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KROJOVANÉ HODY
A HODKY 2016
Podivínská krojovaná chasa a stárci si Vás dovolují srdečně pozvat
na tradiční krojované hody a hodky, které se uskuteční ve dnech

2. - 3. 7. 2016 a 9. 7. 2016.
1. Stárkovský pár: Tereza Kršková a Ján Koch
2. Stárkovský pár: Veronika Stará a Petr Spěváček
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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. IX ze dne 12.05. 2016
Zastupitelstvo města na svém zasedání
projednalo a schválilo následující body:
1. Zastupitelstvo města schválilo zahájení
prací na Projektu vytvoření územního
systému ekologické stability: zpracování biologického posouzení lokality
a vypracování studie, které budou následně použity jako součást žádosti
o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí - osa 4.3.
2. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
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ace ve výši Kč 35.000,- pro
BILICULUM, zz.ú.,
ú se sídlem: Růžová
561/1, 692 01 Mikulov, IČ: 26641046,
zastoupené Petrem Maláskem, ředitelem. Zastupitelstvo města schválilo
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín
č. 10/2016 s ústavem BILICULUM, z.ú.,
se sídlem: Růžová 561/1, 692 01 Mikulov, IČ: 26641046, zastoupeným Petrem Maláskem, ředitelem ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace
z rozpočtu města Podivína za účelem
úhrady provozních nákladů příjemce.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
9. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 60.000,- pro spolek Spolek Chasa Podivín, se sídlem: Ry2

báře 906/9, 691 45 Podivín, IČ: 228 76
235, zastoupený: Jiřím Rotterem, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo
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č. 11/2016 se spolkem Spolek Chasa
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45 Podivín, IČ: 228 76 235, zastoupený:
Jiřím Rotterem, předsedou ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace
z rozpočtu města Podivína za účelem
úhrady provozních nákladů příjemce
příjemce.
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smlouvy starostu města.
15. Zastupitelstvo města zamítlo zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1051
v k.ú. Podivín.
16. Zastupitelstvo města zamítlo zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1476
v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí žádost o prodej pozemků p.č. 1475 a 1476 v k.ú. Podivín
s tím, že před vlastním zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 1475 v k.ú.
Podivín proběhne jednání se stávajíPodivínský zpravodaj
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cím nájemcem o ukončení smluvního
vztahu s ohledem na zemědělskou činnost, kterou na pozemku vykonává.
17. Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. OM
4 81 16, AC 035925/16/OM týkající se
stavby „Podivín, Palackého – veřejné
osvětlení“ na pozemku p.č. 1496/1
v k.ú. Podivín s Jihomoravským krajem, zastoupeným Ing. Petrem Benešem, vedoucím odboru majetkového
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KrÚ JMK, se sídlem Žerotínovo nám.
449/3, 601 82 Brno, IČ : 70888337, DIČ:
CZ70888337. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
18. Zastupitelstvo města projednalo
a schválilo obecně závaznou vyhlášku
města Podivína č. 1/2016 o vymezení
doby pro konání veřejných hudebních
produkcí.
19. Zastupitelstvo města zamítlo koupi

XLVI. ročník

pozemku p.č. 745/5 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 186 m2
v k.ú. Podivín od paní Jany Nedomové
za prodejní cenu Kč 500,-/m2.
20. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí, projednalo a schválilo závěrečnou
zprávu finančního výboru za rok 2015.
21. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
záměr rezignace Mgr. Kristýny Vaňkové
na funkci člena zastupitele města Podivína.

MĚSTSKÁ HALA
Po čtyřiceti letech od kolaudace stavby Městské haly (dříve víceúčelové sportovní a kulturní zařízení), po řadě oprav,
z nichž nejvýznamnějšími byly rekonstrukce střechy, moderni-

INVESTICE 2016
Byla dokončena restaurace nástěnné
malby v prvním patře ZŠ Podivín, která
pochází z roku 1923 a na níž od onoho
roku neproběhly odborné opravy. Pokud
jimi tedy nemíníme opravy hranic z období před a po II. světové válce. Touto
akcí se zabývá samostatný článek na jiném místě zpravodaje.
V současné době probíhají závěrečné
práce na rekonstrukci Spolkového domu
(dříve Kovomat) na ulici Palackého.
V průběhu prázdninových měsíců bude
dokončena vnitřní výbava domu. Slavnostní otevření plánuje město na brzký
podzimní čas. Podrobná informace bude
poskytnuta v zářijovém zpravodaji.
Bylo ukončeno výběrové řízení na
stavbu komunikace Dolní Valy II – první
větev od ulice Radniční vlevo k vozovce
ulice U Mlýna a druhá od Radniční vpraPodivínský zpravodaj

zace kotelny, oprava části šaten a klubových místností v prvním
patře budovy, rekonstrukce sociálních zařízení a obou parketových podlah v malém i velkém sále, zateplení oken těchto sálů
a v neposlední řadě obnova restaurace Sport, došlo letos k úplnému kolapsu vnitřní i venkovní kanalizace.
Postupným monitoringem, který se provádí formou kamerových zkoušek, docházíme na závady, které způsobují neodtékání jak vody, tak i všeho ostatního ze sociálních zařízení té
části haly a kuchyně restaurace Sport, které nebyly již rekonstruovány.
V čase vydání tohoto zpravodaje budou odstraněny závady
na zařízeních pro dámy a pány v restauraci a snad se najde nějaký vhodný termín pro hlavní opravu a to kanalizace z kuchyně,
která, zdá se, způsobuje ten největší problém.
Hledání vhodného termínu je velmi složité, protože jak v restauraci, tak na hale a pochopitelně i v prostorách terasy a samotného hodového sóla jsou, nebo budou probíhat různé společenské a kulturní akce.
Tuto informaci poskytuji hlavně z toho důvodu, že pravděpodobnost uzavření jak haly, tak i kuchyně restaurace Sport je
více než velká.
Stanislav Machovský, starosta

vo směrem k Habánovu. Vítězem výběrového řízení a dodavatelem díla budou
Inženýrské stavby Hodonín. Hodnota
stavby je jeden milion korun. Současně s vozovkou bude provedeno veřejné
osvětlení v hodnotě 150 tisíc Kč.
Opěrná stěna v zatáčce u bývalého
„Bánerova mlýna“, která budovu staticky zajišťovala a bude zajišťovat i nadále,
byla nově zrekonstruována firmou SASTA
Brno za 602 tisíce Kč.
Vítězem výběrového řízení na akci
„chodníky Úlehlova“ se stala firmy VHS
Břeclav. Chodníky město plánuje vybudovat v průběhu prázdnin, kdy je frekvence provozu na nich nízká. Vzhledem
k „dobře vysoutěžené“ ceně zakázky na
Úlehlovu bude zrekonstruován i chodník
ul. Zborovská. Radě města předložím návrh na úpravu zelených ploch, případně
na instalaci odstavných pruhů. Hodno-

ta obou akcí, Úlehlovy i Zborovské, činí
2,1 milionu Kč.
Chodníky od prodejny COOP Jednota
Komenského po Rybáře nebyly zastupitelstvem schváleny vzhledem k nezískání
dotace a provázanosti akce s rekonstrukcí náměstí. Žádost o dotaci /celkem 5 milionů korun/ připravujeme na rok 2017.
V té době by měl být hotov i projekt na
náměstí, a akci by tedy nemělo stát nic
v cestě.
Z projektů probíhá akce Cyklostezka Podivín – Lednice, závislá na novém
územním plánu města Podivína. Obnoven bude projekt na komunikaci Hřbitovní, který byl po volbách 2014 pozastaven.
Aktualizací projde projekt Staré radnice
a hasičky, u nějž se opakuje situace z projektu ulice Hřbitovní, tedy pozastavení.
Stanislav Machovský
starosta
3
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VÝSTAVA VÍN 2016

ŽIVÉ PLOTY

Město PODIVÍN a Sdružení vinařů PODIVÍN uspořádalo
27. března 2016 v prostorách Městské haly XXV. Výstavu
vín. Vystavovatelé z 31 obcí blízkého i vzdáleného okolí
předvedli výsledky svého vinařského umění v celkovém
počtu 657 vzorků. Znalecká komise vybrala z tohoto
množství tato vína:

