMADY.
V PØÍPADÌ SMÍCHÁNÍ NEBUDE TENTO PYTEL POVAOVÁN ZA VYTØÍDÌNÝ ODPAD A NEBUDE ODEBRÁN.

Kalbag,Asha: Domácí úkoly na počítači – kniha ukáže, jak užívat počítač
k nalezení informací a představí efektivní použití obrázků a slov. Vysvětlí
také ukládání a tisk počítačových dokumentů, které jste vytvořili. Kniha
obsahuje též příklady druhů úkolů, které se dají na počítači zpracovat.

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.

O rozhlase II
Svým dopadem byla mocnìjí ne teroristické útoky v New Yorku
s nièivou silou hiroimské bomby dohromady. Rozdìlila podivínské
na dva nesmiøitelné tábory. Koncem prázdnin se mìl mìstem
pohybovat tisícihlavý prùvod pro její zachování a stejnì tak hlavý
prùvod pro její okamité znièení. Úderem osmnácté hodiny se stovky
oken s tøískotem zavíraly a dalí stovky otevíraly dokoøán. Po ulicích
chodili jedni s prsty vraenými do obou uí a druzí s blaeným
úsmìvem na rtech a v oèích. Jetì týden a starosta byl veøejnì bièován.
A jetì dva týdny a byl svatoøeèen.
Kadý druhý øíkal, e je to hrozné a kadý druhý, e je to krásné.
A já si myslím, e je to smìné, protoe ani jeden z nich nevìdìl,
o èem bylo hláení.
Stanislav Machovský

Angličtina a Němčina – doma − na prázdninách – ve škole:
Knihy představují zábavný a nenáročný úvod do studia obou jazyků pro
mladší děti. Tři základní okruhy obsahují základní slovíčka a přehled
výslovnosti.
Pro dospělé:
Penman, Kay: Prokletý trůn, Ve stínu krále – dvoudílný historický román
z prostředí Anglie a Walesu z přelomu 12. a 13. století. Na pozadí
válečných, náboženských i kulturních událostí se rozvíjí životní příběh
krále Jana, přezdívaného Bezzemek.
Brown,Dan: Šifra mistra Leonarda – thriller− vražedné tajemství ukryté
v nejslavnějším obrazu všech dob má zůstat navěky skryto i za cenu
lidských životů...

TÝDEN KNIHOVEN od 4.10. 2004
Akce:
1. Internet zdarma
2. Instruktáž při práci s internetem a elektronickou poštou pro všechny
zájemce
3. Malování pro mateřskou školu – Malujeme pohádky
4. Exkurze 1.třídy základní školy

Bi Textil. s.r.o. Podivín
pořádá
dne

8.10.2004

sraz pro své bývalé
zaměstnance,
kteří odešli z firmy Tylex a Bi Textil
do starobního důchodu.
Upozorňujeme na zahájení již v 10 hodin.

Obèerstvení zajitìno - prodej krmiv a ptactva
Srdeènì zve Klub pøátel okrasného ptactva
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MŠ • MŠ • MŠ • MŠ • MŠ • MŠ • MŠ
NĚCO Z NOVÉHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ :
Naše mateřská škola je umístěna uprostřed velké
zahrady, která je vybavena dostatečným množstvím
průlezek, dřevěnými domečky, kladinami, houpačkami,
lavicemi a tabulí. Každá třída má své kryté pískoviště.
Všechny třídy jsou prostorné, dostatečně vybavené ná−
bytkem a hračkami, členění tříd umožňuje vytvoření
pracovních koutů i míst pro odpočinek i pohybové akti−
vity. MŠ má k dispozici multifunkční místnost, kterou
využívá k divadelním představením a skupinovým čin−
nostem a aktivitám. Pro děti se vaří ve školní kuchyni,
která usiluje o dodržování zásad zdravé výživy.
Škola je čtyřtřídní předškolní zařízení, které pečuje
o děti ve věku od 3 do 6 let. Všechny třídy MŠ jsou
věkově smíšené.
Spolupráce s rodiči se daří, ale budeme se snažit,
aby byla ještě otevřenější a úplně zmizela bariéra při
vstupování do tříd, kterou ještě stále pociťujeme. Budeme
se snažit o otevřenější spolupráci s dalšími partnery (ZŠ,
PPP, SPC) a budeme usilovat o hlubší zájem o předškolní
výchovu vůbec.

rozvoj řečový, poznávací i fyzický, respektuje individuální
potřeby a zájmy.
Při hledání nových metod a přístupů po r.1989
prošla naše MŠ různými formami práce. Po vydání
Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a při hledání
dalších cest nás zaujalo kurikulum Zdravé MŠ, které
odpovídá současným trendům předškolní výchovy .
K dětskému věku neodmyslitelně patří uspokojování
potřeb. Proto naše práce bude spočívat v prosazování
uspokojení potřeb podle modelu přirozených lidských
potřeb A. Maslowa a z toho vyplývající chápání holistic−
kého pojetí zdraví.
Při tvorbě školního kurikula jsme vycházeli z hledisek
výchovného působení na dítě, z nichž jsou vyvozena
témata školního kurikula.
1. Vím kdo jsem a kam patřím
2. Mezi lidmi nejsem sám
3. Poznávám svět, který mě obklopuje a rozumím mu
4. Už vím, jak na to
5. Chci být zdravý

Filozofie naší MŠ
MŠ podporuje zdravý vývoj dítěte a napomáhá
rozvoji a uspokojování jeho biologických a psychických
potřeb, doplňuje výchovu v rodině, obohacuje a kultivuje
dítě sociálně, mravně, esteticky, nenásilně stimuluje

Školní vzdělávací program je zpracován podle závaz−
ného dokumentu pro předškolní vzdělávání do pěti téma−
tických celků, nemá speciální zaměření, je orientován na
všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Naším cílem je vytvořit
každému dítěti optimální podmínky k jeho rozvoji vzhle−

První září jako každoročně je spojeno se začátkem
školního roku. Pro děti školou povinné znamená nástup
školních starostí a konec prázdninových radovánek.
Pro děti 3−4 leté první den měsíce září znamená velký
krok do neznáma často provázený pláčem, vzdorem
a nejistotou. Nové děti se v MŠ rozhlížejí, seznamují
s prostředím a kamarády, učí se sebeobsluze, správnému

stolování, spolupráci, udržování pořádku, zdvořilostním
návykům, osvojují si pravidla života v kolektivu v mateřské
škole a další důležité dovednosti a znalosti pro jeho zdárný
vývoj.
Dětem, které přicházejí do MŠ se budeme snažit
vytvořit vstřícným přístupem pohodové prostředí a
radostnou atmosféru. Rodičům malých předškoláčků

dem k jeho věku, individualitě a specifickým vzdělávacím
potřebám. Program doplňujeme logopedickou prevencí
ve třídách a prevencí poruch učení Metodou dobrého
startu. Snažení všech zaměstnanců školy směruje k tomu,
aby zde byly děti spokojené.
Metody a formy práce
Vzdělávání se uskutečňuje v průběhu celého dne
pobytu dětí v MŠ. Uplatňujeme takové metody a formy
práce, které jsou pro děti přirozené, nenásilné a zábav−
né,obsahují prvky hry a tvořivosti. Usilujeme o to, aby
činnosti spontánní a řízené byly vyvážené. Při realizaci
vzdělávacích cílů uplatňujeme činnosti hlavně skupinové
a individuální, dále frontální, relaxační a odpočinkové.
Naše práce s dětmi vychází z prožitkového učení, demo−
kratického přístupu ve výchově, založeného na partner−
ských vztazích rodiny, dětí, učitelek a provozních
zaměstnanců školy. Záměry vzdělávání jsou naplňovány
množstvím nadstandardních aktivit (plavecký výcvik,
výlety, divadelní představení, koncerty, besídky pro rodiče,
oslavy), které organizujeme v průběhu celého roku.
V letošním školním roce bylo přijato 91 dětí. V MŠ
pracuje 7 kvalifikovaných učitelek, 2 asistentky pro
integrované děti, 2 uklizečky, 1 kuchařka a 1 pomocná
síla v kuchyni a vedoucí stravování.

KROK DO NEZNÁMA
chceme být rovnocennými partnery ve výchově jejich
dětí a zajistit dětem všestrannou péči. Důležitost funkce
rodiny v tomto období je nezastupitelná a mateřská
škola se stává vhodným doplňkem výchovy. Proto
závisí na spolupráci rodiny a školy, jak děti tento krok
do neznáma zvládnou.
Lucová A.

