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Podivínský

zpravodaj

Informace ze zasedání zastupitelstva města
č. I. ze dne 09.11. 2010
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující body :
1. Schválilo navržený program ustavujícího
zasedání zastupitelstva města.

12. Stanovilo počet členů ﬁnančního výboru
a počet členů kontrolního výboru pět.

2. Schválilo skutečnost, že hlasování bude
prováděno veřejně, zdvižením ruky (aklamací).

13. Zvolilo předsedou ﬁnančního výboru
zastupitele města pana Martina Rybku
a současně vzalo na vědomí, že členové
ﬁnančního výboru budou jmenováni na
následujícím zasedání zastupitelstva města.

3. Rozhodlo o tom, že ověřovatelé zápisu
budou pracovat ve složení : Martin Rybka,
Jiří Čapka, zapisovatelem s funkcí sčítání
hlasů byl pověřen Ing. Radim Mildner.
4. Rozhodlo o tom, že návrhová komise
bude pracovat ve složení : Bc. Blažena
Švestková, Lenka Studená.
5. Vzalo na vědomí počet členů rady města
– pět. Zastupitelstvo města hlasováním
rozhodlo o tom, že funkce starosty města
bude funkcí uvolněnou, ostatní funkce
členů rady budou neuvolněné.
6. Hlasováním schválilo volbu dvou místostarostů města.
7. Zvolilo starostou města pana Stanislava
Machovského.
8. Zvolilo prvním
místostarostou města
Ing. Martina Důbravu, DiS..
9. Zvolilo druhým místostarostou města
Ing. arch. Pavla Šemoru.
10. Zvolilo jako 1. člena rady města paní Lenku
Studenou.
11. Zvolilo jako 2. člena rady města Ing. Jana
Latína.

14. Zvolilo předsedou kontrolního výboru zastupitele města pana Miroslava Ustohala
ml. a současně vzalo na vědomí, že čle
nové ﬁnančního výboru budou jmenováni
na následujícím zasedání zastupitelstva
města.
15. Rozhodlo, že zástupci města pro vykonávání akcionářských práv ve společnosti
Hantály a.s., se sídlem Hlavní 666, Velké
Pavlovice, IČ: 42324068 budou zvolený
starosta města Stanislav Machovský
a oba místostarostové města, tedy Ing.
Martin Důbrava, DiS. a Ing. arch. Pavel
Šemora. Zastupitelstvo města schválilo
možnost jejich volby do řídících orgánů
/představenstva a dozorčí rady/ společnosti Hantály a.s., se sídlem Hlavní 666,
Velké Pavlovice, IČ: 42324068.
16. Rozhodlo, že zástupci města pro vykonávání akcionářských práv ve společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,
se sídlem Čechova 23, 690 11 Břeclav,
IČ : 49455168 budou zvolený starosta
města Stanislav Machovský a oba místostarostové města, tedy Ing. Martin

O investičních akcích na rok 2011
V březnovém zpravodaji bylo uvedeno, že v roce 2011 nás čeká:
- rekonstrukce a nová výstavba chodníků, vjezdů, odstavných a odpočinkových ploch
ze zámkové dlažby oboustranně podél nových vozovek
- obnova veřejného osvětlení
- úprava zelených pásů mezi vozovkou a chodníky, výsadba stromů a trávníků
- instalace laviček a odpadkových košů
Celková hodnota těchto akcí se pohybuje okolo 15 – 18 milionů korun.
Město projednávalo s projektantem dnes již dokončených vozovek možnost zpracování studie, která by vyřešila pohyb cykloturistů po městě. Vzhledem k rozšíření vozovky Palackého o
odstavné pruhy a vzhledem k uložení všech sítí v zeleném pruhu /voda, plyn, telekomunikační
kabely a kabely veřejného osvětlení/ bude velmi složité najít místo jen na vysazení stromů, natož
na cyklostezku.
O všem výše uvedeném bude jednat zastupitelstvo města při přípravě rozpočtu na rok 2011.
Dobrou zprávou je, že na nutnosti jmenovaných staveb se téměř jednomyslně shodly všechny
strany kandidující v komunálních volbách pro období let 2010-2014.
Horší je ta skutečnost, že není mnoho dotačních titulů, ze kterých bychom mohli čerpat a
snížit tak ﬁnanční náročnost akcí.
A ještě jedna zpráva, která se týká ulic Sokolská, Palackého a Komenského. Aby se nestalo,
že po vysazení stromů a vysetí trávy v odstavných pruzích nastoupí kopáči a zahájí rekonstrukci
podzemních sítí, oslovilo město majitele a správce těchto sítí. V současné době víme, že v dubnu až květnu dojde k oboustranné výměně plynového řadu na uvedených ulicích. Z tohoto důvodu se nástupní místa ke všem již vyznačeným přechodům budou zhotovovat pouze provizorně.
Očekáváme vyjádření EONu, u kterých však nepředpokládáme, že by nadzemní vedení
snesli pod zem /i když i o tom se několikrát neúspěšně jednalo/.
O dalších investičních akcích budete informováni v následujícím zpravodaji. Vše je totiž odvislé od příjmů města z daňové výtěžnosti státu. Město Podivín chce stejně jako v minulých
letech hospodařit tak, aby se nedostalo do situace, v níž se již řada města a obcí ocitá. Hospodařit tak, aby byla vždy vytvořena dostatečná rezerva na pokrytí případných výpadků vzniklých
z nenaplněných příjmů.
Stanislav Machovský
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Důbrava, DiS. a Ing. arch. Pavel Šemora.
Zastupitelstvo města schválilo možnost
jejich volby do řídících orgánů /představenstva a dozorčí rady/ společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,
se sídlem Čechova 23, 690 11 Břeclav,
IČ: 49455168.
17. Schválilo termín výplaty měsíční odměny
za vykonávanou funkci zastupitele města
od 1.1.2011 s tím, že výše odměn radních, členů zastupitelstva města, předsedů výborů a komisí, případně jejich
členů bude stanovena na následujícím
zasedání zastupitelstva města v prosinci
2010.

Volby do zastupitelstva obce
konané 15. a 16. října 2010
Byli zvoleni:
počet hlasů
1. TOP 09
1. Ing. Arch. Pavel Šemora
287
2. Martin Rybka
250
2. Sdružení nestraníků
1. Bc. Blažena Švestková

226

3. Občanská demokratická strana
1. Lenka Studená
2. Ing. Martin Důbrava
3. Miroslav Ustohal

320
309
258

4. Křesťanská a demokratická unie
– Československá strana lidová
1. Stanislav Machovský
2. Michal Rybka
3. Ing. Dalibor Klusáček
4. Ing. Jan Latín

480
431
347
323

5. Komunistická strana Čevh a Moravy
1. Jiří Čapka
263
2. Mgr. Václav Vaněk
259
6. Česká strana sociálně demokratická
1. Mgr. František Juráš
324
2. Karel Švestka
317
3. Bc. Kamil Šuderla
257
Pan Šuderla se vzdal kandidatury a na
jeho místo nastoupil 1. náhradník z ČSSD
Igor Chlup
230

Na prvním zasedání
zastupitelstva dne 9.11.2010
byli zvoleni do funkcí:
Starosta
Stanislav Machovský
Místostarostové Ing. Martin Důbrava
Ing. Arch. Pavel Šemora
Radní
Lenka Studená
Ing. Jan Latín
Předseda ﬁnan. výboru Martin Rybka
Předseda kontr. výboru Miroslav Ustohal
Na následujícím zasedání zastupitelstva města budou schváleni členové jednotlivých výborů a radou města budou
předloženy návrhy na komise.

Podivínský

Kronika města
Podivína
Rok 1907
10/3 Vysloven zásadní souhlas s regulací
potoka Trkmanky dle projektu z roku 1896.
Regulační projekt směřoval k částečnému
přeložení toku Trkmanky přes rybníček Rosenbergský a odtud přímo přes louky na
kačenárnu do Dyje pod lanštorfským jezem.
Projekt tento pro odpor knížecího velkostatku
nebyl proveden.
12/4 Obec domáhala se zřízení okresního
soudu v Podivíně. Zvláštní komité objíždělo
okolní obce k připojení se akci a vyjma Pavlovice a obce německé, veškeré okolní obce
spolupodepsaly žádost za zřízení okres. soudu v Podivíně. Žádost byla však ministerstvem
spravedlnosti ve Vídni zamítnuta.
14/9 Obsazeno místo městského tajemníka a ve schůzi ze dne 14/9 1907 zvolen za
tajemníka Mich. Pospíšil, rodák a příslušník
podivínský.
22/9 Provedeno prohloubení a čistění koryta
Trkmanky od hranic rakvických až po stávek
v Lanštorfě. Výlohy přes 4000 kor. zaplatila
obec.
V téže době jednáno se silničním výborem o
výkup části domu čís. 174 Františky Heincové
k rozšíření uličky zvané „Zelinkové“. Jednání
nevedlo k cíli, ježto silniční výbor v Břeclavě
požadoval, aby výkup domu provedla obec
svým nákladem.
22/11 Usneseno pořádati v roce 1908 krajinskou výstavu v Podivíně a do akčního komité
vysláni pánové Ellinger Edward a Kos Bohumil. Usnesení toto zůstalo jen na papíře. Výstava se nepořádala.
30/9 Poprvé vyvolána diskuse o zřízení vodovodu v Podivíně, zanikla však bez úvah
jak mnohé jiné, pokud směřovaly k prospěchu všeho lidu. Popud ku zřízení vodovodu
vyšel od Jana Ledla, horlivého to pracovníka
v obecní samosprávě a fedrovatele snah pokrokových.
-rm-

ELEKTRONICKÁ
POŠTA
Počet občanů, kteří dostávají zprávy
elektronickou poštou, se neustále zvyšuje.
V současné době je to celkem 154 domácností, což je asi 1/8 všech domácností ve
městě. Výhodou tohoto zasílání je možnost obdržet veškeré zprávy včetně Podivínského zpravodaje v digitální podobě.
Žádáme tedy všechny občany, kteří
jsou vybaveni počítačovou technikou
a vlastní e-mailovou adresu, aby ji /samozřejmě pokud chtějí/ zaslali na adresu
podatelna@podivin.cz.

zpravodaj

PODĚKOVÁNÍ
Není to tak dávno, kdy jsem děkoval za práci v Podivínském zpravodaji a loučil jsem
se se členkou redakční rady paní Pavlou Schallenbergerovou. Odcházela na mateřskou dovolenou. Na její místo v tom čase nastupovala paní učitelka Jana Malinová. Dnes se situace
s drobným rozdílem opakuje. Odchází paní Malinová a nastupuje paní Schallenbergerová.
Jestli přemýšlíte o tom drobném rozdílu, tak nevím. Nikdo nám žádné sladké tajemství
neprozradil.
V každém případě děkuji odcházející člence rady paní Malinové za dosavadní práci pro
Podivínský zpravodaj a paní Schallenbergerové přeji hodně úspěchů v práci nadcházející.
Současně děkuji celé redakční radě za práci na tvorbě zpravodaje za celé předchozí
volební období.
Stanislav Machovský

O kocourkovském přechodu.
Nebudu psát o přechodu u Kocourkového,
tam nakonec žádný není /i když na Bratislavské jeden je, ale to už není u Kocourkového/,
ale o přechodu u bývalé benzinky, u Pochylého, dnes u Machálkova. Každý Podivínčan
ví, kde toto místo je, a každý, i přistěhovalý, si
jistě všiml, že po určitou dobu nebyl v souladu
přechod a položení obrubníků.
Při projektování vozovky musel projektant
vycházet z požadavků norem a policie ČR.
Tak vyšel přechod na místo vjezdu do garáže
manželů Machálkových!! Po setkání občanů
nad projektem a jeho připomínkování byl přechod na projektu přesunut směrem k centru
města, ale nesměl být tak daleko, aby chodec
neviděl do křižovatky. Tak zůstal částečně ve
vjezdu a hledalo se jiné řešení. Stavba se však

kvůli neustálým debatám o přechodu nemohla
zastavit a tak dodavatelská ﬁrma STRABAG
položila obrubníky podle připomínkovaného
projektu, tedy do půlky garážového vjezdu.
Teprve minulý týden se podařilo dohodnout
jak s policií, tak i s vlastníkem vozovky a investorem stavby – Krajským úřadem JMK a
přechod se posunul tam, kde jsme ho dříve
chtěli mít – blíž ke křižovatce. Zda mezitím došlo ke změně norem, či zda zafungovalo něco
jiného tak, aby to dnes šlo, nevím.
V každém případě je dnes vše v pořádku a já doufám, že v době, kdy Podivínský
zpravodaj vyjde, bude z obou stran směrem
k přechodu i přístupový /i když provizorní/
chodník.
Stanislav Machovský