Vážení občané,
obracím se na vás s žádostí o spolupráci. Město si vysoce cení
občanů, kteří i přes to, že je povinností města se starat o veřejnou zeleň, městu pomáhají a starají se o předzahrádky před svým domem.
Zkrátka zkrášlují veřejné prostranství.
Záhony květin a jiné zeleně, pěkně a vkusně upravené, pečlivě
střižený trávník jsou vizitkou každého majitele přilehlého domu.
Město nemá dost prostředků, aby udržovalo před každým domem
květinovou zahradu, pravidelně stříhalo keře a stromy. Lépe je využít veřejných peněz jinak, a to např. výstavbou chodníků a vozovek.
Bohužel jsou mezi námi i občané, kteří si před domem vysazují
dřeviny, či živé ploty, o které se posléze nestarají. Nebo i když se starají, nechají uvedené dřeviny přerůstat a ty pak cloní v křižovatkách
a jsou nebezpečné pro všechny. Obzvláště pro malé děti, které jsou
svým vzrůstem menší než živý plot u vozovky, kde přecházejí.
Městská rada na doporučení dopravní komise se tudíž rozhodla,
že nechá tyto dřeviny (hlavně živé ploty) na všech křižovatkách ve
městě odstranit.
V případě, že občané mají zájem si tyto živé ploty ponechat,
předpokládáme, že se o ně budou starat a pravidelně je stříhat.
Maximální stanovená výška živého plotu je 90 cm. Tato výška
vychází z průměrné výšky postavy dítěte mezi 6-7 lety, která je cca
117-122 cm. Tedy aby bylo toto dítě vidět, když přechází vozovku.
V případě, že nebudou tyto ploty odpovídat uvedeným parametrům, nechá je město trvale odstranit.
Totéž se týká zasahování zeleně do vozovek, cest a chodníků.
A pochopitelně i průchodné výšky stromů. Pokud si to zajistí občané sami, město to pochopitelně přivítá. Pokud ovšem nebudou mít
občané zájem, budeme muset nechat úpravy provést radikálněji,
abychom je nemuseli co týden či čtrnáct dnů opakovat.
Děkuji za spolupráci a doufám, že společně dosáhneme toho, že
bude naše město nejen krásné, ale i bezpečné.
Martin Rybka,
radní města Podivína

Nejlépe hodnocené víno bílé
Petr ZAPLETAL, Velké Bílovice 118, Veltlínské zelené, 2015
Nejlépe hodnocené víno červené
Mojmír BAROŇ, Lednice, Cabernet Sauvignon, 2015
Nejlépe hodnocené víno Města Podivína
Víno MILDNER, Podivín, Zweigeltrebe-rosé, 2015
Nejlépe hodnocená kolekce vín
Vinařství u Sv. Martina, Velké Bílovice
Všem vinařům (i těm, kteří nedosáhli oněch výše
uvedených met) blahopřejem a děkujeme za jejich práci
a účast na výstavách v Podivíně.
Jedinou vadou na kráse letošní výstavy byl všudypřítomný kanalizačné odér. Bohužel právě v okamžiku jejího
konání se projevila havárie čtyřicet let starých odpadů.
Některým vínům to pomohlo a některým zas ne. Příští rok
se již s tímto problémem nesetkáme, protože kanalizace
bude opravena. Nesetkáme se však také na výstavě, protože májové mrazíky většinu vinohradů řádně probraly.
Stanislav Machovský
Jednatel Sdružení vinařů

PODĚKOVÁNÍ II
Po sedmi letech dochází znovu ke změně na postu
šéfredaktorky Podivínského zpravodaje. Po vzájemné
dohodě mezi Vendulou Sedláčkovou a Mgr. Kristýnou
Řezáčovou (Švestkovou) se funkce šéfredaktorky zpravodaje ujímá jmenovaná Kristýna.
Vendule děkuji za dlouholetou redakční činnost (neměla to s dopisovateli, se starostou i s tiskárnami lehké,
to mi věřte) a Kristýně přeji, aby se to nelehké proměnilo
ve snadné. A aby vydržela alespoň jako ta Vendula.
I když já jí slibuji, že na ni budu „tlačit“ stejně jako na
předchozí šéfredaktorky.
Stanislav Machovský
člen redakční rady

VÝZVA
V letošním roce budeme v sobotu 3.12.2016 pořádat Mikulášský jarmark. Případní zájemci o prodej jakýchkoliv ručních výrobků vítáni. Ozvěte se na telefon
603736002.
Podivínské maminky
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ODSTOUPENÍ Z FUNKCE
ZASTUPITELE MĚSTA
Ráda bych se vyjádřila k mému
odstoupení a předešla tak všelijakým
domněnkám, spekulacím či různým
příběhům, které lidská mysl dokáže
vymyslet. Důvodem pro tento nelehký
krok jsou mé časově náročné pracovní
aktivity, pro které nejsem podle svého
přesvědčení dále schopna aktivně plnit svou úlohu zastupitele.
Chtěla bych Vám poděkovat za
důvěru, kterou jste při mém zvolení
do mě vložili a umožnili mi tak splnit
si sen, který i přes krátký čas mě velice
obohatil. Velké díky patří také zastupitelům (a nejenom jim) za jejich odvahu řešit nelehké úkoly v souboji s byrokracií. Přeji všem plno síly, porozumění
a rozhodnutí, která budou v souladu
s Vaším srdcem.
Kristýna Vaňková

PODĚKOVÁNÍ
Na posledním zasedání zastupitelstva města požádala Mgr. Kristýna
Vaňková o uvolnění z funkce zastupitele, v tomto případě zastupitelky
města. Důvody, které ji k tomu vedly,
uvádí ona sama v jiném článku tohoto
zpravodaje.
Mojí milou povinností je poděkovat jí za práci, kterou pro město Podivín dělala, a popřát jí hodně úspěchů
jak v osobním životě, tak i v její další
profesní činnosti.
Stejně tak rád bych popřál hodně
úspěchů v práci pro město zastupiteli
Karlu Čapkovi, který odstupující Kristýnu vystřídá.
Stanislav Machovský, starosta

ZEMĚTŘESENÍ 25. 4. 2016
Prosíme občany, kteří pocítili v pondělí 25. 4. 2016 ve 12:30
hod. zemětřesení, o vyplnění makroseismického dotazníku na
webových stránkách Geofyzikálního ústavu Akademie věd na
adrese http://www.ig.cas.cz/makroseismicky-dotaznik nebo
o podání zprávy našemu ústavu. Tyto zprávy jsou velmi důležité
pro studium účinků zemětřesení.
Zemětřesení bylo na mnoha místech ČR pozorováno obyvateli, kteří hlásili cinkání nebo drnčení skel, zhoupnutí, otřes, ránu,
Podivínský zpravodaj

dunění apod. Zemětřesení mělo ohnisko jihozápadně od Vídně,
základní informace o něm můžete najít např. na www stránce
http://sid.ipe.muni.cz.
V Brně dne 27. 4. 2016
RNDr. Jana Pazdírková
Ústav fyziky Země PřF Masarykovy univerzity
Tvrdého 12, 602 00 Brno
www.ipe.muni.cz; Jana.Pazdirkova@ipe.muni.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PODIVÍN
Poslední květnový den proběhlo v knihovně divadelní představení pohádky Kočičí palác, ve kterém si zahrála děvčata z
literárně dramatického oboru pod vedením MgA. Herákové.
Na pohádku se přišli podívat žáci 2. a 3. tříd ZŠ. Divadlo se moc
líbilo a děti se dozvěděly, že zájemci o kroužek pro další školní
rok se mohou přihlásit v ZUŠ.
Knižní novinky:
• pro nejmenší - Co mě čeká ve školce
• první čtení - Čarodějka a koník Jonáš, Bajky, Pod vodní hladinou, V trávníku

červen 2016

•
•
•
•
•
•

světová četba pro školáky - Oliver Twist, Moby Dick, Dvacet
tisíc mil pod mořem
Karel IV. pán světa - komiksový příběh největšího českého
panovníka
Moje druhé já, Portrét špionky, Ztracené duše, Anděl temnoty - detektivní romány
Neúprosný žár, Poslední valčík, Stíny horkého léta, Norské
dřevo - romány pro ženy
Perlová koruna, Past na královnu, Lucrezia Borgia, Karel IV.
- historické romány
průvodce – Řím, Benátky, Paříž
Eva Ocelíková, knihovnice