ZŠ • ZŠ • ZŠ • ZŠ • ZŠ • ZŠ • ZŠ • ZŠ
Opět je tady začátek nového školního roku
Prázdniny uběhly jako voda v bystřině a opět jsme na začátku nového školního
roku. Učitele, rodiče a především žáky čeká náročná práce. Prvňáčci jsou plni očekávání
a dychtí po nových vědomostech. Žáci devátých tříd jsou na naší škole posledním
rokem a čeká je první vážné životní rozhodnutí, a tím je volba budoucího povolání.
Neměli by devátou třídu jen „přečkat“, protože se blíží jejich první vážná životní zkouška
– přijímací řízení na střední školu nebo učiliště, kde zúročí své vědomosti, které získali
v průběhu celé školní docházky. Všichni vyučující jistě vynaloží veškeré úsilí, aby
„deváťáci“ uspěli, avšak záleží i na rodičích, jak budou svým dětem pomáhat a jak
budou spolupracovat se školou.
Úbytek dětí se odrazil také na počtu žáků na naší škole. V letošním školním roce
chodí do školy 229 žáků, což je o 13 méně než v minulém roce. To se projevuje také na
finančních dotacích od státu, protože peníze jsou přidělovány přísně podle počtu žáků.
I v letošním roce si mohou žáci vybrat z pestré nabídky kroužků, jejichž vedoucí
jsou učitelé. Tímto bych se chtěl obrátit na spoluobčany, kteří by měli zájem o práci
s dětmi a chtěli by vést zájmový kroužek, aby mě navštívili.
Mgr. Miroslav Cagášek

9. A Mgr. J. Harnušková
9. B Mgr. P. Schallenbergerová

(16 žáků)
(15 žáků)

Netřídní učitelé:

Mgr.V. Vaněk

Vychovatelky ŠD:

V. Holubová
J. Valíčková

Asistentka pedagoga:

A. Krestová

Správní zaměstnanci:

M. Ondráková
(účetní, admin. pracovnice)
K. Gála
(školník)
B. Kratochvílová (uklízečka)
O. Čechová
(uklízečka)
M. Průšová
(uklízečka)
Od 1.12. 2004 odchází do důchodu paní učitelka Mgr. B. Görnerová, místo ní na−
stupuje slečna Mgr. Z. Svačinová, která bude třídní učitelkou 6.A a bude vyučovat čes−
ký jazyk, dějepis, občanskou výchovu a rodinnou výchovu.
Mgr. Miroslav Cagášek

Školní hřiště
Personální obsazení ve školním roce 2004/2005
Ředitel školy:
Zástupce ředitele školy:
Výchovný poradce:

Mgr. M. Cagášek
Mgr. B. Mildner
Mgr. L. Richter

Třídní učitelé:
1. A Mgr. M. Šilhanová
2. A Mgr. J. Malinová
3. A Mgr. Z. Floriánová
4. A Mgr. J. Mrázová
5. A Mgr. A. Racková
5. B M. Poláchová
6. A Mgr. B. Görnerová
6. B Mgr. M. Svobodová
7. A Mgr. S. Špičáková
8. A D. Mačicová
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(20 žáků)
(20 žáků)
(24 žáků)
(20 žáků)
(15 žáků)
(16 žáků)
(17 žáků)
(15 žáků)
(28 žáků)
(24 žáků)

Jsou tomu čtyři měsíce, kdy jsem byl při zhlédnutí školní akademie mile překvapen,
co dokáží žáci naší školy. Ti z vás, kteří měli možnost vidět školní akademii na vlastní
oči, mohou se mnou jen souhlasit.
V tomto příspěvku však nemohu chválit. Uběhly dva měsíce prázdnin, v průběhu
kterých bylo zpřístupněno školní hřiště, aby sem mohly děti kdykoliv během prázdnin
přijít a zasportovat si. Chtěli jsme tak vyhovět žákům, kteří si občas postěžovali, že
v Podivíně pro ně chybí možnost sportovního vyžití. Ve spolupráci s radou města byl
zabezpečen provoz hřiště a zveřejněna pravidla pro návštěvníky. Jak to dopadlo? Bylo
vše v pořádku jako na začátku? S lítostí musím konstatovat, že tomu tak není. Děti bez
dozoru ničily sportovní zařízení. Zůstaly po nich potrhané sítě, vylomené dveře a zničené
doskočiště pro skok vysoký. A co navíc? Nepořádek – prázdné pet−láhve, papíry, igelity.
Aby hřiště opět mohlo bezpečně sloužit škole, musel školník vynaložit nemalé úsilí, aby
vše opravil a dal do pořádku.
Snažili jsme se vyjít vstříc požadavkům občanů města, aby děti měly kde trávit
volný čas a sportovat. Po dvouměsíční zkušenosti tedy zbývá jen zamyšlení: Využily
děti této možnosti nebo spíš zneužily?
Mgr. Miroslav Cagášek

Podivínský

zpravodaj

ZŠ • ZŠ • ZŠ • ZŠ • ZŠ • ZŠ • ZŠ • ZŠ
Ohlédnutí za koncem školního roku 2003/2004
Poslední červnový den byl pro všechny děti nejradostnějším okamžikem celého
roku.Se slavnostní náladou a mnozí i ve slavnostním oblečení spěchali za prázdninovými
zážitky.
Pro žáky 9. ročníku byl tento den trochu odlišný od předcházejících osmi let.
Chtěli jsme, aby jejich odchod na nové školy v nich zanechal hlubší vzpomínky než jen
popadnout vysvědčení a prásknout dveřmi školní budovy. A tak si pro své hodnocení
přišli na městský úřad. I když někteří „dělali ramena“, nakonec všechny přepadla
v obřadní síni, kam se člověk dostane jen párkrát v životě, stísněnost.
Slova starosty, matrikářky, ředitele ZŠ, třídní učitelky i zástupkyň třídy nutila
k zamyšlení a k vlastnímu hodnocení uplynulých let. Mnohdy se třásl hlas a ukáply i
slzičky.
Pan starosta je profesionál, hlas měl pevný, obřadní síň zná důvěrně ze svého
pracoviště, ale i pro něj toto bylo něčím novým. Patří mu poděkování, stejně i ostatním
zaměstnancům městského úřadu, kteří přispěli k uskutečnění celé akce.
Že to byla důstojná oslava, svědčí uznání i ze strany rodičů, kteří se přišli podívat
na první vykročení svých dětí do života dospělých.
Škoda, že neměl každý žák vedle sebe někoho blízkého, prožitky by měly děti
mnohem silnější. Fotografie a záznamy z kamery připomenou 30. červen 2004 i po
letech, kdy vzpomínky vyblednou.
Snad se nám podařilo zahájit novou tradici a příští 9. třídy převezmou své poslední
vysvědčení ze základní školy stejným způsobem.
Mgr. Blanka Görnerová

kolem válí – příkopy podél silnic jsou jednou velkou skládkou. Zarážející bylo také to,
co všechno se podél silnic a v příkopech najde – od očekávaných plastových lahví a
stovek papírků, přes konzervy, plechovky až k pneumatikám, uraženým zrcátkům či
částem oděvů a obuvi.
Přiznávám, že snažit se udržet čistotu prostředí, ve kterém žijeme, je asi jen bojem
s větrnými mlýny. Ani já nevěřím tomu, že by po dnešním dni odpadků v příkopech
ubylo. Taky si asi málokdo z řidičů, kteří nás míjeli, vzpomene na skupinky dětí, které
z keřů podél silnice dolovaly lahve a igelity. Přesto si myslím, že nějaký smysl dnešní
sběrový den měl. Možná si dnes někteří uvědomili, jak nepříjemné je uklízet něčí
nepořádek. Možná dnes někteří vypustili pár nelichotivých slov na adresu těch, kdo
nepotřebné věci zahodili jinam než do kontejneru či popelnice (kéž by si pak tato slova
vzali k srdci). A když už nic jiného, pak každý z těch, kdo se dnes párkrát sehnul pro
nevábně vypadající odpad, může mít aspoň dobrý pocit z toho, že začal sám u sebe a
nesobecky udělal něco prospěšného.
Mgr. Pavla Schallenbergerová

