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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XV. a č. XVI.
ze dne 07.03.2013 a 16.05.2013
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující body:
1. vzalo na vědomí zprávu starosty
města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města č. XIV ze dne 13.12.2012.
2. rozhodlo prodat pozemek p.č. KN
1615/2 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 435 m2 v k.ú. Podivín a pozemek p.č. KN 1616/2 zastavěná plocha
a nádvoří o celkové výměře 23 m2 v k.ú.
Podivín žadateli Marinu Adrianu Mariu
Veraartovi, bytem ... za těchto podmínek:
prodejní cena za výše uvedený pozemek
činí Kč 550,-/m2. Výsledná kupní cena
bude navýšena o částku, rovnající se výši
daně z převodu nemovitostí. Kupující dále
uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do svého vlastnictví.
Zastupitelstvo města schválilo uzavření
kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. KN
1615/2 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 435 m2 v k.ú. Podivín a pozemku p.č. KN 1616/2 zastavěná plocha a
nádvoří o celkové výměře 23 m2 v k.ú. Podivín s panem Marinem Adrianem Mariem
Veraartem, bytem ..., Nizozemí za těchto
podmínek: prodejní cena za výše uvedený
pozemek činí Kč 550,-/m2. Výsledná kupní
cena bude navýšena o částku, rovnající
se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s
převodem nemovitosti do svého vlastnictví. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením kupní smlouvy.
3. provedlo kontrolu rozpočtového opatření č. 9/2012 a toto rozpočtové opatření
vzalo na vědomí bez výhrad.
4. projednalo a schválilo Zprávu o činnosti ﬁnančního výboru za rok 2012.
5. projednalo Návrh rozpočtu města na
rok 2013, který byl zveřejněn na úřední
desce a webových stránkách v termínu
od 19.02.2012 do 07.03.2012. Zastupitelstvo města schválilo bez výhrad Rozpočet
města na rok 2013 takto: celkové příjmy
ve výši 32.305.600,- Kč, celkové výdaje ve
výši 41.782.500,- Kč, celkové ﬁnancování
ve výši 9.476.900,- Kč.
6. schválilo rozpočtový výhled na roky
2014 až 2015 dle předloženého návrhu.
7. projednalo a schválilo poskytnutí dotací jednotlivým organizacím včetně uvedené výše dotace z rozpočtu města pro
rok 2013 dle předloženého návrhu.
8. projednalo a schválilo smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Podivína, uzavřené v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů a dále v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů s těmito
2

subjekty: Moravský rybářský svaz – místní organizace v Podivíně, 691 45 Podivín,
IČ: 00546968, Římskokatolická farnost
Podivín, Komenského 193/3, 691 45 Podivín, IČ: 64520943, Loutkářský soubor
Podivíni, 691 45 Podivín, IČ: 49137344,
Občanské sdružení Chasa Podivín, Rybáře 906/9, 691 45 Podivín, IČ: 22876235,
TJ Sokol Podivín, Palackého 386, 691 45
Podivín, IČ: 531367, TJ Slavoj Podivín,
691 45 Podivín, IČ: 42324211, YMCA
T.S.,o.s., Na Řádku 21, 690 02 Břeclav,
IČ: 26532859, Modelářský klub SMČR
č. 125, KLoM CALYPSO Podivín, Sadová 854, Klub přátel okrasného ptactva v
Podivíně, Revoluční 934, 691 45 Podivín,
Diecézní charita Brno, Oblastní charita
Břeclav, Svatoplukova 18, 690 02 Břeclav,
IČ: 44990260, Občanské sdružení BILICULUM, 692 01 Mikulov, Růžová 561/1,
IČ: 26641046, Svaz tělesně postižených v
České republice, o.s., místní organizace,
Sokolská 483, 691 45 Podivín, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s.
– ZO Bulhary - Lednice, Václavkova 200,
691 44 Lednice, IČ: 71010637.
9. rozhodlo prodat pozemek p.č. KN
279/1 zahrada o celkové výměře 330 m2
v k.ú. Podivín žadatelce Haně Fridrichové, bytem ... za těchto podmínek: prodejní
cena za výše uvedený pozemek činí Kč
160,-/m2. Výsledná kupní cena bude navýšena o částku, rovnající se výši daně z
převodu nemovitostí. Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti do svého vlastnictví. Zastupitelstvo města schválilo uzavření kupní
smlouvy na prodej pozemku p.č. KN 279/1
zahrada o celkové výměře 330 m2 v k.ú.
Podivín s paní Hanou Fridrichovou, bytem
... za těchto podmínek: prodejní cena za
výše uvedený pozemek činí Kč 160,-/m2.
Výsledná kupní cena bude navýšena o
částku, rovnající se výši daně z převodu
nemovitostí. Kupující dále uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti
do svého vlastnictví. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením kupní
smlouvy.
10. revokovalo usnesení zastupitelstva
města č. XIV-257-12 ze dne 13.12.2012
a zveřejňuje záměr prodeje pozemku
p.č. KN 279/3 zahrada o celkové výměře
209 m2 v k.ú. Podivín, který byl vyčleněn
geometrickým plánem č. 1692-139/2012,
který vyhotovil Ing. Jan Hlávka, Riegrova
60, z původního pozemku p.č. KN 279
vedeného jako zahrada o výměře 881 m2
v k.ú. Podivín. Prodejní cena Kč 180,-/m2
pozemku. Výsledná kupní cena pozem-

ku bude navýšena o částku, rovnající se
výši daně z převodu nemovitostí. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do svého vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány v termínu
do 31.03.2013.
11. schválilo uzavření kupní smlouvy
na prodej pozemku p.č. KN 1092/2 zahrada o celkové výměře 667 m2 v k.ú. Podivín,
který byl vyčleněn geometrickým plánem
č. 1649-115/2011, který vyhotovil Ing. Jan
Hlávka, Riegrova 60 s paní JUDr. Danou
Ondrejovou, Ph.D., bytem ... za těchto
podmínek: prodejní cena za výše uvedený
pozemek činí Kč 305,-/m2. Výsledná kupní
cena bude navýšena o částku, rovnající
se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s
převodem nemovitosti do svého vlastnictví. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením kupní smlouvy.
12. schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. KN 1093/1
zahrada o celkové výměře 650 m2 v k.ú.
Podivín, který byl vyčleněn geometrickým
plánem č. 1649-115/2011, který vyhotovil
Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60 s panem
MUDr. Daliborem Driákem, bytem ... za
těchto podmínek: prodejní cena za výše
uvedený pozemek činí Kč 283,-/m2. Výsledná kupní cena bude navýšena o
částku, rovnající se výši daně z převodu
nemovitostí. Kupující dále uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti
do svého vlastnictví. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením kupní
smlouvy.
13. rozhodlo prodat pozemek p.č. KN
519/8 zahrada o celkové výměře 226 m2
v k.ú. Podivín, který byl vyčleněn geometrickým plánem č. 1664-11/2012, který
vyhotovil Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60,
z původního pozemku p.č. KN 519/1 vedeného jako zahrada o výměře 883 m2
v k.ú. Podivín žadateli DYJE, stavební
bytové družstvo, U Tržiště 814/2, 690 40
Břeclav, IČ: 00048631, DIČ: CZ00048631
za těchto podmínek: prodejní cena Kč
180,-/m2 pozemku. Výsledná kupní cena
pozemku bude navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti do svého vlastnictví. Prodeji pozemku bude předcházet
doložení smluvního vztahu kupujícího
(DYJE, stavební bytové družstvo) s vlastníkem pozemku (a budovy na pozemku)
p.č. 519/2 v k.ú. Podivín o trvalém zajištění přístupu k pozemku p.č. 519/2 v k.ú.
Podivín a budově, která se na pozemku
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nachází. Zastupitelstvo města schválilo
uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. KN 519/1 vedeného jako zahrada o
výměře 883 m2 v k.ú. Podivín s žadatelem
DYJE, stavební bytové družstvo, U Tržiště
814/2, 690 40 Břeclav, IČ: 00048631, DIČ:
CZ00048631 za těchto podmínek: prodejní cena Kč 180,-/m2 pozemku. Výsledná
kupní cena pozemku bude navýšena o
částku, rovnající se výši daně z převodu
nemovitostí. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do
svého vlastnictví. Uzavření kupní smlouvy bude předcházet doložení smluvního
vztahu kupujícího (DYJE, stavební bytové
družstvo) s vlastníkem pozemku (a budovy na pozemku) p.č. 519/2 v k.ú. Podivín o
trvalém zajištění přístupu k pozemku p.č.
519/2 v k.ú. Podivín a budově, která se na
pozemku nachází. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením kupní
smlouvy.
14. zveřejňuje záměr prodeje pozemku
p.č. KN 6262/62 orná půda o celkové výměře 806 m2 v k.ú. Velké Bílovice za těchto podmínek: prodejní cena 10,- Kč za 1m2
pozemku. Výsledná kupní cena pozemků
bude navýšena o částku, rovnající se
výši daně z převodu nemovitostí. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí do svého vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány v termínu
do 31.03.2013.
15. zveřejňuje záměr prodeje pozemku
p.č. KN 1822/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o celkové výměře 82
m2 a pozemku p.č. KN 1823/2 zahrada o
celkové výměře 108 m2, vše v k.ú. Podivín
za těchto podmínek: prodejní cena 180,Kč za 1m2 pozemku. Výsledná kupní cena
pozemků bude navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitostí do svého vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány v
termínu do 31.03.2013.
16. Podivína vzalo na vědomí informaci
o záměru bezúplatného převodu pozemku
p.č. KN 1257/1 v k.ú. Podivín do majetku
města Podivína a pověřuje radu města
Podivína dalším jednáním s vlastníky pozemků v lokalitě Rybáře, Podivín.
17. projednalo a hlasováním schválilo
Inventarizační zprávu za rok 2012 dle přílohy č. 12 bez výhrad.
18. pověřilo starostu města Stanislava
Machovského a oba místostarosty města,
Ing. Martina Důbravu, DiS. a Ing.arch. Pavla Šemoru zastupováním města Podivína
na valné hromadě honebního společenstva při jednáních vedených o pronájmu
honitby Podivín s tím, že město Podivín
podporuje pronájem honitby Mysliveckému sdružení Podivín, se sídlem Podivín
691 45, IČ: 48455164.
19. vzalo na vědomí zprávu starosty
města ke kontrole plnění úkolů zastupitel-
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stva města č. XV ze dne 07.03.2013.
20. schválilo účetní závěrku města
Podivína za období od 01.01.2012 do
31.12.2012 sestavenou k 31.12.2012 bez
výhrad.
21. projednalo návrh závěrečného účtu
města Podivína za rok 2012, který byl
zveřejněn na úřední desce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup v termínu od
30.04.2013 do 16.05.2013. Zastupitelstvo
města uzavřelo projednání Závěrečného
účtu města Podivína za rok 2012 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města Podivín za rok 2012, a to bez
výhrad.
22. provedlo kontrolu rozpočtového
opatření č. 1/2013 a toto rozpočtové opatření vzalo na vědomí bez výhrad.
23. schválilo dotaci ve výši Kč 25.000,pro Tělocvičnou jednotu Sokol, Palackého 386, 69145 Podivín, zastoupenou p.
Miroslavem Ustohalem, starostou, IČ:
00531367 ve věci poskytnutí ﬁnanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína
na úhradu nákladů na pořádání Mistrovství České a Slovenské republiky v silovém trojboji ve dnech 06.04. a 07.04.2013.
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Podivína č. 15/2013 s Tělocvičnou
jednotou Sokol, Palackého 386, 69145
Podivín, zastoupenou p. Miroslavem Ustohalem, starostou, IČ: 00531367 ve věci
poskytnutí ﬁnanční neinvestiční dotace
z rozpočtu města Podivína na úhradu
nákladů na pořádání Mistrovství České
a Slovenské republiky v silovém trojboji
ve dnech 06.04. a 07.04.2013 ve výši Kč
25.000,-. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína
č. 15/2013.
24. schválilo dotaci ve výši Kč 20.000,pro občanské sdružení Postoj, občanské
sdružení, Masarykovo nám. 990/12, 69145
Podivín, zastoupené Mgr., MgrA. Darinou
Herákovou, předsedou, IČ: 01466712 ve
věci poskytnutí ﬁnanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína na činnost občanského sdružení. Zastupitelstvo
města projednalo a schválilo Smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Podivína č. 16/2013 s občanským sdružením
Postoj, občanské sdružení, Masarykovo
nám. 990/12, 69145 Podivín, zastoupené
Mgr., MgrA. Darinou Herákovou, předsedou, IČ: 01466712 ve věci poskytnutí
ﬁnanční neinvestiční dotace z rozpočtu
města Podivína na činnost občanského
sdružení ve výši Kč 20.000,-. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Podivína č. 16/2013.
25. projednalo a schválilo bezúplatný
převod projektové dokumentace „Lávka
přes Dyji“ z Dobrovolného svazku obcí
LVA do majetku města Podivína. Zastu-

pitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu projektové dokumentace do majetku
města Podivína.
26. vzalo na vědomí ukončení veřejné
nabídky na prodej pozemku p.č. KN 6262/
62 v k.ú. Velké Bílovice s tím, že o koupi
pozemku neprojevil v termínu vyhlášené
veřejné nabídky zájem žádný žadatel.
27. rozhodlo prodat pozemek p.č. KN
279/3 zahrada o celkové výměře 209 m2
v k.ú. Podivín, který byl vyčleněn geometrickým plánem č. 1692-139/2012, který
vyhotovil Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60,
Břeclav do spoluvlastnictví paní Gabriele Dluhošové, bytem … a panu Jaromíru
Solaříkovi, bytem … za těchto podmínek:
prodejní cena za výše uvedený pozemek
činí Kč 39.125,-. Výsledná kupní cena je
navýšena o částku, rovnající se výši daně
z převodu nemovitostí. Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti do svého vlastnictví. Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na
prodej pozemku p.č. KN 279/3 zahrada o
celkové výměře 209 m2 v k.ú. Podivín do
spoluvlastnictví Gabriely Dluhošové, bytem … a pana Jaromíra Solaříka, bytem
… za těchto podmínek: prodejní cena za
výše uvedený pozemek činí Kč 39.125,-.
Výsledná kupní cena je navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující dále uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti
do svého vlastnictví. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
28. schválilo záměr darovat pozemky p.č. KN 288/2, p.č. KN 329/2, p.č. KN
1431/2 a p.č. KN 1432/2 vše v k.ú. Podivín do vlastnictví Jihomoravského kraje,
se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 60182
Brno, IČ: 70888337, DIČ: CZ70888337.
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 39 zákona o obcích č. 128/2000
Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr darovat pozemky v k.ú. Podivín: p.č. KN 288/2 ostatní plocha, silnice
o celkové výměře 38 m2, p.č. KN 288/2
ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 71 m2, p.č. KN 288/2 ostatní
plocha, silnice o celkové výměře 10 m2
a p.č. KN 288/2 ostatní plocha, silnice o
celkové výměře 76 m2, které jsou zastavěny silnicí II/422 Podivín průtah do vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem
Žerotínovo nám. 449/3, 60182 Brno, IČ:
70888337, DIČ: CZ70888337. Zastupitelstva města schválilo darovací smlouvu na
darování pozemků v k.ú. Podivín: p.č. KN
288/2 ostatní plocha, silnice o celkové výměře 38 m2, p.č. KN 288/2 ostatní plocha,
ostatní komunikace o celkové výměře
71 m2, p.č. KN 288/2 ostatní plocha, silnice o celkové výměře 10 m2 a p.č. KN 288/2
ostatní plocha, silnice o celkové výměře
76 m2, které jsou zastavěny silnicí II/422
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Podivín průtah s Jihomoravským krajem,
se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 60182
Brno, IČ: 70888337, DIČ: CZ70888337.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením darovací smlouvy po
patnácti dnech ode dne vyhlášení záměru
darovat výše uvedené pozemky.
29. rozhodlo prodat pozemek p.č. KN
1822/2 o celkové výměře 82 m2, vedený
jako zastavěná plocha a nádvoří a pozemek p.č. KN 1823/2 o celkové výměře
108 m2, vedený jako zahrada, vše v k.ú.
Podivín do vlastnictví R.O.S.B, spol. s r.o.,
se sídlem Palackého 383/18, 691 45 Podivín, IČ: 25316567, za těchto podmínek:
prodejní cena za výše uvedený pozemek
činí 35.568,- Kč. Výsledná kupní cena je
navýšena o částku, rovnající se výši daně
z převodu nemovitostí. Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti do svého vlastnictví. Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na
prodej pozemku p.č. KN 1822/2 o celkové
výměře 82 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. KN 1823/2
o celkové výměře 108 m2, vedený jako
zahrada, vše v k.ú. Podivín, do vlastnictví
R.O.S. B, spol. s r.o., se sídlem Palackého
383/18, 691 45 Podivín, IČ: 25316567 a
pověřilo starostu podpisem smlouvy.
30. schválilo záměr odkoupení pozemku p.č. KN 58/6 o celkové výměře
277 m2, vedeného jako ostatní plocha,
ostatní komunikace, v k.ú. Podivín, za
těchto podmínek: výkupní cena za 1 m2
výše uvedeného pozemek činí 44,- Kč.
Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do svého
vlastnictví. Zastupitelstvo města schválilo
kupní smlouvu na odkup pozemku p.č. KN
58/6 o celkové výměře 277 m2, vedeného