NÁSTĚNNÁ MAPA ZŠ PODIVÍN
MgA. Pavel Matyska a Tomáš Petržela
jsou těmi restaurátory, kteří po 93 letech
od zhotovení první části nástěnné malby
a více než 80 let od dohotovení druhých
dvou map provedli její odbornou obnovu. Každý z nás Podivínských ji zná (tu
mapu). Chodil okolo ní minimálně devět
let a za tu dobu mu zevšedněla tak, že by
ji snad ani neuměl popsat. I když některým se to podařilo. Tužkou nebo fixem.
Restaurování samotnému předcházelo klasické administrativní kolečko –
žádost o závazné stanovisko na Odbor
školství, kultury, mládeže a sportu MěÚ
Břeclav, jeho vydání Národním památkovým ústavem Brno, ohlášení stavebního záměru na stavební úřad, vyhlášení
výběrového řízení na zhotovitele díla,
žádost o dotaci na ministerstvo kultury
a řada dalších kroků, které raději nebudu
vypisovat.
V závěrečné restaurátorské zprávě,
která v dubnu tohoto roku završila veškeré snažení, se uvádí:
„Po provedeném průzkumu je možno se domnívat, že levá část (Plán-a-katastr města Podivína) je staršího data než
zbývající dvě části a že se odlišuje taktéž
od zbytku malby technologicky. Jako
6

autor je podepsán v legendě Jos. Svitavský, ředitel. Dílo je datováno r. 1923“.
Toto potvrzuje první citace z kroniky
města z roku 1926 a citace druhá ze školní kroniky z let 1926-1936:
„26.6. koncem školního roku odešel
do výslužby ředitel měšť. škol Josef Svitavský po vícero než 40 letech působení
na školách v Podivíně …. Jeho působení na škole bylo po všechna léta velmi
úspěšné, vynikal zejména v kreslení

a mapování, a jeho kresby nástěnných
map těšily se zvláštní pozornosti“.
„Bývalý ředitel zdejších měšťanských
škol Josef Svitavský, odstěhoval se v říjnu minulého roku k provdané dceři do
Uherského Hradiště. Při svém odchodu
odevzdal řediteli školy částku 250,-Kč,
aby za ni byla zhotovena na stěně chodby měšťanské školy v I. poschodí mapa
okolí Podivína. Mapu tu, zpracovanou
dle nejnovější mapy okresu, dohotovil
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v měsíci únoru 1935 místní malíř Petr
Tureček. Poněvadž o prázdninách 1934
byla také dokončena mapa Československé republiky na téže stěně, jest výzdoba na stěně chodby měšťanské školy
v I. poschodí úplná“.
Nástěnná malba stojí za zhlédnutí.
Když ne z nostalgie, tak alespoň z toho
důvodu, že je znovu pěkná. A že jsou zde
názvy a hranice, které v průběhu těch let
byly zamazávány a doplňovány, aby se
znovu objevily a vyvolaly v těch přemýšlivějších otázky a odpovědi.
Do školního kvízu:
Namaloval-li ředitel první mapu
zdarma a na další dvě mapy věnoval
250 korun, kolik bude stát obnova na
přelomu dvacátého prvního a dvacátého druhého století, když ta letošní vyšla
na 165 000 Kč?
Slávek Machovský
Starosta

XLVI. ročník

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím zahradu
za benzinkou.
Platím hotově.
Tel. 602128642

Nabízím dřevěný nábytek,
kompletně dřevěný masiv.
Každý kus 3500 Kč,
při odběru více kusů
cena dohodou.
Tibor Fekete,
Tel. 721 008 824.

KRONIKA MĚSTA PODIVÍNA - Rok 1916 (pokračování)
Slovanský lid – zejména český, sledoval veškeré události v roce
1916 s velkou pozorností a rozhodnutím dohodových mocností byl znovu posílen v naději na konečnou porážku Německa
a zhroucení Rakouska. Český národ věděl, co by ho očekávalo po
míru německém, neboť již během roku 1916 zkoušel všemožné
persekuce na svých bedrách. Konfiskace časopisů, knih – i školních, projevů atd., byla na denním pořádku. Stíhání českých
předáků a osnování velezrádných pří vyvrcholilo odsouzením

českých politiků Dra. Kramáře, Dra. Rašína, Klofáče aj. k smrti provazem, i když nebylo provedeno. Vedle pronásledování všeho českého zakoušel český lid válečné následky především v nedostatku
potravin a jiných nezbytných potřeb životních. Rekvisice (nucené
odevzdávání zemských plodin, dobytka a kovů) a nucené upisování válečných půjček, opakovaly se neustále, takže pociťován hlad
– zejména u obyvatelstva chudého a v místech průmyslových.
-rm-

O KARLU IV.

I STALO SE PŘED 100 LETY

Měli jsme kdysi Karla IV. za krále, ten často jezdil do
bojů. A měl i na mále, když s koněm jednou v rokli kles.
On však byl rekem udatným a znovu se v sedlo posadil. Jen koně svého milého vyměnil a ruku zraněnou
mu jeho rytíř ošetřil. A táhl znovu do boje se svým vojskem, kde vítězem zase byl a svou vlast před nepřáteli
uhájil. On po čase Karlštejn si dal postavit a nechal si
ho zvelebit. I když několikrát on ženat byl, ženy si na
Karlštejn nikdy nevodil, jen aby klid si na svém panství
zajistil. V Karlových Varech se lidé v lázních léčí, když se
uzdraví, šťastni domů kráčí! V Praze na Karlově mostě
stojí sochy svatých vznostně! By svobodu národa tu
hlídali a v časech zlých se za ni k Bohu modlili.
Proto u nás na památku jeho, ovoce chutné se
jmenuje jedno, karlátky, jež on přivez nám z ciziny.
Náš Karel IV., král náš milený. By jsme na hody do
koláčů měli, povidel si dobrých navařili. A na mlsání
dětem karlátek nasušili, na zimu do sklenic kompotu
zavařili. A muži naši z těch karlátek si dobré kořalky
napálili. Po robotě těžké se posilnili a písničky si pro radost zazpívali, a tak našemu králi hold oni rádi vzdali.
(Text v původním znění, pozn.redakce)
Milada Marková

V obchodě mého dědečka Theobalda Štorka o prázdninách roku 1916
zažila moje maminka Ludmila (jeho dcera) mimořádný zájem zákazníků
o Olomoucké tvarůžky. Překvapilo ji, že mnohdy přišel do obchodu zákazník
ze vzdáleného okolí pouze pro tvarůžky. Tehdy se neprodávaly v balíčcích,
ale uchovávaly se pod skleněným poklopem, přímo na obchodním pultu.
Zásoby rychle mizely a dědeček je nestíhal ani dokupovat.
Jednoho dne si moje máti povšimla zákazníka, který si před několika dny
koupil pěknou hromádku tvarůžků a již je tu opět pro další. I zeptala se a on
na to: „…pan doktor mi to doporučil“. Máti vyzvídala dále a zjistila, že lékař,
když předával recept nebo zprávu pro lékárníka, doporučil pacientovi svojí
lámanou češtinou: „ a k tomu ještě TFA RUŠKA“. Panu doktorovi se toho roku
urodilo mnoho letních hrušek a snad jeho bratr je nabízel někde v prostoru
mezi lékárnou a ordinací ke koupi. Bodří jihomoravští Slováci tu zkomoleninu, která znamenala dvě hrušky, pochopili zdravým selským rozumem.
Od pana doktora zamířili rovnou do dědečkova obchodu. Výroba tvarůžků
podle staré rodinné receptury vznikla koncem 19. století a byla soustředěna
do Loštic nedaleko Olomouce. V tamním muzeu tvarůžků lze spatřit i krátký film, který návštěvníkům přiblíží postup prvotní ruční výroby syrečků. Na
bývalém dědečkově domě byla pamětní deska vlasteneckého učitele Úlehly. Jeho syn Prof. Vladimír Úlehla byl děkanem na přírodovědecké fakultě
v době, kdy jsem tam studovala a s jeho vnukem Jurou Úlehlou jsem studovala stejný obor ve stejné době.
S pozdravem Burdová

Podivínský zpravodaj
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Prosba

Poděkování šrot

Milí rodiče, prarodiče. Prosím, nekuřte na dětských hřištích. Je to
prostor vyhrazený dětem a jejich hrám. Dodržujte řád hřišť, ať si Vaše
děti mohou hrát na čerstvém vzduchu tam, kde je pro ně vyhrazený prostor. Děkuji, jako maminka dvou dětí.
Pálková Zuzana

Spolek Chasa Podivín tímto děkuje všem,
kteří přispěli 23. 4. 2016 ke svozu železného
šrotu. Děkujeme, že pomáháte udržovat tradice
v našem městě.
Chasa Podivín

KROJOVANÉ HODY
A HODKY
2016
Podivínská krojovaná chasa a stárci si Vás dovolují srdečně pozvat
na tradiční krojované hody a hodky, které se uskuteční ve dnech