KNIHOVNA

Knižní novinky
Pohádky Hanse Christiana Andersena - klasické pohádky
Bratrstvo svatého grálu /Schrodör Rainer / - dobrodružný román pro mládež o rytířích templářského řádu
Kuchařka pro kluky a holky /Rytířová Helena / - vtipné a jednoduché recepty pro nejmenší
kuchaře
Vampýrská akademie /Mead Richelle / - fantasy pro mládež
Biomanželka / Viewegh Michal / - humoristický román s autobiograﬁckými prvky
Dvacet deka lásky / Monyová Simona / - soubor povídek o lásce
Všechno nebo nic / Urbaníková Eva / - společenský román ze současnosti
Kukaččí mládě / Váňová Magda / - spletitý a citově rozbouřený příběh o jednom manželství
Letopisy královské komory / Vondruška Vlastimil / - 5 dílný historický detektivní román
Jaká matka, taková dcera / Canﬁeld Jack / - povídky ze série Slepičí polévka pro lidskou duši
Mistrovská hra / Sheldon Sidney / - rodinná sága, jejíž děj je zasazen do doby vzniku diamantových dolů v Africe. Hrdinové románu za cenu obrovských obětí vybudují mezinárodní
prosperující společnost.
Anatomie lži / Brown Dan / - hluboko v arktickém ledu je objeven neskutečně vzácný objekt.
Stane se předmětem státního zájmu. Následně se rozjíždí boj o moc a peníze, který nehledí
na oběti.
Holcroftova úmluva / Ludlum Robert / - mladý architekt v Ženevě dostává do rukou šokující
dokument sepsaný na konci války trojicí nacistů. Listina je klíčem k závratné částce, aby pomohla obětem holocaustu a odčinila hříchy. Ve skutečnosti však jsou peníze určeny k obnovení
fašistické nadvlády.
Mystéria / Chaloupka Otakar / - příběhy za zrcadlem skutečnosti
Prsten, Ozvěny, Cesta domů / Stell,Daniele / - romány pro ženy

Příjemné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce 2011
přeje
Hana Ocelíková, knihovnice
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Městský úřad upozorňuje občany,
že svoz separovaného odpadu v pytlích
/papír, plasty, nápojové kartony/ bude
proveden ve čtvrtek 30. prosince 2010.

O odpadech
V roce 2009 /účetně uzavřené období,
podle kterého se počítá výše poplatku/ se
projevily zvýšené náklady na likvidaci odpadů, které byly způsobeny celosvětovým
nárůstem cen surovin. Toto se promítlo ve
všech oblastech lidské činnosti, v tomto konkrétním případě do systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Na prosincovém zasedání zastupitelstva
města se bude tedy projednávat návrh na
zvýšení poplatku podle následujícího klíče:
Skutečné náklady
za rok 2009

1.488.938,60 Kč

Počet poplatníků

2851 osob

Skutečný náklad
na poplatníka a rok

522,25 Kč

Návrh na konečnou
výši poplatku

500 Kč

Částku 22,25 Kč (rozdíl mezi sazbou poplatku a skutečným nákladem na poplatníka
a rok) uhradí město Podivín.

Současně se bude
projednávat návrh
na osvobození a úlevy
Od poplatku se osvobozují:
- poplatníci zdržující se celoročně mimo
území města Podivína,
- poplatníci, kterým byl údaj o místě trvalého
pobytu úředně zrušen v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a jejich místem trvalého pobytu je sídlo
ohlašovny – Městský úřad Podivín, Masarykovo náměstí 180/20, Podivín.

Úleva se poskytuje:
- studentům ubytovaným mimo místo trvalého bydliště (např. v internátě, v místě
školy) ve výši 200,- Kč,
- osobě starší 70 let nebo osobě, která dosáhla věku 70 let v roce poplatkové povinnosti
ve výši 100,- Kč.
Úplné znění vyhlášky bude po schválení
zastupitelstvem města zveřejněno na úředních tabulích.
Stanislav Machovský
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Speciﬁkace ukládaných odpadů
do PE pytlů a kontejnerů
PAPÍR - modrý pytel
ANO - noviny, časopisy, lepenka, školní sešity, knihy, prospekty, katalogy, psací a balicí papír
NE (patří do popelnice) - obaly z másla, obaly znečištěné, uhlový
papír, vícevrstvý papír, celofán
SKLO- kontejnery
ANO - bílé sklo, barevné sklo, tabulové sklo, veškeré čisté obalové
sklo
NE (patří na sběrný dvůr) - sklo s drátěnou vložkou, televizní obrazovky, plexisklo, keramika, porcelán
PLASTY - průhledný pytel
ANO – čisté PET lahve všech barev, fólie všech druhů a barev, tašky,
igelitové pytle
NE (patří na sběrný dvůr, případně do popelnice) – PVC, obalové
PVC, lino, bakelit, polystyren

NÁPOJOVÝ KARTON (tetrapak) – červený pytel
ANO – čisté a stlačené nápojové kartony a krabice (džusy, víno,
mléko, kefír, smetana, atd.)
NE – znečištěné kartony
PLASTY SMĚSNÉ – průhledný pytel
ANO – vypláchnuté nádoby od mycích prostředků, polystyren
NE – PVC
!! MĚSTO PODIVÍN BUDE VE SBĚRNÉ DNY
SVÁŽET POUZE TY PYTLE, KTERÉ OBČAN OBRŽEL PŘI ÚHRADĚ POPLATKU, PŘÍPADNĚ TY, KTERÉ OBDRŽÍ VÝMĚNOU ZA
PYTLE VYTŘÍDĚNÉ.
JINÝ NEŽ VÝŠE UVEDENÝ ODPAD ULOŽENÝ DO PYTLŮ
NEBUDE ODEBRÁN !!

O Tiborově trtoni
Tentokrát to vyšlo opravdu na Tibora. Co však jako jediné nevyšlo,
byl počet hus. Za hodinu bylo vyprodáno a později příchozím, včetně
některých pořadatelů a muziky, zbyly huby jen pro pláč. A možná pro
zpívání.
Sešli jsme se v naprosto neformální atmosféře, vinaři připravili degustaci vín, ženy vinařů i jiné přinesly sladké a slané pečivo, cimbálka
hrála a zpívala a podle ohlasů se všichni bavili
Na letošním, v pořadí už třetím „trtoni“, jsme se mohli setkat s vinaři
z partnerské obce Čebovce, kteří nás navštívili v rámci přípravy Dnů
kultury, gastronomie a sportu, tedy akce, která nás čeká v následujícím
roce. Samozřejmě v tom případě, že se podaří zajistit ﬁnanční prostředky z evropských dotačních titulů.
Už teď řešíme organizaci budoucího „trtoně“ a víme, že příští rok
to bude trochu jinak. Bude to tak, aby se vlezli všichni a aby také husa
vyšla na všechny. Akce se nebude přesouvat do Městské haly, jak zněl
jeden z návrhů, ale zůstane v Besedním domě s tím, že se otevře i tzv.
malý sál.
Na vaši návštěvu se již letos těší
vinaři, město a TJ Sokol

MĚSTO PODIVÍN, MÍSTNÍ ORGANIZACE YMCA
A ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA POŘÁDAJÍ STEJNĚ
JAKO V PŘEDEŠLÝCH LETECH V MĚSÍCI LEDNU 2011

TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
AŽ POTKÁTE TŘI KRÁLE, KTEŘÍ SE PROKÁŽÍ
POVĚŘENÍM ČESKÉ KATOLICKÉ CHARITY,
OTEVŘETE JIM NEJENOM DVEŘE, ALE TAKÉ SVÁ
SRDCE. JE STÁLE MNOHO LIDÍ, KTEŘÍ VAŠI POMOC
POTŘEBUJÍ.
VĚZTE TAKÉ, ŽE KOLEDNÍCI JSOU LECKDY MALÉ
DĚTI, KTERÉ JSOU NĚKDY VELMI PŘEKVAPENI
NEGATIVNÍ REAKCÍ NĚKTERÝCH SPOLUOBČANŮ.
NEOKRÁDEJTE JE O ILUZE JIŽ V TAK RANNÉM VĚKU.
DĚKUJEME VÁM.
MĚSTO PODIVÍN, YMCA, ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA
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Podivínský

Kur z
intenzivního
kreslení
kreslení pravou mozkovou
hemisférou
Patříte mezi lidi,kteří neumí kreslit? Myslíte si,že kreslení vám nic nedá,že je to
pro váš život zbytečné?
Každý člověk umí kreslit. Nejde to zrovna
Vám?
Důvod je ten, že Vám nikdo, nikdy nevysvětlil, jak se na kreslený objekt podívat,
abyste jste jej dokázali nakreslit.

Kurz pomáhá rozvíjet:
tvořivost a kreativitu
zlepšuje vnímání
učí koncentraci
zvyšuje sebedůvěru
může uvolnit psychické bloky
motivuje k pozitivním změnám
koordinuje práci mozkových hemisfér
a tím souhru očí a rukou

Termín:
8.-9. 1. 2011 a 15.-16.1.2011
Místo: Podivín,podle počtu přihlášených
upřesnění místa
Cena: 3200 kč.
Bližší informace a přihlášky na telefonu
604 965 489

6

zpravodaj

Co se děje v MŠ po skončení provozu….
Mateřská škola nabízí a umožňuje ve svých prostorách činnosti, které jsou spojeny se zdravým rozvojem dětí i po skočení pobytu dětí v mateřince.
Pod vedením paní Mgr. J. Průdkové a L. Plundrákové se v tanečním kroužku „Ratolest“
pravidelně v pondělí schází děti, které rády zpívají, tančí a recitují. Máme možnost vidět jejich
snažení při různých kulturních příležitostech, kdy děti svým vystoupením obohacují program.
Není výjimkou, že po takovém vystoupení nejedna slzička dojetím ukápne.
V říjnu tohoto školního roku svou činnost zahájil dramatický kroužek, který vede paní Mgr.
D. Heráková. Díky svému vzdělání a zkušenostem může dětem nabídnout spoustu zajímavých
činností, při kterých se dětí pobaví, naučí a seznámí s „prkny, co znamenají svět“. Už teď se
těšíme, až nás děti pozvou na svou první premiéru.
Čtvrtek a pondělí dopoledne „obsadí“ tělocvičnu děti, které se začínají učit mluvit anglicky.
Paní Ing. D. Ryšavá se již třetím rokem věnuje dětem od 4 do 6 let. Hravou formou je seznamuje
s prvními slůvky jazyka, se kterým se budou setkávat nejen ve školních lavicích
„První krůčky k hudbě“, které navštěvují maminky s dětmi od 1,5 let probíhají ve čtvrtek v odpoledních hodinách. Společně si zazpívají, zahrají na jednoduché rytmické nástroje, pomazlí se
s chobotničkou Jájinkou. Děti se učí krátké říkanky, tanečky, seznamují se s lidovými písničkami.
Je příjemné pozorovat vzájemnou součinnost dětí a maminek, sledovat jejich společnou radost
nejen v průběhu vyučovací lekce.
Za MŠ Bc. Jana Crhová a Zuzana Prokešová

Předvánoční setkání rodičů a dětí v MŠ
Bílý vánoční čas
na saních jede k nám zas
veze nám stromečky
a milé dárečky
lásku probouzí v nás

Vánoční atmosféru jsme si v MŠ vytvořili a prožili
společně s rodiči 6. prosince, kdy se uskutečnilo tvořivé
odpoledne. Vůně jehličí, která provoněla třídami, zpříjemnila výrobu svícínku, adventních věnečků a jiných
ozdob. Společné zpívání koled rodičů a dětí udělalo
tečku za příjemně stráveným pozdním odpolednem.
Přejeme touto cestou dětem, rodičům a čtenářům
Podivínského zpravodaje, krásné a klidné prožití vánočních svátků a vše dobré v roce 2011.
za MŠ Bc. Jana Crhová

Podivínský

zpravodaj

Co připravujeme v MŠ?
Ještě v letošním školním roce bychom chtěli zahájit činnost edukativně stimulačních (výchovně podněcovacích) skupin pro předškolní
děti a jejich rodiče. Tyto skupiny slouží pro plynulý rozvoj dětí předškolního věku, které jsou nějakým způsobem potenciálně ohroženy
v počáteční fázi školní výuky. Hravou formou rozvíjejí schopnosti,
dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí čtení, psaní a počítání.
K úspěšnému zvládnutí zdánlivě jednoduchých činností je potřeba
souhry celé řady funkcí, které jsou z metodických důvodů rozděleny
do několika oblastí:
- jemná motorika, grafomotorika,
- řeč, myšlení,
- sluchové vnímání - sluchová diferenciace, paměť, analýza,
syntéza, vnímání a reprodukce rytmu a melodie řeči,
- zrakové vnímání - zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť,
- prostorová, pravolevá orientace, orientace v čase,
- početní představy.