Naši prvňáčci
1.září začal pro všechny žáky, studenty a jejich rodiče opět školní rok. Návrat žáků
a studentů do školních lavic po dvou měsících prázdnin je pro někoho více či méně
slavnostním okamžikem. O něco slavnostnější je však tento okamžik zvláště
pro prvňáčky, kteří jdou do školy vůbec poprvé. Na naši školu jich letos nastoupilo 20,
z toho 10 děvčat a 10 chlapců. Většina letošních prvňáčků se podle jejich sdělení
do školy těšila a první den nástupu do koloběhu povinností a starostí zvládla na jedničku
s hvězdičkou. Děti vyprávěly o svých zážitcích z prázdnin a o zvířecích miláčcích.
Počáteční nervozita, která byla jistě u většiny dětí, byla rázem tatam.
Nezbývá, než jim a všem školou povinným popřát mnoho úspěchů v jejich školní
práci.
Mgr. Miriam Šilhanová

Očekávání a nervozita

Za čistější Podivín
Pondělí 27. září bylo pro žáky naší školy trochu netradiční. Během první vyučovací
hodiny si žáci se svými třídními učiteli povídali o tom, co jsou to živelné pohromy, jak
mají reagovat na varovné signály, a připomněli si také důležitá telefonní čísla. Již třetím
rokem je totiž do učebních osnov zařazen tematický blok týkající se ochrany člověka za
mimořádných událostí. Po první vyučovací hodině pak všichni vyrazili do různých
koutů našeho města s jediným cílem – do velkých igelitových pytlů sbírat odpad, který
se hromadí podél chodníků i silnic. Žáci 1. stupně procházeli ulicemi i zákoutími města,
žáci druhého stupně pak vyrazili podél silnic vedoucích z Podivína směrem na Lednici,
Rakvice a Velké Bílovice.
Igelitové pytle se plnily neuvěřitelnou rychlostí, proto již po půlhodině sbírání
musela většina tříd „fasovat“ další pytle. Bylo až neuvěřitelné, kolik odpadu se všude

Poprvé ve své třídě

Fotbalový úspěch Andrey Švestkové
Pro mnohé z nás je fotbal ryze mužskou záležitostí. Ti, kteří se aspoň trochu zajímají
o výsledky fotbalu, však ví, že podivínský fotbal se blýskl hlavně díky Andree Švestkové,
žákyni 6.A třídy. V soutěžním ročníku 2003−04 se jí totiž podařilo získat druhé místo
v soutěži o nejlepšího střelce (tuto soutěž organizuje Okresní fotbalový svaz). Podařilo
se jí nastřílet 55 branek a vítězství jí uniklo jen o jedinou branku. Toto druhé místo je
o to cennější, že soutěž se týkala všech registrovaných hráčů okresu Břeclav.
Na fotbalovém hřišti se Andrea motala už jako malá, fotbal začala hrát ve třetí třídě.
V loňské sezóně Andrea hrála ještě levého útočníka za přípravku, v letošní sezóně už
bude kopat za žáky.
Kdybys nehrála fotbal, čemu by ses věnovala?
Fotbal mě baví. Kdybych ho nehrála, určitě bych se věnovala nějakému jinému
míčovému kontaktnímu sportu.
Stihneš se ve svém volném čase věnovat něčemu jinému než fotbalu?
Mám ráda jakýkoli sport. Taky ráda rybařím.
Setkala ses s tím, že by ti někdo ze spoluhráčů nebo soupeřů „předhazoval“, že jsi
holka?
Ne, nikdy. Spíš naopak.
Obdivuješ některého z fotbalistů? Máš svůj vzor?
Milana Baroše.
Máš představu, čím bys jednou chtěla být? Jakou profesi bys chtěla vykonávat?
Kdybych byla kluk, tak bych chtěla být automechanikem. Ale zatím nevím.
Je to skvělé, když se někomu podaří najít si to své místo pod sluncem. Andree se
poměrně brzy podařilo vychutnat si svých „pět minut slávy“, ale kdo tvrdí, že těch
minut slávy nemůže být víc.
Díky za rozhovor a přeji mnoho střeleckých úspěchů.
Mgr. Pavla Schallenbergerová
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Podivínský

zpravodaj

YMCA T.S. 12. SKAUTSKÝ ODDÍL
Tábor velkých kouzelníků 2004
Letošní tábor jsme strávili v nádherném prostředí
VVP Libavá a nebyli jsme tam sami! Těch nezapome−
nutelných 14dní s námi trávili naši bratři a sestry z
1.YMCA−SKAUTského oddílu Hustopeče nad Bečvou.
Celkový počet účastníků se tedy blížil padesátce…
Naše tábořiště by se dalo popsat jako byt 24+1
se samostatným sociálním zařízením. Abyste tomu
rozuměli, číslem 24 myslíme 22 stanů a 3 tee−pee,
kuchyň byla spojená s rozlehlou jídelnou a pod
pojmem soc.zařízení si můžete představit tři latríny.
A kolem toho všeho protékal z jedné strany větší potok
a ze strany druhé nám stínil hluboký les, pohádka!
Počasí nám opravdu přálo, pršelo jen několik dní a
jinak se na nás usmívalo sluníčko…

A teď k naší činnosti… Rozvrh dne byl
nabitý, ale program velmi pestrý. Jak
napovídá název tábora, celotáborová hra
se inspirovala kouzly, čaroději a vařením
lektvarů. A protože byli všichni moc šikovní,
naučili se rychle kouzlit a v cestě za
dobrodružstvím nám nestály žádné
překážky! Tak jsme pracovali jako poštovní
doručovatelé na divokém západě a
přepadávali nás indiáni, hledali jsme
krásnou Sněhurku, nebo třeba řídili vlastní
stát. Jednu noc jsme dokonce prožili
opravdový HOROR (měl nebývalý úspěch)!
Když se nás ale zeptáte, na co
nejčastěji vzpomí−náme, nebude to ani
nádherná příroda, ani táborová kuchyně.
Drtivá většina vám
totiž odpoví, že na Husto−pečáky!
Když jsme se poslední den tábora
loučili, plakali jsme jako želvy.
Všichni jsme se objímali a psali si
adresy do vlhkých deníků
s představou, že nás za chvíli
bude dělit cca 160km… Týden po
táboře jsme měli na klubovně
brigádu (vybalování, uklízení,
umývání). Při té příležitosti jsme
prohlíželi fotky z tábora a
dostavila se druhá vlna pláče a
smutku…
Poslední neděli v srpnu nás
čekal Potáborový táborák. To se

Otevøen dìtský koutek !
Vechny malé dìti jsou srdeènì zvány do dìtského koutku, který je
otevøen kadý den na farním dvoøe od 8.00hod. - do 19.00hod., vchod
velkými plechovými vraty.

každý rok sejdeme v černém, zakopeme prázdniny a
pak večer u ohně vzpomínáme na ty krásné dva týdny…
Letos to však ve znaku smutku nebylo. Byli jsme velmi
mile překvapeni nečekanou návštěvou z Hustopeč!
A tak jsme se na pohřbu smáli a několik posledních
dnů prázdnin strávili s těmi nejúžasnějšími lidmi (což
má za následek, že se nám 1.září vůbec nechtělo do
školy).
A situace teď? Počet dopisů na trase Podivín –
Hustopeče n.B. a zpět se blíží stovce, zda−li ji již
nepřesáhl. A těch emailů a SMS… Dokonce máme
naplánovanou společnou výpravu o podzimních
prázdninách a jistě nebude poslední.
Za 12. skautský oddíl zapsala Žlababa

Taneční krůžek
„RATOLEST“
při 12.YMCA−skautském oddílu
„Táborový oheň“ Podivín
oznamuje, že začínáme

v pondělí 4.října 2004.
Mladší 5 − 8 let v 16.00hod. u MŠ Podivín.
Starší 8 − 14 let v 16.30hod. u ZŠ Podivín.