zpravodaj
jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v
k.ú. Podivín od paní Bronislavy Kocmánkové, bytem … a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
31. schválilo záměr odkoupení pozemku p.č. KN 1583/6 o celkové výměře
249 m2, vedeného jako ostatní plocha,
ostatní komunikace a pozemku p.č. KN
2710/15 o celkové výměře 270 m2, vedeného jako ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Podivín, za těchto podmínek: výkupní cena za 1 m2 výše uvedených
pozemků činí 44,- Kč. Kupující dále uhradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do svého vlastnictví. Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na
odkup pozemku p.č. KN 1583/6 o celkové
výměře 249 m2, vedeného jako ostatní
plocha, ostatní komunikace a pozemku
p.č. KN 2710/15 o celkové výměře 270 m2,
vedeného jako ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Podivín, od vlastníka
VERAART AGRI s.r.o., se sídlem Rybáře
919, 691 45 Podivín, IČ: 65277511 a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
32. schválilo dotaci ve výši Kč 20.000,pro Loutkářský soubor Podivíni, 691 45
Podivín, IČ: 49137344, zastoupený Vlastimilem Ondrišíkem, uměleckým vedoucím
za účelem poskytnutí ﬁnanční neinvestiční
dotace z rozpočtu města Podivína na zhotovení prezentačního CD k představení
„Kukačka z vesmíru“. Zastupitelstvo města
projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Podivína č.
17/2013 s Loutkářským souborem Podivíni, 691 45 Podivín, IČ: 49137344, zastoupený Vlastimilem Ondrišíkem,uměleckým
vedoucím ve věci poskytnutí ﬁnanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína
na zhotovení prezentačního CD k před-

stavení „Kukačka z vesmíru“ ve výši Kč
20.000,-. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.
33. vzalo na vědomí zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO LVA.
34. projednalo a schválilo přijetí pozemku p.č. KN 3204 o celkové výměře
1884 m2, vedeného jako trvalý travní
porost v k.ú. Podivín, do vlastnictví města Podivína za těchto podmínek: náklady
na podání návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí hradí obdarovaný. Obdarovaný dále uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti
do svého vlastnictví. Zastupitelstvo města
schválilo darovací smlouvu na pozemek
p.č. KN 3204 o celkové výměře 1884 m2,
vedeného jako trvalý travní porost v k.ú.
Podivín, od vlastníků: Alexandra Bradávková, bytem…, Mgr. Daruše Burdová, bytem …, Dr. Ing. Ivo Kolář, bytem …, RNDr.
Milada Štorková, bytem …, Alexander
Umann, bytem …, Michal Umann, bytem
... Zastupitelstvo města pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
35. projednalo a schválilo bezúplatný
převod pozemku p.č. KN 1581/4 o celkové výměře 655 m2, vedeného jako ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Podivín, z majetku Úřadu pro zastupování
státu ve věch majetkových do vlastnictví
města Podivína. Zastupitelstvo města
schválilo smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p.č. KN 1581/4 o celkové
výměře 655 m2, vedeného jako ostatní
plocha, manipulační plocha v k.ú. Podivín, s Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha. Zastupitelstvo města pověřilo starostu podpisem
smlouvy.

Eva Kosová - mistryně České republiky v moderní gymnastice
V neděli 2. června 2013 se naše občanka slečna Eva Kosová stala mistryní České republiky v kategorii I. VTp moderní gymnastiky v sestavě
s kužely a stuhou. Evi, blahopřejeme Ti a děkujeme za reprezentaci našeho města. Současně Ti přejeme do budoucna dobré zdraví a hodně
vytrvalosti. Věříme, že v budoucnu nám do Podivína přivezeš další cenné medaile.
jménem města Podivín
Martin Důbrava, místostarosta
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12. YMCA-SKAUTSKÝ
ODDÍL PODIVÍN
O víkendu 24. - 26. 5. jsme se zúčastnili setkání YMCA-SKAUTSKÝCH oddílů. Skautský závod (SkaZa) letos proběhl na Zámeckém
mlýně v Nejdku a byl zahalen mlynářským tajemstvím. Nestačilo prokázat um ve skautských znalostech a dovednostech, ale i v mletí obilí
a pečení placek. Sešlo se zde přes osmdesát účastníků, z nichž drtivá
většina spala ve stanech. Odolnost naši (i našich přístřešků) prověřilo velmi velmi nepříznivé počasí. Pro rádce skautských družin byla o
sobotní noci připravena noční hra po Lednici plná špionážních kódů a
virů. Vzhledem k blízkosti konání SkaZy jsme se výjimečně dopravovali
na kolech a nutno říct, že nám počasí při obou cestách vyšlo těsně.
Žbb

Klub dětí a maminek Veselý Krokodýl
Klub dětí a maminek „Veselý Krokodýl“ má za sebou první rok fungování.
Za tu dobu vznikla nová přátelství mezi dětmi i maminkami, naučili
jsme se spoustu básniček a písniček a se staršími dětmi jsme vytvořili
krásné obrázky a různá „umělecká díla“.
Během roku mezi nás zavítalo hodně menších dětí, někdy dokonce
i miminka. Běh času
nezastavíme a tak
se s těmi nejstaršími
naopak musíme rozloučit, protože půjdou
od září do školky. Přejeme jim v další etapě
jejich života spoustu
krásných zážitků, nových přátelství a pěkných vzpomínek.

Děkujeme 12.YMCA-skautskému oddílu a také všem maminkám a
dětem za přízeň a podporu a na podzim se budeme opět těšit na další
příjemná setkávání.
Za klub Veselý Krokodýl
Šárka Ondráková a Blanka Hemzová

Podivínská krajina
Chtěli bychom Vás informovat, že jsme založili Občanské
sdružení s názvem Podivínská krajina.
Toto sdružení má za cíl ochranu přírody a krajiny a poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti životního prostředí.
Rádi bychom opět v okolí města Podivína viděli aleje ovocných stromů, rozkvetlou louku, tůňku s čolky a žábami, na loukách motýly, potkali koroptve, bažanty, zajíce, jak to zde bývalo
kdysi běžné.
Naší snahou je, abychom se měli kam vydat na procházku
za město, ať už pěšky, nebo na kole, kde si odpočinout v trávě či
pod stromem, utrhnout si na osvěžení třešně, jablko...
Přivítáme jakékoliv podněty a nápady a samozřejmě také
spolupráci a pomoc od těch, kterým není stav krajiny v okolí Podivína lhostejný.

Za OS Podivínská krajina
Zbyněk Ondrák
e-mail: podivinska.krajina@seznam.cz
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O investicích
V minulém Podivínském zpravodaji jsem psal o investičních akcích, které se z neovlivnitelných důvodů /změna vlastníka pozemku,
chybějící vyjádření státních orgánů, počasí/ nepodařilo uskutečnit. V
případě bezpečnostních prvků na ulici Bratislavská je akce zahájena
a do konce měsíce června budou tyto prvky hotové.
V případě vodovodu do lokality Za Drahou potvrdil projektant akce
Ing. Třináctý, že na podzim 2013 by voda pro obyvatele, odříznuté od
města tratí Brno – Břeclav, měla téct. A inženýrské sítě Hliníky neustále stojí na nedořešených vlastnických vztazích k pozemku pod
vozovkou Havlíčkova. Byť nám bylo přislíbeno, že k převodu ze státu
na kraj dojde někdy ke konci dubna.
V současné době probíhají výběrová řízení na:
- rekonstrukci podlahy ve velkém sále Městské haly /bude se
provádět o prázdninách/
- výměnu kotlů ZŠ Podivín /akce proběhne také o prázdninách/
- demolici domů za Starou radnicí
V „běhu“ je monitoring a nacenění akce dokončení rozhlasové sítě
po městě. V měsíci červnu bude završena oprava hřbitovní brány.
Na rekonstrukci plynovodů ve městě je vydáno územní povolení
a podle sdělení RWE Jihomoravská plynárenská by akce měla být
zahájena v měsíci červenci. O přesném termínu a ulicích, kde budou
výkopy prováděny, budou obyvatelé města informováni rozhlasovými
a internetovými zprávami. Současně s rekonstrukcí plynovodů bude
probíhat akce Rozvod optické sítě pro přenos televize, internetu a
ostatních multimediálních služeb ﬁrmou Internet4you.
Stanislav Machovský

A je to tady zas……..
Blíží se konec školního roku a s ním i plnění dětských přání a rodičovských slibů za dobrá nebo výborná vysvědčení. Jsou různá přání a
některé děti si přejí štěňátko, koťátko či jiné zvířátko. A já se zastavím
u štěňátek a koťátek. S trochou nadsázky se zahledím do budoucna:
Je měsíc září 2013 a po Podivíně běhají „dárky za vysvědčení“,
které omrzely a nikdo je nechce. Rodiče se nechali umluvit a koupili
dětem jako dárky za vysvědčení štěňátka, koťátka či jiná zvířátka. Jenže zájem dětí o tyto dárky vydržel, jak říkával můj táta, „Od Štědrého
dne do Vánoc“ neboli od vysvědčení do konce prázdnin. Děti zjistily, že
je nutné, oproti těm plyšovým, se o živá zvířátka starat. Krmit je, dávat
jim čistou vodu a venčit je, popřípadě jim i udržovat srst. Navíc se po
nich musí uklízet, když v nestřežené chvíli udělají někde loužičku nebo
hromádku. Musí se učit, co smí a co nesmí. Také dokážou, když se
s nimi zachází tak, že se jim to nelíbí, poškrábat nebo pokousat. A to
citelně, protože v té době mají zoubky i drápky jako jehličky. Nadělají
i škodu, když v nestřežené chvíli nebo když jsou doma sama, něco
roztrhají, rozkoušou nebo rozškrabou. Děti po pár dnech, maximálně
týdnech z výše uvedených důvodů, přestanou tyto „hračky“ bavit. Navíc zase začala škola a dětem citelně ubyl volný čas. A co teď s nimi?
V nejlepším případě se dospělí (a těch moc není) zvířátek zželí, nechají si je a starají se o ně sami. V lepším případě se je pokusí darovat
babičkám nebo příbuzným. Někdo se rozhodne dát je do útulku. Jenže
ouha. Za umístění v útulku se platí! A tak nastupuje ta horší varianta.
Ta, že je vyvezou někam hodně kilometrů od domova a tam je z auta
vyhodí a ujedou. Nejhorší variantou je, když tato zvířátka lidi uvážou
drátem nebo silným provazem ke stromu někde v lese a ona tam za
ukrutných podmínek umřou hladem a žízní. Anebo si z nich páni myslivci udělají terč. Takovému člověku bych udělal to samé. To mi věřte.
Proto všechny rodiče prosím, za všechny slušné chovatele psů,
koček i dalších zvířátek, než se necháte dětmi k takovémuto dárku
užebronit, velice, velice, velice si to rozmyslete. Pořídit si pejska, kočičku nebo jiné zvířátko je závazek na hodně let. Musíte je krmit, očkovat,
česat, cvičit a v případě, že onemocní, léčit. A to všechno stojí čas a
peníze. A také je třeba si uvědomit, že z toho štěňátka k zulíbání může
vyrůst bernardýn nebo něco hodně velkého, podobného Pučálkovic
Amině. A co potom v bytovce s takovým „pejsánkem“? Ony se Vám
za péči a lásku odvděčí také láskou a přítulností. Pokud jim tu péči a
vše, co s tím souvisí, nemůžete nebo nechcete dát, kupte dětem raději
plyšového pejska nebo kočičku nebo jinou hračku.
Děkuji Vám za všechny pejsky a kočičky i jiná živá zvířátka.
Oldřich Holub
milovník a chovatel psů
6
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Výstavba „KABELOVKY“ v Podivíně
Vážení spoluobčané města Podivín,
rádi bychom Vás informovali, že v nejbližší době bude zahájena výstavba kabelové, optické sítě v našem městě. Přinese Vám to mnoho výhod.
Kromě zlepšení kvality internetového připojení a jeho mnohonásobného
zrychlení, bude nově k dispozici také distribuce televizního signálu. Celkové náklady výstavby jsou pouze v režii naší společnosti a nebudou mít vliv
na ceny za poskytované služby.
Stavba bude realizována formou výkopu. Do výkopu bude uložena ochranná
plastová trubička, která bude přivedena až do Vašich domů. Výkopové práce
budou probíhat postupně, každý den bude výkopová část dána do původního
stavu. Výkop bude pouze 11cm široký a 45cm hluboký, z toho vyplývá, že dojde
k minimálnímu narušení dotčených pozemků.
Několik dnů před započatou prací Vás na Vašem pozemku navštíví některý z našich techniků a domluví s Vámi podrobnosti. Rádi bychom Vás
ovšem informovali, že přivedení ochranné trubky do Vaší domácností je bezplatná pouze v období, kdy budou probíhat stavební práce poblíž Vašeho
domu. Pozdější žádosti o zavedení ochranné trubky do domu nemohou být v
budoucnu realizovány zdarma (vyřízení žádostí k dalším výkopovým pracím,
otevření výkopu a další povolení jsou jak ﬁnančně, tak časově náročné).
Bližší informace o výstavbě budou průběžně zveřejňovány na našich
internetových stránkách www.inet4you.cz.
Za ﬁrmu Internet4you.cz, s.r.o.
Ing. Radek Menšík

Co je to kabelová optická síť?
Optická síť Vám zajistí kapacitu, která na mnoho let dopředu pokryje
Vaše požadavky na rychlost a přenos internetu. Na jednom optickém
vlákně může pracovat po internetu celá Vaše domácnost, zároveň můžete sledovat televizi, zálohovat svoje data, či hrát online hry.
V nejbližších letech nebudete muset řešit nutnost zvýšit kapacitu
svého připojení. Přenosová rychlost může být až 1Gbit. Síť z optických vláken je velmi stabilní a spolehlivá – na rozdíl od bezdrátových
technologií nepodléhá rušení signálu.

O bioodpadech
Město Podivín zahájí v průběhu července systém třídění bioodpadů. Tento
odpad, který produkuje každá domácnost, končí v ideálním případě v soukromých kompostérech a v méně ideálním případě na hnojištích. Oba dva takto
zpracované produkty se však 100% vrací na pole a zahrady, na nichž vznikly.
O ideálu se však nedá mluvit v případě, že bioodpad končí v popelnicích, škarpách a na polních cestách. V popelnicích a následně na
skládce tvoří až 30% celkově svezeného odpadu. Co tvoří ve škarpách
a na cestách, víme dobře sami.
Město Podivín jako akcionář společnosti Hantály a člen dobrovolného
svazku Čistý jihovýchod /obě organizace se zabývají sběrem, tříděním a
likvidací odpadu/ má přiděleno 700 ks speciálních sběrových nádob, které
budou bezplatně a na základě smlouvy o výpůjčce přidělovány těm domácnostem, které se do systému třídění bioodpadů zařadí. Ke každé sběrové
nádobě bude přidělena samolepka s instrukcemi o způsobu a formě třídění.
Nádoby budou sváženy 1x za 14 dnů. Vzhledem k tomu, že se v současné
době jedná o zkušební provoz, budou termíny svozu vyhlašovány rozhlasem. V okamžiku ustálení provozu budou termíny uvedeny v kalendáři, který každoročně dostáváte v okamžiku úhrady poplatku za svoz odpadů.
Termíny výdeje nádob:
Místo prvního výdeje nádob:

v sobotu 13:00 – 15:00
/vždy na základě hlášení rozhlasu/
sběrný dvůr

Zájemce o sběrové nádoby předloží při odběru občanský průkaz.
Poznámka na okraj: stejně jako v případě třídění předchozích komodit /papír, plasty, nápojové kartony/ proběhla k problematice bioodpadů bouřlivá diskuse. Nejvíce byla diskutována otázka ochoty občanů
přistoupit na další stupeň třídění a disciplíny při něm. Veškerou snahu
všech poctivých „třídičů“ může zhatit ten, který do bioodpadu vloží věc
nepatřičnou. Neodpustím si tedy připomenutí, že tříděním šetříme jak
ﬁnance, tak přírodu a prostředí, v němž žijeme.
Jsou ovšem tací blbci, kteří do dnešního dne tento jednoduchý fakt
nepochopili.
Ač by je nejvíc potřebovali, ať si raději pro nádoby ani nechodí.
Slávek Machovský
starosta
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HANTÁLY a.s. řeší otázku třídění a likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO)
již od roku 2008. Společně s Dobrovolným svazkem obcí čistý jihovýchod je připraven projekt
komplexního nakládání s tímto odpadem. Projekt, který řeší vybudování centrální kompostárny
ve Velkých Pavlovicích, pořízení svozových vozidel a speciálních sběrových nádob, byl ﬁnančně
podpořen z Operačního programu životního prostředí celkovou částkou 35 mil. Kč.