Jednotlivé funkce, potřebné pro vzdělání dítěte, od sebe nelze oddělit, a to jak ve vývoji, tak v procesu učení. Vzájemně se ovlivňují, podmiňují a prostupují. Rovněž činnosti ve skupině rozvíjejí více schopností
zároveň. Rozvoj jedné oblasti často podmiňuje rozvoj oblastí dalších.
Program skupin je rozvržen do 10 lekcí. Každá lekce má svou
strukturu, jednotlivé činnosti se střídají, navazují na sebe. Lekce má
přibližně hodinové trvání, obvyklá frekvence lekcí je jedenkrát za
čtrnáct dní nebo jednou týdně.
Přítomnost rodiče ve skupině je velmi důležitá. Rodiče mají jedinečnou možnost vidět své dítě při spolupráci s ostatními dětmi. Vidí,
jak dítě reaguje a zapojuje se do činností. Zároveň se učí být svému
dítěti oporou při nových situacích učení, přičemž získávají metodické podněty a seznamují se s problémy, které mohou nastat.
Stimulačně edukativní skupiny se tak podílejí na prevenci školního
neúspěchu a jeho nepříznivých důsledcích na vývoj osobnosti dítěte.
za MŠ Podivín Bc. Hana Hrabalová

Rozloučení s prázdninami
Pátého října jsem se poprvé setkala s dětmi, které jejich rodiče přihlásili do kroužku tvořivé dramatiky. Během prvních her a cvičení se
děti seznamovaly s tím, co to vlastně dramatická výchova je a kudy se budeme při dalších setkáváních ubírat. Konečný počet se ustálil
na třinácti dětech, kterým každou lekci nabízím konkrétní téma. Jako inspiraci využívám literaturu (pohádky, příběhy, poezii), hudbu, pohyb,
výtvarno, určitý prostor, rekvizity, zvuk, slovo a další podněty. Dramatickou hrou a improvizací jednotlivá témata zkoumáme z různých stran
a hrou v roli se pomocí vlastního chování a jednání učíme řešit nejrůznější situace. Tím se stává každá lekce jedinečnou a neopakovatelnou,
jelikož vychází z jednotlivých myšlenek, nápadů a individualit zúčastněných dětí. Protože jde o skupinu poměrně tvořivou a dosti aktivní, věřím, že po dosažení určitých znalostí a dovedností budeme moci do konce školního roku nenásilně přejít k divadelnímu tvaru. Fotografie jsou
ze setkání, které jsme si nazvali Strašidelný dům.
Darina Heráková
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Z Á K L A D N Í Š KO L A
Vážení čtenáři,
na konci uplynulého roku většina z nás bilancuje, co
se podařilo, a dává si předsevzetí na další rok.
A jak se vydařil na naší škole? Na internetových stránkách školy je
dána výroční zpráva, ve které si můžete přečíst, co vše nejen zaměstnanci, ale i žáci za uplynulý školní rok zvládli.
Chtěl bych mimo jiné vyzvednout školní i mimoškolní akce: projektové dny (Den Země, Normální je nekouřit, Den proti drogám, Den jazyků, II. světová válka), VII. Školní ples, Den otevřených dveří, zahraniční
návštěvu v rámci projektu Comenius, pokračování projektu Ekoškola a
s tím související sběr papíru. Také jsme vylepšili podmínky pro vzdělávání. Zastupitelstvo města Podivína uvolnilo ﬁnanční prostředky na
vymalování tříd, generální oprava podlahy v I. třídě, zakoupení nastavitelných lavic a interaktivní tabule.
Rád bych na tomto místě poděkoval pedagogickým pracovníkům,
správním zaměstnancům, rodičům, sponzorům, členům rady, zastupitelstvu města a žákům za vše, co pro naši školičku v roce 2010 vykonali.
I v roce 2011 jsou naplánovány náročné investiční akce na opravu
a rozvoj školy pro zlepšení podmínek výchovně vzdělávacího procesu
(rekonstrukce „přístavby“, generální opravy elektroinstalace, topení,
podlah a vybudování jazykových učeben). Jestli se podaří tyto investiční záměry uskutečnit záleží na ﬁnančních prostředcích, které schvaluje
zastupitelstvo města.
Na závěr bych Vám chtěl všem popřát příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2011 hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat našim sponzorům, kteří přispěli
svými dary na akce školy.
Mgr. M. Cagášek, ředitel školy

Den otevřených dveří
Letos naše škola opět slavila! Při příležitosti 135. výročí jejího
založení jsme se rozhodli podobně jako před pěti lety uspořádat Den
otevřených dveří, který se stejně jako před pěti lety setkal s velkým
ohlasem.
23. října se v odpoledních hodinách škola otevřela pro širokou
veřejnost. Příjemně nás překvapilo, že si cestu do naší školy našlo
…… návštěvníků. Byli mezi nimi i starší občané našeho města, kteří
většinou tvrdili, že už školu ani nepoznávají – nový nábytek, vybavení tříd, rekonstruované či nově vybudované prostory, ale také ti, kteří
školní lavice zdejší opustili před několika málo lety a kteří se tady
možná víc cítili ještě „jako doma“. Jedno měli ale všichni návštěvníci
společné. Neubránili se vzpomínkám.
Mnohým čas strávený ve škole utekl rychle, zejména díky tomu,
že by bylo na co se dívat. V přízemí ve třídách 2. stupně čekala na
návštěvníky výstava učebnic nejen těch starších, ale i těch, ze kterých
se učí žáci dnes, dále pak ukázka historických učebních pomůcek či
prezentace školního časopisu Hamburger.
V učebně chemie mnohé překvapila interaktivní tabule, která patří k těm nejmodernějším technickým pomocníkům výuky učitele, v
učebně fyziky se pak mnozí dlouho zdrželi prohlížením fotografií z
archivu pana Hasilíka, ty menší většinou hned zaujala maketa Janova
hradu s postavičkami rytířů uprostřed místnosti.
V prvním patře si pak všichni mohli prohlédnout barevné a účelně
vyzdobené třídy žáčků prvního stupně, kde to ještě vonělo novotou
krásného nábytku, kterým byly učebny vybaveny během letních měsíců. Nabídnuto bylo i občerstvení v podobě studené kuchyně, kterou
připravovaly paní učitelky se svými žáky. Třídy školní družiny se
změnily v tvořivé dílny, ve kterých si každý mohl zkusit, jak ovládá
drátkování, výrobu šperků z korálků či růží z ubrousku.
Na chodbách byly umístěny stojany s nepřeberným množstvím
fotografií nejen z akcí školy, pořádaných v posledních letech, ale
i fotografií třídních kolektivů současných i minulých. Počasí bylo
chladnější, proto se mnozí aspoň přes okno dívali na nově vybudovaný moderní areál školního hřiště s umělým povrchem.
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Když jsme si i já v to sobotní odpoledne školu procházela, nahlížela do tříd, dávala se do řeči s lidmi a pozorovala jejich reakce i dobré
naladění, měla jsem z toho všeho příjemný pocit.
Myslím, že se naše škola díky dobře odvedené práci všech, kteří
na škole pracují, ale i těch, kteří se na naší škole vzdělávají, ukázala v
tom nejlepším světle a to je dobře.
Pavla Schallenbergerová

ZIMA
BÍLÁ ZIMA JE TU,
UŽ NESEDÍM NA INTERNETU.
NAPADL NÁM SNÍH,
HURÁ JEDU NA SANÍCH.
KOULUJEME SE,
A SÁŇKUJEME,
Z KOPCE VELKÉHO I MALÉHO
SE PROHÁNÍME.

Tomáš Kratochvíl – III. třída

Podivínský

zpravodaj

Z Á K L A D N Í Š KO L A
Královská Praha – výlet žáků 2. stupně
Na začátku října jsme se s učiteli 2. stupně rozhodli využít výhodné
nabídky Českých drah a uspořádali jsme pro žáky druhého stupně
jednodenní výlet do Prahy.
Cílem bylo poznání historických architektonických památek staré
Prahy, o nichž se žáci něco víc dozvěděli ještě před výletem v tematicky zaměřených hodinách dějepisu.
5. října jsme v brzkých ranních hodinách vyrazili vlakem do Prahy a
už před devátou hodinou jsme stáli na Václavském náměstí u sochy svatého Václava. Odtud jsme se přesunuli do spodní části náměstí a dále
jsme se vypravili po stopách královské korunovační cesty Karla IV., tedy
prošli jsme Prašnou branou, na Staroměstském náměstí jsme počkali na
vyzvánění Orloje a křivolakými uličkami jsme došli až ke Karlovu mostu.
Ten si prošli žáci každý svým tempem, aby si vychutnali nejen výhledy
na panoramata Prahy, ale i atmosféru Karlova mostu, doladěnou pro-

dukcí zdejších pouličních hudebníků a uměleckými díly výtvarníků.
Nikdo z podivínských žáků asi nezapomene na nejhororovější zážitek. Tím byla část trasy vedoucí příkrou Nerudovou ulicí, jejíž převýšení
jsme zvládli ve svižném, pro mnohé až v smrtelném tempu. Kolem Lorety jsme pak scházeli k bráně Pražského hradu, kde se většina pokoušela vyvést z klidu hradní stráž.
Na Pražském hradě bylo mnoho žáků oslněno monumentálností
Chrámu svatého Víta, a to nejen zvenčí, ale i zevnitř. Po zámeckých
schodech jsme sešli k zastávce metra a k velké radosti mnohých žáků,
na nichž už bylo znát, že je zmáhá únava z celodenního chození i nezvyk z chůze po dlažebních kostkách, jsme se metrem přesunuli zpět
na Václavské náměstí a z Hlavního nádraží se vydali v podvečerních
hodinách vlakem zpět k nám na jižní Moravu.
Pavla Schallenbergerová

Prohlídka Pražského hradu

Staroměstské náměstí - čekání na odbíjení orloje

DEN ZDRAVÍ, DEN PROTI DROGÁM

Zprávičky ze školní družiny

Dne 17.11.2010 proběhl na naší škole Den Zdraví a Den proti
drogám. Byl to den, kdy si měl každý z nás uvědomit, že zdraví
máme jen jedno a je potřeba o něj pečovat a vyhýbat se věcem,
které by mu mohly uškodit. Jako jsou třeba drogy, alkohol a kouření. Ve skupinkách po čtyřech jsme vypracovali projekty, které jsme
následně obhajovali před tabulí v hodinách přírodopisu. Dozvěděli
jsme se, co takové věci způsobují v našem těle a jaký to má na náš
organismus vliv. Myslím, že jsme se dozvěděli mnohé informace,
které se nedají tak snadno získat a celkově jako projekt byl velmi
zajímavý a i poučný. Každý z nás si z něj odnesl spoustu vědomostí
i zajímavostí. Na další projektové dny se všichni moc těšíme.