Koncerty váné hudby
Zatím nabízíme pískovitì, houpaèku a hlavnì velký prostor, neruený
ani auty, ani jiným provozem, kde se mohou dìti vydovádìt. Dìti vak
musí pøijít s rodièovským doprovodem /z bezpeènostních dùvodù/,
jinak je vstup zdarma a zcela neomezen. Kadou první sobotu v mìsíci
je navíc nad dìtmi zajitìn dohled. Zajiují jej Roveøi od 13.00hod.
do 16.00hod.
Vichni jste srdeènì zváni.
P. P. Køivý

Farní rada Vás srdeènì zve na
koncert písnièkáøky EVY HENYCHOVÉ,
který se uskuteèní

dne 18. 12. 2004 v sále Besedního domu.
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Letoní srpen jsme mìli zpestøen dvìma koncerty váné hudby. Tyto
koncerty se konaly ve zdejím kostele. I kdy se jednalo o vánou hudbu,
tak byly podány takovou formou, e zaujaly nejen dospìlé, ale i dìti.
První byl severoèeský instrumentálnì-vokální soubor SoliDeo, který
je zamìøen hlavnì na hudbu gotickou, renesanèní a barokní. Koncert byl
poskládán tak, e jednotlivé skladby byly tématicky odliné a kadá byla
hrána na jiný hudební nástroj /píaly, flétny, kravské, mufloní, kozí rohy,
zvíøecí kosti a rùzné jiné støedovìké nástroje/. Koncert zaujal nejen
interpretací, ale pøed kadou skladbou jsme byli seznámeni s daným
hudebním nástrojem.
Druhý koncert provedlo knìské seskupení Musica pro Ecclesia.
Opìt zaznìla støedovìká hudba, ale tentokráte v trochu vánìjím
provedení. Slyet jsme mohli nástroje jako platerspiel, gemshorny a malý
varhaní pozitiv, který si umìlci pøivezli s sebou. Závìr koncertu byl
zpestøen ruènì malovanými obrazy, které po vzoru støedovìkých
písnièkáøù doplòovaly staré lidové písnì.
Farní rada

Podivínský

zpravodaj

O 28. říjnu 1918
Lide československý, vše, co podnikáš, podnikáš
od tohoto okamžiku jako nový svobodný člen
velké rodiny samostatných svobodných národů.
Novými činy v těchto chvílích zahajují se nové a
bohdá slavné dějiny Tvoje. Celý svět sleduje Tvoje
kroky do nového života, Tvůj vstup do země
zaslíbené. Zachovejž štít čistý, jako jej zachovalo
Tvé národní vojsko, Československé legie.
Nezapomínej národní kázně! Buď si stále vědom,
že jsi občanem nového státu a nejen se všemi
právy, nýbrž i povinnostmi! Ani jediným rušivým
činem nesmí býti zkaleny nynější velké okamžiky,
ani jediný z Vás nesmí se dopustiti ničeho, coby
mohlo vrhnouti stín na čisté jméno národa. Každý
z Vás musí bezvýhradně šetřiti všeho, co jinému
je svato. Svobody osobní i majetku soukromého
nesmí býti dotčeno.

jakýmsi projevem hrdosti. Projevem hrdosti k sobě
samotnému, která bude snad jednou přetavena v hrdost
ke společnému. Konec konců nemusíme se pohybovat
v oněch pojmech jakým jsou Vlast, Národ a Hrdost.
Mohli bychom mluvit o hrdosti ke společnému –
řekněme – DOMU, který stavíme. A ani o ten dům tak
docela nejde. Jde hlavně o to, že na něm vytrvale a s
rozmyslem, dnes a denně pracujeme.
Pokud tedy dáme do souvislosti 28. říjen 1918
s dnešní dobou, měli bychom především slavit
naše společné rozhodnutí stavět onen symbolický DŮM
a nikoliv slavné /a leckdy neslavné/ naše dějiny.
Měli bychom, pochopitelně u vědomí toho, že 28. říjen
1918 je jakýmsi symbolickým základním kamenem
této hypotetické stavby, vyjádřit odhodlání čelit
složité a nejisté budoucnosti, která na nás, v rámci
celosvětových událostí, dnes a denně doléhá.
Stanislav Machovský

/Citace z prohlášení Národního výboru
Československého, nejvyššího tehdejšího správního
orgánu, ze dne 28.října 1918./

Mnohé se od té doby změnilo. Rituály, na kterých
dodnes generace těch starších úpěnlivě lpí, se pro řadu
těch teoreticky mladších, staly, promiňte mi to slovo,
téměř směšnými. Situace se opakuje s výjimkami každý
rok. U symbolu vznikajícího státu, v našem případě u
pomníku padlých v I. světové válce, se sejde drobná
hrstka těch, kteří ještě pamatují s těmi, kteří vlastní
vůlí načerpali vědomosti o oné době minulé, a společně
se snaží vzpomenout těch ideálů, které byly tak vzletně
formulovány v prohlášeních ze dne 28.října roku 1918.
Všichni dobře víme, že není vůbec jednoduché a
v posledních letech se zdá být téměř nemožné zacházet
s pojmy jakým jsou Vlast, Národ a Hrdost tak, aby ten,
který tak činí, nebyl podezírán z přetvářky, falše a
potřeby zalíbit se.
Víme také, že za dobu trvání Československého státu
byli jsme nuceni jako národ mnohokrát pokleknout a
své hrdosti se téměř vzdát. Jako jedinci v onom národě
byli jsme pak nuceni jinak myslit a jinak jednat. Co je
však nejpalčivější, je to, že to šlo velmi jednoduše a
ono použité slovo NUCENI snad ani není na místě. Z toho
všeho pak pramení, že za slovy Vlast, Národ a Hrdost
nehledáme důvod k oslavě, ale nalézáme v nich něco
zcela jiného, než bychom nalézt měli.
Buď jsme zdevastovaní a není nám pomoci, nebo
jenom neumíme anebo nechceme slavit. Možná ale, a
to je nejpravděpodobnější, nemáme ani ponětí, co
bychom vlastně měli slavit a na co bychom měli být
hrdi. Do jisté doby stát organizoval něco, čemu se říkalo
slavení a čemu jsme se všichni různou měrou bránili.
Slavilo se neustále, každý věděl jak a kde se kladly
věnce, odkud a kam se pochodovalo, kdo a co pronášel
a velebil. Od školy přes armádu a dál, všude stát pořádal
něco, co se nebezpečně blížilo vymývání mozků.
A z toho snad pramení ona nechuť.
Nic z toho dnes už neplatí, žijeme v úplně jiných
časech, byť od toho povinného huráslavení uběhlo
pouhých patnáct let. Budiž nám /a vám starším o to
víc/ útěchou, že ona nechuť k provolávání slávy je také

Zastupitelstvo města
zve občany a místní organizace
k slavnostnímu vzpomínkovému setkání,
které se uskuteční k

86. výročí založení
Československé republiky
v roce 1918.
Setkání se bude konat
28.října 2004 v Tyršově sadě v 15.00 hodin.
Program:
− slavnostní projev starosty města
− položení květin k pomníku padlých
− hymna ČR