2. - 3. 7. 2016 a 9. 7. 2016.
1. STÁRKOVSKÝ PÁR: TEREZA KRŠKOVÁ A JÁN KOCH
2. STÁRKOVSKÝ PÁR: VERONIKA STARÁ A PETR SPĚVÁČEK
Program hodového veselí:
Ve čtvrtek 30. 6. 2016 od 17:00 se můžete přijít
podívat na stavění hodové máje.
Pátek 1. 7. 2016
Od 20:30 proběhne na hodovém sóle Předhodová
zábava, na které vystoupí FS Technik z Bratislavy
a PULS Chlastáš z Brna. Spolu s vystoupeními bude
probíhat mini košt vín. Po vystoupeních následuje
beseda u cimbálu s CM Šohaji a před půlnocí proběhne druhý ročník soutěže v klobúkovém. Vstupné
100,-Kč.
Sobota 2. 7. 2016
Hodová sobota začne v 9:00 hodovou mší v kostele
sv. Petra a Pavla v Podivíně. Po mši následuje průvod
chasy městem s položením kytic k pomníkům.
Ve 14:00 sraz krojované chasy u prvního stárka na
ulici Zborovská, následuje průvod ulicemi Úlehlova
a Bratislavská na ulici Boženy Němcové k panu starostovi Machovskému, který slavnostním předáním
práv stárkům zahájí hody. Průvod bude dále pokračovat na hodové sólo a to ulicemi Boženy Němcové,
Husova, Havlíčkova a U Stadionu. Na sóle následuje
odpolední zábava.
Hraje DH Hovorané.
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Neděle 3. 7. 2016
Ve 14:30 sraz krojované chasy a mužáků u druhého
stárka na ulici Poříčí I. Průvod chasy a mužáků na hodové sólo povede ulicemi Poříčí I., Štefánikova, Palackého, Havlíčková a U Stadionu. Na sóle následuje
odpolední zábava a vítání krojovaných přespolních.
Hraje DH Lanžhotčanka.
Večerní zábavy po oba dny začínají ve 21:00.
Odpolední vstupné 50,- Kč. Večerní vstupné 100,-Kč.
Hodková sobota 9. 7. 2016
V 15:00 sraz krojované chasy u „Cyrilky“. Průvod ulicemi Komenského, Palackého, Havlíčkova a U stadionu na hodové sólo, kde naváže odpolední zábava.
Hraje DH Legrúti.
Večerní zábava začíná ve 21:00.
Na hodky odpolední vstupné dobrovolné,
večerní 100,-Kč.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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VODĚNKA
Poslední půlrok bylo s Voděnkou veselo. Tancovali jsme valčík, polku, vrtěnou,
mazurku i verbovali. Naučili jsme se zpívat
s malou i velkou Voděnkou nové vrtěné
i verbuňky a spoustu dětských písniček a říkadel, které jsme předvedli v pásmech na
plesech, vystoupeních, ale i hodech.
Velká Voděnka začátkem letošního
roku přijala pozvání na Rybářský ples, kde
se předvedla s pásmem „U vody“. Maminky
a děti z velké Voděnky pro rybáře na oplátku vyrobily dekoraci pódia. Přijetí místních
rybářů bylo velmi vstřícné a příjemné. Za
to jim patří velký dík a těšíme se na další
spolupráci. Děti z velké Voděnky od začátku roku pilně trénovaly a ve velmi krátkém
čase zvládly nacvičit složitou Moravskou
besedu, kterou měly možnost předtančit
na Dětském krojovém plese v Drnholci.
Spolu s Dunájkem z Dolních Dunajovic, Pomněnkou z Tvrdonic a místním Jarabáčkom
soutěžily v tanečních soutěžích a přivezly
si mnoho medailových ocenění i pohár.
Dětičky z malé Voděnky také nezahálely
a nacvičily nové taneční pásmo, se kterým
se poprvé představily při příležitosti oslavení Dne matek pro místní Klub invalidů. S
hudebním doprovodem nám vypomohla
hrou na klavír paní Šárka Vidlářová a my jí
touto cestou děkujeme. Zkoušky našich
maláčků jsou mnohdy namáhavé a nacvičit
taneční pásmo pro ně není lehké, ale mu-
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síme říct, že děti jsou moc šikovné. Zkoušky bývají prokládány hrou, ale také někdy
nahrazeny výtvarnou dílničkou. Děti se tak
učí malovat a poznávat ornament Podluží
i jednotlivé části podlužáckého kroje. Koncem března poprvé proběhla ve Voděnce
společná výuková hodina tance pro rodiče
a děti. Příjemné odpoledne v tanečním duchu jsme si zpříjemnili soutěží a zakončili
společným posezením.
Vyvrcholením našeho snažení jsou již tradiční Dětské krojové hody, které pořádáme
ve spolupráci s Městem Podivín a Chasou
Podivín. Malí tanečníci a tanečnice se na hodečky moc těší. Maminky a holčičky společně upečou koláčky a kluci zase spolu s tatínky přivezou máju. Všichni krojovaní se sešli
u Mateřské školky, kde hodečky zahájila malá
Voděnka svým tanečkem s hudebním doprovodem dětí pod vedením paní učitelky Jitky
Harnuškové. Hudební doprovod pro flétny
upravil pan učitel Richard Lekavý ze ZUŠ. Děkujeme. Děti hrály na housličky a flétny a jejich premiéra s námi se jim moc vyvedla.
Letos poprvé proběhla minisoutěž
souborů ve vrtěné a verbuňku. Počasí i publikum nám přálo a vítězem se tak stala
domácí Voděnka. Každoročně Voděnka
pořádá vzdělávací akce pro veřejnost, která
je zaměřena na podporu a rozvoj folkloru
v naše městě. Na jaře jsou organizovány
akce pro dospělé zájemce a podzim pat-

ří dětem. V polovině měsíce března jsme
pořádali „Seminář malování mašlí“, který
se konal pod vedením paní Dagmar Benešové z Ch.N. Vsi a letité malérečky paní
Marie Švirgové z Lanžhota. Paní Švirgová
nás s trpělivostí učila základům malování
krojových mašlí a předávala nám své cenné
zkušenosti. Ještě před ukončení školního
roku nás čeká vystoupení na firemní akci,
Dětské hodečky v Dolních Dunajovicích,
a také jsme přijali pozvání na školní akademii ZŠ Ladná. Zkoušky ukončíme společným závěrečným táborákem. Na podzim
nás čekají nové tance a začne s námi hrát
také naše nová Voděnková cimbálová muzika pod vedením paní Jitky Harnuškové ve
spolupráci s panem Ondrou Hégrem, na což
se velmi těšíme. Společně s Městem Podivín
se nám podařilo vyjednat výuku na housličky v místní ZUŠ a tak nám poroste nová
generace houslistů.
Děkujeme městu Podivín za spolupráci
a podporu. Poděkování patří také řediteli
ZŠ panu Cagáškovi za poskytnutí prostor
a spolupráci. Jsme vděčni všem sponzorům,
spolupracovníkům, příznivcům, neméně
však rodičům a dětem za snahu a trpělivost.
Uplynulý školní rok ve Voděnce byl pro děti,
rodiče i vedoucí náročný, proto Vám všem
přejeme klidné prázdniny bez úrazů a těšíme se na Vás v září.
za Voděnku Mgr. Petra Kosová
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Mateřská škola
Výsledky zápisu do mateřské školy
Zápis dětí do Mateřské školy v Podivíně proběhl dne
3.5.2016. Přijato bylo 24 uchazečů, jedno rozhodnutí bylo zamítavé. Ředitelka školy požádala zřizovatele o výjimku o navýšení
počtu dětí. Po povolení navýšení kapacity zřizovatelem vzniknou další tři místa.

Spolupráce
se Slovenskou mateřskou školou
V rámci spolupráce se Slovenskou mateřskou školou děti vyrobily obrázkové leporelo s písmenky, které zaslaly kamarádům
na Slovensko.

Poděkování
Děkujeme všem příznivcům naší mateřské školy za
sponzorské dary, kterými přispívali v tomto školním
roce naší školce. Děkujeme srdečně panu doktoru
Muchovi. Velmi si vážíme jeho pravidelných příspěvků
darovaných mateřské škole. Srdečné díky.

Výtvarná soutěž
Mateřská škola se zapojila do výtvarné soutěže na téma Mimozemské civilizace obrázky představ „Jak by vypadala školka
na Marsu“. Výsledky nebyly před uzávěrkou zpravodaje známy.