Katka Kurková, 9. třída

Druháci vyráběli adventní věnečky
V letošním školním roce nám přibylo ke starším dětem 19 prvňáčků.
Jsou to hodné, šikovné, slušně vychované děti. Po delší době je ve ŠD
víc slyšet slůvka: děkuji, prosím, dobrý den, nashledanou, ...i od dětí.
Ostatní si z nich můžou vzít příklad. Byla bych ráda, kdyby se zlobivci,
které nebaví nic jiného než křičet, otravovat, napadat ostatní a kazit jim
hru, nad sebou zamysleli a v novém roce se polepšili. Těm hodným, naštěstí je jich většina, děkuji za práci, radost z tvoření, milé úsměvy a ta
hezká slůvka. Těším se na vás - vy moje „kočičky, sluníčka, tygříci, pejsci,
berušky“. Přeji radostné Vánoce a hodně dárečků pod stromečkem.
Jiřina Valíčková
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Z Á K L A D N Í Š KO L A

Návštěva výstavy Jan Kaplický Vlastní cestou
Jméno architekta Jana Kaplického nebylo pro mnohé deváťáky neznámým pojmem, proto když jsem navrhla, abychom se v rámci hodiny
výtvarné výchovy zajeli podívat na výstavu Jan Kaplický Vlastní cestou,
která mapuje jeho život i dílo, do Lednice, setkalo se to s ohlasem.
Necelá hodina strávená na výstavě, rychle utekla. Žáci měli možnost ověřit si, že Kaplického tvorba je opravdu nepřehlédnutelná, nezaměnitelná a kontroverzní. Nejvíc času strávili žáci prohlížením maket

architektonických návrhů J. Kaplického, ať už realizovaných či nerealizovaných. Zaujala je především detailnost zpracování, nápaditost, ale
také šíře záběru Kaplického tvorby, která zahrnovala nejen architekturu, ale také bytový design či návrhy automobilů.
Musím říct, že tvorba Jana Kaplického prezentovaná na výstavě
měla u deváťáků ohlas, připadala jim zajímavá, nápaditá a originální.
Pavla Schallenbergerová

FLORBAL

Sběr papíru

Ve spolupráci s ASPV jsme 21.10. 2010 uspořádali okresní kolo
ve ﬂorbale chlapců za účasti 6 družstev. Naši školu reprezentovali P.
Bartošík, D. Kadlec, J. Petřík, J. Savara, M. Nedoma a Š. Plundrák. Do
posledního zápasu nebylo o celkovém pořadí jasno, tak byla družstva
vyrovnaná. Až prohra v závěru rozhodla o našem 5. místě. I když není
umístění podle přání, chlapci předvedli velmi bojovný a srdnatý výkon.
Dne 5.11. 2010 opět ve spolupráci s ASPV jsme se podíleli na
uspořádání krajského kola ve ﬂorbale děvčat. Oproti loňsku byl náš tým
oslaben z důvodu odchodu žákyň na střední školy.
I přes tento fakt děvčata zabojovala a v konkurenci 6 týmů vybojovala 3. místo. Za to mají můj obdiv a uznání. Na tomto skvělém umístění
se podílely: M. Sádlová, A. Slámová,
B. Zezulová, K. Líčková, V. Městecká, A. Rylková, N. Čechová, N.
Šved, E. Létalová a K. Helešicová.
18.11.. 2010 proběhl školní turnaj smíšených družstev ve ﬂorbale.
Chlapci a děvčata 6. – 9. tříd si utvořili družstva a systémem každý
s každým se utkali na ﬂorbalovém poli. I když byly velké rozdíly ve
výkonnosti, na bojovnosti to neubralo a každý zápas byl odehrán ve
vysokém tempu a nasazení. O vítězi rozhodoval až poslední zápas,
který družstvo 9. třídy vyhrálo a stalo se celkovým vítězem.
Nejlepší střelci: J. Viskot (IX.), M. Sádlová (IX.)
Pořadí: 1. – IX., 2. – VIII., 3. – VI., 4. – VII.

Po dvouleté odmlce z důvodu nevykupování starého papíru se
uskutečnil v listopadu sběr papíru. Žáci přinesli celkem 4. 222 kg
starého roztříděného papíru. Z níže uvedeného přehledu zjistíte, že
se nejvíce zapojili žáci ( i rodiče) z I. stupně, za což jim patří poděkování.
Třídy:
I. – 319 kg, II. – 401 kg, III. – 876 kg, IV. – 781 kg, V. A – 446
kg,
V. B – 340 kg, VI. – 481 kg, VII. – 190 kg, VIII. – 242 kg, IX.
- 145 kg
Nejlepší žáci:
T. Procházková (III.) – 155 kg, P. Švrček (VIII.) – 151 kg, A. Míková (V. A) – 140 kg, E. Kosová (VI.) – 134 kg, V. Kos (IV.) – 134
kg, O. Švec (V. B) – 123 kg, M. Švecová (III). – 123 kg, M. Lipowski
(III.) – 110 kg, A. Plundrák (VII.) – 95 kgh, K. Šved (V. B) – 87 kg,
N. Šved (VIII.) – 87 kg.

Sběr papíru očima žáků 4. ročníku
Když se ve škole začal sběr, naše třída se o tom dozvěděla pár dnů
před odevzdáním, protože se nikdo neobtěžoval podívat se na nástěnku, kde jsme měli datum akce vyvěšeno již měsíc před tím. Ale když
jsme to zjistili, pustili jsme se do sběru naplno. Šest žáků z naší třídy
se sběru nezúčastnilo, skončili jsme se 781 kg těsně za třetí třídou, ti
měli 876 kg. Teď doufáme, že i když jsme byli druzí, za náš výkon
dostaneme sladkou odměnu dort, na kterou se těšíme.
E. Zimmermannová
Skoro všichni se zúčastnili až na 6 dětí. Musím říct, že oproti minulému a předminulému roku jsme nasbírali určitě víc. Já si o tom myslím,
že sběr papíru je správná věc a jsem ráda, že se letošního sběru zúčastnilo
tolik dětí. A také myslím, že výherci si odměnu zaslouží. Chtěla bych říct,
že ti, co se letošního sběru zúčastnili, udělali správnou věc.
H. Mildnerová

Sbírám, sbíráš, sbíráme...
Asi tak nějak to vypadalo ve všech slovesných osobách, když se
vyhlásila soutěž ve sběru papíru. A že to byl boj! Až do posledních
okamžiků žáci III. třídy s velkým napětím sledovali, zda jsou pořád
ve vedení, protože nám na paty šlapali „čtvrťáci.“ Nejlíbeznější byla
pro ně vidina – pochutnat si o velké přestávce na dortu místo obyčejné
svačiny. Doufejme, že se vítězům splní jejich sen, poděkování však
patří všem maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům, prostě všem,
kteří dětem v jejich úsilí pomáhali. A jak to prožívali vítězové?
Posuďte sami.
Mgr. Jana Malinová –třídní učitelka
Dnem, kdy paní učitelka oznámila, že bude probíhat opět soutěž
ve sběru papíru, to celé vypuklo. Řekli jsme si, že se nenecháme zahanbit a že staneme na stupni vítězů. Akci jsme nazvali „Papír do
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sběru“ a já jsem zapojila celou rodinu – tátu,
babičku, dědu, sourozence. Motivací pro nás
byla pochvala, před celou školou dokázat to,
že ač jsme ještě malí, dokážeme velké věci.
Soutěživý duch byl i mezi námi. Snažila jsem
se nasbírat co nejvíc a tak krabice, kartony,
letáky a nepovedené obrázky, to vše mělo v
tuto chvíli velkou cenu. Za pár dní jsem odevzdala panu školníkovi 155 kg. Netrpělivě
jsem čekala na den vyhlášení výsledků. Jaké
bylo moje nadšení, když jsem zjistila, že jsem
obsadila 1. místo a jako třída jsme vyhráli.
To bylo fakt „HUSTÝ!“
Tereza Procházková – III. třída
Sbírám papír pilně,
snad mi to letos vyjde,
že budu první ve třídě.
Musím se hodně snažit,
abychom mohli pařit,
aby si mohla škola něco koupit.
Za odměnu dostaneme kokina,
bude velká hostina.
Miroslava Švecová – III. třída
Náš sběr jsme už dávno měli nasbíraný,
ale musela jsem ho roztřídit. Trvalo mi to
alespoň hodinu a půl, ale zvládla jsem to.
Když jsme jej přenášely, nemohla jsem to
unést, takže polovinu nesla mamka. Když
jsme konečně dorazily do školy, nosily jsme
sběr do třídy. Já jsem šla pro paní vychovatelku Zuzku, aby nám odemkla třídu, potom, co jsme to nanosily, jsem šla vrátit klíče
a jely jsme domů.
Šárka Macánová – III. třída
Ahojte, do moji sbírky papírů jsem zapojila: mamku, tetu a babičku. Řekla jsem i paní
Petrášové, aby mi přivezla letáky, asi mi to
udělala schválně, já nevím, že mi letáky dovezla místo ve čtvrtek v pátek. Já jsem řekla:
„Je toto normální?“
Eliška Zemčíková – III. třída
Všechen sběr jsme začali sbírat měsíc
před akcí. Ale když jsme jeli do školy, cestou
zpátky nám praskla guma od káry. A moje
dvě spolužačky a spolužák donesli nejvíc a já
jsem měla 38 kg.
Jolana Kovaříková – III. třída

Maminky a město Podivín
zvou rodiče i děti na

„Zimní grilování“
s pálením vánočních stromků.
Akce se uskuteční
19. února 2011.
Pro děti bude připravena
tvořivá dílna.

zpravodaj

Podivínské maminky
Průvod světlušek
V sobotu 16.října 2010 jsme se na farním dvoře sešli opravdu v hojném počtu na „Průvodu
světlušek“. Ve farní maštali byla pro děti nachystaná tvořivá dílna. Z hedvábného papíru si za asistence rodičů vyráběly děti technikou origami barevná zvířátka. Před vyhlášením nejlepších lampiónů jsme shlédli vystoupení ohnivých mužíčků „DUBIA FORTUNA“, kteří mezi nás opět zavítali. Jejich vystoupení mělo veliký úspěch. Jistou samozřejmostí na této akci je táborák a opékání
špekáčků. Když se začalo stmívat, pokračoval program průvodem světlušek městem na dětské
hřiště Hliníky. Děti byly
vybaveny
lampiony,
lampičkami, baterkami
či svítícími tyčinkami,
tykadélky. Do kroku
vyhrával místní rozhlas dětské písničky.
Na konci cesty si děti v
prostorách hřiště našly
sladkou odměnu.
Chtěly bychom poděkovat p. faráři Křivému a Městu Podivín za
podporu a pomoc se
zajištěním akce.
Markéta Berková,
Hana Jeřelová, Monika
Kratochvílová

Setkání s Mikulášem
V sobotu 4.12.2010 jsme se sešli již na tradičním 3.ročníku „Setkání s Mikulášem“, tentokrát
na hodovém sóle u městské haly. Ani tentokrát nás počasí příliš „nepotěšilo“, a tak jsme si užili
opravdu zimní mrazivou atmosféru.
Svými vánočně laděnými verši a koledami nás přišli potěšit: dětský kroužek Ratolest při
YMCA, žáci 3. a 4. třídy Základní školy v Podivíně, žáci ZUŠ Velké Bílovice a pěvecký sbor Melodika. Po kulturním vystoupení za námi přišel Mikuláš, všechny nás krátce pozdravil a dětem
rozdal mikulášskou nadílku. Na závěr celého odpoledne jsme mohli shlédnout ohňostroj. Po
celou dobu byl podáván čaj, svařák a domácí zákusky.
Děkujeme paní Dagmar Osičkové, že nás celým mrazivým odpolednem provedla hřejivým slovem. Dovolte nám, abychom na závěr použily slova „našeho dvorního fotografa“, pana Jindřicha
Hájka:
„Kdyby nebylo těchto
tří maminek, tak byste
tady žádného Mikuláše,
ani jiné akce neměli.
Proto buďte tak laskavi,
a přispějte, když je dobrovolné vstupné, protože
všechno dostanou zase
vaše děti při příštích akcích a nikdo z toho nechce bohatnout.“
Přejeme
všem
hezké prožití vánočním svátků, úspěšný
nový rok a těšíme se
na další společná setkávání při akcích pro
děti v roce 2011. Všem, kteří se po celý rok s námi podíleli na pořádání akcí, a věřte, že
Vás bylo hodně, moc děkujeme a jsme za to moc rády. Velký dík patří i MŠ Podivín za
krásnou výzdobu.
Za sponzorské dary na „Setkání s Mikulášem“ děkujeme:
ZPF akademia Ing. Vladimír Kos; ZPF akademia Jaroslav Čapka; Fitness club Riverside; Z&Z
rolety, žaluzie, vrata; Jeřela – vodo, topo, plyn; OK. Atelier s.r.o. Břeclav; Radim Hájek; Autodílna
Milan Hrdlička; Odtahová služba-Autoservis Nedoma; Alexandr Čapka-obchodní činnost; VNC
STROJ s.r.o.; Zednictví Petr Foret Velké Bílovice; Střechy Radim Pacal; Ing. Radim Mildner;
Řeznictví Michal Rybka; Autoservis-pneuservis Radek Rylka; MUDr. Zbyněk Mucha; Vladimíra
Rosáková; MK-Servis; Pavel Knébl; hračky Wiky; Lékárna Nemocnice Břeclav; Racio Břeclav;
Dagmar Kocourková; za párty stany děkujeme ﬁrmě JOHNNY SERVIS BRNO - pronájem a
prodej mobilních WC, párty stany, mobilní oplocení.
Markéta Berková, Hana Jeřelová, Monika Kratochvílová
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STARÉ ŽÁROVKY ZÁŘÍ V NÁRODNÍM MUZEU V PRAZE
Podivín - Netradiční narozeninový dárek pro kamaráda, který doputoval až do Národního muzea v Praze. Právě takový se podařilo vytvořit
ze starých žárovek Václavu Kocourkovi z Podivína.
Jeho přesýpací hodiny zaujaly v hlavním městě natolik, že se staly
součástí čtyř desítek pozoruhodných vynálezů na výstavě exponátů
Járy Cimrmana. V muzeu se na ně lidé budou moci přijít podívat až
do konce roku.
„Všechno začalo pozvánkou na narozeniny. Chtěl jsem udělat kamarádovi radost. Náhodou jsem narazil v bedýnce o pytlík se starými žárovkami, které jsem vyměnil za ty úsporné. A myšlenka byla na
světě,“ vzpomíná Kocourek s tím, že vytvořit přesýpací hodiny, které
pojmenoval Járovky, mu zabralo všehovšudy dva dny.
„Chvíli po tom, co jsem hodiny dokončil, jsem v rádiu zaslechl, že
existuje sbírka zvláštních předmětů Járy Cimrmana. Zjistil jsem, že můj
výrobek smyslově i tvarově do sbírky zapadá. Bratr Radek k hodinám
vymyslel text podle cimrmanovského jednání a spolu s fotkou Járovek
jsme to odeslali“. Netrvalo dlouho, co se šikovnému rodákovi z Podivína dostalo zpětného ohlasu.
„Nejdříve byly přesýpací hodiny dlouho na webových stránkách
Járy Cimrmana. Pak mi z Prahy zavolali, že si pro ně přijedou a vystaví
je. No a minulý týden se uskutečnila vernisáž, které jsem se s bratrem
zúčastnil,“ usmívá se nadšenec, kterému bylo velkým
zadostiučiněním, když jako
dárek obdržel na vernisáži herec a režisér Zdeněk
Svěrák napodobeninu právě
jeho Járovek.

