březen
bře
b
řře
ezen
ze
ze
en
n 20
2
2020
02
20
0

L. ročník

ččí
číslo
ísl
sslo
llo
o1

LL.. ro
rročník
oččník
o
ík

Březen 2020

číslo 1

Město Podivín
Opatření Města Podivína v souvislosti
s onemocněním COVID-19
O provozní době Městského úřadu Podivín budete průběžně informováni formou rozhlasového hlášení, elektronické pošty a na úředních deskách.
Radnici, prosím, navštěvujte pouze v urgentních případech, kde je nezbytná osobní
účast. V ostatních případech se na úřad obracejte telefonicky či e-mailem. (viz kontakty
níže)
Do odvolání se přerušuje výběr poplatků za svoz komunálního odpadu a výběr poplatků ze psů.
Poplatky: komunální odpad: 600 Kč/občan, psi: 200 Kč/pes mohou občané nadále platit
bankovním převodem na účet města Podivína č.účtu: 1625651/0100. Do zprávy pro
příjemce uveďte účel platby, jméno a adresu.
Pytle na tříděný odpad budou distribuovány následně.
Do odvolání je přerušen provoz Sběrného dvora Podivín.
Do odvolání je přerušen provoz Mateřské školy Podivín.
Do odvolání je přerušen provoz Městské haly Podivín a veškerých sportovního hřišť a zařízení.
Kontakty:
Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212
Podatelna: 519 365 311, 519 344 203
Starosta: 723 864 801
Místostarosta: 602 890 803
mail: podatelna@podivin.cz
Aktuální informace ke koronaviru najdete na stránkách
Ministerstva zdravotnictví České republiky: https://koronavirus.mzcr.cz/
Ing. Martin Důbrava
starosta města
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PodivínSiPomáhá
Město Podivín oznamuje svým občanů, že
16. března 2020 vznikla skupina dobrovolníků PodivínSiPomáhá, kteří jsou připraveni pomáhat při řešení krizových situací spojených
s nemocí Covid-19.
Potřebujete-li pomoci s nákupem léků či
základních potravin a nemáte nikoho blízkého ve svém okolí nebo víte-li o někom,
kdo takovou pomoc potřebuje, zavolejte
na linku pomoci týmu PodivínSiPomáhá
číslo telefonu 723 590 226 nebo napište
email na PodivinSiPomaha@gmail.com
Prosím dodržujme všichni nařízení a doporučení vlády, který mi můžeme omezit šíření
nebezpečného koronaviru, zejména:
- Nařízení - povinné nošení ochranných
prostředků na ústa a nos na veřejnosti,
jako jsou roušky, ústenky, šály a šátky.
- Nařízení – v prodejnách potravin a drogeriích je čas od 7.00 do 9.00 hod. vymezen
pro nákupy seniorů ve věku nad 65 let, tj.
ostatní mohou nakupovat mimo tento čas.
- Nařízení - Zakazuje se volný pohyb osob
na území České republiky s výjimkou:
• cest do zaměstnání a výkonu podnikatelské
nebo jiné obdobné činnosti
• nezbytných cest za rodinou nebo osobami
blízkými

• cest nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb (např. nákup, pošta,
banka, čerpací stanice)
• cest do zdravotnických zařízení včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných
a osob blízkých a zařízení veterinární péče
• cest za účelem vyřízení neodkladných
úředních záležitostí
• pobytu v přírodě nebo parcích
• pohřbů
- Doporučení - Senioři nad 70 let nevystavujte se nebezpečí nákazy a nevycházejte na veřejnost
Upozornění: Výše uvedená nařízení a doporučení jsme platná k 22.3.2020 a mohou se měnit.
Další kontakty na možnou pomoc:
Celostátní informační linka
1212
Speciální infolinka
Jihomoravského kraje
800 129 921
Linka seniorů
800 200 007
Senior Point a Společně
840 111 122
Život 90.
800 157 157
Martin Důbrava, starosta

Jsme v tom společně!
Celosvětově se řadu týdnů
řeší nákaza virem COVID-19.
Ohnisko se bohužel přesunulo do Evropy a významně se
dotýká naší země. Koronavirová pandemie se dostala do
popředí společenské diskuze.
Pomoc jednotlivcům, celým
rodinám i všem obyvatelům
2

České republiky je samozřejmá, jsme v tom přece všichni
společně. Znevažování onemocnění a nerespektování
legislativy není v současné
době na místě. Změnou přístupu, chování a návyků dokážeme všichni dohromady
situaci zvládnout. Respek-

tujme ve vlastním zájmu aktuální potřeby společnosti!
Apelujeme proto na všechny
občany České republiky, aby
chránili své zdraví a přispěli
svým počínáním k ozdravení celé populace. Respektování nastavených opatření
znamená nejen dodržování
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legislativy, ale i dodržování hygienických a morálních
pravidel s uvědoměním si
mezigeneračních, a pro starší populaci, možná i fatálních
dopadů. I přes mnohá a opakovaná upozornění a stovky
telefonátů, se na veřejnosti
a ve zdravotnických
zařízeních
objevují
naši starší spoluobčané. Téměř všichni
jsme jistě zaznamenali, že zejména pro
seniory může být jakýkoliv styk s infekční
osobou a nemocí COVID-19 velmi nebezpečný až fatální. Jsou
zkrátka ti nejzranitelnější z nás. Pokusme
se proto všichni svojí
cestou seniory přesvědčit, že se mají co
nejvíce chránit, držet
se v bezpečí domova,
zbytečně nevycházet,
požádat o donesení
nákupu, lékařům se
neostýchat
zavolat
a nikam necestovat
městskou hromadnou
dopravou.
Tak, jako jsme se
již napříč generacemi
naučili
preventivně
pečovat o své osobní bezpečí, nenechat
se napálit a nestát
se obětmi trestných
činů, pojďme si i teď
jít navzájem příkladem a počínejme si
tak, abychom přispěli
k zamezení šíření nákazy.
Podivínský zpravodaj
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Školáci, nescházejte se ani oni nebudou podceňovat
v parcích ve skupinkách, ne- doporučení související s aktupořádejte párty, jděte příkla- ální zdravotní hrozbou.
dem svým prarodičům dodržováním bezpečnostních
plk. Zuzana Pidrmanová
opatření. Babičky, dědečky,
oddělení prevence
tetičky i strýčky přesvědčte
Policejního prezidia ČR
svým chováním k tomu, že
17. 3. 2020
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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. VIII
ze dne 12.12. 2019
1.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva
města č. VII ze dne 24.10. 2019.
Zastupitelstvo města provedlo
kontrolu rozpočtového opatření
č. 9/2019, č. 10/2019 a č. 11/2019
k rozpočtu města na rok 2019 a tato
rozpočtová opatření vzalo na vědomí bez výhrad.
Zastupitelstvo města schválilo bez
výhrad rozpočet na rok 2020 ve
znění dle zveřejněného návrhu rozpočtu na rok 2020, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Celkové příjmy ve výši 55.992.000,- Kč,
celkové výdaje ve výši 97.806.800,Kč, celkové financování ve výši
41.814.800,- Kč. Zastupitelstvo
města schválilo zahájení investičních akcí a jejich zařazení do majetku města: Vybudování varovného
systému ochrany před povodněmi
města Podivín, digitální povodňový
plán.
Zastupitelstvo města schválilo bez
výhrad střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021, 2022 ve znění dle
zveřejněného návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021,
2022, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Celkové příjmy pro
rok 2021 54.266.000,- Kč, celkové
výdaje pro rok 2021 58.000.000,- Kč,
celkové financování pro rok 2021
3.734.000,- Kč, celkové příjmy pro
rok 2022 54.244.000,- Kč, celkové
výdaje pro rok 2022 58.000.000,- Kč,
celkové financování pro rok 2022
3.756.000,- Kč. Dlouhodobé pohledávky ve výši Kč 1.545,-, dlouhodobé závazky 0,- Kč.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí a projednalo zprávu o činnosti kontrolního výboru města Podivína v roce 2019.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí a projednalo zprávu o činnosti finančního výboru města Podivína v roce 2019.
Zastupitelstvo města schválilo
Obecně závaznou vyhlášku města
Podivína č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunál-
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ních odpadů dle předloženého návrh. Zastupitelstvo města schválilo
Obecně závaznou vyhlášku města
Podivína č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
8. Zastupitelstvo města schválilo
Obecně závaznou vyhlášku města
Podivína č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu.
9. Zastupitelstvo města schválilo
Obecně závaznou vyhlášku města
Podivína č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
10. Zastupitelstvo města schválilo
Obecně závaznou vyhlášku města Podivína č. 5/2019 o k trvalému
označování psů a evidenci jejich
chovatelů.
11. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. 1373/5 – zastavěná plocha, garáž bez čp/če o výměře 2 m2, odděleného geometrickým
plánem z původního pozemku p.č.
1373 v k.ú. Podivín paní …... Prodejní cena 1000,- Kč/m2 vč. DPH. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovité věci do jeho
vlastnictví. Zastupitelstvo města
schválilo kupní smlouvu na prodej
pozemku p.č. 1373/5 – zastavěná
plocha, garáž bez čp/če o výměře
2 m2, odděleného geometrickým
plánem z původního pozemku p.č.
1373 v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.

12. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. 740 – zastavěná
plocha a nádvoří, společný dvůr
o výměře 172 m2 v k.ú. Podivín do
podílového spoluvlastnictví manželům ….., bytem ……, , nar. …….
a ……., bytem …….., nar. ……...
Prodejní cena 460,- Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovité věci do jejich
vlastnictví. Zastupitelstvo města
schválilo kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 740 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 172 m2
v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
13. Zastupitelstvo města pořízení změny územního plánu ve věci změny
Územního pánu města Podivín na
pozemcích p.č. 2519 a p.č. 2518 oba
v k.ú. Podivín neschvaluje.
14. Zastupitelstvo města pořízení změny územního plánu ve věci změny
Územního pánu města Podivín na
pozemku p.č. 1780/14 v k.ú. Podivín
schvaluje.
15. Zastupitelstvo města pořízení změny územního plánu ve věci změny
Územního pánu města Podivín na
pozemku p.č. 1216 v k.ú. Podivín
neschvaluje.
16. Zastupitelstvo města souhlasí se
změnou sídla Města Podivín a změnou sídla Městského úřadu Podivín
na adresu Masarykovo nám. 192/2,
691 45 Podivín.

Redakční rada
Zdravím všechny čtenáře našeho zpravodaje.
Březnový zpravodaj tentokrát přichází v období, kdy více než jindy sledujeme aktuální dění, zpravodajství, nařízení vlády.
Většina příspěvků do zpravodaje dorazila na konci února, tedy v době, kdy ještě
situace byla klidnější. Málokoho tehdy napadlo, že spousta akcí, tradičně plánovaných
na jarní období, z důvodu bezpečnostních opatření nařízených vládou neproběhne.
V době, kdy zpravodaj putoval do tiskárny, jsme těžko odhadovali, zda bude reálné, že zpravodaj v tištěné podobě bude roznesen do Vašich schránek. Pokud v tuto
chvíli listujete zpravodajem, těší mě to. O to víc, že se nám do zpravodaje v dnech, kdy
už byl zpracováván grafiky v tiskárně, podařilo zařadit aktuální příspěvky týkající se
mimořádných opatření a dění v Podivíně.
Příští číslo zpravodaje vyjde 26. června. Příspěvky do červnového zpravodaje posílejte do pátku 29. května, kdy jsme naplánovali uzávěrku.
Za celou redakční radu Vám všem přeji klidné dny, týdny a vše dobré.
Mgr. Pavla Schallenbergerová
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Vážení spoluobčané,
zastupitelé města Podivína ve spolupráci se ZŠ Podivín
a místními organizacemi a spolky
pořádají

OSLAVU 75. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
našeho města, která se bude konat

v pátek 15. 4. 2020 v 10.00 hodin
u pomníku padlých
na Masarykově náměstí v Podivíně.
Po ukončení oslavy na Masarykově náměstí budou položeny květinové dary
také u pamětní desky členů TJ Sokol Podivín
popravených a umučených v průběhu II. světové války.
Zastupitelé města Podivína

Společenská kronika
Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Seznam zemřelých v roce 2019
Bednařík Ladislav
Pokorný Karel

narodilo se:
23 dětí, z toho 11 chlapečků a 12 holčiček
přistěhovalo se: 56 občanů
odstěhovalo se: 64 občanů
zemřelo:
32 občanů, z toho 6 v Podivíně
celkový počet občanů k 31. 12. 2019 – 2 903
sňatky celkem: 25
z toho:
14 na Janově hradě
4 na městském úřadě
7 církevních sňatků
místní občané: 14 sňatků
slavnostní uvítání novorozených dětí
proběhlo 27.04. 2019 a 19. 10. 2019
Nejstarší občané:
90 a více let:
19 občanů
nejstarší občanka - 98 let

Statistika:
Věk do 15 let
Věk do 18 let
Věk nad 18 let

421 občanů
82 občanů
2400 občanů

z toho 217 chlapců a 204 dívek
z toho 43 chlapců a 39 dívek
z toho 1175 mužů a 1225 žen

Gála Jan

Polák Rudolf

Gálová Žofie

Ryšavá Eliška

Helinger Oldřich

Sicha Pavel

Hladík Dezider

Strejčková Věra

Hoňková Anna

Šemorová Anna

Chládek Oldřich

Šrámek Jan

Jung Jaroslav

Štefan Ervín

Kernová Anna

Švásta Václav

Knopp Antonín

Tichá Zdeňka

Kočí Boleslav

Latín Jan

Kostrhun Jiří

Trecha Jan

Krátká Jarmila

Maráková Marta

Nevímová Marie

Vaňková Anna

Otradovcová Blažena

Nedbálek František

Páleníčková Blanka

Vodičková Jarmila

Podivínské letní kino 2020
V loňském roce jsem v Podivíně po dlouhé době měli
letní kino. Vzhledem k Vašim pozitivním ohlasům připravujeme projekci i na letošní srpen. V průběhu měsíců května

Podivínský zpravodaj

a června vypíšeme anketu o promítané filmy a v červnovém
zpravodaji sdělíme veškeré podrobnosti.
Martin Důbrava, starosta
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Hodina Země
Město Podivín se zapojí do této celosvětové akce. Zhasne na hodinu – Hodinu Země
– v sobotu 28. března 2020 od 20:30 do 21.30 hod veřejné osvětlení v celém městě.

6
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Revitalizace vegetace v extravilánu města Podivína
Od loňského října do letošního května realizuje město Podivín ve svém
katastru akci nazvanou Revitalizace
vegetace v extravilánu, která je spolufinancována očekávanou dotací ve výši 2
miliony Kč z fondů EU v rámci Operačního programu životní prostředí.
Cílem projektu je posílení přirozených funkcí krajiny. Jde zejména o nahrazení kříženců topolů kanadských
dlouvěkými a geograficky původními
druhy stromů.
V rámci realizace došlo k vykácení
123 stromů, které byly ve špatném zdravotním stavu - byly proschlé, oslabené
jmelím a jejich koruny se rozlamovaly a odstranění 6.400 m2 zapojeného porostu dřevin a keřů. Některé stromy byly
ořezány na torzo nebo jejich kmeny byly
ponechány na místě, aby mohly sloužit
jako úkryt hmyzu a plazům.
Akce probíhá na území o rozloze
3,2 ha a je rozdělena do 6 segmentů,

na nichž bude vysázeno 874 ks stromů
a odrostků, 3.195 m2 keřů a ochranné
oplocení bude měřit 2,5 km.
Autorem projektové dokumentace je
Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o. a zhotovitelem

je vítěz výběrové řízení firmy Strommy
company s.r.o., která za provedené práce
vč. tříleté následné péče dostane zaplaceno celkem 3,7 milionů Kč vč. DPH.
Martin Důbrava, starosta