Další akce školy v posledním čtvrtletí
Bruslení, Den otevřených dveří MŠ, Dopravní výchova, Vítání občánků, Čarodějnice, Besídky, Plavání, Výlet, Rozloučení s předškoláky. Přejeme krásné léto
Zaměstnanci MŠ Podivín
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Základní škola
Co nás čeká …
Do první třídy pravděpodobně nastoupí 28 prvňáčků. Jistě se těší na nové
kamarády, kamarádky a paní učitelku.
V 7. ročníku budeme vyučovat vedle povinného cizího jazyka (anglický jazyk)
i povinně volitelný druhý cizí jazyk - ně-

mecký a ruský jazyk.
Závěrem chci poděkovat všem pedagogickým pracovníkům naší školy za
náročnou práci, kterou vykonávají při
vzdělávání dětí. Díky všem provozním zaměstnancům za skvělou práci při zajištění

bezproblémového chodu školy.
Díky také patří těm, kteří přímo nebo
nepřímo podporují a pomáhají ZŠ Podivín.
Přeji Vám všem příjemnou dovolenou.
Mgr.Miroslav Cagášek, ředitel školy

Co nového po materiálně-technické stránce
Byla ukončena zatím největší investiční akce tohoto desetiletí pro naši školičku.
Rekonstrukce „Přístavby“ – budovy z roku 1985
a) I. podlaží – rekonstrukce WC, šaten,
cvičebny
b) II. podlaží – rekonstrukce WC, kanceláří, odborných učeben fyziky a chemie,
nově zřízen kabinet přírodních věd
c) III. podlaží – rekonstrukce WC, nově
zbudovány: učebna, knihovna, 2 oddělení školní družiny a kabinet ŠD.

Dále proběhlo:
- Oprava školního hřiště (celkový náklad 124.000,-Kč);
- Nákup nábytku do rekonstruovaných
a nově zřízených prostorů;
- Pořízení 4 interaktivních tabulí;
- Vybavení školních dílen novým nábytkem (financováno z projektu EU).
Vedle náročných úkolů ve výchovně-vzdělávacím procesu se zaměstnanci

školy zapojili do dalších akcí, kterých se
nejen zúčastnili, ale mnohé z nich sami
pořádali (např. Den otevřených dveří,
XI. Školní ples, Projekt EU – Podpora cizích jazyků a čtení, Praktická manuální
zručnost žáků, dále vědomostní a sportovní akce – přehled bude zveřejněn
ve Výroční zprávě ZŠ Podivín za školní
rok 2015/2016). Tím jsme jistě přispěli
k dobrému jménu školy a reprezentaci
našeho města.

Ocenění nejlepších žáků ve školním roce 2015/2016
Na již tradiční „Cenu starosty města Podivína“ se 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“ předal
starosta města S. Machovský

30. 06. 2016 v 9:30 hodin na MěÚ Podivín Haně Mildnerové,
žákyni IX. třídy.
Ocenění si zaslouží více žáků, proto je udělována „Cena ředitele školy“.
Letos byla předána těmto žákům:
I. stupeň: Viktorii Líčkové, žákyně V. třídy
II. stupeň: Anežce Včelouchové a Dominiku Rylkovi z IX. třídy.

Sběr papíru
Ve dnech 11. 05. – 12. 05. 2016 ve spolupráci se SRPDŠ se
uskutečnil sběr tříděného papíru. Žáci (s velkou podporou rodičů) odevzdali celkem neskutečných 26.755 kg starého papíru.
Velmi potěšující okolností je, že stále zůstává vysoké procento
zapojených žáků – sběr přineslo 194 žáků, což je 85,84 %.
Nejlepší žáci: A. Včelouchová – 1.460 kg, M. Budín – 1.320
kg, V. Kos – 821 kg, L. Hejčová – 755 kg, A. Varmužová – 717 kg,
O. Štefan – 600 kg, A. Městecký – 580 kg, J. Kovaříková – 537 kg,
K. Rejentíková – 519 kg, K. Buršíková – 480 kg.

Přehled tříd: I. A - 2.143,5 kg, I. B – 935,5 kg, II. – 2.383,5 kg,
III. A – 2.775,5 kg, III. B – 1.380,5 kg, IV. – 3.748,5 kg, V. - 3.022 kg,
VI. – 2.478,5 kg, VII. – 1.137 kg, VIII. – 2.600,5 kg, IX. – 3.946 kg.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří jste se podíleli na tak skvělém výsledku a tím přispěli nejen k ochraně životního prostředí,
ale i umožnili odměnit žáky za jejich školní aktivitu a reprezentaci školy.
Mgr. Miroslav Cagášek,
ředitel školy

Přehled školních výletů
I.A,B
II.
III. A
III.B
IV.
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Buchlov, Zoo Hodonín
Jeskyně Na Turoldu, Pálava, Archeoskanzen v Pavlově
Praha
Mikulov, Brno – Bongo
Oslavany – Permonium

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Oslavany - Permonium
Archeoskanzen Modrá, Velehrad
Brno – VIDA park
Jeseníky, Králický Sněžník – Hynčice pod Sušinou
Strážnice, Mlýnky
Podivínský zpravodaj
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Medvědí stezka
V pátek 29. 04. 2016 měli žáci 4. - 9. ročníku sraz před městskou sportovní halou, kde pro ně byl start již tradičního závodu
v přírodě „Medvědí stezkou“.
Jako každoročně i letos dvojice z 1. a 2. místa postoupila do
krajského kola, které se uskutečnilo v sobotu 30. 04. 2016 v Olšanech.
Výsledky:
Mladší žákyně II:
1. místo, školní kolo:
2. místo, školní kolo:
3. místo, školní kolo:
Starší žákyně III.:
1. místo, školní kolo:
2. místo školní kolo:
3. místo, školní kolo:

Starší žákyně IV.:
1. místo, školní kolo:
2. místo, školní kolo:
3. místo, školní kolo:
Dorostenky:
1. místo, školní kolo:
2. místo, školní kolo:

A. Houžvičková, P. Berková
(1. místo krajské kolo)
T. Střižíková, M. Hrdličková
(2. místo krajské kolo)
Z. Schmalzová, A. R. Kellnerová

Mladší žáci II.:
1. místo, školní kolo:
2. místo, školní kolo:
3. místo, školní kolo:

S. Pekaříková, D. Heráková
(2. místo krajské kolo)
K. Hrdličková, T. Bartošíková
(4. místo krajské kolo)
V. Mildnerová, V. Líčková

Starší žáci III.:
1. místo, školní kolo:
2. místo, školní kolo:
3. místo, školní kolo:
Starší žáci IV.:
1. místo, školní kolo:
2. místo, školní kolo:
3. místo, školní kolo:

T. Procházková, J. Kovaříková
M. Švecová, D. Glížová
M. Kršková, D. Škrobáčková

M. Syslová, B. Teleszová
(1. místo krajské kolo)
E. Dvořáková, A. Včelouchová

V. Kratochvíl, Š. Pospíšil
(2. místo krajské kolo)
J. Ševčík, Š. Kolařík (L. Švec)
(3. místo krajské kolo)
J. Řezáč, A. Ibrahimi, K. Vízdal

O. Macán, Š. Konfráter (R. Ferbar)
(4. místo krajské kolo)
M. Havránek, M. Puzrla
(3. místo krajské kolo)
R. Ferbar, M. Berka

D. Rylka, V. Michal
F. Skotal, R. Tréšek
(1. místo krajské kolo)
P. Scorvan, J. Wolfschűtz

Dorostenci:
1. místo, školní kolo:

T. Latín, J. Polák
(1. místo krajské kolo)
2. místo, školní kolo: P. Vozár, A. Schäfer
Blahopřeji všem zúčastněným za výborné sportovní a znalostní výkony a reprezentaci školy.
Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel školy

Atletický čtyřboj
Učitelé Tv naší školy ve spolupráci
s ASPV (Slavoj) Podivín uspořádali 8. ročník atletické soutěže.
Vítězství zajišťovalo postup do krajského kola v Brně, které se uskutečnilo
22. 05. 2016.
Soutěžilo se ve čtyřech atletických
disciplínách: běh 50 m (60m), hod kriketovým míčkem (150g a 300g), běh
400 (800) metrů a skok daleký.
Mladší žákyně I:
1. N. Mildnerová (4. místo - kraj)
2. M. Vidlářová (5. místo - kraj)
3. E. A. Middleton (9. místo - kraj)

Podivínský zpravodaj
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Mladší žákyně II:
1. P. Berková
(1. místo – kraj)
2. A. Houžvičková (7. místo – kraj)
3. T. Střižíková
(4. místo – kraj)
Starší žákyně III :
1. S. Böhmová (2. místo - kraj)
2. A. Kouřilová
3. Š. Líčková
(4. místo – kraj)
S. Pekaříková
(3. místo - kraj)
Starší žákyně IV:
1. M. Švecová
(3. místo - kraj)
2. A. Včelouchová (4. místo – kraj)
3. B. Teleszová
(5. místo – kraj)
Dorostenky:
1. H. Mildnerová
2. L. Hellingerová
3. E. Dvořáková
Mladší žáci I:
1. P. Opluštil
2. J. Berka
3. A. Schmalz
Mladší žáci II:
1. D. Puzrla
2. V. Kratochvíl
3. P. Procházka