„Velice mě to potěšilo. Pan Svěrák, zakladatel cimrmanovské sbírky, si odnesl čokoládové přesýpací hodiny, které vypadaly zrovna jako
ty moje. Skvělé je navíc i to, že je Podivín zastoupený v Národním
muzeu v Praze,“ říká s dojetím v hlase Kocourek, který spojil vernisáž
v Praze také s prohlídkou hlavního města.
„Spolu s kamarádem a bratrem jsme se druhý den vydali na procházku Prahou. Díky krásnému počasí to bylo příjemné vyvrcholení
celé akce, ze které si odnášíme pěknou vzpomínku,“ vypráví dvaapadesátiletý muž.

Járovky
Přesýpací hodiny Járovky
Přesýpací hodiny Járovky jsou vedlejším produktem
Cimrmanovy vynálezecké a badatelské činnosti. Jára
Cimrman byl, jak známo, drobný škudlil a nic tedy
nevyhodil do odpadu. Ze dvou prototypů tehdy ještě
nefunkčních Járovek (čti „žárovek“) a pouštního písku,
který si přivezl v botách ze své africké průzkumné cesty,
vyrobil Cimrman tyto všestranně a oboustranně použitelné přesýpací hodiny.
Autor: Václav Kocourek

Poděkování voličům TOP 09
Vážení spoluobčané.
Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali za Vaše hlasy, projevenou důvěru a podporu v letošních komunálních volbách do zastupitelstva města Podivína.
Díky vaší podpoře se nám podařilo získat celkem 2 mandáty v zastupitelstvu města. Svými hlasy jste do zastupitelských křesel zvolili
Ing. arch Pavla Šemoru, který bude vykonávat pozici radního a zároveň místostarosty a Martina Rybku, který bude členem zastupitelstva
a předsedou finančního výboru.
Vaší důvěry si velmi vážíme a uděláme vše pro to, abychom Vás nezklamali, a měli možnost plnit náš volební program. Chceme v nadcházejícím volebním období působit ve prospěch občanů a přejeme si, aby vzniklé zastupitelstvo pracovalo pro všeobecné dobro našeho
města.
Za zastupitele TOP 09 − Ing. Petr Průdek

Poděkování voličům za podporu ODS
Vážení spoluobčané,
jménem všech kandidátů ODS do městského zastupitelstva Vám děkuji za projevenou důvěru. Vašimi hlasy byli zvoleni do zastupitelstva paní Lenka Studená, pan Mirek Ustohal a Martin Důbrava. Zastupitelé za ODS se budou s maximální péči věnovat rozvoji našeho
města.
Ještě jednou děkuji a přeji Vám pěkné Vánoce a vše dobré v novém roce 2011.
Martin Důbrava
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „CHASA PODIVÍN“
Vás všechny srdečně zve na tradiční

KROJOVÝ PLES,
který se uskuteční dne 12. 2. 2011 v KZ Podivín.
Začátek ve 20:00 hod. předtančením ČESKÉ BESEDY.
K tanci a poslechu hraje DH HOVORANÉ.
Předprodej vstupenek 5.2.2011 od 14:00 do 17:00 v restauraci BESEDNÍ DŮM.
Akce, které jsme v roce 2010 pořádaly či se zúčastnili:
Únor
- chasa pořádala Krojový ples
Březen
- stali jsme se Občanským sdružením „Chasa Podivín“
- nábor nových členů na ZŠ Podivín
Duben
- nalívání vzorků vín na Místní výstavě vín v Podivíně
- sběr „železného šrotu“
Květen
- oprava a nátěr lavic, stolů a všech sad, které jsou uleženy
na „Staré Radnici“
- spoluúčast na kulturním odpoledni, které na farním dvoře
pořádala ZŠ Podivín pro účastníky „Comenia“
Červenec - pořádali jsme tradiční Krojové hody a hodky
Listopad - sběr „železného šrotu“
Také nesmíme zapomenout na „utužování přátelských vztahů“ s okolními chasami - účastí chasy na přespolních hodech, plesech či jiných
kulturních akcí.
Chtěli bychom poděkovat VŠEM, kteří během roku 2010 nám pomáhali-Městu Podivín, Dobrovolným hasičům, našim rodičům a všem kamarádům a přátelům, kteří jsou nám vždy ochotni pomoci a vůbec Vám
všem, kteří akce námi pořádané navštěvujete. Do příštího roku máme
velké přání…aby lidí, kteří chtějí přijít mezi nás a kteří navštěvují naše akce, bylo stále více.
Aby se naše přání stalo skutečností, dáváme všem, co by se k nám chtěli, přidat na vědomí, že zkoušky máme každou sobotu od 19:00 v tělocvičně ZŠ Podivín-od 19:00 se učí kluci verbovat, od 20:00 se holky i kluci učíme tancovat. Vše probíhá pod odborným vedením Františka Juráše,
kterému tímto DĚKUJEME za jeho čas a trpělivost s námi!

Nejlepší modelář sezony 2009
Po absolvováni soutěží letošní sezony se nejlepším modelářem
stal Jan Rybka. který se stal taky držitelem putovního poháru klubu.
Nejlepší výsledky sezony 1 x 1. místo v EX - Ž,
1 X 2. místo v EX – Ž
2 x 4. místo v F4 – A
2 X 5. Místo v EX – 500 a F4 – A
Se ziskem 106 bodu za sezonu.
Jako druhy v našem hodnocení skončil Michal Macháč s těmito
výsledky:
2 x 2. místo v EX – 500
1 X 4. místo v EX – Ž
Se ziskem 50 bodu za sezonu
Jako třetí je Pavel Rybka s těmito výsledky
1 x 3. místo v EX-Ž
1 X 5. místo v F4 - A
1 x 8.místo v F4 – A
Se ziskem 37 bodu za sezonu, soutěží se zúčastnilo 44 žáku
Čech a Moravy. Za klub LoMo Calypso – Podivín zpracoval ved.
klubu V.H.
Zároveň bychom chtěli poděkovat a popřát hezké vánoční
svátky a úspěšný vstup do roku 2011 zastupitelům města v čele
ze starostou města p. Machovským za pomoc, kterou nám město
poskytuje, tak i obyvatelům našeho města a příznivcům našeho
sportu, za klub V.H.
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Základní umělecká škola
Začátek října jsme my - žáci literárně dramatického oboru - zahájili tím, že jsme svým mladším kolegům v mateřské školce zahráli
pohádku O kulatém sýru.
7. října jsme se pak vydali udělat projekt „Schody“. V Podivíně
jsme si vyhlídli schody, na kterých jsme pod vedením Dariny Herákové předváděli improvizaci, která nás hodně baví. Chodili jsme
nahoru a zase zpátky a sledovali jsme různé druhy chůzí a jejich rozdíly. Hráli jsme i určité postavy, které se setkají na různých místech
a v různých situacích. Vznikly tak schody například do budoucnosti,
schody do sklepa, tančící schody, schody bezdomovců nebo schody
do nebe. Nakonec jsme je vyzdobili krepovým papírem a hned se z
obyčejného schodiště stalo schodiště neobyčejné.
Hana Mildnerová a Ema Zimmermannová

Čučení v Čučicích
Podzimní prázdniny jsme letos opět strávili na chatě našeho sdružení v Čučicích, kde je podzim nejkrásnější. Abychom si to stihli pořádně
užít, pobyli jsme tady 5 dní. Až na drobnou výjimku se počasí vydařilo,
mohli jsme si přírody dosyta užít. Jeden den jsme si udělali celodenní
výlet a procvičili svaly, ostatní dny jsme si hráli, tvořili či pracovali:) Na
výpravě dostaly děti dokonce možnost splnit Bobříka odvahy, konala se
akční noční hra. Kdo se nebál na cestu vyrazit sám a celou trasu zvládl,
může si na svůj rukáv přišít tmavohnědé kolečko. Svůj strach překonali
všichni a určitě toho nelitují. Díky dvojité narozeninové oslavě (Ryana
a Kuliočka) jsme si užili i trochy kulturního programu, z nějž si někteří z
nás odnáší doživotní vzpomínku (želví blues)…
Celý pobyt nám zpestřoval reportér, který přinášel vždy čerstvé a
zaručené zprávy ze zákulisí, jako kdo zrovna vyhrává v želvích zápasech... Akce byla vydařená, ti, co se nezúčastnili, mohou jedině litovat.
Přišli o zkušenost, jak deset metrů špagátku zamotá nejen končetiny,
ale i hlavu, neviděli sumce ani opici a nesetkali se s Aničkou, co je
horkokrevná, a s Pepíčkem, co rád bouchá.
PS: Kaštan to letos nestihl, takže se tu neukázal… Škoda…
za 12 YMCA-SKAUTský oddíl Žbb

Na hladině se tvoří ledová
krusta, začíná zima - nejsmutnější období nás, rybářů. Začíná čas vzpomínání na dobu,
kdy jsme mohli vesele rybařit, začíná čas bilancování.
Rybářův rok začíná již v lednu členskou
schůzí, kdy se plánuje nová sezóna a letos
tomu nebylo jinak. Přípravy, samotná schůze, usnesení, hlasování, diskuse. Povinnost
každého rybáře účastnit se členské schůze. I
letos, ale tuto povinnost splnila jen slabá polovina. Rybářský vlak se začíná rozjíždět výsadba kapra, závody dospělých, dětské závody,
noční závody, prázdninový seriál, brigádnická
činnost, vycházky k vodě výborové schůze.
Neustálé diskuze o tom, kdo co ulovil, kolik
ryb se vrátilo vodě, kdo kde koho viděl dělat
nepořádek, brigády jedněch a těch samých
rybářů. Je tu však jedna činnost, která se normálu vymyká, a je to práce rybářského kroužku. Nenápadný člověk pan Dušan Mikerásek,
který už zapadl do podivínského koloritu a
strhl na svou stranu nejen děti, ale získal si
i srdce dospělých. V zimě schůzky v klubovně, v sezóně pak práce s dětmi přímo u vody.
Letos svou činnost ale posunul zase dál tím,
že uspořádal nádherný týden na revíru Jatel,
který se nachází v obci Vatín na Vysočině.
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RYBÁŘŮV ROK
Nezapomenutelný týden pro děti i zúčastněné
dospělé, týden zážitků. Byl jsem u toho, když
děti Dušanovi poslali poděkovaní a já jsem v
jeho očích viděl výraz uspokojení. Chtěl bych
Ti, Dušane, za malé i velké rybáře poděkovat,
nejen za sebe, ale i za celý rybářský výbor.
Proč o tom píšu, přátelé? Prozradím Vám to.
I když stanovy Moravského rybářského svazu
říkají, že každá místní organizace má za povinnost vést kroužek mladých rybářů, ochotných lidí dělat tuto činnost ubývá a spoustu
místních organizací kroužky nemají již několik
let. Toto mě nutí zamýšlet se nad tím proč.
Proč to u nás jde a jinde ne, ale to je širší
téma a možná se ani nehodí do bilancování.
I když převzala paní zima žezlo vlády v
přírodě, činnost nás rybářů nekončí. Stále si
můžete splnit brigádnickou činnost, volejte
panu Průdkovi nebo M. Krškovi. Víme, kdy
bude zavírání vody.
Jako již tradičně připravujeme zavírání
vody, tentokrát na 30.12.2010, od 9:00 hodina
se na Štěrkovišti u Búdy sejdeme a při svařáku a domácích dobrotách zavzpomínáme na
sezonu 2010.