Proč separovat bioodpad?
• Environmentální důvody: bioodpady, které se podaří oddělit, jsou na odborně provozované
kompostárně přeměněny na humusové látky vhodné k náhradě průmyslových hnojiv. Kompost
je možno využívat pro zemědělskou činnost, tvorbu a údržbu veřejné zeleně atd.
• Legislativní důvody: povinné zavedení systému nakládání s bioodpadem předpokládá i nově
připravovaný zákon o odpadech.
• Ekonomické důvody: kompostování je již nyní levnější než skládkování. V příštích letech se dá
předpokládat ještě výraznější zvyšování rozdílu mezi náklady na skládkování a kompostování.

Co je to vlastně BIOODPAD?
Bioodpad je organický odpad, který tvoří až 30 % komunálního odpadu z domácností. V současné
době končí převážná část tohoto odpadu na skládce. Vhodným zpracováním - kompostováním však lze
získat z bioodpadu kvalitní hnojivo, které je zdrojem živin a organické hmoty pro půdu.

Co tedy TŘÍDIT? A co je BIOODPAD?
Z domácností: zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny včetně citrusových plodů,
květiny a čajové sáčky, kávový odpad včetně ﬁltrů a ubrousků
Ze zahrad: tráva, plevel, košťály a celé rostliny, zbytky rostlin, listí, zemina z květináčů, seno
a sláma, piliny

Co není bioodpad?
zbytky jídel živočišného původu, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální
odpad, stavební odpad, zemina, textil, cigarety, popel a uhlí, jednorázové pleny, uhynulá zvířata
7
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DO ČEHO třídit?
Pro sběr bioodpadu z domácností a zahrad budou sloužit speciální
sběrové nádoby hnědé barvy označené samolepkou. Nádoby, které
připomínají klasické „popelnice“, jsou opatřeny provzdušňovacími otvory
a roštem, což zajišťuje oddělení kapalné a tuhé části bioodpadu. Tím je
omezeno zahnívání a vznik zápachu. Díky vysychání ztrácí bioodpad již v
nádobě část své hmotnosti a uvolňuje tak prostor pro další materiál.

Co se děje s bioodpadem dál?
• Bioodpad bude svážen ve 14denních intervalech na centrální kompostárnu do Velkých Pavlovic. Kompostování bude probíhat v pásových
hromadách na volné vodohospodářsky zabezpečené ploše.
• Vzniklý kompost bude možno využít zpět pro potřeby obce. TŘIĎME

Svoz je prováděn ve 14denním cyklu standardními svozovými auty upravenými tak,
aby nedocházelo k vytékání
tekutin uvolněných z bioodpadu.

BIOODPAD,
VRAŤME PŘÍRODĚ,
CO JÍ PATŘÍ!

• Podle požadavků obcí je v současné době rozváženo všech 9945 kusů nádob na
bioodpad.
• Od 4. června začínáme se zkušebním svozem bioodpadu v obci Velké Pavlovice,
Vrbice a Němčičky. Postupně budeme svozové trasy rozšiřovat. Cena za svoz je
stanovena dle svozu TKO. Po zavedení celého systému svozu bioodpadu bude
upravena dle skutečnosti.
• Cena za svoz bioodpadu je 190 Kč/občan/rok + 15% DPH a za kompostování
1 t bioodpadu 350 Kč + 15 % DPH.
• Do zavedení provozu na centrální kompostárně budeme využívat kompostovací
zařízení ve Velkých Pavlovicích, popř. Valticích.
• Stavba kompostárny bude zahájena 1. 6. 2013, předpokládáme, že zkušební
provoz zahájíme v průběhu srpna 2013.
• Do doby kolaudace kompostárny je třeba legislativně upravit vztah mezi příjemcem
dotace – DSO Čistý jihovýchod, provozovatelem – Hantály a.s. a samotnými
obcemi.
8
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Další úspěchy lodních modelářů z Podivína.
Lodní modeláři z Podivína se opět blýskli na další soutěži, která se tentokrát konala
11. - 12 . 5. 2013 na retenční nádrži Pálava v Blansku. Celá soutěž proběhla za nepříznivého počasí, ale ani to žákům nezabránilo podat výkony v těchto soutěžích:
Oblastní přebor Jihomoravského kraje:
EX-500 1. LAUTERBACH M., 2.Lauterbachová H., 3. Dubšíková K.
EX-Ž 2. Rybka J.
F4-A 3. Lauterbach M.
Moravský pohár:

EX-500 1. LAUTERBACH M.

2. kolo seriálu EX: EX-500 2. Lauterbachová H, 3. Rybka J.
EX-J 2. Machač M.
I před 14 dny se členové Podivínského klubu Calypso zúčastnili víkendového
klání a i zde zabodovali. Z 36 startujících se Dubšíková K. a Gramlich R. umístili
do 10. bodovacího místa a H. LAUTERBACHOVÁ na krásném 2. místě.
Podivínští modeláři opět prokázali, že se s nimi musí i v celorepublikových soutěžích počítat!
za klub
Renáta Lauterbachová

Záskok v provedení Cyrila
V neděli 26. května byl Besední dům zaplněn do posledního místa. Název divadelní hry i jména jejích podivínských aktérů byly totiž zárukou kvality
a dobré zábavy. Hru Záskok, jednu z nejúspěšnějších her z dílny Divadla
Járy Cimrmana, sehrála mužská část rodinných klanů Kučerů a Harnušků.
Přestože Miloš Kučera hned v úvodním slově před oponou několikrát upozornil na to, že všichni na jevišti jsou jen hereckými amatéry,
jejich výkon byl profesionální. Diváci nešetřili bouřlivými výbuchy smíchu i spontánním potleskem v průběhu představení.
Hned v úvodu zaznělo, že sehrání divadelní hry vzniklo jako zážitkový
dárek pro známé, přátele, jeho předvedení na pódiu pro veřejnost původně
v plánu nebylo. O to víc jsem ráda, že osud tomu chtěl a všichni aktéři – tedy
Miloš Kučera, Luděk Harnušek, Ondřej Harnušek, Martin Kučera, Honza
Harnušek i Petr Kučera – se na podivínských divadelních prknech objevili.
Jménem mnohých, se kterými jsme o představení s úsměvem na rtech
mluvili a vzpomínali na známé repliky, děkuji za skvělý zážitkový dárek.
… A těším se na další …
P. Schallenbergerová

Podivínští vinaři oceněni medailemi
V sobotu 25.5.2013 se v Mikulově konaly Mikulovské vinné trhy, nad
kterými převzal záštitu sám prezident Ing. Miloš Zeman. Jako v minulých ročnících, tak i letos se těchto Mikulovských vinných trhů (MVT)
zúčastnila přední vinařství královského města Podivína, a to Vinařství
Agrosort – rodinné vinařství Hřebačka a Vinařství Radim Mildner. Co se
ocenění týká, obě vinařství se umístila na předních příčkách:
Veltlínské
zelené

Vinařství
Agrosort

Podivín

pozdní sběr

2012

Zlatá
medaile

Sauvignon

Vinařství
Agrosort

Podivín

pozdní sběr

2012

Zlatá
medaile

Zweigeltrebe
rose

Vinařství
Agrosort

Podivín

pozdní sběr

2012

Stříbrná
medaile

Modrý
Portugal

Vinařství
Agrosort

Podivín

pozdní sběr

2012

Bronzová
medaile

Rulandské
šedé

Vinařství Ing.
Radim Mildner

Podivín

pozdní sběr

2012

Bronzová
medaile

Rulandské
šedé

Vinařství Ing.
Radim Mildner

Podivín

výběr z
hroznů

2011

Zlatá
medaile

Veltlínské
zelené

Vinařství Ing.
Radim Mildner

Podivín

pozdní sběr

2012

Zlatá
medaile

Zweigeltrebe
rose

Vinařství Ing.
Radim Mildner

Podivín

pozdní sběr

2012

Zlatá
medaile

Rulandské
bílé

Vinařství Ing.
Radim Mildner

Podivín

slámové

2011

Stříbrná
medaile

Oběma vinařstvím se nedá nic jiného než blahopřát, jelikož dělají dobré jméno nejen sobě, ale také našemu královskému městu Podivínu.
Tomáš Hřebačka

U Janova hradu byla
zahájena další sezona
Kristkovy podyjské glyptotéky
V sobotu 25. května
byla u Janova hradu slavnostně zahájena již osmá
sezona Kristkovy podyjské
glyptotéky, souboru soch
výtvarníka Lubo Kristka
v povodí řeky Dyje. Tato
trasa poutních míst počíná u pramene Moravské
Dyje a končí u soutoku
Dyje a Moravy. Přes dvacet hudebníků, vokalistů a
alegorických postav, které
jsou pro Kristkovy happeningy typické, rozeznělo
široké okolí Naděždiným
akordem. Šlo o symbolické probouzení kapličky, ve
které se nachází Kristkova
keramika „Zrod a zároveň
zatracení koule“. Součástí
programu byla také výstava fotograﬁí Lubomíra Urbánka ze vzniku Glyptotéky a křest katalogu
shrnujícího happeningovou tvorbu Lubo Kristka v Podyjí. Katalog přijel
pokřtít kapkami z Černé Dyje vzácný host - slavný český harﬁsta žijící
na Slovensku Miloslav Vildner, který letos oslaví osmdesát let.
Předmluvu ke katalogu napsal prorektor JAMU, prof. PhDr. Václav
Cejpek, který se zmiňuje i o místě, kde se konal letošní happening.
„Kristek jako by nám dával nové oči - tím, že při procházce v Podyjí
potkáme třeba jeho Strom větrná harfy, Hledajícího nebo boží muka,
v nichž je umístěn objekt Zrod a zároveň zatracení koule, vnímáme
proměnu, která umístěním artefaktu do přírody vyvolává. Stromy kolem
větrné harfy zpívají jinou píseň než dřív...“ Předmluva končí slovy, které
souzní také s tématem letošního Kristkova happeningu u Janova hradu:
„Kristek nepochybně
otevřel naše obzory,
pomohl nám trochu
srovnat dluh, který
jsme měli ve vnímání
moderního umění díky
totalitní izolaci. Učíme
se novému jazyku,
jímž lze popsat svět a
tak se mu přiblížit. Je
nám toho velmi zapotřebí.“
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Kooperace škol spočívá v několika úrovních komunikace pedagogů,
žáků či celých tříd. Je to příležitost, jak během školní výuky proniknout
do jiné krajiny v rámci evropských zemí. Děti tak poznávají jiný jazyk,
kulturu a prostředí. Zároveň si tak utvoří představy o hrách a činnostech
v jiných zemích a vybudují si vlastní sounáležitost se světem. Zprostředkovatelem je učitelka, která dětskou práci předává a zpracovává
tak, aby byla dětem vlastní a zároveň přitažlivá. Dětem se tak pomocí
počítače přiblíží jejich obrázky, dramatizace a úlohy. Na skutečné úkoly
vytvořené dětmi se pak ozývají děti ze součinného státu. Navzájem si
vyměňují fotograﬁe výrobků, písně, básničky, dramatizace i obrázky.
Prostřednictvím e-Twinningu navázaly třídy „Berušek“ a „Koťátek“
spolupráci s mateřskými školami na Slovensku. Nejdříve spolupracovaly na projektu „Zvonivé Vánoce“ s MŠ Úĺany nad Žitavou. Tento krátkodobý projekt nám umožnil poznání, jak se dají jednotlivé tradice prezentovat. Děti si zde vyzkoušely několik úkolů. Největším zážitkem pro
ně byl překlad slovenských vánočních básniček do češtiny a vymýšlení
rýmů s vánoční tematikou.
Nyní pracujeme s MŠ Spišské Bystré na projektu „Z pohádky do pohádky“. Pohádka, to je rozsáhlé téma, na kterém bychom mohli pracovat nekonečně dlouhou dobu. Pro úplně nejmladší děti v mateřské škole jsou určitě nejpřitažlivějším tématem zábavná, nonsensová říkadla
jako je Vařila myšička kašičku a Polámal se mraveneček, pomocí nichž
rozvíjíme funkci rozumovou a poznávací. Hojně používaná je i písnička Zajíček ve své jamce, se kterou zajisté vyrostlo snad každé dítě.
Oblíbené zvířecí pohádky O kohoutkovi a slepičce či Jak koťátko zapomnělo mňoukat u dětí pro změnu rozvíjí matematickou posloupnost.
Stejně populární jsou i dětské pohádky s příkladem hlavního hrdiny
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O Koblížkovi, O Budulínkovi, O Smolíčkovi, O neposlušných kůzlátkách
a O Červené Karkulce, které mají za úkol děti poučit a vychovávat.
Partnerská spolupráce představuje nejznámější lidové české a slovenské pohádky, které jsou rozdílné snad jen svým jazykovým překladem. Chtěli bychom ještě slovenským dětem představit něco z autorské pohádky, například Birlibána od Eduarda Petišky a Byla jednou
koťata od Ljuby Štíplové.
Projektem se nám podařilo obohatit edukační proces a vytvořit tak zábavnou formou spoustu úkolů pro slovenské kamarády. Většinu úkolů a obrázků si posíláme on-line. Aktivní a současně pro děti
hmatatelnou spolupráci představuje leporelo „O pamúšiku“, které slovenské děti poslaly do Podivína jako dárek. Na oplátku děti z Berušek
a Koťátek obdarovaly slovenské děti knihou O kohoutkovi a slepičce a
velkým dvorečkem se zvířátky (namalovaném s vystříhanými zvířátky
na velkém archu) z pohádky Jak koťátko zapomnělo mňoukat. Jestli
máte zájem nahlédnout do naší spolupráce, zde je odkaz na toto prostředí TwinSpace pro širší veřejnost:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p95560
Cílem naší práce je přes projekt navázat kontakt se slovenskou MŠ.
Prostřednictvím pohádek rozvíjet komunikační kompetence předčtenářské gramotnosti, rozvíjet aktivní i pasivní slovní zásobu, podpořit
vývoj vyjadřování různými výrazovými prostředky (výtvarně, hudebně,
dramaticky), projevit zájem o knihu a umět si číst v kreslených knížkách. Inspirací jsou nám kromě pohádek také hry a výrobky. Doufám,
že se nám i nadále bude dařit rozvíjet další spolupráci s ostatními školami v rámci eTwinningu.
Bc. Hrabalová Hana
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Z Á K L A D N Í Š KO L A
Vzdělávací výsledky žáků
ZŠ Podivín za II. pololetí
školního roku 2012/2013
Povinnou školní docházku na naší škole plnilo 223 žáků z toho 111 děvčat.
A jak byli úspěšní?
Prospěch:
vyznamenaných 124 žáků – 56%,
neprospěl 1 žák (z 2. stupně) – 0,5 %
Chování:
velmi dobré 198 žáků – 96 %
uspokojivé 2 žáci (1. stupeň, neomluvená absence)
Pochvaly:
třídního učitele: 158 žáků – 71 %
ředitele školy: 30 žáků – 13%
Důtky:
třídního učitele: 10 žáků – 4,5 %
ředitele školy: 1 žák – 0,5 %.
Absence:
omluvená celkem: 9.506 hodin
(průměr na žáka 43 hodin), neomluvená 22 hodin.
Z výše uvedeného přehledu mohu konstatovat, že naši žáci i v tomto školním roce mají velmi dobré vzdělávací výsledky (což dokázali i v
celoplošném testování žáků 5. – 9. ročníku, ve kterém byli nadprůměrně úspěšní), samozřejmě s přispěním vás, rodičů.
Nad čím se musíme zamyslet (jako každoročně), je vysoká absence
našich žáků, zejména na II. stupni, kde je průměr 52,83 hodin na žáka.
Věřím, že ve spolupráci třídních učitelů a rodičů snížíme tuto oblast a
tak předejdeme případnému záškoláctví.
ředitel školy

Ocenění nejlepších žáků
ve školním roce 2012/2013
Jako každoročně i letos se na „Cenu starosty města Podivína“ učitelé snaží vybrat žáka, který nejen zodpovědně plní školní povinnosti,
ale také reprezentuje školu na soutěžích a olympiádách, zapojuje se
do života školy a svým vystupováním na veřejnosti přispívá k dobrému
jménu naší školy a města.
„Cena starosty města Podivína pro žáka ZŠ Podivín“ bude předána
28.06.2013 v 9:30 hodin na MěÚ Podivín Veronice Sichové z IX. třídy
u příležitosti rozloučení s vycházejícími žáky.