Zkušebna ZUŠ
Začátkem roku jsme se rozhodli, že pomůžeme realizovat další projekt
pro podporu budoucí podivínské hudební kultury. V budově bývalé ZUŠ na
ulici Palackého, kterou vlastní město, jsme odstranili zděnou příčku a položili
novou betonovou podlahu. Prostor jsme vypůjčili spolku Abecedum, který zde bude provozovat zkušebnu určenou zejména pro hudební soubory
z naší základní umělecké školy
anebo zde na erárních nástrojích budou moci zkoušet žáci
s rodiči. Věřím, že se nám brzy
společně podaří k již exitujícímu žesťovému tělesu vytvořit i soubor lidových nástrojů.
Objekt bývalé ZUŠ budou tedy
nyní využívat částečně loutkařský soubor Podivíni a spolek
Abecedum.
Martin Důbrava, starosta
Podivínský zpravodaj
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O menší opravách
V závěru roku 2019 jsme provedli:
- rekonstrukci chodníku na ulici Dolní Valy. Odstavné pásy
a výsadbu zeleně v prostoru mezi chodníkem a komunikací
jsem zatím neprovedli, neboť v horizontu 2-3 let by v této lokalitě měla proběhnout rekonstrukce elektrické sítě. Ta by měla být
přesunuta ze sloupů do země.

- na ulici Zahradní jsme dobudovali chybějící chodník a odstavné pásy pro parkování vozidel
- opravu chodníků a schodů v uličkách napojujících se na ulici
Poříčí I. a opravu starých pískovcových schodů, které vedly
k židovské synagoze. V letošním roce chceme ještě kolem
šikmých chodníků osadit chybějící zábradlí.
Martin Důbrava, starosta

ulice Zahradní

ulice Zahradní

Dolní Valy

Dolní Valy
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O tom, jak mne obvinili, usvědčili a potrestali
ZÁKON o střetu zájmů č. 159/2006 Sb. upravuje povinnost veřejných funkcionářů oznamovat skutečnosti, které umožňují mimo jiné veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce. Za
dvacet roků starostování k žádnému výraznému navýšení mého a rodinného
majetku nedošlo. Darovat mně nikdo nic nechtěl a o jiném prospěchu nemůže být ani řeč. Naopak jsem rodinu okradl. Ptáte-li se, o co, tak třeba o čas, který jsem leckdy do nocí trávil na úřadě, který jsme mohli strávit spolu a který
pak dost možná někde výrazně chyběl. Nehledě na financování některých
společenských akcí, které mě za dvanáct roků /pak jsem byl poučen/ přišly
bratru na 160 tis. Ale jak by řekl můj soused: „Chudáka to nepotkalo“.
Veřejný funkcionář je povinen zdržet se každého jednání, při kterém
mohou jeho osobní zájmy ovlivnit výkon jeho funkce. Když se tak dívám na
některé současné politiky, začínám přemýšlet o tom, zda jsem naopak nejednal v rozporu se současně akceptovanou morálkou některých politiků a také
v rozporu s chováním kupodivu uznávaných a volených „vzorů“.
Veřejný funkcionář nesmí být provozovatelem, případně vydavatelem periodického tisku ani společníkem, členem nebo ovládající osobou
právnické osoby, která je provozovatelem rozhlasového nebo televizního
vysílání nebo vydavatelem periodického tisku. Nikým z výše jmenovaných
jsem na rozdíl od jiných nebyl a ani nejsem, ale do periodického tisku jsem
přispíval a doposud přispívám. Jsem také členem redakční rady Podivínského
zpravodaje a v souvislosti s tím mne napadá, zda jsem svými články někoho
neovlivnil a zda by se to nedalo kvalifikovat jako činnost, z níž jako VF mohu
mít prospěch. Člověk nikdy neví, co naši zákonodárci vymyslí a jak zpětně budou potencionální delikventi postižitelní.
Veřejný funkcionář podává formou čestného prohlášení oznámení
o majetku, který vlastní ke dni předcházejícímu zahájení výkonu funkce
a majetku nabytém v průběhu výkonu funkce. To vše jsem poctivě činil od
doby platnosti zákona, bohužel jsem opomněl změnu, která nastala s nástupem do funkce místostarosty. Povinností takové osoby je podat výstupní
oznámení, vzápětí na to oznámení vstupní a vždy do 30.6. toho kterého roku
tzv. průběžné oznámení. O těch dvou prvních jsem ani netušil, že existují. Neznalost zákona však neomlouvá. To průběžné jsem podal o pět dnů později.
Některé procesy o střetu zájmů, probíhající v tomto státě několik let, dodnes
nejsou ukončeny a já začínám pochybovat o tom, že ukončeny kdy vůbec budou. Se mnou /a předpokládám, že s řadou podobných nebožáků stejně tak/
bylo Ministerstvo spravedlnosti hotovo ajncvaj. Obvinili mě a současně mně
ve čtyřstránkovém elaborátu sdělili, že mne jako OBVINĚNÉHO /ano, tak mne
orgán přímo nazval/ mohou nechat i předvést. Už se vidím, jak v doprovodu
policie, v klepetech a s řetězy na nohou cupitám k prokurátorovi.
Veřejný funkcionář se dopustí přestupku tím, že neučiní oznámení ve
lhůtě … /to už jsem dostatečně popsal v předchozím odstavci/ a za přestupek lze uložit pokutu od 1 000 Kč do 50 000 Kč. A tak jsem se 6.1.2020 ocitl
před správním orgánem, který provedl můj výslech. Chyběl jeden z vyšetřovatelů, nevím, zda ten hodný nebo ten zlý. A protože bylo světlo, chyběla také
ona pověstná stolní lampa. Na konci výslechu jsem požádal o trest nejvyšší,
čímž jsem nemyslil oněch padesát tisíc, ale trest smrti. Současně jsem požádal, aby můj návrh byl zaprotokolován. Orgán prohlásil, že nic takového se
protokolovat nebude a že si ještě rozmyslí výši pokuty. Dva dny po traumatizujícím zážitku /to byl fofr!!!/ jsem v ruce třímal tentokrát už osmistránkové rozhodnutí, v němž mě potrestali pokutou 2.000 Kč s lhůtou splatnosti 30
dnů. Zaplatil jsem a přemýšlel o tom, jak skvělé zákonodárce máme. A taky
o tom, jak rychle v některých případech orgány činné v trestním, přestupkovém a jiném řízení pracují. A ještě o tom, že přeci musíme volit ty, kteří mají
jasnou představu o tom, jak doplnit státní pokladnu.
Slávek Machovský,
člen zločinného spiknutí starostů, místostarostů a jiných VF
Podivínský zpravodaj