Termín výroční členské
schůze byl výborem naší
MO stanoven na neděli
23.1.2011 od 9.00 hodin v
tělocvičně SPORT. V případě změn Vás budeme včas informovat.
Než se pro dnešek rozloučíme, přijměte pozvání na akci, kterou pořádá občanské
sdružení Českomoravský kaprařský spolek,
které založil náš člen a které usiluje o prosazovaní moderního způsobu lovu.
Toto sdružení pro Vás rybáře připravilo na
sobotu 8. ledna celodenní akci. Akce s názvem Carp Show Moravia 2011 se pyšní již
pátým ročníkem a po čtvrté tuto akci hostí
Břeclavský dům kultury. Prodejní rybářská výstava v estrádním sále přivítá více jak padesátku předních českých i světových značek.
Od rána od 9:00 hodin se rozjede v divadelním sále pásmo přednášek předních českých
kaprařů s video projekcemi. Letošní ročník
bude velmi zajímavý tím, že si na své přijdou
jak příznivci krátkých vycházek, tak kapraři,
kteří propadli kaprařině nadobro.
Promítneme Vám druhý díl ﬁlmu Žijeme
lovem kaprů a po něm budete mít možnost
pokecat s protagonisty Kratěnou, Ešpandrem,
Němcem. V Břeclavi bude mít premiéru dokumentu o Tovačovském maratonu, závodě, kte-

Podivínský
rý má evropskou úroveň. Kromě jiného uvidíte
na podiu našeho člena Dušana Mikeráska v
přednášce s názvem rybářské pruty, aneb
víte, na co chytáte? Neseďte doma u kamen a
přijďte se s více jak 600 rybáři z Čech, Moravy
ale i Slovenska připomenout minulou sezónu
a přijďte si očichat novinky na budoucí rybářskou sezónu.
Vážení kolegové, všem Vám, kteří jste se
v letošní rybářské sezóně aktivně zapojili do
činnosti naší rybářské organizaci, ze srdce děkuji. Všem, nejen rybářům, přeji klidné a spokojené Vánoce, Vašim dětem přeji plno dárků
pod vánočním stromem. Do nového roku pak
zdraví pevné jako žula a mnoho krásných zážitků nejen u vody. Takže ještě jednou hodně
štěstí přátelé.
Petr Tydlačka

zpravodaj

PF 2011
Sbor dobrovolných hasičů Podivín
přeje touto cestou všem spoluobčanům
krásné prožití svátků vánočních a mnoho
štěstí zdraví spokojenosti
V roce 2011.
Přejí hasiči

Z činnosti organizace Svazu tělesně postižených v Podivíně
Pomalu se blíží konec roku, tak je třeba
v krátkosti zhodnotit činnost za letošní rok.
Naše organizace se stále rozrůstá, je nás už
255, o 20 více než loni. V měsíci únoru navštívilo 50 členů výstavu „Poklad Inků“.
Druhým rokem jezdíme do
bazénu v lázních Lednice,
pravidelně ve čtvrtek. Ještě
v prvním pololetí se jezdilo
4x v měsíci, pro menší zájem
se od září jezdí jen 3x do měsíce. Pokračujeme také v návštěvě bazénu v termálních
lázních Mošeň. Uskutečnila
se v dubnu, červnu, září a říjnu v počtu 48 lidí na každé
plavání. V květnu proběhla v
Besedním domě oslava Dne
matek. Přítomno bylo 91 maminek a babiček, přítomné
obdržely kytičku, občerstvení, zahrála kapela. Členky,
které se nemohly zúčastnit,
dostaly kytičku domů. V

tomto měsíci se uskutečnil zájezd do Žďáru nad Sázavou, Zelené Hory, Boskovic.
Účast 47 členů. V dubnu navštívilo 47
členů divadelní představení „Škola žen“ v
Brně. Další návštěva divadla je plánovaná

na prosinec, a to do Boleradic na divadelní
představení „Babička“. Je objednáno100
ks vstupenek, protože je velký zájem. Největší akcí byla opět rekondice, která se
mohla uskutečnit díky dotaci MÚ Podivín.
Konala se v době od 30.8.
do 4.9. za účasti 47 osob.
Dle ohlasů byli zúčastnění
spokojeni jak s ubytováním,
tak stravou. Díky tomu, že
zde byl po celou dobu k
dispozici autobus, se mohly
pořádat i zájezdy. Tentokrát
proběhla rekondice v Penzionu Pod smrkem v Horní
Lipové, i když nám počasí
letos vůbec nepřálo.
Do nového roku přejeme
všem členům naší organizace a také občanům našeho
města hodně zdraví a osobní
pohody.

Rekondice - STP, Černohorské sedlo

Výbor STP v Podivíně
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Podivínský rodák Milan Ryšavý vydal svoji již několikátou knihu vzpomínek. Ta poslední se jmenuje Zábavné (z)povídání filharmonika (bývalého zbabělého
svobodníka). Zabývá se v ní mimo jiné zajímavostmi z našeho města. Zde je ukázka z knihy.

Podivínské hospody a tajné tancovačky
Jakmile jsem byl přijat do Šaumanovy dechovky (1940), hned na začátku mně
staří muzikanti s náležitou důležitostí řekli,
že „hospoda je muzikantský verkštat“. A
restaurací hospod a hospůdek bývalo u nás
vždycky požehnaně. V historických materiálech se uvádí, že kolem roku 1925 jich bylo
deset a za mého dětství zkrachovala jen jedna z nich.
Počínaje nádražní restaurací U Chatrných
(ta měla i venkovní jednoduchou kuželnu) a
blízkou U Ellingerů, všechny se nacházely na
hlavní ulici. Relativně největší bývala v Besedním domě, hned naproti U Pecůchů, dále
byla hospoda U Albachů (Ježíška), kam jsem
chodíval kupovat k okénku strýcovi Karlovi
paklu tabáku za korunu). Potom byla hospoda v Lidovém domě a o pár metrů naproti U
Obdržálků, na níž visívala sportovní skříňka.
Na náměstí se nacházela už zmiňovaná hospoda U Labutě (v té zkoušívala naše univerzální kapela mladých) a dole v Rybářích na
konci Podivína byla hospoda U čáparky. Ta
měla i zahradu, v níž jednou v neděli odpoledne koncertovala Šaumanova dechovka.
Celkem tedy v této předválečné a válečné době bylo devět hostinských podniků.
Vzhledem k tomu, že Podivín nikdy neměl
ani tři tisíce obyvatel, některé hospody i dosti živořily. Vyprávělo se, že malou hospůdku U Pecůchů navštěvovalo jen pár štamgastů (starý MUDr.Šlechta tam chodil denně při
povinném zatemění s lucernou) a tak jediná
obsluhující majitelka stará paní Lojzína se
trefně jednou slovácky vajádřila: Dveře se
lámú, eletrika svítí a kšeft žádný! Je pravda, že během komunistické éry se postupně
počet hospod zredukoval (dům u Labutě byl
i dokonce zbourán). V současné době tuším
prosperuje už v Podivíně jenom restaurace
u nádraží (kdysi Chatrných) a v Besedním
domě, kde se kdysi vařilo a v tradici se dále
pokračuje.
V tomto období Šaumanova dechovka
hrávala na každém pohřbu, a kde se kapela
sejde určoval kapelník. Zpravidla to bývalo
co nejblíže domu smutku. Zcela ojedinělé
bývaly zkoušky dechovky i orchestrálního
sdružení. Většinou se tak stávalo před občasným koncertem a zkoušelo se v sále Lidového domu, který byl propojen s hospodou, ale
kdysi i v sále staré radnice na náměstí.
V hospodách se hlavně klábosilo o politice, hrávaly se karty, v některých kulečník,
u Chatrných už zmiňované kuželky, ale u
Mirka Tanzera (původně u „Lojzíny“ naproti našeho domu) se jeden čas scházívala
parta, která si pokaždé k diskuzi vybrala
nějaké konkrétní téma. Dozvěděl jsem se,
že prý po prvních hltech piva začali probírat
třeba všechny podivínské holiče, příště zase
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obchodníky, zámečníky a jiné profese či témata.
Do žádné z hospod se neodvážily posadit ženy, kromě jisté staré zahradnice, která
to s pitím alkoholu většinou přehnala. Dosti
zvláštní byl i můj vztah k hospodám a pití.
Původně to začalo srazem Šaumanovy dechovky v určité hospodě před pohřbem, což
bylo nevyhnutelné. Ačkoliv jsem byl školák,
neváhal jsem si objednat pivo i za přítomnosti svého učitele a baskřídlováka. Pravda je, že
k alkoholu a jmenovitě tvrdému jsem nikdy
neměl obvyklý muzikantský kladný poměr.
Po nástupu do filharmonie jsem se stal přímo
abstinentem. Jistý starý kamarád, venkovský
inženýr, mně v restauraci dokonce jednou dal
potupné vysvědčení: Ty jsi hovno muzikant!
Zatímco naše neoficiální kapela mladých
hrávala z vlastního zájmu pouze pro své potěšení, učitel většiny z nás Karel Šauman
získal už kdysi dávno živnostenský list, který jej opravňoval nabízet svou kapelu (dechovku, univerzální orchestr a jiné seskupení
muzikantů ) pro nejrůznější hudební účely
za finanční úplatu. Z té pochopitelně musel
odvádět státu příslušnou daň. Šaumanova
dechovka hrávala zpravidla v obsazení: křídlovky, baskřídlovky, Es trubky a klarinety po
dvou hráčích, helikon a buben. Na pohřbech
ale bubeník neúčinkoval.
„Štrajch“, nebo jak se začalo nadneseně
a nepřesně říkat někdy jazz, hrával v podobně velkém obsazení, ale nástrojově občas
odlišném. Základem byly saxofony, trubky
a někdy i klarinety po dvou hráčích, harmonika, trombon, bicí souprava a někdy se také
přidávaly housle, klavír a basa. Dechovka
hrávala na hodových zábavách v Podivíně
a občas okolí. Tradičním byl dechovkový
hasičský ples a případně další, účinkovalo
se při městských průvodech, náboženských
oslavách apod.
V různém univerzálním obsazení se hrávalo na sokolských šibřinkách silvwstrovské
zábavě a někdy i jinde. Konkrétní jmenovité
obsazení a také nástroj určoval těsně před
akcí pochopitelně kapelník. (Dle zkratky
KMČ = kdo má čas). Občas docházelo i ke
kuriózním požadavkům pořadatelů: Z kterési
okolní vesnice prý došel objednat jejich zástupce dechovku, ale k tomu prý slovácky
dodal „Ty fajky si vemte taky sebú“, čímž
myslel na saxofony.
Poměrně choulostivé a také nebezpečné
to bývalo, když si nás objednali těsně po
osvobození ruští vojáci. Ti naložili například na nákladní auto malé smíšené obsazení
(harmonika, trubky, saxofony, bicí) a odvezli
nás do lednického zámku, kde se uskutečnila větší oslava rudoarmějců na počest jejich
vítězství ve válce. Po velké „žranici“ a nezří-