Kyberšikana - beseda pro rodiče
Dne 25. 4. 2013 se uskutečnila beseda pro rodiče s názvem „Kyberšikana, Facebook a další sociální sítě“. Besedu vedly Mgr. Adamusová
z PPP Břeclav a paní Haraštová, mluvčí Policie ČR.
Seznámily rodiče se základními pojmy, rodiče měli možnost zhlédnout
video o tom, jak může ke vzniku kyberšikany dojít. Rodičům byly uvedeny
příklady kyberšikany, které byly řešeny na školách v našem okrese.
V současné době se počítače staly nedílnou součástí života našich
dětí. Mohou být užitečné při studiu, vyhledávání informací, získávání zpráv
a komunikaci s přáteli. Na druhé straně počítač svádí děti ke hraní počítačových her a ke komunikaci na sociálních sítích. Děti si tak vytváří digitální
stopu ve virtuálním světě, kde tyto informace mohou být zneužity. Navíc v
žádném státě na světě neexistuje zákon, který by umožňoval digitální stopu vymazat. To znamená jediné - i když člověk zruší svůj proﬁl na sociální
síti, jeho digitální stopa se všemi informacemi o něm zůstávají a mohou
být kdykoliv zneužity. Velký problém se týká také pravdivosti zveřejněných
informací a na koho tak mohou děti na sociální síti narazit. Z průzkumu
na naší škole vyplývá, že polovina žáků uvádí na svém proﬁlu nepravdivé
informace – nejvíce lžou o svém věku a vydávají se za starší.
Vzhledem k tomu, jaké nebezpečí sociální sítě představují, je zarážející, jak málo rodičů kontroluje činnost svých dětí na počítači a pouze
15 rodičů si udělalo čas přijít na besedu na toto téma. Udělat si hodinu
čas kvůli vlastním dětem jednou za tři až čtyři roky nepovažuji na rozdíl
od podivínských rodičů za ztracený čas.
Počítače a další technologie nám hodně usnadňují práci, ale vždy
se najdou lidé, kteří je budou zneužívat.
Mgr. M. Svobodová, metodik prevence

Sběr papíru
Ve dnech 03.04. – 04.04.2013 proběhl na naší škole sběr papíru. Žáci
přinesli celkem 14.904 kg starého roztříděného papíru.
Z níže uvedeného přehledu v tabulce zjistíte, že se zapojily všechny
třídy v počtu 145 žáků, což je 66,6 % z celkového počtu.
Nejlepší žáci:
A. Včelouchová (VI.) – 1.060 kg, M. Rotter (VIII.) – 890 kg, E. Kosová (VIII.) – 645,5 kg, V. Kos – 645,5 kg, J. Červenec (V.) – 400 kg,
K. Kopřivová (II. B) – 380 kg,
J. Čech (VI.) – 369 kg, O. Štefan (I.) – 263 kg, M. Kršková (V). – 248 kg,
V. Kratochvíl (I.) – 229 kg, T. Kratochvíl (V.) – 229 kg

Ocenění si zaslouží více žáků, proto bývá udělována „Cena ředitele školy“.
Letos bude předána těmto žákům:
I. stupeň: Ludvíku Vízdalovi z V. třídy
II. stupeň: Janu Rybkovi z IX. třídy

Přehled tříd:
I. – 1833,5 kg, II. A – 842,5 kg, II. B – 959,5 kg, III. – 818 kg, IV. – 1.156,5
kg, V. – 1.949 kg, VI. – 3.233,5 kg, VII. A – 427,5, VII. B – 850 kg,
VIII – 1.320,5 kg, IX. – 235,5 kg

Co nového po materiálně-technické stránce
Jako každoročně i v letošním školním roce se ve spolupráci nejen
se zřizovatelem věnovala pozornost zlepšení materiálně-technického
vybavení školy.

I v letošním roce se podařila zajistit výhodná výkupní cena papíru a
to v průměru 1,90 Kč za kilogram. Chtěl bych poděkovat všem (hlavně
rodičům), kteří se podíleli na tak skvělém výsledku a nejen tím přispěli
k ochraně životního prostředí.
Mgr. M. Cagášek

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Vymalování tříd
Oprava podlah učeben na II. stupni
Oprava elektroinstalace na II. stupni
Modernizace informačních technologií
Nový nábytek do kabinetů
Nastavitelné lavice
Výukové programy

Poděkování
Závěrem chci poděkovat pedagogickým pracovníkům a vychovatelkám ŠD naší školy za náročnou a zodpovědnou práci, kterou
vykonávají při výchovně vzdělávacím procesu dětí.
Děkuji i provozním zaměstnancům za svědomitou práci při
zabezpečení bezproblémového chodu školy.
Díky také patří Vám všem, kteří přímo nebo nepřímo pomáháte
ZŠ Podivín.
Přeji Vám všem příjemnou dovolenou.
ředitel ZŠ Podivín
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Jack Rozparovač
Jack Rozparovač - v originále Jack the Ripper - je nový titul anglického divadla, na které jsme se vydali do Brna 10. dubna s 25 žáky
sedmých až devátých tříd. V ději jsme se přesunuli do roku 1888 do
temných uliček chudé čtvrti Whitechapel v Londýně, ve kterých se tehdy
mistrně rychle a nenápadně pohyboval neblaze proslulý sériový vrah.
Kdo jím vlastně byl, je dodnes otázka. Některé podezřelé jsme viděli,
sledovali jsme pátrání policejního inspektora, který si v závěru posteskl,
že jeho jméno bude zapomenuto, přestože vyřešil spoustu případů, ale
jméno Jacka Rozparovače bude známé ještě dlouho po jeho smrti.
Do děje byl vsunut i lehce komický prvek, kdy scéna znázorňující
vraždu další oběti byla jako za dob němého ﬁlmu a odehrávala se zpomaleně a pozpátku.
Podle názoru některých žáků to bylo zatím nejpovedenější divadlo. Den před
vysvědčením se vydáme na poslední divadelní představení Džungle před tabulí
a jsme zvědaví, co nám Domino Theatre nabídne v novém školním roce.
Mgr. J. Harnušková

Podivínský

zpravodaj

Soutěž v anglické recitaci

Mluvíme německy na Skypu

První povelikonoční hodina anglického jazyka byla pro třeťáky jiná než ostatní
hodiny. Proběhla třídní soutěž v anglické recitaci, na kterou se pečlivě připravovali. Z několika jednoduchých říkanek si 22 žáčků vybralo každý tu svoji a naučili
se ji zpaměti.
Soutěž probíhala hladce a již po třetím vystoupení bylo jasné, že určit nejlepšího recitátora bude oříšek. Všichni soutěžící byli na jedničku. Naštěstí kromě
vyučujících hodnotili i žáci a mohli jsme určit vítěze. Vlastně vítězku, kterou se
stala Anička Jurkovičová, druhé místo obsadila Sabinka Böhmová a o třetí místo
se podělili Pavlínka Glížová, Dorotka Heráková a Martin Puzrla.
Mgr. J. Harnušková

V hodinách německého jazyka je důležité, aby se děti snažily samostatně
vyjadřovat a rozuměly mluvenému i psanému slovu. Nejlepší způsobem je, aby
se dostaly do kontaktu s rodilým mluvčím a nacházely zajímavá témata, která je
stimulují k samostatnému projevu. Jenže to není až tak jednoduché přivést do
budovy školy rodilého mluvčího, proto jsem využila moderní techniku Skype a
pozvala k rozhovoru pana Klause Schrödera.
Pan Schröder vlastní už 33 let papouška. Na tom by nebylo nic zvláštního, ale
Arie – jak se papoušek jmenuje – sdílí s majitelem nadšení pro cyklistiku. Na řídítkách jízdního kola má přimontováno bidýlko, kde sedí a užívá si jízdu na kole.
Přes interaktivní tabuli jsme se přivítali s panem Schröderem, který držel v ruce
jeho domácího mazlíčka Arieho. Každý žák si připravil otázku, kterou majiteli papouška
položil. Žáky zajímalo, zda papoušek neuletí, když se projíždí na kole. Co rád žere. Jaký
je jeho program. Kolik mu je let. Počáteční nervozitu dětí, aby náhodou něco neřekly
špatně, vystřídalo spontánní nadšení a radost z milého setkání, byť bylo jen virtuální.
Těšilo mě, když jsem viděla děti, jak se snaží samostatně komunikovat a rozumět rozhovoru. Myslím, že se nám hodina velmi povedla, děti se ujistily, že už
něco z německého jazyka umí, což je podnítilo k dalšímu studiu.

Cambridge competition
Od 5. listopadu do 1. března soutěžily dva šestičlenné týmy z naší školy v
anglickém jazyce. Každých čtrnáct dní byl na webových stránkách Cambridge
University Press uveřejněn soutěžní úkol v angličtině, který měl podobu pracovního listu pro žáky. Žáci jej samostatně nebo společnými silami zpracovávali a odeslána byla jejich společná odpověď. Některé úkoly byly lehké. Například přiřazení
obrázku k textu, doplnění textu slov z nabídky. Nejtěžší však byl úkol, kdy si žáci
přečetli pohádkový příběh o polévce z kamene (obdoba naší sekerkové polévky)
a měli ji zveršovat. I tohoto úkolu se zhostili se ctí a humorem.
Jmenovitě soutěžily tyto skupinky - tým z osmé třídy: Eva Kosová, Romana
Mešková, Adéla Švecová, Tomáš Machač, Marek Rotter a Petr Vavřík a tým z deváté třídy: Zuzana Görnerová, Barbora Hřebačková, Tereza Pacalová, Jan Rybka,
Lukáš Talacek a Vojtěch Viskot.
Koncem března jsme nedočkavě kontrolovali webovou stránku Cambridge a
opravdu se na ní objevila výsledková listina. Byl to dlouhý seznam a to na něm
byly pouze výsledky škol, které dosáhly minimálně 50% úspěšnosti. Naše týmy
sice nevyhrály, ale myslím, že se deváťáci svými 84,17% a osmáci se 78,96%
úspěšnosti nemají v široké konkurenci za co stydět.
Jmenovaným žákům děkuji, že se věnovali angličtině ve své volném čase a
vydrželi.
Mgr. J. Harnušková

Tajuplná Afrika
Zprávu o tom, že k nám dorazí manželé Márovi s besedou o tajuplné Africe,
přijali žáci s nadšením. Živě se jim totiž vybavila úžasná beseda o Japonsku plná
zajímavých informací i neuvěřitelných zážitků a krásných fotograﬁí, kterou jsme v
podání manželů Márových prožili vloni v květnu.
I letos za námi přijeli manželé Márovi se svým synem Jirkou. Přestože je
Jirka už od dětství upoután na invalidní vozík, je přirozené, že se sám besed
účastní a povídání svých rodičů doplňuje. Je totiž tím, kdo vždy vymýšlí cíl další
výpravy, celou cestu plánuje, organizuje. Jeho rodiče jsou pak těmi, kdo Jirkovi
jeho cestovatelské sny plní.
Jirka cestu plánoval již od minulého roku a tentokrát se rozhodl zamířit na
jih Afriky. Jejich cesta začala v Kapském městě a procestovali během tří týdnů 4
státy jižní Afriky – JAR, Namibii, Botswanu a Zimbabwe.
I tentokrát byla celá beseda doprovázena videoprojekcí s úžasnými fotograﬁemi. Fotograﬁe zachycovaly nejen přírodní krásy a zvláštnosti jihoafrických
zemí, ale také každodenní život jihoafrických obyvatel a jejich rozdílnou životní
úroveň. Nechyběly také zajímavosti o zdejší fauně a ﬂoře.
Pan Mára prokládal cestopisné vyprávění také humornými situacemi.
Cestovatelské sny Jirky nekončí. Už teď na náš dotaz, zda má nějaký další
plán, pohotově odpověděl – západní Asie nebo střední Amerika.
Jsou to velké sny, ale Jirka i celá jeho rodina jsou důkazem toho, že o snech
můžeme nejen snít, ale že sny si můžeme i plnit a prožít je naplno.
Mgr. P. Schallenbergerová

Mgr. Dagmar Mačicová

Májová Vídeň
Jak jsme si v prosinci slíbili, tak jsme v měsíci máji učinili. Druhého května
jsme se opět vydali na poznávací výlet do hlavního města Rakouska – Vídně.
Tentokrát jsme se rozhodli navštívit Haus des Meeres - Dům moří, kde jsme
si kromě znalostí němčiny rozšířili i znalosti v oblasti biologie. Výlet byl pro nás
příjemný i tím, že jsme jeli společně se studenty a paní profesorkou z velkopavlovického gymnázia a navázali tak nová přátelství.
Haus des Meeres je vlastně velká zoologická zahrada, kde na vlastní oči můžete vidět spoustu cizokrajných živočichů, kteří žijí v moři. Nejvíce nás zaujalo obří
akvárium, kde se proháněli žraloci, barevné ryby i vodní želvy. Neméně zajímavá
byla i džungle, kde jsme po dřevěných lávkách stoupali k vrcholu věže a pozorovali
exotická zvířata. Celá návštěva trvala tři hodiny a neustále jsme měli co obdivovat.
Historická část Vídně na nás čekala v odpoledních hodinách a ani jsme se
nenadáli,
nastal
čas k odjezdu.
Výlet se nám
podařil a prožili
jsme krásný den.
Nyní přemýšlíme a
plánujeme, kam se
vydáme v dalším
školním roce.
Mgr. Dagmar
Mačicová

Den matek na Penzioně a ZUŠ
Žáci 7.A a 2.B základní školy spolu s žáky ZUŠ se rozhodli potěšit maminky a babičky ke Dni matek krátkým hudebně poetickým programem ve čtvrtek
9.5.2013 na Penzioně a 13.4 na dvoře ZUŠ.
Na besídce zazněly čtyři písně v podání žáků 7.A, vystoupení malých muzikantů a
to vše doplnily krásné básničky v podání šesti recitátorek z 2.B.
Všem zúčastněným se vystoupení povedlo a podle potlesku a někdy i slz
dojetí se i posluchačům líbilo.
Všem moc děkujeme a doufáme, že jsme maminky potěšili.
Alena Veselá

Školní výlet v Rožnově pod Radhoštěm
Na školní výlet jsme letos vyrazili do Rožnova pod Radhoštěm. Pár dní před výletem jsme s obavami sledovali předpověď počasí. Naše prosby byly vyslyšeny, v
pondělí jsme na rozdíl od předchozích dní zažívali horké téměř letní počasí.
Program našeho třídenního výletu byl nabitý. Hned první den odpoledne jsme navštívili nejrozsáhlejší část Valašského muzea v přírodě - Valašskou dědinu. S paní
průvodkyní, která nám vyprávěla zajímavosti o Valaších, o jejich způsobu života, o chovu ovcí, jsme mohli nahlédnout také do dřevěniček a zasednout do lavic vesnické
školy. Ke konci prohlídky jsme s hrůzou sledovali zatahující se oblohu. Počasí naštěstí první den vydrželo, proto si mohli žáci dosyta vychutnat největší atrakci kempu
– šlapací vozítka, na kterých neúnavně projížděli uličkami kempu.
Druhý den ráno nás probudil zlověstný déšť a plán hřebenové túry z Pusteven přes Radhošť do Rožnova pod Radhoštěm se zdál ohrožen. Dvanáctá rozhodla. To, že
opravdu i v dešti jedeme na Pustevny a máme v plánu dojít aspoň k soše Radegasta, mnohým asi došlo až v autobusu směr Pustevny. Myslím, že po letech na třídních
srazech se bude nejvíc vzpomínat právě nad fotkami, na kterých je socha boha Radegasta, zahalená v mlze, a před ní skupinky sedmáků v barevných pláštěnkách s
útrpným výrazem a s palci na rukou obrácenými dolů.
Poslední den jsme ještě stihli navštívit nejstarší část Valašského skanzenu - Dřevěné městečko. Opět s průvodcem jsme prošli domy bohatého fojta, měšťanský
dům s poštovním úřadem a zasedli do lavic v dřevěném kostele. Instrukce, aby děti domů nakoupily frgály a štramberské uši, byla zbytečná, podobné pokyny totiž
měly mnohé děti z domu.
Když se učitel rozhodne jet se svou třídou na třídenní výlet, znamená to mimo organizačního zajištění výletu také to, že ve svém volném čase přebírá za žáky stoprocentní zodpovědnost čtyřiadvacet
hodin denně. Přesto přiznávám, že na školní výlety jezdím ráda. Patří to k životu třídy. Musím mít ale
pocit, že pro mě nebude výlet stresovou záležitostí, kdy se budu děsit, co všechno se během něj přihodí. Naštěstí mám s žáky podivínské školy jen dobré zkušenosti. Pravidla a dohody týkající se školního
výletu si stanovujeme dopředu – žáci si řeknou, co by rádi (většinou pozdější večerka, opékání špekáčků, noční bojovka), a my, učitelé, si stanovíme své požadavky. Jsem ráda, že i po letošním výletě mohu
jen konstatovat, že dohody platí. Sedmáci byli pohodoví, rozhodně neudělali podivínské škole nějakou
ostudu a výlet jsme si tak mohly v klidu užít i my, třídní učitelky.
Mgr. Pavla Schallenbergerová
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Židé a holocaust