L. ročník

Rok 1919 – pokračování
Sloučení obcí bylo tedy příčinou, že volby do obecního zastupitelstva v Podivíně konaly se až 9. listopadu
1919 na základě všeobecného práva hlasovacího, podle
zájmových volebních skupin a dle zásady poměrného
zastoupení.
Volby konaly se v neděli v sále městské radnice
a z odevzdaných 1296 platných hlasů obdržela kandidátka:
1. Národně demokratická
258 hlasů a 6 mandátů
2. Čsl. národních socialistů
444 hlasů a 11 mandátů
3. Republikánsko-agrární
221 hlasů a 5 mandátů
4. Čsl. lidová
126 hlasů a 3 mandáty
5. Sociálně – demokratická 66 hlasů a 1 mandát
6. Spojené skupiny židovské 181 hlasů a 4 mandáty.
Volba starosty odbývala se dne 24. listopadu 1919
a za starostu zvolen pan Adolf Ledl, hostinský, 19ti hlasy z počtu 20ti odevzdaných hlasů. Jeden hlas byl odevzdán pro Frant. Roháče. Nově zvolený starosta býval
členem zastupitelstva již před válkou a proto nebyl
nováčkem v obecní samosprávě, i když poměry v řízení samosprávy se značně změnily. Zvolen byl z volební
skupiny čsl. národ. socialistů a kladly se v něj naděje, že
se bude říditi zájmy dělnického a drobného lidu.
Za 1. náměstka zvolen Theobald Štork, za II. náměstka František Roháč, za členy městské rady zvoleni: Josef
Bartošík, Jarosl. Ledl, Ludvík Vaverka, Josef Svitavský, Karel Rotter, Jan Tomšej a Dr. Emil Kohn.
Ačkoliv se poválečné poměry do jisté míry zlepšily,
přece bylo nutno zachovati vázané hospodářství. Podmaňování pohraničních krajů německých, těšínského
Slezska, maďarských částí Slovenska a Podkarpatské
Rusi, zaměstnávalo ústřední vládu nejen finančně nýbrž
i aprovisačně, takže lístkový odběr na mouku a cukr musel býti zachován.
Obsazování Slovenska vyžadovalo obzvláště mimořádných obětí, neboť nastolením komunistické vlády
v Maďarsku nastaly boje s bolševickými vojenskými oddíly, které byly vyslány Maďarskem k znovuzabrání částí Slovenska, čsl. vojskem obsazených. V těchto bojích
padli dva vojínové z Podivína: Jan Vlašic a Jan Buchta.
Jan Vlašic byl maďarskými bolševiky k smrti utýrán.
V téže době byly sesilovány branné síly i v těšínském
Slezsku proti polským vpádům, neboť Polsko usilovalo
o zabrání celého Těšínska, přičemž došlo k nepřátelství
mezi oběma Slovanskými národy
a dokonce i k vojenským srážkám. Spor o Těšínsko
byl později ukončen diplomatickou cestou, avšak nevraživost Polska vůči Československu nebyla odstraněna.
Vojenských operací na Těšínsku bylo účastno i několik
vojínů z Podivína.
Konečně nutno zaznamenati, že v roce 1919 byla
vydána výzva ku sbírkám na zřízení Národního divadla
v Brně. Na sbírku přispěla obec darem 5000,- Kč.
(text v původním znění)
-rm-
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Mateřská škola Podivín

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2020/21
proběhne v termínu úterý 5. května 2020
V souvislosti s pandemií nebude zápis probíhat obvyklou formou.
Předem avizovaný den otevřených dveří se ruší.
O podrobnostech budete informováni na webu školy, školním FB
a městským rozhlasem podle aktuální situace
v průběhu měsíce dubna 2020.
Děkujeme za pochopení.
Přejeme Vám všem hodně zdraví a klidu.

Směrnice pro stanovení kritérií při překročení kapacity pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání Mateřské školy Podivín, příspěvkové organizace s datem přijetí od 1.9.2020
1. Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat v případech,
kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí povolenou kapacitu. Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky
a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení
podle následujícího klíče. Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí
přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých
kritérií dle odevzdané přihlášky do mateřské školy.
Kritéria pro přijímání dětí
1. Děti, které nejpozději před 01. 09. 2020 dosáhnou čtyř let věku a které mají trvalý pobyt
ve školském obvodu příslušné mateřské školy.
2.Děti, které nejpozději před 01. 09. 2020 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve
školském obvodu příslušné mateřské školy.
3. Děti, které nejpozději před 01. 09. 2020 dosáhnou čtyř let věku a které nemají trvalý pobyt ve
školském obvodu příslušné mateřské školy.
4. Děti, které nejpozději před 01. 09. 2020 dosáhnou tří let věku a které nemají trvalý pobyt ve
školském obvodu příslušné mateřské školy.
5. Celodenní pobyt dítěte v mateřské škole
6. Polodenní pobyt dítěte v mateřské škole
7. Děti mladší tří let mohu být přijaty s ohledem
na fyzickou a psychickou vyspělost dítěte.
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2. Jednotlivé body kritérií se sčítají a pořadí umístění dětí je
dáno počtem splněných bodů, tedy počtem splněných kritérií. Všechny hodnocené skutečnosti se posuzují k okamžiku podání žádosti, tj. k 05.05. 2020.
3. V případě rovnosti výsledného součtu bodů 1 – 6 jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost
před mladším).
4. V případě volné kapacity školy mohou být přijímány
děti mladší tří let.
5. Pro přijetí dětí mladších tří let je směrodatná fyzická
a psychická vyspělost dítěte, jeho samostatnost a schopnost zvládnout bezpečně pohyb v bariérovém areálu
mateřské školy.
6. Jako dispoziční rezerva ředitelky mateřské školy se vyhrazují 2 místa.
7. Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě,
které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tento doklad
musí být předložen ředitelce MŠ do 7 dnů od zahájení přijímacího řízení tj. k datu 12.5.2020 (§ 50 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Toto opatření se nevztahuje na děti s povinným předškolním vzděláváním.
8. Žádost o umístění dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list si mohou rodiče vyzvednout v budově mateřské školy. Formulář žádosti a evidenční list jsou zveřejněny na webových stránkách školy: www.mspodivin.cz
9. Vyplněné žádosti o přijetí dítěte do předškolního zařízení budou přijímány dne 05. 05. 2020 od 15:00 do 17:00
hodin v budově mateřské školy.
Podivínský zpravodaj

březen 2020

Zákonní zástupci dítěte si k zápisu do MŠ s sebou přinesou:
• vyplněnou žádost o přijetí dítěte
• vyplněný evidenční list potvrzený lékařem
• rodný list dítěte
• občanský průkaz
10. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), budou
oznámena zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným
registračním číslem na veřejně přístupném místě, t.j. na

Podivínský zpravodaj

číslo 1

L. ročník

vchodu do budovy MŠ Podivín a na webu školy od 25.05.
2020 po dobu 15 dnů.
11. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
bude zákonným zástupcům dítěte předáno osobně nebo
doručeno poštou do vlastních rukou od 25. 05. 2020.
Tato směrnice nabývá účinnosti 01. 02. 2020.
V Podivíně dne 21. 01. 2020
Bc. Lenka Studená,
MBA / ředitelka MŠ
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Základní škola
Zápis do I. třídy
Ředitelství Základní školy Podivín oznamuje rodičům dětí narozených od 01. 09. 2013
do 31. 08. 2014, že zápis do 1. ročníku povinné školní docházky školního roku 2020/2021
se uskuteční jen formálně (bez účasti dětí),
a to podáním žádosti ve dnech 20. 04. 2020 – 22. 04. 2020.
Bližší informace budou zákonným zástupcům sděleny formou webových stránek školy,
hlášením v městském rozhlase, prostřednictvím MŠ nebo dopisem.
Mgr. M. Cagášek,
ředitel ZŠ

Vzdělávací výsledky našich žáků za I. pololetí školního roku 2019/2020
Povinnou školní docházku na naší škole plní 225 žáků (105
děvčat) z toho na I. stupni se vzdělává 132 žáků a na II. stupni
94. A jak byli úspěšní?
Prospěch:
168 vyznamenaných – 74,67%, 0 žáků neprospělo – 0,00%
Chování:
velmi dobré – 225 (100%),
uspokojivé – 0 žáků (0,00%)
Pochvaly:
třídního učitele 242, ředitele školy 34
Důtky:
třídního učitele 5 (0,02%),
ředitele školy 0
Absence:
7282 omluvených zameškaných hodin (průměr na žáka činí
32,36 hodin)
0 neomluvených zameškaných hodin

Pochvalu ředitele školy za sběr, reprezentaci školy a aktivitu obdrželi tito žáci:
I. třída – M. Rybka;
II. třída – P. Varmuža, S. Hřebačka, O. Hoďa, Š. Hemza;
III. – K. Pelikánová.;
IV. třída –T. Hájek, Z. Roušarová, M. Kubík, M. Vízdalová;
V. B – V. Padělková, A. Varmužová, E. Zhejbal, A. Slezáková, B.
Slezáková;
VI. třída – T. Mík, D. Popovský, V. Rejentík ;
VII. třída – D. Puzrla, J. Berka, S. Hájek, V. Bäumlová, M. Palkechová, J. Palkechová, P. Opluštil;
VIII. třída – O. Štefan (2x), P. Levčík, V. Kratochvíl, D. Padělek,
O. Krůtil;
IX. – J. Rezek, M. Danihel, K. Havránková, V. Klimešová.
Výše jmenovaným žákům děkuji za jejich reprezentaci a propagaci naší školy.
Mgr. Miroslav Cagášek,
ředitel ZŠ