zeném pití se zábava zvrhla natolik, že tam
kdosi po šarvátce dokonce i z okna vystřelil.
Strašně jsme se lekli a ve zmatku ze zámku
raději utekli. Potom se nad námi kdosi smiloval a odvezl nás opět náklaďákem domů.
Podobně to dopadlo v Lednici později při
plese Svazarmu. Hrála tehdy celá Šaumanova dechovka a hned zpočátku vznikly na
parketu hádky. Nějaký funkcionář na chvíli
sváry urovnal, ale když se asi za hodinu nepokoje rozrostly do nezvládnutelné podoby,
velitel Svazarmu ples ukončil. My jsme hráli
na balkoně, rvačka se nás netýkala a když
Šauman vyinkasoval honorář a na místě jej
rozdělil, vydali jsme se do Podivína zpět
pěšky.
Divoké to také bylo za války, když se
kapela rozhodla, že se půjde večer zahrát k
nějakému významnému dni místnímu milovníkovi dechovky a velkému furiantovi. Pamatuji si, že jsme šli původně zahrát jenom
jemu (řezníkovi, tuším se jmenoval Žůrek) a
ten po všeobecném posílení pálenkou u něj
doporučil, abychom se všichni odebrali zahrát také jeho kamarádovi a významnému
občanovi města. Koho jsme tehdy už pozdě
večer hudbou překvapili, to už si přesně nepamatuji. Jako přítel humoru a recese si ale
vzpomínám, že rozjařený řezník vzal s sebou
štanglu tehdy nedostatkového salámu, vypůjčil si velký buben a místo paličky, salámem
tloukl do bubnu. Překvapený místní potentát
nás pozval dál a jak jinak opět se pil tvrdý
alkohol a víno. (Můj příděl jsem většinou dával odolnějším kolegům.)
Přibližně od poloviny války Němci zakázali veškeré taneční zábavy a také další
veřejné akce podléhaly přísné kontrole. To
se pochopitelně nelíbilo hlavně mladým lidem. Domluvili se však jednou se školníkem
a Šaumanem a v tělocvičně večer ve škole
potom proběhla soukromá tajná tancovačka.
Kvůli menšímu hluku jsme tehdy hráli jen v
jakémsi šramlovém obsazení. Ačkoliv tělocvična se nacházela v suterénu a okna měla
do boční uličky, přece jen kterýsi fašistický
špión to zjistil a udal na četnickou stanici.
Začalo se vyšetřovat a Šauman nám dal
tehdy instrukce, jak máme vypovídat. Účinkování jsme nemohli zapřít, ale všichni jsme
tvrdili, že jsme nevěděli, že zábava nebyla
povolena. Museli jsme o tom podepsat na
četnické stanici prohlášení a tím vše skončilo. Mám ale dojem, že po čase do tělocvičny
kdosi přinesl gramofon a stejně se tam opět
tancovalo.
V případě Vašeho zájmu si můžete knihu
za Kč 150,- + poštovné a balné
objednat na adrese:
Milan Ryšavý,
Zikova 14, 771 46 Olomouc
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Odlévání zvonů
Podivín - Nové zvony pro farnost jsou vždy
událostí, která překračuje generace. Pro mnohé farnosti a zejména jejich zvonice znamenaly obě světové války pohromu. Rekvírování
majestátních symbolů křesťanství se neobešlo bez slz. Šťastné jsou pak chvíle, kdy se do
farnosti zvony vrací. V těchto dnech se na ně
připravují občané v Podivíně. Ve čtvrtek 7.října 2010 v 17.oo hod, zde při mši svaté v kostele sv. Pavla a Petra požehnal biskup Mons.
Mgr. Pavel Posád tři nové zvony. Všechny se
zrodily ve zvonařské dílně Marie Tomáškové-Dytrichové v Brodku z Přerova. V září se na
odlévání jednoho z nich přijeli podívat i zástupci města /starosta St. Machovský, radní
ing. J.Latín, podnikatel J. Škarda a kronikář
Z.Hasilík/ Za farníky byly přítomni farář P.Křivý, R.Michalová a E. Pešlová.
Zvon se rodí
v tichu a při šepotu modlitby
Muži v kápích ze žáruvzdorného materiálu s
respektem přistupují k rozpálené peci plné
žhavé směsi mědi a cínu. V rukou drží železné
tyče a čekají na pokyny paní mistrové. Jsme ve
zvonařské dílně Marie Tomáškové – Dytrichové
v Brodku u Přerova a z bezpečné vzdálenosti
od sálající výhně sledujeme zrod nového zvonu. Dostane jméno svatý Petr a Pavel a bude
vyzvánět společně se svými dvěma bronzovými sourozenci na věži kostela sv. Petra a Pavla
v Podivíně. Už je to tady. Leticie Vránová – Dytrichová dává dvěma mužům u rumpálu pokyn
– jedeme. Je 12,45 hod. a klika se otáčí a z
pece začíná pomalu vytékat roztavený bronz.
Šamotovým žlabem vtéká přímo do zvonové
formy uložené v lící jámě zahrnuté pískem.
Práce probíhá v tichu. Při odlévání se nesmí
mluvit. Slyšet jsou jen nejnutnější pokyny mistrové a šepot modlitby, kterou vždy při odlévání
odříkává. Stejným způsobem odlévaly zvony
desítky let její rodiče i prarodiče, kteří dali světoznámé zvonařské dílně jméno.

Zrození zvonu v Brodku u Přerova
Chvíle, kdy se rodí nový zvon, je jedinečná.
Málokdo se může pochlubit tím, že byl přitom,
když se odléval zvon, který visí na kostelní
věži. K této významné události byli přizváni
farářem Pavlem Křivým i zástupci města Podivína. Starosta Stanislav .Machovský , radní
ing. Jan Latín, podnikatel Jiří Škarda, kronikář
města Podivína Zdenek Hasilík, R.Michalová
a E.Pešlová. První, největší zvon se odléval
21.září 2010 a bude zasvěcen svatému Petru
a Pavlovi, který je patronem podivínského kostela. Bude jej zdobit i znak města a nápis „Pořízeno z prostředků města Podivína“. Pro diváky,
kteří se přijeli podívat na odlévání jednoho z
nových kostelních zvonů, je návštěva dílny a
samotná chvíle zrození zvonů jedinečným zážitkem. „To už nezažije nikdo z naší generace
a pravděpodobně ani řada generací po nás,“
shodují se přítomní. „Když uslyším zvon, mohu
říct, že jsem byl u toho, když se odléval. A to
se stává jednou za deset generací.“.. dodává
kronikář města Podivína Zdenek Hasilík
Další dva zvony, které budou zasvěceny sv.Cyrilovy a Metodějovi a sv. Karlu a Pankrácovi se
odlévaly 29.září 2010. Na všech zvonech jsou
reliéfy svatých, kterým budou zasvěceny.

Zvonařství
je souhrou řemesla i umění
Vidět narození zvonu se poštěstí jen jednou
za celou řadu generací. Zvony mohou své
tvůrce přežít i o tisíc let. „Pět set až tisíc roků
mohou zvony fungovat,“ říká na uvítanou v
dílně pokračovatelka rodinné tradice zvonařů
Leticie Vránová-Dytrichová. Zvony odléval již
její dědeček s babičkou. „Bylo to v době, kdy
se zvony dělat nesměly,“ říká pokračovatelka
rodové tradice. Od skončení totality se výroba
v Brodku u Přerova rozjela na plné obrátky. Na
kontě mají více než osm tisíc větších i menších
kostelních zvonů nebo zvonů pro nejrůznější
zvonkohry. Jedna z nich zdobí místní náměstí a dokáže zahrát dva tisíce melodií. Výroba
každého zvonu je složitý proces, který v sobě
zahrnuje znalosti metalurgie, uměleckého řemeslo i hudební vzdělání. Šéfová zvonařské
dílny Leticie Vránová-Dytrichová studovala
všechny tři obory. Má za sebou hudební školu, VUT v Brně i umělecko-průmyslovku. Nic
však této ženě nenahradí zkušenosti, které
získala po boků svých rodičů a prarodičů. Než
se spustí odpich na 1200 stupňů rozpáleného
kovu a vteče do formy pod zemí, je nutné vědomosti všech oborů skloubit do jednoho díla.
„Výroba formy trvá od jednoho do dvou měsíců. Na tom, jaký tón bude mít zvon, má vliv
tvar a velikost zvonového žebra. Vše je nutné
přesně vypočítat,“ vysvětluje návštěvníkům
dílny paní Leticie a dodává, že ozdobné relié-

fy jsou dílem umělců s nimiž zvonaři spolupracují. Na každém zvonu z Brodku však nemůže chybět logo ﬁrmy a větvička túje severské.
„Výzdoba se vyrábí ze včelího vosku a dalších
přírodních materiálů,“ vysvětluje zvonmistrová
a dodává, že se do hliněné směsi pro vlastní
zvonovou formu přidává i pivo. „Musí to však
být náš přerovský Zubr,“ upřesňuje.

Rekvírace zvonů
Nebýt 1. a 2. světové války, na věžích českých,
moravských a slezských kostelů by dodnes
zvonily gotické, renesanční a barokní zvony.
Válečné rekvírace během 2. světové války postihly patnáct tisíc zvonů. Některé kostely měly
po válce štěstí. Zabavené zvony se jim vrátily
ze hřbitova zvonů v Hamburku, kam vlaky od
roku 1940 svážely zvony z Německa a všech
dalších okupovaných zemí střední a východní Evropy. Zachránit se podařilo památkově
nejcennější díla, která měla být roztavená až
jako poslední. Konec války v roce 1945 je od
žáru vysokých pecí zachránil. Na řadě věží
však zůstaly jen umíráčky nebo vůbec nic. Vyprázdněné věže kostelů se začaly opět osazovat zvony až po roce 1989. Dílna v Brodku
u Přerova jich má na svém kontě již více než
osm tisíc. Zvonařů je však v zemi více. Na Valašsku se věnuje výrobě zvonů Josef Tkadlec
v Halenkově, ve Zbraslavi u Prahy se nachází
zvonařská dílna Manoušek a v Českých Budějovicích působí zvonař Rudolf Perner.

Zvláštní poděkování
patří našemu panu faráři P. Pavlovi Křivému za to, že splnil přání bývalého pana faráře P.
Onucy a pořídil nové zvony z pravé zvonoviny pro podivínský kostel. Dík také za nevšední
zážitek ze slavnosti jejich posvěcení.

SLOUPEK PRO DRUŽSTEVNÍKY A VLASTNÍKY BYTŮ.
V letošním roce je to poslední článek, a proto Vás chci upozornit jen na nejdůležitější věci,
které nás v nejbližší době čekají.
Nastávající rok 2011 bude pro stavební bytové družstvo Dyje rokem volebním, jelikož
se budou volit všechny orgány. Volby začnou na výročních členských schůzích samospráv
jednotlivých domů, které se zpravidla konají v dubnu a počátkem května. Zde si jednotlivé
domy zvolí své výbory samospráv (domovní důvěrníky). Pak proběhnou volby delegátů do
vrcholového orgánu družstva to je „Shromáždění delegátů“. Na shromáždění delegátů se
zvolí nové představenstvo a kontrolní komise.
Jelikož si uživatelé bytů jednotlivých domů často stěžují, že výbor samospráv špatně pracuje,
měli byste volbě samosprávy věnovat více pozornosti a přistupovat k ní s plnou odpovědností.
Další závažnou věcí je objednávání větších oprav domů. Ve svých článcích jsem Vás již
vícekrát informoval, že je nutno objednávky na tyto opravy dávat na SBD Dyje v období ledna
a února. Jedině tak se včas zajistí kvalitní výběr dodavatele na opravy ve výběrovém řízení.
Pokud se zajišťují opravy v polovině roku, většina dobrých ﬁrem má již kapacity naplněné a
o další zakázky nemá zájem.
Zimu máme již přede dveřmi a tak by bylo vhodné se v domech domluvit na úklidu sněhu v
okolí svého domu, aby pak mezi Vámi nedocházelo k dohadování, kdo má co uklízet a kdy.
Také Vás chci upozornit, že poslední den v prosinci je, jak všichni víme, Silvestr, ale v ten
den se provádí také odpočty bytových a dalších vodoměrů v domě pro výpočet spotřeby vody
jednotlivými uživateli bytů. Pokud někdo přes tyto svátky nebude doma, musí zajistit odpočet
jiným způsobem: buď přístup do bytu zajistí jiná osoba, nebo se provede odpočet před odjezdem za účasti pověřeného člena samosprávy domu.
V poslední době jsme zaznamenali zvýšený počet vykradených sklepů v domech. Dá se
předpokládat, že v době předvánoční se může toto nebezpečí ještě zvýšit. Proto zamykejte
domy a všímejte si více, kdo se v domě pohybuje. Je to ve Vašem zájmu.
Na závěr Vám všem přeji hezké prožití vánočních svátků v klidu a pohodě. Do nového
roku Vám přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Pospíšil Jiří
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Z činnosti vodáckého oddílu TJ Slavoj Podivín v roce 2010
Letošní vodácký rok pro nás začal tradičně 1.5. sjížděním Dyje z Břeclavi do Moravského Jánu. Akce, která je hojně zastoupena také vodáky
ze Slovenska, letos byla mimořádná v tom, že tolik vody, co bylo v Dyji
letos, ještě nikdy při sjíždění nepamatujeme. Také proto celá trasa uběhla
daleko rychleji než jindy a to jsme jeli téměř celou dobu metodou „soulodí“
. V cíli nás čekalo příjemné občerstvení a také vypůjčený vodácký přívěs a
autobus, protože ten starý Slavojácký již dosloužil. Počasí nám letos opět
přálo a nejeden otužilý a statečný odvážlivec toho využil pro první jarní
dobrovolnou nebo nedobrovolnou koupel v chladných vodách Dyje.
Další letošní sjíždění byla až „Velká voda“, protože problémy s autobusem se podařilo vyřešit až těsně před prázdninami. Také starý vozík
na lodě již dosloužil a bylo nutno si ho opět vypůjčit. Termín pro sjíždění
byl v době od 17.7 – 24.7. Jela se konečně zase klasická vodácká řeka
a to Lužnice. Začátek na Majdaleně a v Suchdole nebyl zrovna přívětivý
– po období veder a sucha se přes nás přehnala studená fronta s mohutným přívalovým lijákem, takže někteří vodáci si mohli ráno ve stanu
vyzkoušet na lehátku i eskymácký obrat. Naštěstí se další den počasí
umoudřilo a bylo pěkně až do posledního dne, kdy se ta studená fronta
zřejmě vracela zpět a spláchla nás tak, že jsme dobrovolně jeli o den
dříve domů. Samotná řeka Lužnice nás mile překvapila. Díky nadprůměrnému stavu vody zmizely klasické „olejnaté“ úseky a naopak jízda v
přírodních meandrech se stala téměř adrenalinovou záležitostí. Takové
krásné a romantické přírodní úseky meandrující řeky se snad nikde jinde (kromě zámecké Dyje) nevyskytují. Také Nová řeka a Nežárka se
letos sjížděly díky vyššímu stavu vody mnohem lépe, snad jen vodácké
tábořiště na Hamru by mohlo příště být v lepším stavu než letos. Sjíždění Lužnice z Tábora ( letos až z Harachovky ) je také pěkný vodácký zážitek a závěrečná na Lužničance a v kempu v Bečici jen potvrdila dobrý
dojem z letošní „Velké vody“, který nemohl pokazit ani již zmiňovaný
přechod studené fronty a následný předčasný odjezd domů.
Poslední akcí na vodě bylo 28.8. zavírání vody a to sjížděním zámecké Dyje. Tento již „klasický“ úsek máme v oblibě z mnoha důvodů. Jednak kvůli nádherné přírodě mimo regulovanou část řeky, kvůli
oblíbené zastávce v Nejdku „Na Pališti“ a cílové stanici u Janohradu.
Letos jsme udělali výjimku a vynechali jsme také oblíbenou zastávku
v Bulharech, díky čemuž jsme ušetřili dost času a sil a mohli jsme po
čase opět dorazit až k již zmiňovanému Janohradu. Zároveň jsme se
mohli pokochat nádherou staré Dyje z Lednice k Janohradu a při míjení
starého Podivínského koupaliště jsme si mohli představovat, jak to tam
asi vypadalo v dobách jeho největší slávy.