Projektové vyučování ZŠ Podivín u příležitosti 70. výročí odsunu podivínských Židů
V historii se odehrály události, na které
bychom neměli zapomínat, měli bychom o
nich mluvit, připomínat si souvislosti. Takovou
událostí je určitě osud židovského národa v
průběhu druhé světové války, který se výrazně dotknul i Podivína.
V letošním roce jsme si připomněli 70.
výročí odsunu 286 podivínských Židů do koncentračních táborů. Při té příležitosti jsem pro
žáky 4. – 9. ročníku připravila projekt s názvem Židé a holocaust, díky kterému se měli
žáci seznámit s osudy Židů nejen v souvislosti
s holocaustem, ale také v širším kontextu s
dějinami židovského národa, s postavením
Židů ve středověké a novověké společnosti,
s judaismem, s židovskými zvyky, tradicemi.
Projektová výuka probíhala ve dnech 23.
března – 12. dubna průběžně v hodinách dějepisu, informatiky, literární výchovy a občanské výchovy.
První část projektu jsem nazvala Historie
židovského národa, judaismus.
V hodinách informatiky vyhledávali žáci
na internetu informace týkající se historie
židovského národa, jejich postavení ve středověké společnosti, ale i
jejich náboženství, tradic, zvyků.
Získané informace pak doplňovali
do připraveného pracovního listu.
Přípravou na další projektový blok
bylo i vyhledávání významu pojmů
holocaust, genocida, pogromy, antisemitismus.
Ve druhé části projektu s názvem
Druhá světová válka a holocaust se
žáci v hodinách dějepisu formou
videoprezentace seznámili s tím,
proč byli Židé před druhou světovou
válkou ve státech spadajících pod
sféru vlivu A. Hitlera zcela vyloučeni ze společenského života, jak byli
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pronásledování, i s tím, jaký jim byl připraven
osud. V prezentaci bylo použito mnoho fotograﬁí, přibližujících žákům okamžiky odsunu
Židů, jejich pobyt v Terezíně, jejich další transporty do koncentračních táborů i krutost, s jakou bylo s jejich životy nakládáno.
Ve třetí části s názvem Vzpomínky, paměti
dostali žáci písemné i audiovizuální materiály,
které měly přiblížit žákům autentické pocity
těch Židů, kteří dobu holocaustu prožili jako
děti a sami zažili odsun Židů i pobyt v koncentračních táborech.
V hodinách literární výchovy se mladší
žáci začetli do úryvků z Deníku židovské dívky Evy, starší žáci pak do vzpomínek pana
Tomana Broda, který působivě popisuje své
pocity z pobytu v Terezíně, později v Osvětimi
a pracovním táboře Gross Rossen. K oběma
textům byly připraveny pracovní listy, zaměřené na práci s textem a informacemi v něm.
Žáci měli možnost vžít se do pocitů židovských dětí, porovnávat život jejich a
náš současný.
Pro žáky byla uspořádána beseda s panem Vlastimilem Němečkem,
díky které se žáci dozvěděli zajímavé informace, postřehy i vzpomínky
týkající se historie Podivína, odsunu
Židů z Podivína i o jejich dalších osudech.
Touto cestou chci panu Němečkovi velmi poděkovat za jeho ochotu a
čas, který nám v rámci tří besed pro
žáky jednotlivých ročníků věnoval, a
stejně tak za cenné informace, které
bychom se v literatuře nedočetli.
Poslední část projektu byla pro
žáky velmi zajímavá. Podivín patřil
před 2. světovou válkou k městům s
velmi početnou židovskou komunitou,
proto jsme se v této části zaměřili na
pátrání po existenci Židů v Podivíně
a vyrazili do terénu – tedy do Horní i
Dolní židovské čtvrti.
Žáci v jednotlivých třídách byli rozděleni do skupin. Nejdřív se snažili pomocí staré mapy Podivína dohledat,
kde se obě židovské čtvrti nacházely,
a pak jsme se vybaveni dobovými fotograﬁemi vydali uličkami obou čtvrtí,
pokoušeli se najít místa, odkud byly
fotograﬁe pořízeny, a porovnat vzhled
obou čtvrtí před válkou a nyní. Během procházky jsme se zastavili u bývalé rituální láz-

ně mikve, povídali jsme si o osudu židovské
synagogy, ale i o způsobu života podivínských
Židů, o jejich soužití s ostatními obyvateli
města. Naše procházka končila prohlídkou
Pohřební kaple a židovského hřbitova.
Celý projekt vyvrcholil účastí většiny žáků
naší školy na vzpomínkové tryzně, kterou pořádalo Městské zastupitelstvo u příležitosti
výročí odsunu Židů z Podivína. U Pohřební
kaple po úvodním slovu pana starosty i slavnostním projevu pana Ing P. Frieda, místopředsedy brněnské židovské obce, přečetli
žáci 8. a 9. ročníku jména všech podivínských
obětí holocaustu.
Příprava projektu byla náročná jak na čas,
tak na zpracování velkého množství materiálů, ale když jsem viděla kladné reakce žáků i
jejich zájem o téma holocaustu, myslím, že ta
práce měla smysl a projekt splnil svůj účel.
Mgr. Pavla Schallenbergerová

PODĚKOVÁNÍ
V měsíci dubnu jsme si pietní akcí
připomněli 70. výročí odsunu 286 židovských občanů z Podivína do koncentračních táborů.
Při té příležitosti bylo proto žáky naší
školy připraveno projektové vyučování.
Celý projekt, včetně pracovních listů pro
žáky, ale i procházky po Horní a Dolní
židovské čtvrti, prohlídky židovské synagogy a židovského hřbitova pečlivě
připravila paní učitelka Mgr. Pavla Schallenbergerová.
Chtěli bychom paní učitelce touto cestou
vyslovit velké poděkování.
učitelé a žáci ZŠ Podivín
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Den dětí na naší škole
Dne 31. května jsme pro žáky 1. třídy uspořádali my, žáci devátého ročníku, Den dětí. Celá akce se měla původně konat na školním hřišti, bohužel díky nepříznivému počasí jsme ji museli přemístit do školní cvičebny.
Bylo naplánováno 7 stanovišť, mezi které patřilo např. házení míčků na šašky, trefování se pingpongovým míčem do středu nebo i hra
Twister a přetahování lanem. Za každou
splněnou
disciplínu
děti dostaly nějakou
odměnu ať ve formě
sladkostí nebo nějaké
maličkosti.
Podle mého názoru
(a mohu soudit podle
reakcí dětí) se akce
zdařila.
Den děti připravili:
Nina Kingová, Veronika
Sichová.
Bára Hřebačková, Zuzana Görnerová, Tereza
Pacalová, Martina Mildnerová,
Lukáš Talacek,
Štěpán Plundrák a Michal Machač.
za deváťáky
Zuzka Görnerová

PODĚKOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Touto cestou by prvňáčci chtěli poděkovat žákům 9. třídy (Veronika Sichová, Barbora Hřebačková, Zuzana Görnerová, Tereza Pacalová, Nina Kingová, Hana Plotnárková, Štěpán Plundrák, Michal
Machač a Lukáš Talacek) za moc hezky připravený a do detailů
propracovaný Den dětí. Velké díky patří také paní Sichové, která
pro děti upekla výborné perníčky. Ještě jednou děkujeme!
prvňáčci

Rozloučení s devátým ročníkem
Konec června se neúprosně blíží a s ním i loučení s mojí devátou
třídou. Jako třídní jsem na své žáky nesmírně hrdá. Po celou dobu školní docházky dosahovala naprostá většina žáků výborných studijních
výsledků, které se odrazily v celostátních srovnávacích testech. V testu
Kalibro, kde se porovnávají znalosti a vědomosti z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka, ﬁnanční gramotnosti a humanitního základu,
převýšili celorepublikový průměr až o desítky procent.
Neméně úspěšní byli i v testování ČŠI. Celorepublikové výsledky zatím nemáme, ale podle dosažených bodů v testech z jednotlivých předmětů si troufnu odhadnout, že i tentokrát budeme nadprůměrní. Například v matematice někteří žáci dosáhli až sta procent, v českém jazyce
se úspěšnost pohybovala v rozmezí 75 až 93 procent, v anglickém jazyce se procenta u některých žáků vyšplhala až na 96 procent.
Studijní úspěchy se odrazily i v přijímacím řízení na střední školy.
Na střední školu s maturitou z celkového počtu 16 žáků bylo přijato 13
našich žáků, z toho šest bude studovat na gymnáziích.
Pochválit bych moje žáky chtěla nejenom za nadprůměrné studijní
výsledky, ale také za práci pro jejich mladší spolužáky. V letošním roce
připravili několik akcí pro děti prvního stupně – jako třeba Halloween,
Mikulášskou nadílku, Velikonoční nadílku a Den dětí.
Na závěr můžu mým žákům jenom popřát, aby byli nadále stejně tak
úspěšní jako doposud a jejich život se ubíral jen správnou cestou.
Mgr. Dagmar Mačicová – třídní učitelka

Matematický klokan pro 2. – 9. ročník
Sedmáci v lednickém parku
Lednický park byl budován od konce 18. století. Většina stromů,
netradičních pro naše zeměpisné šířky, byla přivezena z různých koutů
světa. Málokdo ví, že existuje mapa lednického parku, ze které podle
čísel, která jsou umístěna na stromech, vyčtete, o jaký strom se jedná.
Mapa zachycuje známé i neznámé architektonické památky.
V pátek 26. dubna jsme se do lednického parku vypravili se sedmáky. Ti byli rozděleni do skupinek a vybaveni mapami parku. Prošli jsme
anglickým parkem okruh kolem minaretu, potom jsme se vypravili do horní části - francouzského parku. Žáci hledali na stromech čísla a určovali
názvy stromů. Bonusem naší výpravy byĺ pohled na hnízdící čápy.
Mgr. P. Schallenbergerová

Čarodějky trochu jinak aneb Salon krásy
Poslední dubnový den je každým rokem ve znamení čarodějnic. Děvčata 5. ročníků to však letos pojala trochu jinak. Protože se ve ﬁlmových rolích čarodějek objevují ty největší a nejkrásnější hvězdy ﬁlmového plátna, i ony se rozhodly uspořádat pro dívky 1. -3. třídy „Salon
krásy.“ Obešly zmíněné třídy a sepsaly si případné zájemkyně o tuto
soutěž. Přihlášené účastnice vytvořily tříčlenná družstva, kde jedna
z dívek byla modelkou a další dvě ji připravily do závěrečného klání.
A bylo velmi urputné. Protože už malá děvčátka touží být krásná, nic
nepodcenila a připravila si kromě krášlících prostředků i šaty a další
doplňky, aby podtrhla svou krásu. Chlapci 5. třídy se stali porotou a
vybrali následující družstva:
1. místo – Sabina Böhmová, Štěpánka Líčková, Dorotka Heráková
2. místo – Kristýna Martečíková, Terezka Vaculíková, Lucka Pacalová
3. místo – Hanka Lauterbachová, Sára Pekaříková, Klára Švestková
Všem účastnicím soutěže to velmi slušelo, jak se můžete přesvědčit
ve fotogalerii, moc se snažily a některé měly v očích slzičky lítosti, že
nevyhrály. Tak snad budou mít více štěstí příště a my jsme se snažily
zmírnit jejich smutek alespoň malým dárečkem.
Poděkování patří žákyním 5. třídy, že soutěž dobře zorganizovaly.
Mgr. Jana Malinová

Rozdělení do kategorií
Cvrček (2. – 3. třída)
Klokánek 4. – 5. třída)

Benjamín (6. – 7. třída)
Kadet (8. – 9. třída)

Z každé kategorie byli hlášení pořadatelům soutěže tři nejlepší
řešitelé. V každé kategorii bylo hlášeno 700 i více řešitelů. Naši žáci
se umístili v každé kategorii vždy do 40. místa a mezi nejlepší patřili
v kategorii Benjamín Jiří Čapka (22. místo z 974 řešitelů) a Jan Rybka
v kategorii Kadet (15. místo z 797 řešitelů).
Mezi úspěšnými řešiteli byli také žáci 5. třídy, o jejichž výsledcích
informuje Mgr. J. Malinová.
Mgr. J. Horňák

Testování v 5. ročníku
Letos končíme 5. ročník a čekala nás spousta ověřovacích soutěží a testů, které kladou na žáky 5. ročníku nemalé nároky. Koncem
minulého kalendářního roku a v lednu se žáci zúčastnili Matematické
olympiády. Školního kola se zúčastnili pouze žáci z kroužku „Pro chytré
hlavičky“ s následujícími výsledky:
1. místo – Antonín Ryšavý
2. místo – Martin Jurkovič
3. místo – Ludvík Vízdal
Do okresního kola nepostoupili pouze z důvodu, že se letos pro 5.
ročník okresní kolo nekonalo.
7. 2. 2013 proběhlo v 5. ročníku školní kolo Pythagoriády s výsledky:
1. místo – Martin Jurkovič
2. místo – Ludvík Vízdal
3. místo – Tomáš Kratochvíl
První dva úspěšní řešitelé postoupili do okresního kola.
V okresním kole, které se konalo 15. 5. 2013 na ZŠ Slovácká v
Břeclavi, naši žáci obstáli velmi dobře a oba skončili mezi nejlepšími
matematiky okresu v první polovině:
Martin Jurkovič - 7. místo
Ludvík Vízdal – 12. místo
Kromě těchto soutěží je za námi závěrečné celoplošné testování
ČŠI, kterého se zúčastnili i žáci vycházející z 5. ročníku. A dnes mohu
říci, že obstáli se ctí, přestože zatím ještě nemáme srovnání s celorepublikovým výsledkem.
Mgr. Jana Malinová
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Testování Kalibro v 5. ročníku
Na naší škole proběhly už po několikáté testy KALIBRO. Jedná se o
celostátní testy, které mají porovnat úroveň vědomostí a znalostí žáků
jednotlivých ročníků ve vybraných školách po celé ČR. Opravy a vyhodnocení testů se provádí centrálně v Praze a na školy se zasílají pouze
statistická zpracování.
Na naší škole se letos testy uskutečnily v 3., 5. a 9. ročníku a žáci 5.
ročníku absolvovali tyto tématické okruhy:
- přírodovědný základ
- český jazyk
- humanitní základ.
- matematika
-ekonomické dovednosti
- cizí jazyk - angličtina
V letošním roce se žákům naší třídy dařilo a ve všech oblastech dosáhli vyššího výsledku, než byl republikový průměr:
Tématický okruh Republikový průměr
Český jazyk
67,3
Matematika
49,2
Anglický jazyk
65,9
Ekonom. dovednosti
58,3
Humanitní základ
68,2
Přírodovědný základ
63,1

Průměr V. třídy
77,7
67,0
74,7
71,2
76,6
75,4

Mgr. Jana Malinová – třídní učitelka

Matematický klokan v 5. ročníku
Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF
UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan
zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT.
Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 5 kategorií: Klokánek (4. - 5. třída
ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník
SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky
v jednom termínu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící
řeší 24 testových úloh, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou
odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu
jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku 24 bodů, takže lze tedy získat maximálně 120 bodů.
V letošním ročníku matematického klokánka dosáhla mimořádných
úspěchů 5. třída. Mezi 1205 řešiteli se v okrese Břeclav 9 žáků naší třídy
umístilo mezi prvními 40, 4 byli v první desítce a 3 se dostali mezi 5 nejúspěšnějších. A zde jsou naši nejúspěšnější:
1. místo
2. místo
3. místo
8. místo

–
–
–
–

Ludvík Vízdal
Martin Jurkovič
Antonín Ryšavý
Tomáš Kratochvíl

–
–
–
–

120 bodů
115 bodů
110 bodů
104 bodů

Přeji jim i v dalších letech hodně matematických úspěchů.
Mgr. Jana Malinová

Výtvarná soutěž - Mé toulky přírodou
Dne 20. 4. se na výstavě trofejí mysliveckého sdružení Břeclav v Šitbořicích konalo i vyhodnocení a předání cen vítězům ve výtvarné soutěži
Mé toulky přírodou. Této soutěže se zúčastnili i žáci naší školy, kteří v hodinách výtvarné
výchovy pod vedením Mgr. Zlatky Floriánové
a Mgr. Jany Malinové vytvořili velmi zdařilé
výkresy, které byly do soutěže zaslány.
Cílem této soutěže je zachytit zážitky
dětí, které získaly při toulkách přírodou při
poznání života naší zvěře a umocnit v nich
vliv přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání.
A protože toto téma je u dětí poměrně
oblíbené a práce měly velmi dobrou úroveň, děti si jely pro ocenění:
Ve druhé kategorii (děti 6 -12 let) obsadily
tato místa:
1. místo Tereza Procházková – V. třída
2. místo Hana Mildnerová – VI. třída
a ve třetí kategorii (děti 13 – 15 let)
1. místo Tomáš Machač – VIII. třída
Mgr. Jana Malinová
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Mimoškolní aktivity ve školním
roce 2012/2013.
Nedílnou součástí výuky ve škole jsou i školní výlety. Na nich se žáci
seznamují s novými poznatky a poznávají nová prostředí i krajiny. Učí se
překonávat různé překážky a řeší vzniklé, někdy i mimořádné, situace.
Uplatňují zde vědomosti získané ve škole a učí se je využívat v praxi.
Prohlubují mezi sebou přátelské vztahy a navazují nová přátelství s žáky
jiných škol.
Přehled výletů a škol v přírodě ve školním roce 2012/2013:
I.tř. - Pohansko
II.A,B tř. - hrad Veveří
III. tř. – Boskovice
IV. tř. - Koryčany - škola v přírodě
V. tř. - Horní Lipová - škola v přírodě
VI. tř. – Baldovec
VII.A,B tř. - Rožnov pod Radhoštěm
VIII. tř. - Mlýnky – Strážnicko
V průběhu školního roku proběhly i další mimoškolní akce, např.
- exkurze, návštěva divadla, výchovné koncerty, apod. Těchto akcí se
uskutečnilo téměř 50 a některé ještě proběhnou.
Mgr. J. Horňák