Výlet do Strážnice
5. prosince se děti 2. a 3. ročníku
vydaly vánočně naladit do strážnického skanzenu na program „Radujme se, veselme se“. Hned na začátku
nás překvapil Mikuláš s čertem a andělem. Naštěstí máme ve třídě samé
hodné děti, a tak si tam nikoho nenechali. Pak nás pomoučnily Lucky,
sledovali jsme draní peří a zdobení
stromečku v dřívější době. Ochutnali
jsme oplatky, zpívali jsme koledy, dívali se, jak se zdobí vánoční ozdoby
a poznali dřívější zvyky a tradice. Na
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konci prohlídky si děti ozdobily každý
svůj perníček. Vyfotili jsme se u krásného betlému a samozřejmě nikdo

nezapomněl nakoupit krásné dárečky
pro své blízké.
Mgr. Jitka Kolaříková

Podivínský zpravodaj
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Peníze z EU pro naši školu – výzva 63

V letošním školním roce jsme začali realizovat projekt
s názvem „ZŠ Podivín II“, na který jsme obdrželi dotaci v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony MŠ a ZŠ II pod registračním číslem „CZ.0
2.3.X/0.0./0.0/18_063/0016046 v celkové výši 865.670,-Kč
(735.819,49 z Evropského sociálního fondu a 129.850,51Kč ze
státního rozpočtu). Projekt jsme zahájili 01. 09. 2019 a ukončení
je naplánováno na 31. 08. 2021.
Z projektu jsou financovány tyto šablony:
Školní speciální pedagog - cílem této aktivity je poskytnou
personální podporu základním školám, které začleňují do kolektivu žáky s podpůrnými opatřeními.
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Jednotka umožní pozvat lektora přímo do
školy, a tak ušetřit pedagogům cenný čas. 9 pedagogů se bude
vzdělávat v čtenářské gramotnosti.
Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin - Cílem aktivity je
podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí
dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích

programů. 16 pedagogických pracovníků se zúčastní školení
v oblasti inkluze.
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem
prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také
využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk
provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí
standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem, např.
v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce
s rodiči žáků ZŠ - cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací
škol a vzdělávacího systému. Základní škola zajistí realizaci odborně zaměřených tematických setkávání rodičů za účasti externího odborníka na dané téma.
Projektový den ve škole – cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků. Aktivita je určena pro pedagogické pracovníky
a odborníky z praxe.
Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub – cílem je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita formou volnočasové aktivity
vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků.
Věřím, že tento projekt bude přínosem nejen pro naše pedagogické pracovníky, ale i pro žáky a rodiče.
Mgr. M. Cagášek, ředitel školy

Akce zrušena z důvodu bezpečnostních opatření nařízených vládou.
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Lyžařský kurz
I když u nás bylo jarní počasí, i v letošním školním roce
se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz, kterého se zúčastnili
žáci 7. – 9. ročníku na ,,chalupě“ v Těchoníně Celném v termínu od 08. 02. do 14. 02. 2020. Pod vedením lyžařských
instruktorů P. Čapkové, E. Vízdalové, D. Březiny a M. Cagáška si žáci, kteří poprvé „stáli“ na lyžích, osvojovali základy
lyžování a ti „zkušení“ zdokonalovali smykové a carvingové techniky na svazích v Českých Petrovicích, na Červené
Vodě a v Říčkách.
Své lyžařské dovednosti pak uplatnili v závodě ve slalomu a ve sjezdu. O naše zdraví se starala zdravotnice S. Blanářová a všestrannou vynikající stravu připravovala E. Kavanová.

Chtěl bych poděkovat nejen těm, kteří se podíleli na
úspěšném průběhu letošního LVK, ale i sponzorům, kteří
tak přispěli k ocenění všech žáků za absolvování LVK 2020
(Fruta Podivín, Kovomat s. r. o. Podivín, Micro Trading, Město Podivín, Alexander Čapka, Řeznictví U Rybků, Tadora.cz,
Pizzerie Tonny, manželé Brůčkovi, Eva Kavanová, SCOTT Automation, Luu Style, Pavlína Čapková.)
Jsem přesvědčen, že všichni účastníci si přivezli z hor
plno zážitků a již se těší na příští rok.
Mgr. Miroslav Cagášek,
ŘŠ

Lyžák 2020
Po důkladné přípravě jsme konečně vyrazili na dlouho očekávaný šestidenní lyžařský kurz. Cesta se nám zdála dlouhá.
Naše chata se nacházela v Orlických horách v obci Těchonín.
V chatě jsme dostali čtyřlůžkový pokoj. Ten samý den jsme vyrazili na sjezdovku, kde jsme byli podle našich schopností rozděleni do skupin. Každý další den jsme jezdili na sjezdovky Červená
Voda nebo Říčky. Počasí nám vyšlo. Ze svahu byl krásný výhled
na okolí. Lyžování nás bavilo, užili jsme si tam s kamarády hodně
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legrace a měli jsme skvělé instruktory, kteří byli příjemní. Po celodenním lyžování jsme se večer vraceli na chatu. Po večeři jsme
měli vždy zajímavý program a potom diskotéku. V pondělí jsme
vyrazili do bazénu, kde jsme si užívali na tobogánu a ve vířivce.
Bylo to super.
Lyžařský kurz se nám moc líbil. Myslíme, že jsme si to všichni
užili a že na tenhle lyžák budeme dlouho vzpomínat.
Buršíková K., Vidlářová D.
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Rozvoj čtenářské gramotnosti
Návštěva knihovny patří k pravidelné aktivitě naší třídy a možno ji řadit k jistému druhu rozvoje čtenářské gramotnosti. Po domluvě s paní Hanou Ocelíkovou jsem letos vybrala termín návštěvy 30. ledna, to je den, kdy jsme dostávali pololetní vysvědčení.
Alespoň to nebyl den jako každý jiný. Dobu čekání na vysvědčení
jsme od osmi do deseti hodin vyplnili poutavým čtením v městské knihovně. Tentokrát jsme četli knihu Jak se rodí knížka od
Evy Mrázkové. Paní knihovnici jsme slíbili, že jí nakreslíme nějaký
obrázek , který by se vztahoval k tomu, co jsme přečetli. Někteří
žáci si zde tentokrát mohli zahrát hru Po stopách praotce Čecha,
jiné žáky upoutaly knihy, ve kterých se dá s obrázky i manipulovat. Paní Ocelíková na závěr besedy odměnila všechny přítomné
malou čokoládou a popřála jim hodně zdaru do II. pololetí.
Mgr. Anna Racková