Osiková B. − 4.A
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Pozor na svìtlo v noci
Svìtlo je symbolem èistoty a krásy, noc a tma naopak nebezpeèí,
oklivosti a pùsobení zlých duchù, ze kterých nás zachraòuje a svítání,
tradiènì vyhlaované kohoutem. Mystickou hrùzu noci zaehnalo a
dvacáté století rozvojem elektrického osvìtlování. Sto let zlevòování
svìtla vedlo leckde k úplnému vítìzství nad nocí a tmou: nìkteré mìstské
dìti tmu u nezaily, pokud jim ji nepøedvedl prùvodce v jeskyni. Venku
ale zhasnout pár nejbliích lamp nestaèí, svìtlo je v obydlené krajinì
trvale vude.
Jene noc a pøírodní tma jsou také odjakiva symbolem klidu,
rozjímání, odpoèinku. Patøí k harmonii svìta stejnì jako den a svìtlo,
jak ostatnì naznaèují ji první vìty bible. Takové støídání dne a noci,
svìtla a tmy bylo ,,od stvoøení svìta tak samozøejmé, e nikoho a
donedávna nenapadlo, e je potøeba je chránit. Nejen tam, kde je ádoucí
zachovat èi obnovit pøírodní prostøedí, ale i v oblastech obydlených. Tma
je toti potøebná i pro nae zdraví.
Jistì, umìlé svícení je u od naeho ivota neodmyslitelné. Nejen
jako nevalná náhraka denního svìtla pro ty, kteøí pracují v interiérech
daleko od oken, ale pøedevím pro prodlouení pracovních i zábavních
aktivit do noci, hlavnì v zimním pùlroce - v zimì samozøejmì i pro
monost plného nasazení jetì pøed rozednìním. Takové popírání roèních
období má asi samo o sobì váné zdravotní dùsledky.
Jestlie svìtlo v noci potøebujeme, mìjme na pamìti, e je to vlastnì
látka cizorodá, noèní prostøedí naruující. Je potøeba s ní zacházet opatrnì,
uívat ji jen v míøe nezbytné pro bezpeèí a pohodu. To znamená svítit
jen tam, kam je to nutné, jen tehdy, kdy to vyuíváme, a jen takovou
intenzitou, která je nezbytná. Je pøitom vhodné se vyhnout pøedevím
modré, a pokud to jde, i zelené sloce svìtla, pokud není potøeba dokonalé
rozliování barev:
tj. alespoò nesvítit bíle, ale jen lutì èi oranovì.
Svítit jen na potøebná místa znamená, e svìtlo musí být dùkladnì
smìrováno: napø. ulièní lampy mají osvìtlovat jen vozovku a chodníky,
ne ji okna domù, a rozhodnì nemají být vidìt zdálky a oslòovat. Tím
minimálním, nejednoduím poadavkem je, aby ádné svìtlo z lamp
nelo vodorovnì a ikmo vzhùru - zcela vechno má míøit jen dolù
k terénu. Pravidlo se snadno kontroluje: shora lampy v noci vidìt nejsou,
vyniknou pøedmìty jimi osvìtlované. I tak jednoduché pravidlo zajiuje
v praxi velké sníení kodlivých dùsledkù osvìtlování: oslòování,
,,vysávání hmyzu ze irokého okolí, svícení do oken, zbyteènì svìtlé
noèní nebe. Pøísluná svítidla poznáme i ve dne: zboku vidíme jen jejich
horní neprùsvitný kryt, z nìho dole nic neèouhá. Pøi správné montái
jsou zakonèená vodorovným okrajem. Staré lampy takového typu známe
ze eleznice, ale vyrábí se i správná svítidla nová, s vynikající trvanlivostí
a nìkdy i schopnostmi smìrovat svìtlo jen do potøebných smìrù. Jsou-li
draí, vrátí se náklady pøi správné volbì bìhem provozu, protoe v nich
lze pouít zdroje s mením pøíkonem.
Svítit jen tehdy a tak moc, jak je nutné, umoòují rùzné technologie.
Výborné je spínání infrasenzorem. Tak lze spínat drahé typy výbojek,
v bìné praxi spí kompaktní záøivky èi árovky. U stálého osvìtlení je
vhodné alespoò vypínání v pozdních hodinách. Draí, ale mnohde
rentabilní technologií je spojitá regulace - napø. pøesnì podle hodnot
doporuèených v technických normách. Ty se mohou v nìkterých
pøípadech zdát nedostateèné, ale pokud ve smìru pohledu neoslòují ádné
vzdálené lampy èi svìtelné poutaèe, krásnì to staèí. Lidský zrak se umí
noènímu prostøedí skvìle pøizpùsobit, jen nesmí být ruen jasem ploch,
které jsou mnohem svìtlejí. Vzpomeòme krajinu zalitou zimním
úplòkem: bìnì je osvìtlená desetinou luxu, nikdy to není více ne ètvrt
luxu. Smìrování svìtla je toti dùleitìjí ne jeho mnoství a dokonalé
smìrování umoòuje osvìtlovat mnohem slabìji. Pøíkladem je jízda proti
zapadajícímu slunci - svìtla je hodnì, ale na cestu vidíme patnì.
T o jsme mluvili o osvìtlování venku, o nìm vìtinou rozhoduje obec.
Na pøemíru svìtla bychom si ale mìli dát pozor i doma èi v práci: v noèní
dobì se svìtlem velmi etøeme, zejména v pozdních noèních hodinách.
Zatímco ve dne se hodí svìtlo silné a bílé, veèer a v noci je vhodnìjí
svìtlo jen takové intenzity, která je nezbytnì nutná, a to èistì luté, nebo
dokonce jen èervené. Jen u slabého èerveného svìtla mùeme s jistotou
øíci, e neruí synchronizaci naeho organismu s cyklem pøírodního
støídání dní a nocí. Na spaní je ale potøebná úplná pøírodní tma.
Naruování spánku svìtlem zvenèí obtìuje tøetinu èeské populace.
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Jen nìkdy staèí svìtla ubrat závìsy èi aluziemi. Úèinnìjí levnou pomocí
je spát s èernými ,,textilními brýlemi, ale komfortnìjí a zdravìjí
(abychom nepøicházeli o ranní svítání) je zajistit, aby ádná svìtla do
oken lonice nesvítila. Ke starým lampám lze pøidat kus plechu nebo
nalepit na nì pokovenou fólii. Na venkovì èi v okrajových ètvrtích mìst
je jednoduí a rychlejí prostì v jedenáct veèer venkovní svìtla vypnout.
Iniciativa by mìla vzejít od obcí samých: vdy nedávný prùzkum ukázal,
e venkovní osvìtlení zaviòuje váné problémy se spánkem u pìti procent
obyvatel nad osmnáct let! Není to opravdu váné zneèitìní ivotního
prostøedí?
kodlivý vliv a mechanismus pùsobení nepatøièného svìtla na
nádorová onemocnìní je pomìrnì známý: naruení biorytmu, hlavnì pak
tvorby ,,spánkového hormonu melatoninu, který má té zøetelné
protinádorové úèinky, a tvoøí se jen potmì. Je moné, e svìtlo
v nevhodnou dobu zvyuje výskyt nádorù u desítky procent (takové
zvýení bylo zjitìno u lidí pracujících na smìny).
Z mnoha dalích kodlivých vlivù svìtla zmiòme vybíjení noèního
hmyzu (tj. vìtiny hmyzu vùbec) - odborné odhady mluví o sníení jeho
populací na malé zlomky nìkdejích hodnot (jen komárùm svìtlo moc
nevadí). A pak ovem ztrátu krásy noci: døíve se èlovìk pøed domem
ocitl za jasných nocí uprostøed vesmíru, dnes se vinou oslnìní a svícení
do vzduchu vesmír ztratil. Vìe osvìtlených kostelù tak míøí do bílého
èi oranového prázdna, ne do fascinujícího nebe posetého hvìzdami, ke
kterému se jetì pøed padesáti lety noc co noc coby temné siluety vzpínaly.
Ke kvalitnímu ivotu ale nebe potøebujeme, stejnì jako tisíce generací
pøed námi.

Správná lampa, jen nevhodnì namontovaná. Místo dolù svítí také
do dáli, do oèí øidièùm pøijídìjícím z boèní ulice.
Èisté, útulné a zdravé noèní prostøedí se nám nevrátí mávnutím
kouzelného proutku. Mùeme jej obnovit, alespoò zèásti, jen svým úsilím.
Je to snazí ne v jiných pøípadech: zneèitìní lze sníit rychle, levnì,
a pøi souèasném zvýení komfortu. Jen je potøeba uvìdomit si, e svìtlo
není vdy blahodárné, ale bývá i zneèiující látkou. Rekonstruujeme-li
nìkde napø. veøejné osvìtlení, nedìlejme to, abychom svìtla hodnì pøidali,
ale abychom dosavadní patné vlastnosti osvìtlovací soustavy napravili.
Aby svìtlo slouilo, ale témìø nevadilo. Ono to dá víc práce, ale tak je to
vdycky, kdy se má nìco udìlat poøádnì. Zato pak z výsledkù mají
zúèastnìní i uivatelé radost.
ÈSOP Lednice

Město Podivín vyhlašuje veř
ejnou nabídku
veřejnou
na pronájem volných bytů na ulici Palackého
č.p. 401 – zadní část, Podivín. Jedná se o malo−
metrážní startovací byty vybavené základním
příslušenstvím, kuchyňskou linkou a samostatným
topením.
Bližší informace na MěÚ Podivín, telefon 519344101,
e−mail hunova@mestopodivin.cz
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Novinky ze Sokola Podivín
I když v průběhu školních prázdnin byla přerušena cvičební činnost
všech složek, sportovci oddílu jezdeckého i armsportu pokračovali ve
svých soutěžích. Koncem června odjel na mistrovství Evropy juniorů do
Polska mistr republiky Radek Svačina bojovat o medaili, která mu v
minulém roce unikla. Bohužel i letos mu chybělo v závěrečných bojích
více štěstí, takže obsadil 4. místo. I toto je však velmi pěkný úspěch když
uvážíme, že do této vrcholné soutěže nastoupilo přes 400 závodníků.
Ústředí ČAPR nominovalo Radka na mistrovství světa, které se bude
konat začátkem listopadu t.r. v Jihoafrické republice.
Dne 6. července se zúčastnili členové našeho výboru vzpomínkové
oslavy k úmrtí M. J. Husa, kterou uspořádala T.J. Sokol Velké Bílovice.
V průběhu července a srpna pokračovali ve svých kvalifikačních závodech
překážkové Formanské jízdy vozatajové Fr. Nedbálek, Josef a Radek
Froňkovi. Tito spolu s dalšími členy uskutečnili GO nákladního auta AVIA
a předělali jej současně na speciální přepravník koní. Na soutěži v Petrově
byl Nedbálek osmý a Radek Froněk desátý ze 21 startujících. Na dalších
závodech v Brankách u Val. Meziřičí v konkurenci dvaadvaceti startujících
obsadil Fr. Nedbálek výborné 3. místo a Radek byl šestý. Také na
závodech o „Pohár Vysočiny“ byli naši jezdci úspěšní, když Fr. Nedbálek
obsadil 4. místo a Radek byl sedmý. Další kolo kvalifikace se konalo v
Zubří na Valašsku. Zde se našim příliš nedařilo získali jen osmé a desáté
místo. Rekordní účast vozatajů byla na závodech v Žarošicích, kde