(2. místo – kraj)
(3. místo - kraj)
(4. místo - kraj)

(4. místo – kraj)
(5. místo – kraj)

Starší žáci III :
1. M. Puzrla
2. J. Řezáč
3. D. Stráský
Starší žáci IV:
1. P. Vozár
2. M. Berka
3. Š. Rybka
F. Skotal

(1. místo – kraj)

Dorostenci:
1. J. Polák
2. V. Michal

(4. místo – kraj)

(3. místo – kraj)

(3. místo – kraj)
(4. místo – kraj)

Děkuji žákům naší školy za skvělé výkony a vybojování si postupu do republikového finále (1. – 3. místo v krajském
kole) v silné konkurenci zástupců z okresů Znojma, Vyškova, Blanska a Brna, které
se uskuteční 11. 06. 2016.
Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel školy

Procházka lednickým parkem s ornitology
Stejně jako loni, tak i letos jsme se zúčastnili překrásné vycházky za ptáky naší přírody i těmi, kteří se přes naše území jen
přesouvají do severnějších krajů Evropy.
Celé dopoledne se nám věnovali manželé Markéta a Petr
Berkovi, pan ing. Vilém Vyhnálek a a pan ing. Vítězslav Seifert.
Děti se seznámily s kroužkováním ptáků, viděly kroužky i zahraničních stanic, okroužkované ptáčky si mohly vypustit do
volné přírody. Cestou kolem Zámeckého rybníku jsme spatřili
mnoho ptáků i na jejich hnízdech, kterých bychom si bez našich
průvodců zřejmě ani nevšimli. O všech pozorovaných jsme dostali další zajímavé informace.
Z těch vzácnějších, kteří poletí asi dále, to byl chřástal malý
a chřástal kropenatý - měli kroužek Národního muzea v Praze.
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Z těch méně obvyklých, které v přírodě vidíme, to byl strakapoud velký, zvonohlík zahradní, drozd zpěvný, lejsek bělohlavý,
brhlík lesní, dudek chocholatý, kvakoš noční, konipas horský,
který obvykle hnízdí na horských potocích.
Uchvátily nás kolonie hnízdících čápů, volavek a kormoránů
na ostrůvku u Minaretu.
V průběhu dopoledne jsme viděli více než 40 druhů ptactva.
Pan Berka nám ukázal i připravené pracovní listy, kde si žáci
mohli ověřit své nabyté znalosti.
Byl to velmi silný zážitek, a protože nám přálo i počasí, věřím,
že nadlouho zůstane v paměti dětí a přírodu kolem sebe budou
pozorovat s otevřenýma očima a jednou ji i budou chránit, aby
nám zůstala její rozmanitost a krása.
Mgr. Jana Malinová
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Karel IV. očima čtvrťáků
Výročí 700 let od narození „Otce vlasti“ si letos připomíná celá republika. K tomuto tématu se připojili i žáci 4. ročníku
naší školy.
Učivo o této významné osobnosti
českých dějin se probírá v hodinách vlastivědy každý rok, podle
časového plánu připadá vždy na
měsíc květen, proto vzhledem
k letošnímu jubileu se nejednalo o běžné hodiny vlastivědy, ale
můžeme hovořit o projektovém
vyučování, jelikož se prolínalo do
řady předmětů. Žáci se o panovníkovi dovídali vše důležité z jeho
osobního života, byly vyzvednuty
jeho zásluhy na hospodářském
a kulturním rozkvětu naší země.
Četli jsme ale i různé zajímavosti a pikantnosti z jeho bohatého
aktivního života, které v učebnici
vlastivědy nenajdeme. Ve třídě

jsme měli řadu velmi pěkných knih, které
byly k tomuto výročí vydány, některé si
mohli žáci objednat z nakladatelství Albatros přímo ve škole, některé knihy měli
doma nebo v nové školní knihovně. Zvlášť

zajímavá je kniha Lenky Pecharové Po stopách Karla IV. z nakladatelství Portál, kde je
obsah proložen mnoha obrázky, komiksy,
rébusy a hádankami.
V hodinách jsme také využili výukový
program na interaktivní tabuli,
všem se líbil film Noc na Karlštejně, doplňovali jsme různé pracovní listy s křížovkami, vyhledávali jsme obrázky gotických
staveb na internetu, v hodině
výtvarné výchovy se chlapcům
a děvčatům podařila kresba
hradu Karlštejn a portrét Karla
IV., který potom zdobil chodbu
1. stupně.
Takto pojaté vyučování se žákům zamlouvalo, byli aktivnější,
celkově projekt hodnotíme jako
zdařilý.
Mgr. Anna Racková
třídní učitelka

Matematický klokan ve III.A
Každoročně se žáci naší školy zúčastňují matematické soutěže.
V letošním školním roce mimořádných úspěchů dosáhli právě žáci III. A.
V nejvíc obsazené kategorii Cvrček, která
se konala za účasti 1533 žáků, se 4 děti
naší třídy probojovaly svými výsledky
v okresním kole do první desítky:
1. místo – Matyáš Budín
4. místo – Kateřina Smutná

8., 9. místo – Bára Doláková a Ella Yarmilla Middleton.
Za tuto výjimečnou reprezentaci naší
školy jsou odměněni i pochvalou ředitele
školy.
Přeji jim, aby i v dalších letech měli
rádi matematiku a úspěšně ji rozvíjeli
i nadále.
Mgr. Jana Malinová

Výlet do Prahy - 27. 5. 2016
Výlet je pro každého žáka školy příjemné vzrušení mezi závěrečnými hodnoceními školního roku. Letos jsme se s žáky III.
A rozhodli, že pojedeme navštívit naše hlavní město, o kterém
se ve vyučování často hodně dovídáme, ale mnozí jej ještě neviděli.
Objednali jsme si prohlídku Prahy u CK vyukajinak a vypravili
se do naší matičky Prahy.
Prohlídku jsme začali s paní průvodkyní u sochy sv. Václava na Václavském náměstí a dověděli jsme se první informace
o založení Nového Města pražského, o sv. Václavu i historii pražských náměstí. Metrem - což byl pro děti úžasný zážitek- jsme se
přesunuli na Pražský hrad. Nejprve jsme viděli Belveder, hlavní
vstupní bránu se stráží a navštívili Chrám sv. Víta, Zlatou uličku
s nejmenším kinem u nás a věž Daliborku, kde jsme prošli vězením i mučírnou. Prohlédli jsme si i Starý královský palác s Vladislavským sálem. Cestou kolem budovy Senátu jsme se dostali na
Malostranské náměstí.
Procházeli jsme Karlovým mostem, prohlédli si Bruncvíka
i pověstnou Čertovku a mířili jsme přes Klementinum, kde jsme
si prohlédli vysokou astronomickou věž, k cíli své cesty – StaroPodivínský zpravodaj

městskému náměstí a proslulému orloji.
Poděkování patří i třem maminkám žáků, které se zodpovědně společně se mnou postaraly o to, aby se nám nikdo v té
naší „stověžaté“ neztratil. Byla to vskutku náročná procházka,
ale splnila naše očekávání a vše, o čem se ve škole zprostředkovaně dovídáme, jsme viděli na vlastní oči.
Mgr. Jana Malinová
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Angličtina mimo školu
Ani v druhém pololetí tohoto školního roku jsme kulturně a jazykově nezaháleli a navštívili dvě anglická představení
divadelního spolku Domino Theater. Ve
čtvrtek 7. dubna jsme se rozjeli do Brna
na představení s názvem My Family and
Other Animals (O mé rodině a jiné zvířeně) podle stejnojmenné knihy Geralda
Durrella. Divadelní zpracování vzpomínkového vyprávění o pětiletém pobytu
autora na řeckém ostrově Korfu nás pří-

jemně pobavilo.
O měsíc později jsme měli možnost
zhlédnout další představení, tentokrát
z pera držitele Nobelovy ceny Williama
Goldinga. Ráno 5. května jsme se tedy
opět vypravili do brněnského Buranteatru, abychom se seznámili s alegorickým
příběhem skupiny mladých lidí, kteří
ztroskotají na pustém ostrově a pokouší
se zde vybudovat demokratickou společnost. Bohužel však selhávají. A tak nás

představení Lord of the Flies (Pán much)
donutilo zamyslet se nad otázkou, zda je
civilizace v našem chování opravdu tak
silně zakořeněna, jak si namlouváme…
Ať už pobaveni nebo poučeni, vždy jsme
se vrátili domů s dobrou náladou a úsměvem na rtech. Tímto bych chtěla pochválit všechny zúčastněné žáky a poděkovat
jim za vzorné chování, kterým přispívají
k dobrému jménu naší školy.
Mgr. Irena Šemorová