Divadlo Reduta
Ve středu 15. ledna měli žáci první
a druhé třídy možnost navštívit nejstarší
divadlo ve střední Evropě Redutu Brno.
V tomto divadle, které je na Zelném trhu,
jsme zhlédli operu pro děti s klasickým
tématem Kocour v botách. Děti se tak seznámily s hudebním žánrem opery. Celé
představení seděly jako přikované a pečlivě sledovaly děj, který se odehrával nejen na jevišti, ale pohádkové postavy pobíhaly mezi dětmi v hledišti a děti mohly
komunikovat s herci, například přivítaly
pana krále francouzským „bonjour!“. Po
představení se nás ujal pan průvodce
spolu s loutkou W. A. Mozarta, který v Redutě jako dítě koncertoval spolu se svou
sestrou a provedl nás divadlem. A celým
divadlem! Žáci se prošli po prknech, která
znamenají svět, viděli sklízení kulis, prohlédli si kostymérnu a maskérnu a celá
prohlídka vyvrcholila ve sklepení, kde si
děti mohly prolézt nejužší chodbičkou
podzemí (výška 70 cm). Žáci se dozvěděli
spoustu zajímavostí. Například, že na nádvoří Reduty během druhé světové války
Podivínský zpravodaj

dopadla bomba, která naštěstí nevybuchla, nebo že Mahenovo divadlo bylo
první divadlo, které bylo osvětleno elektřinou a na jehož slavnostní rozsvícení přijel sám Thomas Alva Edison!! Na zpáteční
cestě Brnem děti nejvíce zaujaly výlohy
hračkářství, brněnští holubi (se značnou
nadváhou) a tramvaje. Byl to krásný zážitek a věříme, že se v příštích letech se stejným nadšením vypravíme….tentokrát do
Janáčkova divadla….ale o tom příště.
Mgr. Z. Pálková,
Mgr. J. Kolaříková
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Školní družina

Oprava varhan v kostele
Vážení čtenáři, na začátku letošního roku bylo uzavřeno
dílo opravy varhan v kostele sv. Petra a Pavla v Podivíně. Tento nástroj vyrobený v roce 1890 firmou Rieger již trpěl mnohými neduhy. Podepsal se na něm zub času a často i neod-

borné opravy v průběhu století. Bylo třeba opravit mnohé
díly, naladit 14 rejstříků píšťal a zrekonstruovat jak samotnou
skříň, tak hrací pult s jeho dvěma manuály a nakonec vyměnit
ventilátor vzduchu, který měl předtím své místo v prostorách

Fotografie poskytnul p. Vlastimil Němeček ze svého archívu
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věže. Ten byl nyní instalován do samotné skříně nástroje.
Opravu prováděla varhanářská firma „Stehlík“ z nedalekého Rohatce. Skříň zrekonstruoval pan Petr Herka z Bořetic.
Varhany byly zprovozněny v polovině listopadu a celkově
dílo ukončeno nyní v lednu.
Ještě koncem loňského roku s účastí veřejnosti zazněl
malý předváděcí a zároveň předávací koncert, aby na Vánoce
bylo možné nástroje naplno využít.
Úvodní slovo a předvádění jednotlivých skladeb hudebních mistrů přednesl pan Richard Stehlík. Poděkovali jsme
i panu Herkovi, který byl přítomen se svou manželkou.

L. ročník

Finanční částka na celé dílo byla nasmlouvána na 530 tisíc
korun. Touto cestou také děkujeme Městu Podivín, které na
tuto akci přispělo v loňském roce částkou 200 tis. korun.
V lednu byly už jen provedeny určité dodělávky k celkovému doladění. Věříme, že tento jedinečný nástroj bude sloužit
nejen při bohoslužbách v naší farnosti, ale i jako hudební instrument pro různé případné varhanní koncerty, které budou
jistě v budoucnu následovat a kterých se s radostí účastní
i mnozí občané.
S vděčností za krásné dílo
P. Slavomír Bedřich, farář

Poděkování za Pochovávání basy
Tímto bychom chtěli moc poděkovat nejen účinkujícím, ale všem účastníkům letošního Pochovávání basy,
které proběhlo 21. února. Potěšilo nás,
kolik se Vás zúčastnilo, a jsme rádi, že
nám stále prokazujete přízeň a podporujete nás. Ples pořádáme každoročně

zejména pro Vaši potěchu, a díky Vašemu ohlasu máme stále pozitivní zpětnou vazbu a víme, že to má smysl. Na
místě by jistě bylo jmenovité poděkování spoustě lidí, ale bylo by jich tolik,
že tento úmysl hned v úvodu zarazíme.
Děkujeme všem, kteří se byť jen zblem

na této akci podíleli, ať už při účinkování, v organizaci, darech, výzdobě či prostým příchodem. Děkujeme a těšíme se
na Vás opět za rok; kdyby nic, ještě ten
jeden určitě doklepeme!
farní společenství a organizační tým
Pochovávání basy

YMCA SKAUT
Vlčata
Naše vlčata v novém roce rozhodně
nezahálela. Hned v lednu podnikla „Boj
s příšerami“, kdy se učila, jak opatrně se
mají před mytickými příšerami chovat
a také jak se jim bránit. Bojovala statečně a nakonec si nakreslila i vlastní příšeru, které se mohou oddaně postavit
i doma.
Další akce čekala vlčata až poslední únorový den, kdy se v malém počtu,

Podivínský zpravodaj

ale opravdu nadšená, vydala na dlouhou cestu až do dalekého Znojma. Počasí nám úplně nepřálo, jelikož hned
při příjezdu začalo hustě sněžit. Sníh
později vystřídal déšť. Přesto všechno
si vlčata dokázala odvážně obejít pár
památek jako např. kostel sv. Mikuláše nebo rotundu sv. Kateřiny a taky
blátivou naučnou stezku S mlokem
Gránickým údolím v Národním parku

Podyjí, kde nás všechny zaujala velká
dřevěná zvířata. Největším zážitkem
však byla živá veverka, kterou jsme
mohli obdivovat při náročných akrobatických výkonech a s tímto obrazem v hlavě jsme pak mohli spokojeně odjet zase domů.
Za Táborový oheň
Veronika Woody Sichová
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Tříkrálová sbírka v roce 2020
Na počátku nového roku se vždy těším, kdo všechno ze
skautů a skautek nezapomněl na předvánoční výzvu k velkému
dobrému skutku – koledování pro Tříkrálovou sbírku. A vždy
jsem potěšen! Vždy jim také děkuji, snad dost nahlas. Děkuji
jim znovu a děkuji všem, kteří se toho účastnili. Rodičům koledníků, kteří své ratolesti podpořili, vyslali, nebo je nedokázali
udržet. Lidem dobré vůle, kteří pomohli naplnit pokladničky.
Letos to byl dvacátý ročník. V Podivíně tuším podevatenácté.
Sbírka probíhá v celé České republice, pořádá ji Charita
Česká republika. Většina vykoledovaných prostředků se vrací

Oblastní charita Břeclav
Bavory
Boleradice
Borkovany
Bořetice
Brod nad Dyjí
Brumovice
Břeclav
Březí
Cvrčovice
Diváky
Dobré Pole
Dolní
Dunajovice
Dolní Věstonice
Drnholec
Hlohovec
Horní
Bojanovice
Horní
Věstonice
Hrušky
Hustopeče
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15 555 Kč
37 400 Kč
29 500 Kč
71 290 Kč
16 994 Kč
38 654 Kč

42 262 Kč
14 591 Kč
16 810 Kč
11 588 Kč

Morkůvky
Nejdek
Němčičky
Nikolčice
Nové Mlýny
Novosedly
Nový
Přerov
Pasohlávky
Pavlov
Perná
Podivín

20 307 Kč
15 539 Kč
30 473 Kč
96 441 Kč

51 850 Kč

Pohořelice

105 188 Kč

10 773 Kč
51 078 Kč
73 432 Kč

Popice
Pouzdřany
Přibice

54 616 Kč
18 843 Kč
34 220 Kč

17 904 Kč

Přítluky

18 229 Kč

16 297 Kč

Rakvice

37 165 Kč

Sedlec
Starovice

20 020 Kč
29 822 Kč

241 550 Kč

52 855 Kč
132 684 Kč

16 295 Kč
8 011 Kč
24 629 Kč
26 646 Kč
5 717 Kč
36 103 Kč
7 559 Kč

k oblastním charitám, které v regionu koledování organizují
(u nás Oblastní charita Břeclav) pro pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí. Navštívíte-li webovou adresu www.breclav.charita.cz, dozvíte se to podrobněji.
Počasí bylo skvělé prvních 30 minut sobotního koledování, poté teplota stoupla a krásně ojíněné stromy, keře a ploty
začaly opadávat a hábity ještě teď čekají na pračku. Výtěžek
v Podivíně: 96 441 Kč.
Za Táborový oheň Radim Ráďa Holub