Škola v přírodě Horní Lipová - Jeseníky
V pondělí 27. 5. 2013 jsme jeli na školu v přírodě. Jeli jsme vlakem
a přestoupili na autobus, protože na trati byla výluka. Ten nás dovezl do
Penzionu pod Smrkem v Horní Lipové.
Ubytovali jsme se na pokoje a vybalili se. Odpoledne jsme přijeli na
Ramzovské sedlo a odtud jsme šli pěšky do Petříkova na bobovou dráhu.
Protože mrholilo, dráha byla mokrá a z důvodu bezpečnosti jsme museli
chvíli čekat, ale stálo to za to! Někteří byli i vícekrát.
V úterý 28. 5. 2013 dopoledne byly připraveny zábavné soutěže. Odpoledne jsme navštívili krápníkové jeskyně Na Pomezí. Po večeři byl turnaj
ve stolním tenisu.
Ve středu 29. 5. 2013 před obědem jsme se zúčastňovali nohejbalu a
ruských kuželek. Odpolední návštěva krytého bazénu byla super! V osm
začala diskotéka a ten, kdo nechtěl tančit, šel hrát stolní tenis.
Ve čtvrtek 30. 5. 2013 jsme jeli do lázní Jeseník. Téměř všichni si nakoupili lázeňské oplatky. Vrátili jsme se a hráli hry. Na večer si každá skupina přichystala program, který předvedla místo u táboráku v klubovně a
opekli jsme si špekáčky.
V pátek 31. 5. 2013 jsme se sbalili na odjezd a před obědem hráli hry.
Strava zde byla výborná. Kolem šesté hodiny jsme se vrátili zpět domů.
Ludvík Vízdal, Tomáš Kratochvíl, Martin Jurkovič, Martin Lipowski

Škola v přírodě
Hned první výlet se mi moc líbil. Jeli jsme na bobovou dráhu, která
byla skvělá. A měli jsme moc dobrý oběd.
V úterý jsme jeli do jeskyní. Moc jsme se na tento výlet těšili. Bylo to
tam moc hezké. I v suvenýrech jsme si hodně nakupovali. A pak jsme
měli jít zpátky na chatu pěšky, ale nešli jsme, protože moc pršelo.
Ve středu jsme měli sportovní den: hráli jsme nohejbal a potom
kuželky. Byl to fajn den. Odpoledne jsem byli na bazéně. Tam to bylo
super. Moc jsem si to užila.
Ve čtvrtek jsme jeli do lázní si něco nakoupit pro sebe. Ale byli jsme tam
jen dopoledne, protože odpoledne pršelo. I lázeňské oplatky byly dobré.
A v pátek jsme se balili na cestu domů. Měli jsme oběd a potom
jsme jeli domů. Byla to moc dlouhá cesta.
V Jeseníku se mi moc líbilo a byla to skvělá škola v přírodě.
Jolana Kovaříková
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Škola v přírodě - Koryčany 2013

Školní výlet 2. A a 2. B

Týden od 29. 4. do 3.
5.2013 se nesl ve znamení
krásného prostředí, čistého
vzduchu, koní, pevnějších
přátelství, poznání a především změny od běžného
školního režimu. Žáci třídy IV.
A Základní školy Podivín se
spolu s třídní učitelkou Mgr.
Zlatkou Floriánovou (plus
jeden) zúčastnili pětidenního
pobytu ve Škole v přírodě v
Hipocentru v Koryčanech.
Jelikož jsme pro děti připravili rozmanitý program, stihli
jsme toho za tu krátkou dobu opravdu hodně. Kromě běžných míčových her
a soutěží na zdejším hřišti jsme podnikli výlet do zdejšího okolí, navštívili
zříceninu Cimburk a zámek v Buchlovicích, hledali poklad, učili se poznávat
naše rostliny nebo zpívali a opékali špekáčky u ohně. Na programu ŠvP se
podílely rovněž samotné děti, které si připravily malý maškarní bál a večer
plný legračních scének a vtipů. Část aktivit měl pro nás v zásobě i svérázný
majitel „Freďák“, který to s dětmi opravdu umí. Učil je vázat uzly, lasovat,
práskat bičem, házet tomahawkem či nožem, vyrábět z kůže nebo poutavě
povídat o koních, na kterých poté pro děti uspořádal v areálu vyjížďku. Aby
měly děti tu správnou motivaci, vždy ráno, po snídani a rozcvičce, následovalo vyhodnocení předchozího dne s udělováním diplomů a drobností za
větší i nepatrné úspěchy. Za bohaté odměny pro děti tímto děkujeme všem
rodičům. Věříme, že si s sebou děti odnesly nezapomenutelné zážitky, znalosti i dovednosti, využitelné nejen ve školních lavicích.
Mgr. Petr Florián

Uplynul další rok ve škole a
naše třídy se opět vypravily na
školní výlet. Tentokrát to bylo
za historií, na hrad Veveří.
Nachází se pouhých 20
km severovýchodně od centra
města Brna, nad zákrutem řeky
Svratky tam, kde se do ní vlévá
potok Veverka. Stojí na rozsáhlém skalním ostrohu, hrad, jenž
byl donedávna jedním z nejvíce
poškozených a zanedbaných
hradů na Moravě.
Dlouho opuštěný, několikrát bezohledně adaptovaný,
sevřený v ošklivém betonovém krunýři, který z něj doslova rve kusy zděného těla, se
slepýma očima rozbitých oken
a žebrovím propadlých střech.
To byla na konci 20. století podoba kdysi slavné královské
pevnosti, rezidence moravských markrabat i pozdějšího
hrdého centra jednoho z největších moravských panských velkostatků. Nepovedenými opravami a dlouhodobým zanedbáváním poškozená stavba se na
počátku 21. století stala už jen němou výčitkou těm, kteří jsou zodpovědní za to,
kam až musel klesnout kdysi slavný hrad, kamenný ochránce „v zádech“ města
Brna. Naštěstí hrad během života pětadvaceti lidských generací nezchátral natolik, aby se stal zříceninou. První roky 21. století snad toto nebezpečí navždy
odvrátily. Dnes je hrad Veveří plně zpřístupněn a důstojně a účelně prezentován.
A z toho důvodu jsme se sem také vypravili. Celá akce se uskutečnila 13. 6.
2013. Prošli jsme velmi zajímavým programem v malebném prostředí nazývaném místními „Přihrádek“. A právě zde začala procházka historií. V připravených
stanech si mohly děti vyzkoušet něco z řemeslného umu našich předků. Například svíčku u mistra „svíčkáře“ nebo zdobení látek potiskem. Při práci zhlédly
také další řemeslníky. Navíc si mohly na historické střelnici vystřelit z kuše nebo
prohlédnout repliky chladných zbraní. Byla zde připravena také žonglérská dílna
s výukou různých žonglérských technik. Pěkné bylo i divadelní představení nazvané „Cirkus“. Pohádka pro děti i dospělé, s herci i loutkami nabídla pobavení
i ukázky cirkusového řemesla.
A co by to bylo za výlet za historií, kdybychom nenavštívili také zpřístupněné prostory samotného hradu s průvodcem a neutratili všechno své kapesné za lákavé občerstvení, pamlsky a suvenýry? To zkrátka ke každému
pořádnému školnímu výletu přece patří.
Za 2.A, 2.B Mgr. Jana Mrázová

Na škole v přírodě jsme jeli na výlet na krásný barokní zámek Buchlovice.
Objednali jsme si prohlídku zámku. V zámku to bylo moc hezké, byla tam spousta
starého nábytku a obrazů. Viděli jsme hlavní sál, zámeckou jídelnu, stříbrný salon,
ložnici, knihovnu a jiné zajímavé místnosti. Chtěli jsme se podívat i do blízkého
zámeckého parku se sochami, ale velmi pršelo. Protože autobus měl přijet za
dlouho, měli jsme rozchod. Někdo si koupil brambůrky, suvenýry nebo dárky pro
rodinu. Když přestalo pršet, krátili jsme si čas čekáním na náměstí, házením míčku nebo jsme si povídali. Pozdě odpoledne jsme se vrátili do Hipocentra v Koryčanech. Ráda bych se ještě někdy na zámek vrátila a prošla si celý zámecký park.
M. Švecová IV. ročník
V měsíci dubnu jsme jeli na školu v přírodě do Koryčan. Je to menší město
uprostřed lesů. Každý den jsme měli program. Například jsme šli na zříceninu
Cimburk. Cesta vedla do kopce lesem. Museli jsme najít jednu zprávu a ježka
v kleci. A když jsme zprávu objevili, zjistili jsme, kde bydlí skřítci, a že tam je
poklad na posvátném místě v okruhu padesáti metrů. Mně se podařilo najít
ten poklad, byl jsem moc rád. Výlet se nám všem líbil. Taky jsme rádi jezdili na
koních. Ve středu jsme opékali špekáčky a zpívali písničky. Měli jsme na sobě
masky. V Hipocentru se mi moc líbilo a chtěl bych jet příští rok znovu.
J. Lašek IV. ročník
Škola v přírodě byla dobrá. Hráli jsme tam různé hry, soutěže, učili jsme se
lasovat, házet nožem, sekerou. Byly tam dvě trampolíny, jedna velká a jedna
malá. Měli tam také dva psy. Jeden se jmenoval Gábina a ten druhý se jmenoval Dársi. Majiteli jsme říkali Freďák. Bylo to tam moc hezké.
M. Velička IV. ročník

Školní výlet třetí třídy
Ve středu 12. 6. 2013 se děti
třetí třídy vydaly do westernového městečka v Boskovicích.
Mimo setkání s indiány si zde
také na environmentální stezce
uvědomovaly, jak je nutné starat se o naši planetu. Pobavilo
je divadelní představení, složily
slib „Ochrany přírody“ náčelníku kmene a za odměnu obdržely dárky a sazenici stromu,
který vysadí na školním dvoře
a budou se o něj starat. Vrátily
se spokojené i se suchou pláštěnkou.

Beseda s hasiči
Během měsíce dubna a května zavítali mezi druháky naší školy dva sympatičtí profesionální hasiči z Břeclavi - pánové Ivo Jeřela a Rudolf Hrdina.
V rámci celostátního projektu „Hasík CZ“ (preventivně výchovný program v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva), který se vztahuje
pro 2. ročníky I. stupně ZŠ a pro 6. ročníky II. stupně ZŠ, se žáci seznamují
s náročnou a záslužnou prací hasičů a jsou poučeni o tom, jak předcházet
vzniku požáru a zbytečným neštěstím. Požáry způsobují značné materiální
škody a často také ničí zdraví a lidské životy, proto je nutná protipožární
prevence. Protipožární prevence musí být věcí každého z nás.
Beseda s hasiči měla dvě části. První část se konala ve třídách a byla spíše
takovým malým školením. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o požáru, o evakuaci, o hasičských přístrojích a jiné technice. Nechyběly informace
o tom, jak se hasiči školí, co všechno musí znát a umět. Důležitá byla také
informace o nejčastějších dětmi způsobených chybách, které se staly příčinou
vzniku požárů. Mezi častá ohrožení patří hry dětí se zápalkami, výbušnou
pyrotechnikou, otevřeným ohněm apod. Beseda byla nejen poučná a poutavá,
ale i zábavná. Každý z žáků se na malou chviličku ocitl „v kůži“ hasiče.
Druhá část se konala přímo v požární zbrojnici v Břeclavi, kam jsme byli
pozváni. Do Břeclavi jsme vyjeli ráno 30. května, poprvé jsme cestovali vlakem.
Zde jsme si mohli prohlédnout a osahat vybavení celého areálu, žáci viděli řadu
hasičských aut, která používají hasiči při zásahu. Prostřednictvím odborného
výkladu se žáci dozvěděli, jaké se používají přístroje a záchranné pomůcky, z
jakého materiálu se vyrábí speciální oblečení odolné proti vysokým teplotám,
viděli různé druhy hadic, lékárničky a další vybavení výjezdových vozů.
Beseda s hasiči se setkala s velkým zájmem u dětí, mají určitě na co
vzpomínat, za což pánům Jeřelovi a Hrdinovi patří dík.
Za 2. A a 2. B Mgr. Anna Racková

Mgr. Martina Poláchová
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Závod v přírodě: „Medvědí stezkou“

1. rok prvňáčků
Jakoby to bylo včera, co 26 dětí poprvé usedlo do školních lavic. 26
prvňáčků má za sebou velmi důležitých 10 měsíců. Během této doby se
děti naučily číst, psát, počítat, ale také se svojí třídní paní učitelkou a paní
asistentkami navštívily řadu zajímavých míst a zúčastnily se mnoha akcí
– návštěva divadla, planetária a knihovny, skanzenu ve Strážnici. Společně
jsme navštívili farmu v Lednici i blízký Apollonův chrám, zámeček Pohansko,
Ekocentrum ve Velkých Pavlovicích, kde děti absolvovaly výukový program
„Cestujeme kolem světa“ a obdržely své první osvědčení. Za 10 měsíců děti
navázaly nová kamarádství, zvykly si na přísnější režim. Teď před sebou
mají prázdniny a čeká je 2. třída. Nám nezbývá nic jiného než jim popřát,
aby byli stále tak šikovní a
snaživí. Velké poděkování
patří rodičům za jejich snahu
a podporu.
Dětem touto cestou přejeme krásné prázdniny. A
do druhé třídy vkročte tou
správnou nohou.
Mgr.Miriam Babičová Šilhanová, Bc.Kristýna Řezáčová,
Věra Holubová

Březen – měsíc knihy
ve 2. oddělení školní družiny
V březnu jsme ve ŠD besedovali na téma: Moje oblíbená kniha. Zúčastnily se děti 1. - 3. třídy.
Nejvíce se líbil projekt Štěpánky
Líčkové o knize Bajky podle Ezopa. Štěpánka vyprávění doplnila
pěkným obrázkem a na závěr
nezapomněla poděkovat babičce
a dědečkovi za tuto knížku. Na 2.
místě byla Leonka s knihou Eragon a třetí místo „obsadila“ Sabinka rovněž ze třetí třídy. Poděkování patří nejen jim, ale i všem šikovným čtenářům.