startovalo 26 posádek. Byly to tvrdé souboje o každou vteřinu. Radek
Froněk skončil na 11. místě a Fr. Nedbálek na osmém. Pro další body
museli naši jezdci opět až na Valašsko do Hošt’álkové u Vsetína.
Za velkého lijáku a na bahnitém terénu získal další body do kvalifikace
Fr. Nedbálek, který obsadil 6. místo, jeho kolega Josef Froněk byl desátý.
Dne 8. srpna vzpomněli členové podivínského Sokola, že před sto lety
se narodil Alois Nosál, od mládí člen Sokola Podivín, nejprve jako
cvičenec, od r. 1925 náčelník dorostu a od r. 1933 až do svého zatčení
náčelník T.J. Byl totiž nejen skvělý cvičenec na nářadí, obětavý Sokol,
ale i velký vlastenec. Proto se v roce 1939 ihned zapojil do protifašistického
odboje. Po odhalení skupiny byl v roce 1940 zatčen, vězněn a nakonec
dne 16. června 1942 popraven. Po osvobození republiky v r. 1945 obdržel
státní vyznamenání „In memoriam za statečnost“.
Přes značné potíže zejména z důvodů pracovního zaneprázdnění,
dovolené i nemocí pokračovali za vedení Mirka Ustohala ochotníci
divadelního spolku „Podiva“ obětavě v nacvičování divadelní hry. Jejich
úsilí vedlo nakonec k tomu, že dne 4. září byla s úspěchem uvedena
premiéra komedie „Pamfilo a spol.“ a hned druhý den repríza. Obě
představení pobavila diváky v zaplněném hledišti.
Na závěr upozorňujeme mládež a občany našeho města, že dnem
6. září bylo zahájeno opět pravidelné cvičení a sportování všech oddílů.
Bližší informace budou uvedeny ve vývěsce na Besedním domě, včetně
rozvrhu cvičení jednotlivých složek.
Těšíme se na účast všech, kteří mezi nás přijdou !
Dobšíček M. − jednatel T.J.

TJ Sokol Podivín  oddíl armwrestlingu
Mistrovství Evropy
23.  26. èervna

V nedìli ve veèerních hodinách se vrátila
z polské Gdynì èeská výprava ze XIV.
Mistrovství Evropy v Armsportu  páce.
V tomto vrcholném turnaji, kde je tìké
prosadit se na medailové pozice, reprezentoval
Èeskou republiku i závodník Sokola Podivín
Radek Svaèina. Radek byl na tuto soutì
velmi dobøe pøipraven, co dokázal na
mistrovství republiky ziskem tøí titulù.
Svou vysokou výkonnost potvrdil i v Polsku
ziskem dvou ètvrtých míst. V obrovské
konkurenci 440 sportovcù z 24 zemí Evropy je
to velmi dobrý výsledek.
Oba starí bratøi, aè byli nominováni, se
ME nezúèastnili pro zranìní lokte respektive
ramene.

Pákaøi zahájili novou sezónu
2004/05

Seriál soutìí èeského poháru odstartoval
28. srpna prvním kolem. Podivíntí pákaøi

zvítìzili v loòské týmové soutìi klubù a
za obhajobou vykroèili úspìnì i ve Znojmì.
O cenné vítìzství se zaslouila ètveøice
závodníkù. Bratøi Rostislav a Radek Svaèinovi,
Jaroslav Vavøina a Pavel Stejskal. V tomto kole
jsme získali 3. první místa, 1. druhé a tøetí místo,
2. ètvrtá a 1. páté místo.
V letoním roce dolo k nìkolika zmìnám
 Èeský pohár byl sníen z deseti kol na est.
Úbytek kol ÈP byl nahrazen ètyømi
Extraligovými soutìemi.

Co nás èeká

Kromì dalích kol ÈP a nadøazené
Extraligy  dvì na podzim ( 2. 10. Brno,
11. 12. Praha ) a dvì z jara ( 5. 2. 2005 Mikulov,
16. 4. Pardubice ), je to pøedevím úèast
na 26. Mistrovství svìta 21.  28. 11. 2004 
Durban, Jihoafrická republika.
Úèast jednoho závodníka oddílu
v Jihoafrické republice je podmínìna
získáním potøebné finanèní èástky od sponzorù
( cca 50 000 Kè ).

Prosba sponzorùm.

Chtìli bychom poádat sponzory, kteøí
by mohli poskytnout jakoukoli finanèní
podporu sportovci, který bude reprezentovat
nae mìsto na Mistrovství svìta v pøetláèení
rukou, a se obrátí na vedoucí oddílu, nebo
na tel.: 519 344 534, 777 044 534.
Rostislav Svaèina
vedoucí oddílu

Lodní modeláři
Ve dnech 18.−19. 9.2004 v Dolním Žlebu
jsme se zúčastnili na dalších soutěžích ze
Seriálu MI ČR v kategorií EX. Po prázdninové
přestávce se našim svěřencům opravdu dařilo
a získali tak další cenné body do hodnocení.
Kat. EX Ž:
Kamila Spěváčková 2. místo,
Kamila Spěváčková 3. místo,
Petr Spěváček 1. místo.
K těmto výsledkům blahopřejeme a
přejeme našim dětem, aby jejich výkony byly
vyrovnanější. Závěr seriálu se uskuteční na
Lučině u Strážnice ve dnech 25. − 26.9 2004.
O tom, jak jsme se umístili Vám napíšeme
v dalším čísle zpravodaje.
(ZH)
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Tělovýchovná Jednota Slavoj Podivín buduje

BADMINTON

V areálu TJ Slavoj se po dostavbě konečně začnou využívat nevyužité a chátrající
prostory nad fotbalovými kabinami.
Dlouho se uvažovalo co do těchto prostor o rozměrech 12 x 29 m umístit. Nakonec
na doporučení nadřízených orgánů padlo rozhodnutí vybudovat zde tělocvičnu
s veškerým zázemím, a to šatnami, sprchami a WC pro ženy i muže. Tato tělocvična
nebude v žádném případě konkurovat městské hale, která i nadále bude využívána naší
tělovýchovnou jednotou ke všem míčovým hrám. Tělocvična nad fotbalovými kabinami
bude využívána převážně pro pohybová cvičení a sporty, které nepotřebují výšku a
rozměry městské haly.
Jak se začínalo? Zpracoval se investiční záměr, ve kterém se požadovalo vybudovat
tělocvičnu o rozměrech 11,5m x 16,5m a výšce alespoň 4m, nářaďovnu, šatnu a sociální
zařízení pro muže a ženy, místnost pro rozhlas na ozvučení fotbalového hřiště. Dále
plynovodní vytápění dimenzovat tak, aby byly vytápěny i fotbalové kabiny včetně dodávky
teplé vody do sprch. Tohoto úkolu se velmi dobře zhostil OK Atelier Břeclav pod vedením
Ing. Dalibora Klusáčka. Projekt byl schválen a předán třem firmám k výběrovému řízení
na generálního dodavatele stavby. V tajném výběrovém řízení byla komisí složenou ze
zástupců TJ Slavoj a projektanta vybrána stavební firma Renostav Hustopeče. Jednatel
této firmy pan František Sůkal předložil rozpočet, který byl nejblíže našim finančním
možnostem a poskytoval na stavbu nejdelší záruční dobu. Nejnáročnější část uvolnění
finančních prostředků byla doprovázena včasným zasláním různých tabulek rozpočtů
a smluv na ÚV ČSTV a ministerstvo financí.
A nyní pár vět pro ty, kteří chodí po městě, kritizují a přitom nejsou nápomocni ani
radou nebo iniciativním přístupem k problému.
Původní záměr vybudovat v uvedených prostorách ubytovnu byl zamítnut, jelikož
tyto státní finanční prostředky jsou určeny pro sportovní vyžití od mládeže až po seniory,
nikoliv pro komerční účely. Totéž se týká i budování tenisových dvorců apod. Rozpočet
po úpravách na dostavbu tělocvičny (tak se stavba nazývá) činí 3.200.000,− Kč. Dotace
ze státního fondu činí 3.000.000,− Kč a 200.000,− Kč dofinancovává TJ Slavoj ze svého
rozpočtu. Nevyužít těchto finančních prostředků bylo velkým hazardem, jelikož bylo
nanejvýš nutné něco zde vybudovat. Prostor byl 14 let nevyužíván a střešní plášť již na
mnoha místech značně zkorodovaný, nehledě k tomu, že okna musela být vyměněna
pro jejich značné opotřebení nepoužíváním.
Dovětek: Výkonný výbor tělovýchovné jednoty Slavoj Podivín věří, že finanční
prostředky jsou investovány tím nejlepším způsobem a po dostavbě mohou přivítat v
nových prostorách i nové cvičence od dětí až po seniory. Samozřejmě je nutné rozšířit
řady cvičitelů, kterých je nedostatek. Zároveň vyzývám všechny zájemce o vedení různých
oddílů – můžete se hlásit u pí Zdeny Horníčkové a p.Rudolfa Rybky.
Za VV TJ Slavoj Podivín Jiří Vaněk − předseda