Ivaň
Jevišovka
Kašnice
Klentnice
Klobouky
u Brna
Kobylí
Kostice
Krumvíř

37 219 Kč
17 079 Kč
11 600 Kč
11 706 Kč

Starovičky
Strachotín
Šakvice
Šitbořice

21 250 Kč
19 000 Kč
28 662 Kč
101 964 Kč

68 223 Kč

Tvrdonice

78 526 Kč

84 764 Kč
59 097 Kč
37 207 Kč

Křepice

54 574 Kč

Kurdějov

22 283 Kč

Ladná

45 244 Kč

42 114 Kč
86 474 Kč
15 121 Kč

Týnec
Uherčice
Valtice
Velké
Bílovice
Velké
Hostěrádky
Velké
Němčice
Velké
Pavlovice
Vlasatice
Vranovice
Vrbice

86 474 Kč

Zaječí

Lanžhot
Lednice
Mikulov
Milovice
Moravská Nová
Ves
Moravský
Žižkov
CELKEM

113 511 Kč

39 098 Kč
60 825 Kč
100 000 Kč
164 017 Kč
16 211 Kč
87 139 Kč
114 207 Kč
22 274 Kč
72 150 Kč
60 013 Kč
30 140 Kč

41 028 Kč
3 398 084 Kč
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Zimní výprava skautů
Jednoho mrazivého dne ke konci ledna náš skautský oddíl
vyrazil na cestu utužující silného ducha a zdravé tělo. Naše stopy vedly napříč zámeckým parkem v Lednici, kde nás čekala
spousta nevídaných překvapení. Od pozorování sov v korunách stromů až po tu nejzábavnější část celého výletu - klouzání na zamrzlém rybníce, což bavilo jak děti, tak vedoucí. Po
vybití všech sil jsme se však museli vydat dál na naši cestu, která vedla kolem Janohradu zpět do Podivína. Zbytek cesty se
nadále nesl ve veselé náladě, a tak jsme využili každé možnosti
k prozkoumání okolní přírody. I přes nově získanou rýmu jsme
si však zbytek cesty zimní krajinou plnými doušky užili.
Za Táborový oheň
Tomáš Hrom Kratochvíl

Akce byla z důvodu mimořádných opatření nařízených
vládou přesunuta na podzim

Podivínský zpravodaj
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Realitní poradna Jakuba Faráře - Jak prodat nemovitost
2. díl - Správné nastavení prodejní ceny
Jak správně nastavit cenu při prodeji nemovitosti? Co
nejvýš? Často se říká, že každá věc má svého kupce. To podle mě platí tak z poloviny. Má, ale záleží na ceně.
Můžete chtít za ruinu k demolici s malým pozemkem na
vesnici s 80 obyvateli třeba 30 milionů. A budete čekat tak
do roku 2165, kdy díky inflaci bude i chleba stát 60 tisíc.
Cenu nemovitosti ovlivňuje velké množství aspektů.
Z těch nejdůležitějších jsou to dispozice, velikost nemovitosti a její technický stav. Tím vůbec nejdůležitější je ale lokalita.
Prázdný pozemek ve Stránicích v Brně o velikosti 800 m2
určený k výstavbě rodinného domu bude mít klidně dvakrát větší hodnotu než úplně nový rodinný dům na stejně
velkém pozemku v Dobrém Poli. A to díky lokalitě. Nic proti
Dobrému Poli.
Nastavení prodejní ceny ovlivní také situace prodávajícího. Někdo má hlavu na exekučním špalku a včera už bylo
na prodej pozdě. Jiný potřebuje rychle vypořádat společný
majetek manželů, nebo už má vyhlédnutý dům ke koupi,
který prodejem svého bytu potřebuje financovat.
Ale i pokud na prodej nespěcháte, pamatujte, že nemovitost je pro kupující nejzajímavější při vstupu na trh.
Proto je potřeba nastavit cenu rozumně. Rozumně znamená, aby odpovídala tomu, co se za poslední dobu v této
lokalitě nebo v podobných lokalitách prodalo, atraktivitě
lokality a zároveň aktuální nabídce.
Cenu samozřejmě může zvýšit nějaká speciální vlastnost
nemovitosti. Tím nemyslím trampolínu na zahradě, nebo
kukaččí hnízdo ve vikýři. Může to být krásný výhled do krajiny, garážové stání u bytu v centru Brna, apod.

20

Schopný makléř díky svým zkušenostem, cenovým mapám nebo databázi dokáže přesně odhadnout tržní cenu
nemovitosti. Nastavovat cenu pouze na základě několika
nabídek na realitních serverech je nedostatečné, dokonce
nesmyslné. Navíc většina prodávajících nastavuje cenu tak,
že si dají rezervu pro vyjednávání, většinou 10-20 %, někdy
až 50 %. Pokud bude cenu svého domu odvozovat od takových nabídek, dostanete se s cenou do míst, kde telefon
s poptávkou zájemců nezvoní nikdy.
Utečou vám zájemci, kteří by za rozumnou cenu zájem
měli a nemovitost bude ležet dlouho ladem.
Využijte naopak toho, že pokud bude v jednu chvíli o nemovitost takový zájem, že ji bude chtít koupit víc než jeden
zájemce, tak nemovitost jako makléř neprodám prvnímu
zájemci, ale tomu, kdo nabídne ty nejlepší podmínky. Což
může znamenat i vyšší prodejní cenu.
Pokud chcete pomoct s nastavením prodejní ceny a vůbec s celým prodejem vaší nemovitosti, zavolejte mi.
Prodeji nemovitostí se věnuji již více než 3 roky a rád
vám ušetřím váš čas, starosti i peníze
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Krojový ples
Plesová sezóna pomalu, ale jistě končí,
pojďme si tedy společně
zavzpomínat. Krojový
ples, jako každoročně
pořádaný krojovanou
Chasou z Podivína, se
konal v sobotu 15. února. Na začátku jsme Vám
zatančili Českou besedu.
Netancovali jsme ji však
sami, pomohli nám krojovaní z Rakvic, Valtic,
Tvrdonic, Ladné, Kostic
a Staré Břeclavi. Avšak
to nebyli jediní šohaji
a děvčice v kroji, kteří
se přijeli pobavit k nám
na ples. Dechová hudba Mistříňanka opět nezklamala a hrála
dlouho do noci. Pokud se Vám zachtělo, mohli jste se taktéž
poveselit s výbornou cimbálovou muzikou Lašár, která u nás
hrála již po třetí! Bohatá tombola vykouzlila nejednomu úsměv
na tváři a smích se rozléhal po sále.
Skvělý ples s kvalitní hudbou a usměvavýma krojovanýma
si nejde odpustit! A tak Vás rovnou zveme na naše hody, které
se uskuteční začátkem července. Vězte, že my už se na Vás těšíme a rádi Vás uvidíme na kterékoliv naší akci!
Alžběta Průdková, Chasa Podivín