Jiřina Valíčková

Školní družina
Děti ze školní družiny mají za sebou řadu akcí. 20. 3. jsme všichni přišli
do družiny v modrém oblečení a oslavili Světový den vody. 30.4. se převlékly za kouzelníky, čaroděje a čarodějnice. Připravena pro ně byla kouzelná
čarodějnická družina. Děti z 1. oddělení překonaly strašidelnou opičí dráhu
a za odměnu dostaly hadí ocásky, letecký průkaz pro čarodějnice na koštěti
a také jsme si společně uvařili
lektvar proti zlobení. Družiňáčci z 2. oddělení kouzlili a hledali poklad. Jako bonus si děti
z obou oddělení opékaly špekáčky na školním hřišti. Máme
za sebou také výrobky pro maminky k svátku. 3. 5. jsme v 1.
oddělení oslavili Den Slunce.
Sluníčku jsme poděkovali za
jeho péči – vyrobili jsme sluníčkové obrázky a oblékli se do žlutě-sluníčkové barvy. Všechny děti byly
moc šikovné, ale největšími žluťásky se staly Zuzka Schmalzová a Terezka
Vaculíková. Ve školní družině jsme také oslavili MDD. Děti si zahrály hry a
zasoutěžily si ve skákání v pytli, prolézání tunelem, ale i chůzi na chůdách.
Věřím, že se celý školní rok dětem ve ŠD líbil a prožily mnoho zajímavých okamžiků. Všem dětem, nejen družiňáčkům, přeji krásné prázdniny
plné sluníčka a nezapomenutelných zážitků.
J. Valíčková

Armwrestlling na naší škole
Ve spolupráci s předsedou oddílu armswrestllingu uspořádali žáci 9. třídy
soutěž v páce.
Klání se uskutečnilo ve cvičebně ZŠ za účasti 29 závodníků z 6. – 9. tříd za
velkého zájmu diváků.
Soutěžilo se v kategoriích děvčat a chlapců. Po úporných bojích byly dosaženy tyto výsledky.
Děvčata: 1. Martina Mildnerová, 2. Kateřina Dobešová, 3. Natálie Havránková
Chlapci: 1. Štěpán Plundrák, 2. Martin Petřík, 3. Jiří Savara
Blahopřeji nejen vítězům, ale i ostatním soutěžícím, kteří předvedli výborné výkony.
Dále bych chtěl poděkovat zástupcům oddílu armwrestlingu z našeho města, kteří pomohli s organizací a zajistili odměny pro soutěžící.
Mgr. M. Cagášek
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V úterý 07.05. 2013 připravili
učitelé ve spolupráci s ASPV
(Slavoj Podivín) pro žáky 4.
- 9. ročníku soutěž v přírodě
„Medvědí stezku“.
Celkem 54 dvojic muselo absolvovat trať dlouhou 3,5 km, která
byla situována v okolí podivínského „Šutráku“. Během závodu
žáci absolvovali 10 stanovišť, na
kterých museli ukázat nejen své
vědomosti z oblasti přírodovědy,
zeměpisu, určování azimutu,
zdravovědy ale i ruční dovednosti (vázání uzlů, hod na cíl, součinnost atd.)
První dvě hlídky měly postoupit do krajského kola, ale pro nezájem ostatních
regionů (okresů) se neuskutečnilo.
Výsledky:
Mladší žákyně II: 1. Š. Macáková, T. Procházková
2. M. Švecová, D. Glížová
3. T. Bartošíková, K. Hrdličková
Starší žákyně III.: 1. H. Mildnerová, E. Rotterová
2. M. Fridrichová, K. Rotterová
3. L. Hellingerová, A. Včelouchová
Starší žákyně IV.: 1. N. Kingová, E. Kosová
2. B. Hřebačková, V. Sichová, M. Mildnerová
3. T. Pacalová, R. Mešková
Mladší žáci II.:

1. L. Vízdal, L. Kratochvíl
2. A. Ibrahimi, D. Kostrhun
3. M. Jurkovič, A. Létal

Starší žáci III.:

1. O. Švec, V. Savara
2. P. Rybka, M. Kovařík
3. D. Rylka, V. Michal

Starší žáci IV.:

1. L. Talacek, M. Rotter
2. J. Rybka, V. Viskot
3. Š. Plundrák, J. Savara

Atletický čtyřboj
Učitelé tělesné výchovy
naší školy ve spolupráci s
ASPV (Slavoj) Podivín uspořádali 5. ročník atletické soutěže. Tohoto atletického zápolení se zúčastnili i žáci ZŠ
Lednice, celkem soutěžilo 79
mladých sportovců. Vítězství
zajišťovalo postup do krajského kola v Brně, které se
uskutečnilo za nepříznivého
počasí 25.05.2013.
Soutěžilo se v těchto atletických disciplínách: běh
50 m (60m), hod kriketovým míčkem, běh 400 (800) metrů a skok daleký.
Mladší žákyně I: 1. místo P. Berková - ZŠ Podivín (1. místo - kraj)
2. místo S. Böhmová – ZŠ Podivín (3. místo – kraj)
3. místo A. Kouřilová – ZŠ Podivín (7. místo – kraj)
4. místo K. Martečíková – ZŠ Podivín (8. místo – kraj)
V krajském kole v soutěži družstev děvčata vybojovala celkové 1. místo
Mladší žákyně II: 1. T. Pekárková – ZŠ Lednice
2. D. Glížová – ZŠ Podivín (7. místo – kraj)
3. K. Švestková – ZŠ Podivín (14. místo - kraj)
4. T. Bartošíková – ZŠ Podivín
Starší žákyně III: 1. H. Mildnerová – ZŠ Podivín
2. P. Tréšková – ZŠ Podivín (4. místo – kraj)
3. K. Havlicová – ZŠ Lednice
4. L. Hellingerová – ZŠ Podivín (3. místo - kraj)
D. Jandásková – ZŠ Podivín ( 9. místo – kraj )
K. Dobešová - ZŠ Podivín ( 11. místo – kraj )
V krajském kole v soutěži družstev děvčata obsadila celkové 2. místo
Starší žákyně IV: 1. K. Vargová - ZŠ Lednice
2. T. Pekárková – ZŠ Lednice
3. N. Kingová – ZŠ Podivín
4. E. Kosová – ZŠ Podivín
K. Sved - ZŠ Podivín ( 4. místo – kraj )
N. Havránková - ZŠ Podivín ( 5. místo – kraj )
M. Švecová - ZŠ Podivín ( 6. místo – kraj )
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V krajském kole v soutěži družstev děvčata se umístila na celkovém 2. místě

V krajském kole v soutěži družstev se chlapci umístili na celkovém 4. místě.

Juniorky:

Junioři:

1. místo M. Mildnerová - ZŠ Podivín

Mladší žáci I:

1. místo J. Řezáč - ZŠ Podivín (3. místo kraj)
2. místo Artim Ibrahimi – ZŠ Podivín ( 6. místo – kraj )
3. místo P. Procházka – ZŠ Podivín (9. místo – kraj)
4. místo N. Klimovič – ZŠ Lednice
V krajském kole v soutěži družstev chlapci vybojovali celkové 2. místo.
Mladší žáci II:

1. D. Kostrhun – ZŠ Podivín (1. místo kraj)
2. M. Puzrla – ZŠ Podivín (3. místo kraj)
3. D. Herzán – ZŠ Podivín
4. A. Létal – ZŠ Podivín (7. místo kraj)
V krajském kole v soutěži družstev chlapci obsadili celkové 1. místo.

1. E. Kobík – ZŠ Lednice
2. L. Talacek – ZŠ Podivín
3. O. Rotter – ZŠ Podivín (6. místo – kraj)
4. Š. Plundrák – ZŠ Podivín

Děkuji sportovcům za skvělé výkony a vybojování si postupu do republikového ﬁnále v silné konkurenci zástupců z okresů Znojmo, Vyškov, Blansko a Brno
(1. – 4. místo v krajském kole), které se uskuteční 08.06.2013.
Mgr. M. Cagášek

Starší žáci III :

1. V. Savara – ZŠ Podivín
2. V. Rejentík – ZŠ Podivín
3. O. Švec – ZŠ Podivín (2. místo – kraj)
4. P. Vozár – ZŠ Podivín
Arian Ibrahimi– ZŠ Podivín (6. místo – kraj)
V krajském kole v soutěži družstev se chlapci umístili na celkovém 2. místě.
Starší žáci IV :

1. R. Chudárek – ZŠ Lednice
2. J. Předínský – ZŠ Podivín ( 10. místo – kraj)
3. J. Savara – ZŠ Podivín ( 7. místo – kraj)
4. V. Viskot – ZŠ Podivín
Z. Nosek – ZŠ Podivín (11. místo – kraj)
M. Kovařík – ZŠ Podivín (14. místo – kraj)

M ě s t s k á k n i h ov n a P o d i v í n
Knižní novinky
Zlaté ruce, Širší souvislosti, Směřovat výš /Carson Ben/ – životopisný příběh o renomovaném neurochirurgovi, který na vrchol své kariéry
vyšplhal z údolí černošského ghetta a z prostředí neúplné rodiny.
Fenomén Kohout /Kosatík Pavel/ – kniha o životních peripetiích Pavla
Kohouta vznikla na základě osobního archivu vedeného od r. 1945.
Mlynáři od Babic /Navara Luděk/ – nová fakta o osudovém dramatu
padesátých let.
Madagaskar, Japonsko, Altiplano /Vacek Jiří/ – cestování na kole.
Ranč u dědečka, Rozbité štěstí, Duhový most /Keleová Vasilková
Táňa/ – romány pro ženy ze současnosti.
Písky času, Dědictví minulosti, Šepoty v písku, Vzdálené hlasy /Erskinová Barbara/ – historické romány.
Skála, Dravec, Neviňátko – detektivní romány
Medové příběhy, Smysly zvířat – naučné knihy pro děti
Nejlepší hry venku pro malé i velké, Hry v místnosti pro malé i velké
Skrze prostor a čas /Buttlar, Johannes/ – záhady
Hana Ocelíková

Z činnosti Svazu tělesně postižených,
místní organizace Podivín
Stalo se již pravidlem, že naše místní organizace koná členskou schůzi v měsíci
březnu. Letos to byla volební členská schůze konaná dne 23. března za účasti 110
členů. Výbor byl zvolen beze změn. Po programu dostali účastníci malé občerstvení a
tradičně bylo připraveno „kolo štěstí“ - kde jsou losovány dárky přinesené členy. Bývá to
veselá tečka za členskou schůzí. Zvláště když si šťastní výherci odnášejí i několik cen.
25. března jelo 38 členů do termálních lázní Mošoň. V dubnu byl tento
zájezd zrušen pro nedostatek zájemců.
Od 7. do 12. dubna byl uskutečněn rekondiční pobyt, tentokrát na Slovensku v Piešťanech v hotelu „Odevák“. Tohoto rekondičního pobytu se zúčastnilo 31 osob.
3. května navštívilo 47 účastníků v rámci soutěžní Divadelní sešlosti
představení „Revizor“ v Boleradicích. Představení bylo sehráno divadelním
souborem z Boleradic.
V neděli 12. května se ve 14 hodin uskutečnilo posezení ke Dni matek.
I přes deštivé počasí sledovalo v sále Besedního domu velmi pěkné vystoupení dětí z mateřské školy pod vedením jejich učitelek pí Mileny Kynické a
Hany Hrabalové 99 našich členek. K poslechu i k tanci zahráli pánové Karel
Hájek a Miroslav Pospíšil. Pro všechny bylo připraveno i malé pohoštění.
20. května se opět uskutečnil zájezd do termálních lázní Mošoň za účasti 41 osob. Další zájezd je plánován na 17. června.
25. června připravujeme zájezd do Kroměříže a po prázdninách 28. září
zájezd do Mahenova divadla v Brně na divadelní hru „Králova řeč“.
O dalších akcích vás budeme postupně informovat.
Poznámka: Novou vývěsní skříňku na informace pro členy zadal do výroby Rybářský svaz včetně její instalace, aby byly obě stejné. Doufáme, že
se brzy dočkáme. Skříňka bude umístěna na původním místě.
Výbor Svazu tělesně postižených, m.o. Podivín.

Několik poznatků z letošního
rekondičního pobytu.
Od 7. do 12. dubna byl uskutečněn rekondiční pobyt seniorů, tentokrát
na Slovensku v lázeňském městě Piešťany v hotelu Odevák. Účastnilo se
31 seniorů.
Odjezd na rekondici byl celkem nezvyklý, a to v neděli odpoledne autobusem, který pro nás přijel z Piešťan. Cesta tentokrát nebyla dlouhá.
Po příjezdu a po mírně chaotickém přidělování pokojů dál už vše probíhalo
dobře. Byli jsme ubytováni v jedenácti dvoulůžkových pokojích v hlavní budově a
třech třílůžkových pokojích ve vedlejší budově. Oboje bydlení bylo velmi pěkné.
Hned po zabydlení všech účastníků probíhaly lékařské prohlídky s doporučením jednotlivých lékařských procedur. Každý účastník měl již v ceně
pobytu šest procedur. Další procedury bylo možno přikoupit.
Snídaně byla podávána v rozmezí od 7 do 9 hodin formou švédských
stolů. Bylo možno vybírat z velkého množství jídel. Oběd byl připravován
jen pro naši skupinu, většina hostů měla polopenzi. Večeře byla podávána
rovněž formou švédských stolů od 18 do 20 hodin.
První večer nás přivítal ředitel hotelu přípitkem a celý večer nás provázel
klavírista náladovou hudbou.
Další den odpoledne pro nás byla připravena prohlídka lázeňského města Piešťan. Do města jsme byli odvezeni hotelovým mikrobusem, protože
hotel Odevák stojí na okraji Piešťan v přírodě, na břehu řeky Váh blízko
vodní nádrže Slňava. S historií i současným životem v lázních nás seznámil
průvodce - zaměstnanec hotelu. Prohlídka byla ukončena zastávkou ve výrobně lázeňských oplatků. Každý dostal jeden, ještě teplý, oplatek zdarma a
potom si mohl koupit z velké nabídky oplatky domů.
10. dubna, tedy třetí den odpoledne byl pro nás připraven autobusový
zájezd do Topolčianek a Nitry. Opět s námi jel náš průvodce, který nás celou cestu seznamoval s okolní krajinou a vyprávěl různé zajímavosti. Na
první zastávce v Topolčiankách jsme si prohlédli letní sídlo našeho prvního
prezidenta T. G. Masaryka. Tento zámek si pan prezident vybral pro jeho
překrásné okolí a také klidné prostředí. Rád tam jezdíval v letních měsících
odpočívat, ale i pracovat. Zámek Topolčianky nabízí k nahlédnutí historické
pokoje i předměty, které panu prezidentovi sloužily. Nachází se zde i původní mosazná postel, na které pan prezident spával.
Na zpáteční cestě z Topolčianek jsme se ještě zastavili v historickém
městě Nitře, kde nás velmi poutavě průvodce seznámil s dějinami města.
Prohlédli jsme si starobylou nitranskou katedrálu - Baziliku sv. Emeráma - v
chrámu, jehož počátky sahaly až do časů cyrilometodějské misie. Slovanská historie Nitry začíná už v 5. století. Všem se tento zájezd velmi líbil.
Ještě tento den po večeři nás navštívil krojový pár s harmonikou. Zpívali slovenské i známé moravské písničky a brzy s nimi zpívala i velká část
hostů. Byla výborná nálada a ani se nám nechtělo odcházet. Velice mile nás
překvapilo i potěšilo, když vedoucí hotelu přišel naší účastnici paní Elišce
popřát k jejím narozeninám a předal jí malý dortík.
Po celý rekondiční pobyt bylo možné chodit na procházky po blízkém
okolí a po břehu řeky Váh byla příjemná procházka až do Piešťan.
Jako další překvapení pro nás v hotelu připravili „Palačinkové odpoledne“ s posezením u dobré kávy a každý si mohl podle své chuti vybrat palačinku, a to se šlehačkou, čokoládou a různým ovocem - výborné.
Poslední den po snídani jsme měli dopoledne dosti času na zabalení
věcí a ještě malou procházkou jsme se rozloučili s pobytem.
Ve 14:30 hodin jsme odjížděli autobusem zajištěným vedením hotelu domů.
Věřím, že se všem rekondiční pobyt v Piešťanech líbil a že byli spokojeni.
Za všechny účastníky J. Vondráčková
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Tradice volejbalu v Podivíně.
Jako pamětník tradice
podivínského volejbalu mám
vzpomínky i na starší generaci hráčů. Tito se většinou
rekrutovali z členů Sokola
Podivín. Volejbal se hrál na
hřišti v Besedním domě na
dvoře Sokola Podivín (vedle hřbitovní zdi) a v letním
období na koupališti Sokola
Podivín u Dyje. Hrával se ve
volných chvílích po práci, po
vyučování a také se hrály turnaje a soutěže na oblastní úrovni.
Byli to tito hráči:
Johan Zemek, Fana Viskot, Laďa Sedmidubský, Mirko Huleja, Milek Forejtník, Laďa Švestka, Luboš Švestka, Milan Ocelík, Luděk Kališ, Julek Báner,
Laďa Kraus, Milan Rak, Jarda Dostál, Jenda Ondrák, Ruda Pochylý, Milan
Kvapil, Zdeněk Čára Švestka, Ota Pospíšil, Ivan Kratochvíl, Jirka Florus, Pavel Bartaušic, Jindra Sedláček a nejmladší z naší generace Boris Ustohal.
V období výstavby fotbalového hřiště na novém stadionu jsme vedle nového travnatého fotbalového hřiště postavili brigádnicky dvě nová antuková hřiště, na nichž se
při slavnostním otevření sešla volejbalová mužstva z okolí a hrál se velký turnaj.
Dle pamětní fotograﬁe se turnaje vedle mladšího družstva zúčastnili v té
době již senioři ve složení zleva:
Milan Kvapil, Zdeněk Čára Švestka, Jenda Ondrák, Ota Pospíšil, Luboš
Švestka, Jirka Florus,
Jarda Dostál, Jindra Sedláček a Pavel Bartaušic.
Milan Kvapil