Soutěž v anglickém jazyce
V letošním roce byla nezvykle vypsána soutěž Cambridge
competition pro žáky obou věkových kategorií základních škol
i škol středních. Probíhala od 23. listopadu 2015 do února 2016.
Žáci tentokrát řešili pouze čtyři soutěžní úkoly. Nešlo jen o znalost slovíček, ale i o schopnost si s jazykem hrát a bavit se. Žáci
měli například vytvořit anagramy, pokusit se najít slovíčka, ve
kterých jsou aa, bb, ..,zz, přečíst příběh, vysvětlit v něm pár zadaných slov a také napsat morální ponaučení, které z příběhu
plyne, sestavit od začátku do konce příběh, který byl rozdělen
na sedmnáct dílů, které byly různě přeházeny, a nechyběl ani
poslech s porozuměním. Naši žáci vytvořili sedm soutěžních
skupin a vedli si velmi dobře. Na výsledkové listině, která byla
zveřejněna v dubnu, byly uvedeny pouze školy s úspěšností
do 50%. Tým „čtverka“ získal 88,94%, „čtvrťáci“ a „ páťáci“ shodně 86,36%, „pětka“ 85,53%, „šesťáci“ 89,56%, „osmáci“ 89,14%
a „sedmáci“ 82,08%.
A toto jsou úspěšní řešitelé jednotlivých týmů:
• čtverka – F. Důbrava, M. Havlík, D. Herzán, V. Kratochvíl, P.

•
•
•
•
•
•
•
•

Levčík, A. Velička,
čtvrťáci – O. Krůtil, O. Štefan, J. Ševčík, F. Průdek, B. Petříková,
Š. Kolařík, D. Padělek,
páťáci – J. Rezek, M. Mešková, N. Minárechová, D. Ustohal, L.
Pacalová, L. Švec,
Z. Schmalzová, V Mildnerová, K. Vízdal, A. Ryšavá
pětka – D. Jeřelová, P. Berková, K. Martečíková, V. Líčková, O.
Macán,
šesťáci – P. Glížová, S. Pekaříková, D. Heráková, L. Strnadová,
Š. Líčková,
M. Švrčková, M. Klusáčková, T. Kristková, L. Syslová, A. Jurkovičová
sedmáci – M. Berka, R. Tréšek, D. Vavřík
osmáci – T. Kratochvíl, Š. Rybka, A. Schäfer, M. Švec, D. Glížová, J. Kovaříková, M. Švecová, J. Wolfschütz.
Za svoji snahu budou na konci roku odměněni.
Mgr. J. Harnušková

Výlet 2. ročníku
V letošním roce jsme se s dětmi rozhodli, že se vydáme po krásách našeho
okresu. Ve středu 8. června jsme se dopravili do Pavlova, odkud jsme vyšli na
Dívčí hrad, obecně známý jako Děvičky.
Měli jsme nádherné počasí a mohli jsme
dalekohledem pozorovat místa, která
jinak nespatříme. Zpáteční cesta, která byla poznávací, děti určovaly názvy
stromů, květin a brouků, a přesto, že pro
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některé byla již na pokraji jejich sil, jsme
to až do Klentnice všichni zvládli. Odtud
jsme se přemístili k Mikulovu do jeskyně
Turold. Zde se nám to všem tak líbilo, že
jsme se rozhodli o prázdninách na tato
místa s rodiči ještě jednou vydat. Výlet
jsme zakončili v mikulovské cukrárně. Po
náročné cestě jsme si zákusek i zmrzlinu
všichni zasloužili.
Tř. uč. Mgr. Zlatka Floriánová
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VIDA! výlet
Ve čtvrtek 2. června jsme se vydali
se sedmáky do zábavního vědeckého
parku VIDA!, který se nachází v bývalém
pavilonu D brněnského výstaviště. Interaktivní expozice je rozdělena do čtyř
částí – Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět.
Nejdříve jsme v expozici absolvovali šifrovací hru s názvem Chytřejší než
Holmes? Během 50 minut musely týmy
s využitím jednotlivých exponátů získat
co nejvíce potřebných informací a uhodnout závěrečné čtyřpísmenné heslo.

Pomocí správného hesla si pak mohli
soutěžící otevřít „poklad“. Heslo nakonec získaly jen dva týmy, ale schopnost
logického myšlení a spolupráce jsme si
procvičili všichni. Zbylý čas jsme trávili
objevováním a bližším poznávání jednotlivých exponátů z oblasti přírodních
věd. Naše největší sympatie si získalo
zmrazování stínů. I když jsme se nevypravili nikam daleko a po obědě už jsme
byli zpět, tak jsme si výlet užili a možná
jsme zde nebyli naposled.
Mgr. Irena Šemorová

Školní výlet 4. a 5. třídy
9. června se žáci vydali na školní výlet do unikátního zábavního parku Permonia, zakomponovaného do areálu oslavanského
dolu Kukla, vzdáleného 30 km od Brna.V parku se nacházelo mnoho atrakcí, například důlní jezero, pavoučí past, prales, labyrint,rourové pole a mnohá další. Všemi těmito místy děti procházely
v pětičlenných týmech formou interaktivní hry Magic Permon.
Hra byla řízena pomocí moderních technologií. Princip spočíval

v plnění několika druhů úkolů – vědomostních, dovednostních,
znalostních, fyzických a adrenalinových, které byly zadávány pomocí veršovaných indicií. Skupinka, která získala největší počet
indicií, získala na památku krásnou dřevěnou kostku s permony.
Na závěr děti čekal sjezd Škrtí lanovkou, dlouhou 50 m. Tuto školní akci si žáci užili a doufají, že se sem ještě někdy vrátí.
Mgr. Jitka Kolaříková

V ŠD to žije!!
Jaro se v naší školní družině neslo ve
znamení toho, že se pořád něco děje. Na
oslavu dne Země jsme měli připravený
týdenní projekt Ostrov, který pojednával o zpustošeném ostrově, na kterém
vybuchla sopka. Děti měly za úkol na
ostrov postupně vracet život pomocí
pozorování, poznávání přírody a živočichů. Naši třídu zdobily krásné koláže

Podivínský zpravodaj

z přírodnin. Jako překvapení pro děti
byl skutečný ,,výbuch“ sopky, kterou si
děti samy vymodelovaly ze slaného těsta, a pomocí jednoduché reakce se nám
podařilo vyrobit úžasnou podívanou.
Na svátek čarodějnic se naše družina
proměnila v rej masek a nakonec jsme
si i zatančili kouzelnické tance! Naším
posledním velkým počinem bylo vyro-

bení pravé šamanské masky z Ugandy
pomocí techniky kašírování a zdobení
decopísky. Na závěr školního roku se
ještě vydáme po stopách se slovutným
detektivem Holmesem a třeba najdeme
i ztracený poklad.
Všem dětem přeji krásné prázdniny
plné dobrodružství!
Pálková Zuzana, ŠD
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ŠTAFETA MÍROVÉHO BĚHU V PODIVÍNĚ
V sobotu 11. června proběhla Podivínem mezinárodní štafeta Mírového běhu.
Mírový běh, celým názvem „Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run“, je nejdelší
štafetový běh s hořící pochodní na světě.
Evropská trasa začala letos 24. února v Portugalsku a povede postupně všemi evropskými zeměmi až do 8. října, kdy bude
slavnostní zakončení v Římě v Itálii. Na své
trase Evropou letos vběhla štafeta 11. června z Rakouska na naše území. Českou republikou štafeta probíhala celkem 12 dnů,
během kterých běžci překonali vzdálenost
přibližně 900 kilometrů.

Hlavní myšlenkou tohoto běhu je posílit
sounáležitost a porozumění mezi lidmi. To
byla vize zakladatele běhu Sri Chinmoyho.
Bylo to již potřetí, kdy i Podivínští byli
u toho. Štafeta vbíhala krátce po třetí hodině odpoledne od Lednice do Podivína a na
školní hřiště ji doprovázeli žáci základní
školy.
Půlhodinové setkání členů štafety
s žáky a učiteli základní školy, zástupci vedení města i našimi skauty se neslo v neformální příjemné atmosféře. Účastníci běhu
byli uvítáni místostarostou Podivína Ing. P.
Průdkem, poté předali všem přítomným

své mírové poselství a promluvili k nim
v různých národních jazycích. Emotivní
byly okamžiky, kdy šla pochodeň z ruky do
ruky a v duchu každý, kdo ji podržel, vyslovil své mírové přání. Ve chvíli ticha se pak
mnozí ztotožnili s myšlenkou, že mír začíná uvnitř nás samotných. Na závěr setkání
pak všichni společně oběhli se štafetou
okruh kolem školního hřiště a běžci dále
pokračovali v plánované trase směrem do
Velkých Bílovic a poté do Hodonína. Až na
kraj Podivína štafetu opět doprovázeli žáci
základní školy.
Pavla Schallenbergerová

CO NOVÉHO U RYBÁŘŮ
MRS, z.s., pobočný spolek Podivín
srdečně zve na

NOČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Začátek: 5.7.2016 v 19:00 hodin
Závěr: 6.7.2016 v 10:00 hodin
Občerstvení zajištěno

PRÁZDNINOVÝ RYBÁŘSKÝ
MARATON (CHYŤ A PUSŤ):
15.7. (od 4:00 hod.) - 17.7.2016 (do 24:00 hod.)
29.7. (od 4:00 hod.) – 31.7.2016 (do 24:00 hod.)
12.8. (od 4:00 hod.) - 14.8.2016 (do 24:00 hod.)
26.8. (od 4:00 hod.) - 28.8.2016 (do 12:00 hod.)