Dušičkový turnaj

Tradiční závěrečný vodácký táborák se uskutečnil 18.9. Jako obvykle
bylo na programu pečené sele, občerstvení, prohlížení fotek z vody a nakonec zpěv vodáckých písní za doprovodu naší vodácké kapely „Kalíšci“. Ještě před začátkem celé akce ale proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky
členům Slavoje a to pánům Milanu Rakovi, Ludvovi Vízdalovi, Rudovi Rybkovi a Jurovi Vaňkovi, za jejich zásluhy při výstavbě Slavojáckých kabin.
Celkově se letošní rok vydařil. Počasí nám až na pár výjimek přálo.
Účast na akcích byla vysoká a jsme rádi, že se podařilo i vyřešit problém s autobusem. Přeji všem vodákům do dalšího roku hodně pevného zdraví, přízeň počasí, spolehlivé lodě a ať všechny akce proběhnou
zdárně a bez větších problémů.
Za vodácký oddíl TJ Slavoj Podivín
S vodáckým pozdravem AHOJ!
Petr Průdek

ODDÍL KOPANÉ
Slavoj Podivín po postupu do druhé nejvyšší krajské soutěže, dosáhl
dalšího úspěchu. Nováček 1.A třídy skupiny A překvapil. Ze třinácti podzimních zápasů jich osm vyhrál, pět remizoval a se ziskem 29 bodů se stal
půlmistrem. Navíc jsme jediným týmem, který neprohrál v první polovině
všech mužských krajských soutěží. První porážku jsme utrpěli až ve čtrnáctém zápase (1. jarní kolo) na hřišti Slovanu Brno, a tak přezimujeme na
druhém místě se ztrátou dvou bodů na okresního rivala z Mikulova. Nejlepším střelcem týmu je Karel Švestka s osmi góly. Také dorost jako nováček okresního přeboru si nevede špatně, zimní přestávku stráví na velice
pěkném druhém místě. A také zde se dívá na záda hráčům z Mikulova, i
když v tomto případě je náskok soupeře jedenáctibodový. Díky velké podpoře Města Podivín a pomoci ﬁrmy Zahradnické služby Jaroslav Švec se
nám podařilo vybudovat novou travnatou plochu nad hlavním hřištěm, která podle našich předpokladů velmi ulehčí přetíženému trávniku na hlavním
hřišti. Město Podivín poskytlo také nemalé ﬁnanční prostředky na moderní
oplocení areálu hřiště, které nahradilo to staré, které bylo místy v dezolátním stavu a hyzdilo okolí. Výbor oddílu kopané děkuje za celoroční práci v
klubu všem trenérům, správci hřiště, hospodáři a řidičům autobusu. Klidné prožití Vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce přeje všem
svým členům, příznivcům a fandům, dále představitelům (předchozím i
těm současným) města a sponzorům, ke kterým patří zejména Internet4you – Radek Menšík, Fruta a.s., manželé Dohnalovi, Topení-Voda-Plyn
Petr Jeřela, Řeznictví u Rybků, Pneuservis - Městecký, Lékárna Podivín,
Ovoce Zelenina - Petr Šultes, Kamenictví Neuhauser, Z+Z žaluzie, Vladimír Kos, Alexandr Čapka, Lumír Šemora, Jaroslav Švec, František Škrobáček.
předseda oddílu kopané

Tělovýchovná jednota
SLAVOJ Podivín
pořádá

26. února 2010

Tradiční
maškarní ples
Na který si vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat.
Zvlášť jsou vítáni hosté, kteří využijí různých
převleků za historické, pohádkové a jiné bitosti.
Dne 13.11.2010 se konal na školním hřišti 1.ročník dětského dušičkového turnaje ve fotbale. Vytvoření čtyř družstev, kde byli amatéři s aktivními hráči v jedné skupině, a krásné počasí dodalo pro naše nejmenší a rodiče tu skvělou fotbalovou atmosféru. Děkuji všem zúčastněným
hráčům a hráčkám za fair play hru. Rodičům za výtečnou podporu ve
formě fandění. Poděkování patří i panu řediteli Mgr. Cagáškovi za propůjčení školní šatny, panu Šultesovi, který nám poskytl sponzorský dar
pro toto období nejdůležitější vitaminovou bombu v podobě pomerančů, mandarinek a banánů a rodině Ibrahimi za sladkosti.
Děkujeme!!
Stojkovič Pavel a Švec Jaroslav
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PF 2011
Členové výkonného výboru tělovýchovné jednoty
SLAVOJ Podivín přejí všem členům, sponzorům a jejich
rodinným příslušníkům příjemné prožití svátků vánočních
a do nového roku 2011hodně štěstí, zdraví, spokojenosti,
osobních i pracovních úspěchů.
Za VV TJ SLAVOJ předseda Bronislav Krška

Podivínský

zpravodaj

Generálka na MS vyšla
Třetí extraligové kolo pákařů hostila o víkendu sportovní hala v Hluku. Generálka na
MS vyšla i zástupci Sokola Podivín.
Poslední akci před odletem na Mistrovství světa do USA proměnil ve vítězství Radek Svačina soutěžící ve váhové kategorii do
100kg. Pavoukem vyřazovacích bojů prošel
bez zaváhání a ve ﬁnále porazil jednoznačně
svého reprezentačního kolegu Aleše Studénku z Valašského Meziříčí. Víkendové účinkování zpečetil druhým místem na svou slabší
levou ruku.
Mužem kola mezi muži se však stal jeho
bratr prezident České asociace přetláčení
rukou Robin Svačina. Robin zvítězil ve své
váhové kategorii do 80kg na levou ruku a při
neúčasti (pro nemoc omluveného) svého bratra Rostislava, zopakoval triumf i v kategorii do
90kg na svou silnější pravou ruku. „Vítězství
se rodilo velmi těžce. Do ﬁnále jsem postoupil
s jednou prohrou a po nervydrásajících vyrovnaných zápasech jsem stav otočil dva ku
jedné pro mě“.
Do ﬁnále s jednou prohrou nastupoval ve
váhové kategorii do 70kg i Michal Králíček.
Ten však neměl tolik štěstí a obsadil druhé a
třetí místo. Ve stejné váze se dokázala prosadit i podivínská dvojka Lukáš Dorazil třetím a

šestým místem. V nejtěžší váhové kategorii
nad 100kg se poprvé mezi muži postavil na
stupně vítězů za třetí místo (do prázdnin ješte junior) osmnáctiletý Pavel Bartošík.
Mezi juniory do 18 let se dokázal prosadit talent podivínské páky patnáctiletý

Petr Bartošík se dvěma druhýmí místy ve
váhové kategorii nad 75kg. V té samé váze
vybojoval šestnáctiletý Michal Zobač třetí a
čvrté místo. Patnáctiletý Kamil Kupka obsadil dvě pátá místa v kategorii do 75kg.
„S výsledky jsem velmi spokojen. Taky u
chlapců, kteří nastupují proti starším a zkušenějším soupeřům,“ dodává trenér podivínských Rostislav Svačina.

PÁKAŘI USPĚLI V ČECHÁCH
Druhé kolo extraligy přivedlo pákaře do Českého ráje. Mužem kola byl vyhlášen Radek Svačina. Trenér podivínských pákařů měl pro nemoc k dispozici jen polovinu oddílu.
Pákaři Sokola Podivín odcestovali na sever republiky v silně prořídlé sestavě. Museli se totiž
vyrovnat s velmi vysokou marodkou. Do Mladějova nemohla pro nemoc odcestovat juniorka Andrea Nosková, junioři Kamil Kupka a Jan Gleibler, muži Robin Svačina a Michal Králíček. I přes
tuto ztrátu se podivínští pákaři dokázali prosadit.
Mezi juniory do 18 let vybojoval v nejtěžší váhové kategorii nad 75 kg dvě druhá místa velký
talent posledních let teprve patnáctiletý Petr Bartošík. Ve stejné váze se umístil na dvou čtvrtých
místech Michal Zobač.
Mezi muži vybojoval v nejlehčí váze do 70 kg své první vítězství Lukáš Dorazil a na pravou
ruku se umístil na pátém místě. Vůbec nejlepšího výsledku dosáhl a mužem druhého kola extraligy byl vyhlášen Radek Svačina v hmotnostní kategorii do 100 kg, když vybojoval dvě první
místa. Radek je členem české reprezentace pro nadcházející prosincové 32. Mistrovství světa v
Las Vegas v USA. „ Soutěže před blížícím se odletem beru jako poslední příležitost konfrontace
sil s nejužší českou špičkou,“ dodává závodník Sokola Podivín. Úspěšný byl i jeho starší bratr
Rostislav Svačina v kategorii do 90 kg, který v soutěži vybojoval první a druhé místo.

INZERCE
Prodám pozemek pro výstavbu ve výměře
1854 m2, lokalita Podivín - Kopce. Předběžná
cena za m2 / 700,- Kč. Podrobné informace
na tel. č. 724 161 440.

JSTE ČASOVĚ ZANEPRÁZDNĚNI?
KDYŽ NEMŮŽETE VY ZA SLUŽBOU,
POZVĚTE SI SLUŽBU DOMŮ.
VYCHUTNEJTE SI V POHODLÍ
VAŠEHO DOMOVA
Cestovní agentura DaNiTour, Ivana Jurášová
Svárov 602, Velké Bílovice
TEL.+FAX: 519 346 620, 608 523 571
e-mail: info@danitour.cz

PEDIKÚRU
NA PŘENOSNÉM MASÁŽNÍM STOLE:

Zahájen prodej zájezdů na LÉTO 2011
Využijte nejvyšší slevy za včasný nákup a pobyty pro až 2 děti zdarma

KLASICKÉ MASÁŽE

Pokračuje prodej - ZIMNÍ POBYTY v tuzemsku i zahraničí,
LÁZEŇSKÉ POBYTY a EXOTIKA

PROTI BOLESTI ZAD KOMBINACI:

V nabídce DÁRKOVÉ POUKAZY dle vašeho výběru – na konkrétní
pobyt nebo částku dle vašeho přání. Vhodné i jako vánoční
dárek.

MASÁŽE A BAŇKOVÁNÍ

Cestovní agentura DaNiTour – Ivana Jurášová přeje
všem svým zákazníkům současným i budoucím šťastné prožití
vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2011.

BLIŽŠÍ INFORMACE:
EVA KŘÍŽOVÁ mob. 608 901 322

Prov. doba. PO-PÁ:16.00-18.00 + ÚT a ČT 9.00-11.00

www.danitour.cz www.danitour.cz www.danitour.cz
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Elektro Juraš
Provádí tyto práce

Elektroinstalace v domech a bytových zástavbách
Průmyslové elektroinstalace
Elektrorekonstrukce
Opravy elektroinstalací
Opravy elektrických zařízení a přístrojů
Montáž elektrických zařízení a přístrojů
Hromosvody
Pokud budete potřebovat mé služby a nebo poradit, tak volejte
Tel.: 724 962 577
www. elektrojuras.webnode.cz
Jan Juraš
Rybáře 906/9
Podivín 691 45
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