Traktoriáda Podivínský mazec
Tak nazvali pořadatelé Domácí traktory klub Podivín akci, která se uskuteční v sobotu 27. července 2013 na Panském kopci.
Druhý ročník srazu a závodů (po celé republice tolik oblíbených traktoriád) podomácky vyrobených traktorů se kvapem blíží. Pozorní diváci a obdivovatelé nenajdou na akci dva stejné stroje, protože každý stroj je originál.
Akce začíná srazem traktorů na Masarykově náměstí (v 10:00 až
11:00hod.). V jedenáct hodin vyjedou účastníci na spanilou jízdu Podivínem.
Trasa vede ulicí Pod Branou, následuje Úlehlova, Bratislavská, Revoluční,
Sokolská, Palackého a ze Štefanikove na bývalou střelnici.
Trojúhelníkový palouček před mostem u Svodnice se promění na pár
hodin v Depo – parkoviště všech strojů. Součástí akce je také ukázka a předvedení historických a supermoderních traktorů poslední generace.
Závodiště dozná oproti loňskému roku také několika změn. Pro zpestření a
atraktivnost bude trať připravena tak, aby kladla vyšší nároky na obsluhy posádek a
ty musely vynaložit více úsilí a řidičského umu k dosažení co nejlepšího výsledku.
Na své si přijdou i diváci. Ke spatření budou zajímavé a napínavé situace na trati,
kde se řidiči budou muset po svém vypořádat se všemi nástrahami a překážkami.
Pestrý program závodu je připraven na čtyři soutěžní disciplíny. Jízda
v terénu na čas, nejrychlejší a nejpomalejší traktor a couvání. Pro objektivitu
budou stroje rozděleny do tří kategorií: domácí traktory benzín a diesel, tovární malotraktory. Diváckou soutěží bude pití kofoly a piva na čas.
Zázemí akce je umístěno tak jako v loňském roce na bývalém cvičišti, kterému bude vévodit velký party stan na občerstvení. Pro děti budou
nachystány zábavné atrakce; nafukovací skluzavka či hrad a také skákací
trampolína. Závody začínají ve 12:00 hod.
Těšíme se na vaši účast.
Za kolektiv pořadatelů
Rostislav Svačina

Poděkování členů MS Podivín
Vážení spoluobčané, majitelé a uživatelé zemědělské půdy v katastru
města Podivína.
Dovolte, abychom Vám touto cestou poděkovali za Vaši podporu, kterou jste nám vyjádřili svým souhlasem na pronájem vlastnických pozemků
k výkonu práva myslivosti. S Vaší pomocí a podporou je nám dopřáno
pokračovat v práci i činnosti.
Podmínky nového nájmu pro myslivecké sdružení nebyly vůbec příznivé. Několik „progresivních“ členů MS chtělo získat užívání honitby k
soukromým účelům. Jsme rádi, že se jejich záměr nepodařil uskutečnit a
dosavadní myslivecké sdružení zůstává i nadále ve stejné podobě.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili.
Rádi Vás přivítáme na tzv. Pytlácké noci, která se bude konat dne
29. 6. 2013 na Myslivecké chatě v Podivíně.
Těšíme se na Vaši účast
za MS Podivín Ing. Kadrnka
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Zprávička z fotbalového potěru
Slavoje Podivín
Jako každoročně si dovolím napsat pár řádků o nejmenších fotbalistech Slavoje Podivín. Stav jedenatřiceti hráčů nás donutil rozdělit kluky a děvčata do
skupin - školička, mladší přípravka a starší přípravka. Poslední dvě jmenované
skupiny se účastní pravidelně mistrovské soutěže okresního přeboru základen.
Jak už si nejeden fanoušek všiml, chybí u této kategorie tabulka výsledků. Důvodem je, aby mužstva hrála se všemi hráči, a ne, aby příležitost dostávali jen ti
nejlepší. Má to dvě stránky pohledu, a to hráče, kterému trochu chybí motivace,
a trenéra, který může zapojit do hry každičkého i toho méně nadaného špunta,
který se teprve fotbal učí mít rád. Toto je poslání nás trenérů, protože jak už po
pár letech zkušeností vím, málokteré dítko se rozhodne samo, že chce hrát fotbal. Je to spíše rozhodnutí rodičů. Tady ovšem musí rodiče za svoje rozhodnutí
částečně převzít odpovědnost tím, že toho svého synka/dcerku podporuje na
každém zápase a občas se zúčastní i tréninku, aby viděl, co se zrovna naučilo a
co, maminko a tatínku, už dokážu. V této věci píši rodičům velikánskou jedničku.
Jste zase ta skupinka nadšenců, kde je vidět, že o dítka máte velký zájem!!
Samozřejmě, že se čeká i od vedení přípravky, co můžeme nabídnout. Proč
si má klučina nebo holčička při dnešním velkém výběru sportovních kroužků v
našem krásném královském městečku zvolit právě fotbal? Myslím, že kvalita
práce trenérů je jednou z možných odpovědí. V té se pohybují krom mé osoby
i Jarek Švec, nově Petr Opluštil a Pavel Řezáč. První dva jmenovaní, Jarek s
Petrem, a já máme na starosti školičku, mladší přípravku a starší přípravku.
Nedávno se k nám přidal Pavel Řezáč, který se bude věnovat brankářským
tréninkům. Zde je právě toto rozdělení dětí do skupin dosti důležité.
Školička - naučit dítko mít rádo sportovní aktivitu. Zde se zaměřujeme na všestrannou pohybovost různými soutěžemi. A vzít sportovní trénink jako zábavu, že kulatý
nesmysl (míč) je někdy věc záludná a ne vždy nás poslouchá. S touto skupinkou
dětí nám pomáhají děvčata Bára Stojkovičová, Mirka Švecová a Áďa Míková.
Mladší přípravka - tady se už malý človíček opravdu učí s míčem pracovat.
Jak se říká lidově - já a můj míč. To jde nakonec vidět v zápase, kde se
nehraje ještě na kolektivní hru, ale na to, co v tom dítku opravdu je a kam je
schopno s míčem dojít.
Starší přípravka - zde je fotbal brán již vážněji, přesto ho bereme formou
hry. Učíme v dítěti rozvíjet jeho herní činnost, zdokonalovat ovládání míče a
hlavním úkolem je, že fotbal je kolektivní hrou. Takže ti tak zvaní „jájisti“ jsou
trenérem i občas okřiknuti.
Během sezóny se nám podařilo navštívit prvoligovou Zbrojovku Brno,
pohovořit si s jejími hráči, s panem trenérem Čuhelem a nahlédnout do toho
světa většího fotbalu a tím otevřít prckovi obzor, kam až to svojí pílí může
dotáhnout. Samozřejmě, že přednost má škola a učení!!
Odreagovat děti od tréninkových dnů a někdy těžkých zápasů se snažíme
různými turnaji. Zde je nám hodně nápomocno město Podivín a jeho vedení.
Díky němu se nám daří realizovat dva turnaje ročně.
Fotbalový turnaj základen o putovní pohár města Podivína - tento turnaj
změnil před rokem název z Fotbalového turnaje základen na současný název,
který je poděkováním městu Podivín, které do nás vkládá nemalou ﬁnanční
částku, ale je i velkou podporou pro sportovní akce naší základny. Turnaj má
své dobré jméno nejen v okrese Břeclav i na Znojemsku, ale teď nově se
nám přihlásil i tým ze slovenského městečka Moravský Svätý Ján. Koná se
na závěr sezóny v měsíci červnu a je zároveň rozloučením s odcházejícími
fotbalisty základny. Nově má svůj vlastní znak a město Podivín je hlavním
organizátorem této akce, jakož i turnaje následujícího.
Dušičkový turnaj - jeho název je odvozen od termínu konání. Je brán jako tak
zvaný srandamač a spojuje školu, rodiče a klub do společné věci. Zahrát si fotbal jen tak pro zdraví a zábavu a vidět mamču nebo tátu hrát proti svému dítku.
Zde není vítězů ani poražených, je to prostě den pro všechny. Svou popularitou
se stává už čtvrtým rokem stále více navštěvovaným a je i více zájemců ze
strany rodičů. Podpory se nám dostává nejen od města, ale i od pana ředitele
ZŠ Mgr. Miroslava Cagáška, který nám zajišťuje zázemí, hřiště, kuchyňku pro
občerstvení a další věci s turnajem spojené. Velké díky Vám, pane řediteli!!!
Všem, co nám pomáhají tyto turnaje organizovat, za vedení přípravky DĚKUJI. Nebýt Vás, určitě by bylo dost těžké jakoukoliv akci uskutečnit. Musím
jmenovitě poděkovat panu starostovi Machovskému, který nám vždy vyšel
vstříc a v hodně věcech pomohl.
Poděkování patří i vedení Slavoje Podivín oddílu kopané za podporu, kterou
nám dáváte, a že nám necháváte prostor k realizování našich plánů a materiální
zajištění. Rodičům za podporu fanouškovskou. A nesmím zapomenout na (kamarády) trenéry přípravky Jarka a Petra. ,,Chlapi, já vím, že občas je se mnou
těžké vyjít. Ta moje nátura puntičkářská a paličatá dělá někdy seky, ale věřte,
že vždy zatím je jen jedno, úcta k Vám a Vaší práci s přípravkou. Nebýt Vás,
nedokázal bych nic z výše uvedeného sám. A když to občas zajiskří, vždy za tím
stojí pouze jedno, dát do toho, co děláme smysl, a že nám jde především o ty
špunty!!“ Pavlu Řezáčovi, který s námi teprve začíná, ať vydrží co nejdéle!
Mé rodině! Která mi nechává prostor pro fotbal. I když několik roků neví,
co je dovolená, protože sezóna začíná v polovině srpna a měsíc před tím
musím nachystat plány tréninků a příprav na ni.
Na závěr bych se chtěl vrátit k našim svěřencům. Vy, co odcházíte z
přípravky do žáků, hrajte fotbal pro radost a přeji Vám mnoho fotbalových
úspěchů, ať se Vám daří.
Vzpomínejte na přípravku jen v dobrém.
Pavel Stojkovič - trenér základny
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Červen – měsíc myslivosti

Sokol Podivín
Dne 30. Března 2013 proběhlo natáčení dokumentu Příjezd T. G. Masaryka do Prahy Wilsonova nádraží (21. 12. 1918) patřící pod osmidílný televizní
cyklus České století pod taktovkou Roberta Sedláčka. Točilo se od 9 hodin
ráno asi do 18 hodin večer s hodinovou pauzou a zúčastnilo se ho na 300
komparzistů, z čehož asi desetinu
tvořili sokolové z celé republiky,
ponejvíce ale byli zastoupeni z
Pardubicka. Z župy slovácké jsem
se natáčení zúčastnil pouze já a
bratr sokol od Veselí nad Moravou. Dále se natáčení zúčastnili
legionáři, skauti, komparzisté v
lidových krojích a komparzisté v
dobovém civilním oblečení.
Natáčení bylo pro mne krásným, nezapomenutelným zážitkem. Příjemnou atmosféru natáčení trochu znepříjemnilo jen
chladné počasí. Myslím, že všichni členové, tedy jak komparzisté,
tak i televizní štáb, si natáčení
užili.
Bratr František Trecha, místostarosta Sokol Podivín
V Podivíně 3. 5. 2013

MRS MO Podivín
Výsledky závodů 2013
Dospělácké rybářské závody 11.5.2013
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo

Radek Křivánek (MO Podivín) = kapr 73cm/6,5kg
David Vymazal = součet mír. kaprů 573cm
Richard Franc (MO Podivín) = součet mír. kaprů 459cm
Zeman = součet mír. kaprů 297cm
Josef Janulík (MO Podivín) = součet mír. kaprů 252cm
Petr Juráš = úhoř 57cm
Petr Hrozek (MO Podivín) = součet kusů všech ulovených ryb

Celkem účastníků: 89 (37 z MO Podivín a 52 z jiných MO)
Kapr celkem: 98 ks
Ostatní ryba celkem: 14 ks
Úhoř celkem: 14 ks
Uloveno celkem: 126 ks ryb

Dětské rybářské závody 12.5.2013
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo

Lukáš Brichta (MO Rakvice) = kapr 60cm/3,48kg
Petra Konečná (MO Rakvice) = součet mír. kaprů 237cm
Jiří Savara (MO Podivín) = součet mír. kaprů 204cm
Magdalena Švecová (MO Podivín) = součet mír. kaprů 168cm
Lukáš Švec (MO Podivín) = součet mír. kaprů 161cm
Kamil Píša (MO Rakvice) = úhoř 53cm
Michal Peka (MO Podivín) = součet kusů všech ulovených ryb

Celkem účastníků: 48
Kapr celkem: 61 ks
Úhoř celkem: 5 ks

Ostatní ryba celkem: 23 ks
Uloveno celkem: 89 ks ryb

Červen je měsícem myslivosti a ochrany přírody. V honitbách se vyskytuje mnoho mláďat, a to nejen zvěře drobné, ale také ostatních volně žijících
živočichů. Právě v této době vznikají citelné škody na zvěři vlivem predátorů,
toulavých psů a koček, nebo také hospodářskými činnostmi člověka.
Proto se členové mysliveckého sdružení na Vás obrací s prosbou o spolupráci vedoucí k minimalizaci ztrát na zvěři. Pokusme se společně zajistit
dostatečný klid v honitbě alespoň v tomto kritickém období. Máme na mysli
hlavně omezení volně pobíhajících psů v honitbě.
Děkujeme za spolupráci

Podivínští siloví trojbojaři
v srbské Kněževaci
Zastupitelé města Podivína na svém posledním zasedání schválili ﬁnanční podporu TJ Sokolu Podivín, pod jehož křídly působí Laďa Svoboda se svými svěřenci. Jejich minivýprava se s výborným výsledkem vrátila z mistrovství
Evropy v silovém trojboji, které se konalo v
téměř tisíc kilometrů vzdáleném srbském
městě Kněževac. Po pětidenním pobytu a
zápolení přivezl domů Vladimír Svoboda s
Romanem Dobešem a Lukášem Vašíčkem
pět zlatých a jednu stříbrnou medaili.
Mimo medaile si naši borci přivezli i
nepříjemné zkušenosti spojené s nesportovním chováním domácích závodníků i diváků. To je ovšem neodradí od další cesty,
která povede do maďarského Egeru. Tam
se v září koná mistrovství světa v silovém
trojboji, na které se celá podivínská trojice
podívá.
Město si je plně vědomo, že za takovými výkony, jakými se borci z Podivína
nejen v srbské Kněževaci prezentují, nestojí jenom peníze. Je to především
osobní zaujetí a spousta dřiny. Za to jim patří dík a přání dalších úspěchů na
celosvětovém zápolení, tentokrát v bližším Maďarsku.

Golemova ruka
V sobotu 2. února proběhla nejznámější soutěž v přetláčení rukou v České republice mezinárodní „Golemova ruka“. Změřit síly se zahraniční konkurencí si nenechala ujít celá česká špička.
Krátká vzdálenost místa soutěže přilákala z regionu a blízkého okolí relativně mnoho závodníků z oddílu Tvrdonic, Kostic, domácích Dubňan, Hluku i
jedenáctičlenný silný tým Sokola Podivín.
Také zahraniční účast na 16. ročníku slavné „Golemky“ byla letos velmi
slušná, když přicestovali závodníci ze sedmi zemí Evropy: Belgie, Polska,
Rakouska, Maďarska, Bulharska, Slovenska a domácí České republiky.
Prosadit se mezi touto konkurencí bylo velmi těžké, přesto se to podařilo
nejlépe podivínským pákařům, kteří jak v juniorské (do 18 let), tak seniorské
soutěži získali nejvíce medailí a bodů ze všech přítomných oddílů a klubů.
Podivínským, ale také českým pákařům pomohlo v hodnocení nejvíce trio
bratří Rostislava, Robina a Radka Svačinových, kteří drtili soupeře jednoho
za druhým a povinně si všichni připsali vítězství…
V hodnocení národů zvítězila Česká republika před Slovenskem a Maďarskem.
Výsledky junioři a juniorky:
do 65 kg
František Polák 2. a 3. místo
do 75 kg
Kamil Kupka 2 x 2. místo
do 55 kg
Adriana Slámová 2 x 3. místo
Michala Jandová 2 x 4. místo
nad 55 kg
Denisa Kupková 1. a 2. místo
Věra Mikulcová 1. a 3. místo
Darina Kupková 2. a 3. místo
Senioři :
do 65 kg
do 75 kg
do 95 kg

Lukáš Dorazil 3. a 4. místo
Robin Svačina 1. a 4. místo
Michal Zapletal 5. a 6. místo
Rostislav Svačina 1. a 2. místo
Radek Svačina 1. a 3. místo
Rostislav Svačina
vedoucí oddílu

Pozvánka na rybářské závody v roce 2013:

Noční rybářské závody
5. 7. 19:00
6. 7. 10:00

Prázdninový rybářský seriál
12. 7. - 14. 7., 19. 7. – 21. 7., 9. 8. – 11. 8., 16. 8. – 18. 8.
Výbor MO Podivín
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UKLIDÍM VÁŠ BYT, ČI RODINNÝ DŮM... 606 319 644
Koupím 4ks beton.panelů-i poškozené, lehčí /např.stropní/
- Š do125cm, D do 300cm, V do 10cm.
Na parkování os.auta - Podivín. Děkuji Veselý, 604971246
Koupím byt 3+1 nebo 3+kk v Podivíně, cena cca 800.000,- Kč
k jednání. Nejsem RK. Volejte prosím na tel. 603 937 563.

Úvěry na bydlení
Máte zájem
o přeúvěrování stávajícího úvěru
nebo hypotéky? Chcete stavět nebo
modernizovat své bydlení?
Chcete kupovat byt nebo rodinný
dům? Nabízím Vám individuální
pomoc při výběru řešení Vašeho
bydlení. Všechny nabídky jsou
připravovány individuálně a
ZDARMA.
Osobní jednání přímo u klienta doma.
Finanční poradce Igor Kahánek,
tel.: 608 776 618
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