Jak jistě většina z vás ví, oddíl badmintonu oslavil v loňském roce 20. výročí
existence v Podivíně. Za tuto relativně krátkou dobu prošlo oddílem hodně dětí a občanů
našeho města. Řadě z nich zůstal badminton blízký i po ukončení činnosti v oddíle,
někteří z nich badminton ze svého života natrvalo vymazali. Je to škoda, s některými
bylo hodně práce a badminton přesto zůstává jedním z nejkrásnějších sportů.
A nyní k vlastní činnosti oddílu. Badmintonové soutěže probíhají ve dvou rovinách:
soutěže jednotlivců a soutěže družstev.
Uplynulá sezóna v soutěži družstev dopadla uspokojivě. Družstvo žáků hrajicí krajský
přebor obsadilo z osmi zúčastněných družstev velmi pěkné 2. místo. Touto cestou
bych chtěl všem hráčům družstva poděkovat za dosažení tohoto pěkného výsledku.
Družstvo dospělých hrajicí Městský přebor Brna, obsadilo ve složení : Jenda
Kostrhun, Radim Mildner, Zbyněk Oslzlý, Vítek Kavan, Jara Luc, Pavel Vranovský, Pavel
Kavan, Jana Šilhanová, Zdenka Levčíková, Jana Galliková a Radka Stehlíková, také
velmi pěkné 2.místo, pouze o 1 bod za vítězem této soutěže družstvem Jehnic. Měli
jsme právo na postup do Krajského přeboru, ale z finančních důvodů jsme toto právo
přepustili dalším účastníkům soutěže.
Nyní k soutěži jednotlivců. Nejmladší žáci do 13.let dosáhli v loňské sezóně
následující výsledky v celorepublikovém žebříčku:
Kamil Stehlík
25. místo
Pavel Kadrnka
113. místo
Katka Swatá
7. místo
Denisa Solaříková
12. místo
Evina Rozsypalová z Rakvic
15. místo
Katka a Denisa si tímto umístěním vybojovaly přímou účast na republikových
turnajích a nemusí se zúčastňovat krajských kvalifikačních soutěží. Patří jim za to veliké
uznání a moje upřímné blahopřání.
V kategorii žáků do 15. let máme tyto výsledky:
Jenda Rozsypal z Rakvic
9. místo
Staňa Bubenčík
39. místo
Tomáš Studený
43. místo
Libor Mičík společně s Kamilem Stehlíkem obsadili 177. místo v republice.
Děvčata:
Petra Nová
12. místo
Soňa Kůrková
37. místo
Katka Swatá
49. místo
Eva Rozsypalová
74. místo
Denisa Solaříková
149. místo v České republice.
Kategorie U 17 dorostenci do 17. let
Jenda Rozsypal
33. místo
Jara Luc
72. místo
Vojta Zapletal
76. místo
Staňa Bubeník
88. místo
Tomáš Studený
108. místo
Kategorie U 17 dorostenky do 17.let
Petra Nová
30. místo
Jana Vlašicová
52. místo
Soňa Kůrková
58. místo
Kategorie starších dorostenců do 19.let
Standardně dobré výkony vynesly Zbyňka Oslzlého na 19. místo a Jaru Luce
na 90.místo.
Badmintonová sezóna začíná v polovině září. V tomto období musí být již všichni
hráči plně fyzicky připraveni. Proto v závěru měsíce srpna proběhlo soustředění oddílu
badmintonu v Mladkově v Orlických horách.
Co říct na závěr ?
Oddíl badmintonu přijme ještě v letošním roce do svých řad nové členy – děti
mezi 7. – 9. lety. Kdyby někdo z dospělých měl zájem o pravidelný pohyb, má možnost
se taky přihlásit. A na úplný závěr, dík všem, kteří nám tento pěkný sport umožňují.
Kavan Pavel

INZERCEINZERCE
Služby v oblasti vedení účetnictví, daní, mezd, instalace
a zaškolení účetního software na PC pro podvojné účetnictví
i daňovou evidenci (jednoduché účetnictví).
Spolehlivě a za příznivé ceny Vám poskytneme komplexní služby v oblasti
ekonomiky, účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy. Podle Vašeho přání
zpracujeme účetní, daňovou a mzdovou agendu, nebo Vám nainstalujeme program
na PC a pomůžeme s vedením účetnictví přímo ve Vaší firmě.

Telefon: 519418166, mobil: 603313463.
E−mail: dagmar.mrkvicova@tiscali.cz
V oboru podnikáme od roku 1995.
Těšíme se na spolupráci při řešení Vašich požadavků.
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Poděkování
Chtěl bych tímto poděkovat panu Pavlu Kavanovi za uspořádání, organizaci a vedení
Badminton campu, který se konal ve dnech 16.8−21.8.2004 v Mladkově v Orlických
horách. Soustředění badmintonového oddílu Slavoj Podivín přispělo k rozvoji a posílení
sportovní formy hráčů. O 12 sportovců se starali a dík zaslouží i další trenéři − paní
Radka Stehlíková a pan Jindřich Vlašic. Poděkování také patří paní Kavanové, která se
postarala o naše nenasytné žaludky a některým rodičům, kteří nás dopravili do Mladkova
a zpět domů.
Luc Jaroslav

• Prodej jablek ke konzumu i uskladnění odrůda SPARTAN bude od 20.9. 2004 a
odrůda IDARED bude od poloviny října u Pavla Švece, ul. B. Němcové 815, Podivín
a u p. Libuše Moudré na ul. Palackého 80 v Podivíně po 16,00 hodině.
• Prodám dlouhý pánský flaušový kabát černé barvy a tmavý dvouřadový oblek
na vyšší postavu. Oboje ve velmi dobrém stavu.
Tel. 776 068 861.
•

Prodám zahrádku s chatou, voda, elektrika. Jen vážný zájemce.
Telefon 721 276 436.