RADEK SVAČINA OBHÁJIL TITUL
V sobotu 23. dubna uspořádala Tělocvičná jednota Sokol
a Město Podivín 25. Mistrovství České republiky v armwrestlingu
– přetláčení rukou. Domácímu pořadatelskému oddílu se podařilo
vybojovat devět medailí, pět muži a čtyři ženy.
Nejúspěšnějším podivínským pákařem se stal Radek Svačina
ve váhové kategorii do 105 kg, když obhájil titul na svou silnější
pravou ruku a na levou druhé místo. Titul mistra republiky vybojoval i Petr Süsser v kategorii do 85 kg na levou ruku. Rostislav Svačina obhajoval oba tituly ve váze do 95 kg. Soutěžním pavoukem
postoupil do finále na obě ruce, které byly velmi vyrovnané a kde
těsně podlehl, čímž získal stříbrné medaile: „Od prvních kol jsem
18

pro virové onemocnění cítil, že to není ono“, sdělil osmnáctinásobný mistr republiky. „Každý sportovec si tím aspoň jednou prošel
a výkon šel dolů“ ,dodal nedostižný šampión.
Trenér podivínských pákařů Rostislav Svačina starší nemohl
počítat s dvěma dalšími potencionálními medailisty. S dvojnásobným obhájcem titulu ve váze do 65 kg Lukášem Dorazilem (svědek
na svatbě) a velmi zkušeným pákařem, se svým synem Robinem
Svačinou (nemocniční péče) ve váze do 70 kg.
Velmi výrazně se prosadily i dvě ženy v podivínském týmu.
Dana Surá ve váze do 60 kg a Andrea Straková ve váze nad 60 kg,
když každá dosáhla na stříbrnou a bronzovou medaili.
Podivínský zpravodaj
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SPORTOVEC ROKU 2015
Sportovní komise Rady Města Podivína vyhlásila nejlepší sportovce za rok 2015. Slavnostní vyhlášení ankety a předání ocenění
Podivínským sportovcům proběhlo v pátek 11. března 2016 v Sokolovně TJ Podivín.
Na prvních místech byli vyhodnoceni tito sportovci.
• Kategorie: Mladší žáci (1. - 5. třída) Pavlína Berková – atletika
• Kategorie: Starší žáci (6. – 9. třída) Miroslava Švecová - atletika
• Kategorie: Dorostenec (15-19 let) Ondřej Švec – atletika
• Kategorie: Sportovec roku Radek Svačina – armwrestling – přetláčení rukou
• Kategorie: Kolektiv roku armwrestling – přetláčení rukou
• Kategorie: Trenér roku Rostislav Svačina st. armwrestling – přetláčení rukou

•

Kategorie: Sportovní osobnost Pavel Kavan – badminton
Všem oceněným gratulujeme.
Za sportovní komisi Rostislav Svačina

Foto: Adéla Míková

OPĚT PĚKNÝ REKONDIČNÍ POBYT
Od pondělka 11. dubna do neděle 17.
dubna byli členové Svazu důchodců a tělesně postižených opět v osvědčeném
a krásné vzpomínky vzbuzujícím Hotelu
MAS v Sezimově Ústí. Nebyli jsme zklamáni! Zase pro nás přijel autobus do Podivína.
Cestou nám dělal společnost delegát Michal, později nás na všech akcích doprovázela delegátka Lucie. Ubytování na úrovni,
služby též. K procedurám přibyla „kyslíková
terapie“ – to vám strčí do nosu 2 hadičky,
prý to okysličuje mozek, a jste rázem chytřejší a bystřejší. Nepozorovala jsem výrazný
efekt. Jídla byly zase spousty, jen člověk
s velmi pevnou vůlí odolával tomu, aby
se nepřecpával a tím pádem nepřibral na
váze. Program pestrý – zase bingo, bowling, hudba, tanec a losování slev na pobyt.
A výlety s průvodkyní – samozřejmě do Tábora a Klokot. V Táboře je stále možno něco
objevovat. MHD zdarma, kdokoliv si tam
kdykoliv mohl zajet. Jinak pěšky na Kozí

Hrádek nebo podél řeky Lužnice do Plané.
Vycházkám počasí přálo.
Původní nabídka výletů byla následující: čtvrtek – půldenní výlet do Červené
Lhoty a Soběslavi; pátek – půldenní výlet
do Protivína na krokodýlí farmu a do Písku;
sobota – celodenní výlet do solných lázní
Gmünd. O návštěvu 200 druhů krokodýlů
zájem nebyl, v pátek se místo toho jelo do
Jindřichova Hradce. Také sobotní Gmünd
nelákal, proto se uskutečnilo Lipno s tamní
Stezkou korunami stromů a Český Krumlov.
Lituji, že o Jindřichově Hradci jsem se
nedozvěděla včas, byla jsem už přihlášena na čtvrteční výlet. Návštěvy Soběslavi nelituji, i když bych si tam mohla zajet
vlakem sólo, protože Červená Lhota je
zajímavá snad jen tím, že se tam natáčela
Zlatovláska. V Soběslavi je skvělá knihovna.
Neotřelý nápad umístit skleněný kvádr do
zdí středověké pevnosti je fascinující, tu

krásu nelze popsat slovy, to se musí vidět.
Lipno jsem absolvovala minule, a tak jsme
si se sestrou sobotu ozvláštnily návštěvou
města keramiky a lázní Bechyně. Vláčkem
po první elektrické trati od „českého Edisona“ Františka Křižíka z roku 1903 po mostě „Bechyňská duha“. Most překlenuje ve
výšce 50 metrů hluboké údolí řeky Lužnice. Postaven byl v roce 1928. Sama jízda je
hezkým zážitkem a návštěva milého města
s klášterem, dvěma kostely, zámkem a židovským hřbitovem příjemným pokračováním, dovršeno procházkou v uklidňujícím lázeňském parku. Tradice tamních lázní
sahá až do 17. století. Specializují se na léčbu pohybového ústrojí. Využívá se přírodní
zdroj – slatina z nedalekých blat.
V neděli v 9:00 hodin odjel autobus
s hosty ze Sokolova u Karlových Varů,
v 9:30 nakládáme zavazadla my a spokojeni odjíždíme. Bylo to zase fajn.
Helena Heráková

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. dubna 2016 uspořádal Sokol Podivín tradiční dětské hravé odpoledne Pálení
čarodějnic na dvoře Besedního domu. Pobavit se přišla stovka dětí, většina v krásných kostýmech čarodějnic a čarodějů. Na
děti čekaly dospělé čarodějnice a jeden
mág u osmi stanovišť, kde si děti vyzkoušely běh v osmimílových botách s koštětem,
přeskakování gumové pavučiny, hod uhlím do komína, sbírání obrázků bylinek na
lavičkové dráze, skládání rébusu Ubongo,
hledání myšek v pytlíčcích se zásobami,
provázkové malování a třídění polodrahokamů. Za splněné úkoly dostaly na kartičku
razítko a také písmenko do tajenky. Po vy-
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luštění celé tajenky si mohly jít vyzvednout
sladkou odměnu. Mnohé z dětí také využily možnost nechat si namalovat na obličej
čarodějný obrázek. Když se většina dětí
pobavila plněním úkolů, jedna z čarodějnic
zapálila hranici, na které shořela jediná zlá
čarodějnice na této akci. Když se šlehající
plameny zmírnily, děti si za pomocí rodičů opekly špekáčky. Myslím si, že se celá
akce pěkně vydařila a tímto bych chtěla
poděkovat všem členům i nečlenům Sokola, kteří se podíleli na přípravě a průběhu
akce, a také za darovaná jablíčka od prodejny ovoce a zeleniny pana Šultese.
Martina Robošová
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