Podivínský

TJ Slavoj Podivín − oddíl kopané
Přípravka
Nová sezóna 2003/20004 byla zahájena týdenním letním soustředěním, které
bylo zaměřeno především na získání fyzické kondice a dále k nácviku základních herních
dovedností.
Podzimní část sezóny byla více než úspěšná. Bylo odehráno 8 zápasů, ze kterých
jsme jen jednou prohráli s družstvem Sokola Šitbořice.
Po skončení podzimní časti sezóny naše děti sehrály mezinárodní přátelský zápas
v zahraničí. Soupeřem jim byl rakouský oddíl ATSV Sparta Deutsch Wagram. Domácí
zvítězili 7:1, ale nutno podotknout, že jsme hráli i s těmi nejmenšími, kteří se teprve hru
zvanou kopaná učí. Toto sportovní setkání bylo spjato také s návštěvou zábavního
centra ve vídeňském Prátru, jako odměna za dobrou reprezentaci podivínské kopané.
Celou akci bylo možné zrealizovat také díky Městskému úřadu v Podivíně.
V druhé polovině se našim nejmladším dařilo navlas stejně jako v té první: 7 vítězství
a jen jediná porážka opět se Šitbořicemi. Celkově jsme se umístili na druhém místě za
svým jediným přemožitelem s bilancí čtrnácti výher, žádné remízy, dvěmi porážkami.
Bodů jsme nasbírali 42 a skóre bylo vysoce aktivní v poměru 99:20.
Nejlepší střelkyní se stala Andrea Švestková s obdivuhodným výkonem 55 branek.
Byla rovněž oceněna na výročním zasedání OFS Břeclav, které se konalo v hotelu Terezka,
kde jí byl předán diplom a věcná cena.
Poslední akcí bylo uspořádání pohárového turnaje základen dne 19. 6. 2004 se
zahraniční účastí. Návštěvu nám oplatil oddíl ATSV Sparta Deutsch Wagram, dalšími
účastníky byly TJ Moravský Žižkov a Sokol Rakvice. Rakouským hostům jsme vrátili
porážku z prvního vzájemného utkání a celkově jsme turnaj vyhráli.
Děkujeme rodičům za pomoc při zajištění dopravy na přátelská utkání a těšíme se
na další velmi dobrou spolupráci.

zpravodaj
nebo přímo zasáhlo do bojů o body. Číslo 35 je opravdu velké na hráčský kádr na této
výkonnostní úrovni, o to cennější je záchrana a zachování krajské soutěže pro Podivín.
V letní přestávce se v Podivíně uskutečnil již tradiční pohárový turnaj Memoriál Zdenka
Suského. Kromě domácích se ho zúčastnili ještě fotbalisté z Moravské Nové Vsi, Tvrdonic
a Velkých Němčic. Našim hráčům se zpravidla nedaří dosáhnout na celkové vítězství,
nebylo tomu jinak ani letos, když ve finále podlehli Moravské Nové Vsi na střely ze
značky pokutových kopů, poté co v normální hrací době skončilo utkání nerozhodně.
Nový ročník krajské soutěže byl zahájen v srpnu. V současnosti je tedy odehráno již
několik utkání a podivínským se daří o mnoho lépe než loni. Přejme jim, aby jim dobrá
forma vydržela co nejdéle a dostavily se také výsledky v podobě získaných bodů.
Poděkování patří všem sponzorům, kteří pomáhají zajistit prostředky pro činnost
našeho oddílu. V letošním roce nám přispěli: EURO−JORDÁN s.r.o. , HAMÉ a.s. ,
Řeznictví Rybka, H&M s.r.o., Hotel Arcade, Lékárna Podivín, Stolařství p.Prát,
Agrosort Podivín a.s., Lufra p.Chrástek, MUDr.Švestka, Autoopravna Hrdlička−
Nedoma, I.Zeměměřičská a.s., Pekárna Podivín, Autoopravna Rylka, Tiskárna
Adámek, Ráčková Marie, Knebl Pavel a další.
Za TJ Slavoj Podivín
předseda oddílu kopané

Poděkování
Trenéři základny Slavoje Podivín děkují všem sponzorům, kteří nám pomohli
s přípravou pohárového turnaje základen, který se konal dne 19.6.2004 na hřišti TJ
Podivín s účastí mužstev: Sparta Deutsch Wagram, Sokol Rakvice, TJ Moravský Žižkov
a TJ Podivín.
Zejména děkujeme pí. Adámkové a firmě tiskárna Adámek za vydání Ročenky
základny Slavoje Podivín.
Strosche Vladimír−vedoucí mužstva
Stojkovič Pavel−trenér

Zároveň si dovolujeme oslovit rodiče dětí ve věku 6−10let, které mají zájem
o kopanou. Přijďte se podívat s dětmi na naše tréninky, které se konají každé pondělí
a čtvrtek od 16:00 do 18:00 hod. na hřišti Slavoje Podivín. Děti se mohou podívat
jak jejich vrstevníci již pokročili v základech kopané a budou−li mít zájem, mohou
se připojit.

Vítěz pohárového turnaje Slavoj Podivín

Trenéři naší a rakouské přípravky

Žáci
V sezóně 2003−2004 skončilo naše mužstvo v polovině tabulky okresní soutěže.
Příprava na nový ročník byla zahájena v polovině srpna pod vedením trenérů Šuderly a
Mikulenky. Do družstva přišlo několik hráčů z přípravky, kteří se budou jistě snažit
prosadit i mezi staršími. Úvod letošního ročníku se žákům vydařil, když ze tří utkání
dokázali dvakrát zvítězit.

Dorost
Úspěšné tříleté období dorosteneckého družstva, které zvítězilo v okresním přeboru
a hrálo v popředí krajské soutěže skončilo v měsíci červnu. Většina hráčů přešla mezi
dospělé a mladší ročníky nedokázaly mužstvo doplnit. Proto jsme přijali nabídku
Moravanu Lednice, který pomohl doplnit mužstvo a převzal i větší část finančních
nákladů. Dorost hraje krajskou soutěž pod hlavičkou TJ Slavoj Podivín, ale domácí
zápasy hraje na hřišti v Lednici. Tento stav není ideální, ale jistě lepší než úplné zrušení
družstva.

Muži
Sezóna 2003/2004 byla pro naše mužstvo opravdu hektická. Vůbec se nám
nepodařil vstup do soutěže a tomu poté odpovídal také zbytek soutěže. První bod jsme
získali až ve čtvrtém kole díky domácí remíze se zálohou bohunického Tatranu. Plného
bodového zisku jsme se dočkali dokonce až v kole desátém za vítězství nad nakonec
sestupujícími Pohořelicemi. Po celý průběh sezóny jsme v tabulce okupovali místa
znamenající sestup. Příslušnost k Jihomoravské I. B třídě i pro následující ročník jsme
uhájili v úplně posledním zápase v Mikulčicích. Domácí Baník v průběhu utkání již vedl
o dvě branky, ale naši hráči obrovskou bojovností a nasazením výsledek otočili a podařilo
se jim tak zvítězit. O značných problémech svědčí také fakt, kolik hráčů bylo nominováno

Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Stojkovičovi a panu Strosche
za krásné odpoledne, které uspořádali dne 19.6.2004 pro rodiče a jejich přípravku.
Také děkujeme všem sponzorům, rozhodčím Trechovi a Doležalovi. Děkujeme trenérům
Stojkovičovi a Stroschemu za všechen čas, který trávili s našimi dětmi. Nastala doba
pro loučení dětí, které budou přecházet do mladších žáků. Zkrátka děkujeme trenérům
za to co děti umí a přejeme další krásné úspěchy s našimi nejmenšími fotbalisty.
Tímto zveme všechny děti od 6 let – přijďte se podívat a reprezentovat Město Podivín,
jako to udělaly naše děti. Budete mít krásné zážitky, výlety, soustředění a především
sport. Na začátku ukápne nějaká ta slzička, přibude i modřin a na konci krásné 2. místo
pro Podivín a pohár za 1. místo.
Za rodiče děkují pí Mikšovicová a pí Švestková

Koupím nebo
dlouhodobì pronajmu
kvelbený sklep
v Podivínì.
Vae laskavé nabídky, prosím, volejte
na tel. 724 279 201, nebo majlujte na
adresu azvino@seznam.cz
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Podivínský

zpravodaj

TOTO ÈÍSLO PODIVÍNSKÉHO ZPRAVODAJE SPONZORUJE

FIRMA TYSSENKRUPP VÝTAHY S.R.O.

ThyssenKrupp V˝tahy

Poděkování
Nevím, kdo z Vás při čtení Podivínského zpravodaje dojde až k poslední stránce, ale ten, komu se to
podaří, ví, že zpravodaj sestavovala po dobu pěti let až do říjnového vydání redakční rada, zodpovědným
redaktorem /redaktorkou/ že byla Bc. Radka Sedláčková a zástupcem /zástupkyní/ ZR Mgr. Pavla Javorová.
To všechno se od prosincového vydání změní. Nezměněno zůstane pouze to, že zpravodaj bude i nadále
sestavovat redakční rada. Zodpovědná. redaktorka Bc. Radka Mildnerová odchází na podstatně zodpovědnější
dovolenou a nahrazuje ji Mgr. Pavla Schallenbergerová.
Paní Radce Mildnerové bych rád poděkoval za pět let práce pro společnou věc všech podivínských občanů.
Paní Pavle Schallenbergerové bych rád popřál hodně chuti do práce pro všechny podivínské občany.
A redakční radě děkuji a přeji hodně chuti zároveň.
Stanislav Machovský

Podivínský zpravodaj
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