Z důvodu
u bezpečnostníích opatření na
ařízených
vládou byla akce zrušena
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Myslivecké rozjímání
Letošní zima lámala rekordy. Pořekadlo našich předků „fabiánské zimy
/19. 1./ i cikáni se bojí“ již dávno neplatí. Na sněhovou přikrývku se děti asi
budou těšit pouze v rámci školních lyžařských kurzů. Nedobře je všem zimní
spáčům – syslům, křečkům, ještěrkám,
hadům a žábám, kteří ve svém zimním
úkrytu přečkávají zimu. Jsou zvyklí na
jiný způsob přezimování. Nutno vzpomenout také na lesní a polní zvěř, která
v podzimních lovech unikla smrtícímu
olovu. Tento způsob zimy je pro ně velmi příznivý. Přes pravidelné přikrmování
našimi členy nachází již dost přírodní potravy. Při vycházkách do přírody je vidět
také zvýšený počet zajíce polního, jenž
v honitbě mizel. Lze pozorovat také obrovská hejna husí, které vylétají ze svých
stanovišť, např. na Nesytu, lednických
rybnících a novomlýnských nádržích.
Tyto husy vylétají za potravou na velké
polní plochy, které jsou zasety ozimními
obilninami, a spásáním způsobují škody,
ale podle zemědělců to podroste.
Přátelé přírody zhotovují budky a krmítka pro ptáky, další skupina lidí si plete skládku na Hantálech s větrolamem
v Hrubém poli. Loni na jaře jsme odvezli
z tohoto prostoru velkou traktorovou
vlečku odpadu. Letos je tam toho ještě
více. Není k tomu co dodat. Větrná smršť
způsobila škodu nejen na stromoví

v lese a větrolamech, ale také na našich
zařízeních. Vyvrácený strom již nikdo nezachrání, ale krmelce, kazatelny a posedy si průběžně opravíme.
Člen našeho spolku, pan Karel Hrubý, vybudoval na Spáleniskách rozsáhlý
mokřad. Toto dílo je již zkolaudováno.
Budeme očekávat, jak se zde zahnízdí
ptactvo, a předpokládáme, že úkryt zde
najde i lesní a polní zvěř.
Dne 1. března 2020 proběhla na naší
chatě výroční členská schůze a volby
výboru. Výbor bude pracovat ve stejném složení, tj. předseda Mgr. Ladislav
Richter, místopředseda Ing. Kamil Průdek, hospodář Ivan Racek a pokladník
Petr Levčík. Pouze u jednatele došlo
ke změně, kdy Ing. Ladislav Richter ml.
se z pracovních důvodů
vzdal funkce. Místo něj byl
zvolen JUDr. Petr Cembis.
Členská základna přijala
za členy spolku Petra Městeckého a Martina Latína.
Jejich dosavadní činnost,
kterou vykonávali jako
hosté, byla přínosem pro
náš spolek a přejeme jim,
aby v této činnosti pokračovali a užili si hodně pěkných chvil mezi myslivci.
Myslivosti zdar.
Jiří Hollý

Julius Glíž a jeho osvětová činnost
Dne 12. 4. 1885 se v Podivíně narodil kožešníkovi Ondřeji
Glížovi a Barboře roz. Svobodové syn Julius. Byl to velmi nadaný
hoch a poctivý student. Vystudoval Českou vyšší reálku v Hodoníně a učitelský institut dokonce s vyznamenáním. Působil jako
učitel na několika místech na Hodonínsku, např. v Hroznové
Lhotě. Bydlel v Břeclavi, kde posléze vykonával řídícího učitele.
Jeho velkou zálibou byla ornitologie, o čemž svědčí dochované
poznámky uložené v Státním okresním archivu. Byl členem ornitologického ústavu v Brně a v Břeclavi vedl ornitologickou pozorovatelnu. Psal poutavé články o přírodě a rybářství. Rozsah
jeho zájmů byl veliký, což dokládá i skutečnost, že prováděl s Janem Noháčem v Břeclavi archeologický výzkum a zachráněný
materiál odevzdávali do muzea. Zemřel 18.5.1958 v Břeclavi. Přináším jeho článek, publikovaný v Moravském Jihu v roce 1947.
Rybářský spolek v Podivíně chová vzácnou památku – Knihu
rybářskou při městě Podivíně, z roku 1717 za časů a panování
Josefa Václava, knížete z Liechtensteina. Hlavním obsahem kniky je „Weytah Artyculuw Rybařskych“, jemuž předchází vyjádření
vrchnosti, v němž tato milostivě vyjadřuje souhlas s předložený22

mi artikulemi poctivých rybářů z města Podivína. Artikulí je celkem 23 a skutečnými stanovami cechu rybářského. Každý přistupující člen musil položit peníze do cechu – jeden moravský
zlaty, dvě libry vosku a šest bílých grošů a dva denáry za obsilku.
Dle těchto artikulí byl každý cechovní rybář povinnen účastniti
se cechovních schůzí, každou neděli a svátek služeb božích a kázání, účastniti se pohřbu zesnulého mistra, pečovati o vdovu po
mistru a každoročně o suchých dnech položiti 8 bílých grošů a 2
denáry. Každé porušení těchto povinností bylo pokutováno. Na
schůzích byli přijímáni nový členové, vyřizovali se tu spory, hrubé a nepoctivé jednání členů. Poslední artikule dávají pokyny
k jarnímu lovu ryb, kdy vody jsou rozlité a uvádějí se dále poznámky o pronájmu knížecích vod. Do cechu rybářského v Podivíně byli přijímáni i rybáři z obcí, které nejsou v titulním listu
„Fundatoria“. Roku 1841 pořídilo cechovní bratrstvo pro chrám
Páně v Podivíně cechovní podstavníky. Tento počin doprovázejí
Podivínský zpravodaj
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v rybářské knize následujícím zápisem: Léta Páně 1851 – jak stojí na těch nynějších podstavníkách – tak sů budované od těch
zdejších panů majstrů města Podivína za cechmistrů Franze
Krutáka staršího, Pavla Brzice mladšího a p. Johanna Klíže. A tak
koštují 40 Rýnských stříbra, ve Vídni vyhotovené a do Břeclavi
na železnici dostavené. Poslední zápisy jsou z počátku 20. století a svým obsahem neliší se od zápisů předchozích. To už bylo
v době, kdy největší loviště – asi 1 km dlouhé jezero, Dyje zvané – omývající jihovýchodní svah městu Podivínu, bylo očividně
zanášeno kalem potoka Trkmanky. Tu „bratrstvo“ ještě v letech
1870-95 po celý rok (často i v zimě pod ledem), každý čtvrtek
lovilo. Podle ústního sdělení posledního cechmistra Ignáce Důbravy, dělali tu o každém lovu 15-16 vlák (záťuků) nevodem 4 m
hlubokým a asi 120 metrů dlouhým. Nalovili ročně 60q hodnotných ryb (štik, kaprů, línů) a veliké množství ryb bílých (cejnů,
karasů, okounů, bělic, jelců perlínů a jiných). Cenné ryby prodávali, 1 kg štik za 20 - 30 krejcarů, později za 40 – 60 krejcarů,
nebo putnu za 1 zlatý. Ryby prodávali místním občanům, hlavně
židům, nebo je vozili do Mikulova na trh. Drobné ryby prodávali
„od oka“ – plný ruční koš za 10 – 15 kr. Neprodané ryby ukládali
do proutěných košů „posádek“. Ryby vážili librovým mincířem,
který je nyní rovněž majetkem Rybářského spolku v Podivíně.
Mimo uvedené jezero, dávalo hodně ryb jezero „Kamenné
doly“ na Angerli, obecní tůně při silničních mostech z Podivína
do Lednice a soukromá loviště : Stříbrnského jezero u lesa „Seč“
a k němu se družící stará říční ramena na Bratrských lukách, dále
velké jezero „Plotnárkovo“ v soumezí podivínských a lanštorfských pozemků u bývalé lanštorfské kačenárny a více menších
lučních tůní a hlubokých járků.
Podivínští rybáři lovili, osazování vod rybami ponechali boží
přírodě. Byli to jarní povodně, které naplnili jezera každoročně
rybami. Sněhové vody z Českomoravské oblasti naplnily koryto
řeky, její vody vystoupily ze břehů, zaplavily lesy, louky a proměnily celý kraj pod Pálavou v jedno veliké jezero. V té době vyjeli
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podivínští rybáři na „dlouhou vodu“ s lodicemi (pltěmi) a výhodná místa přestražovali rybářskými měchy, v nichž uvázly mnohé
ryby, které vytáhly z řeky proti proudu, aby se na vhodné mělčině
postaraly o záchovu svého rodu. Když pak vody opadávaly, stahovaly se ryby i s potěrem do hlubších vod. Při této nedobrovolné cestě mnoho ryb zhynulo v mělčích bažinách a příkopech, ale
většina usadila se v hlubších tůních a jezerech. V té době „necechovaní rybáři“ vedli v patrnosti luční járky a bažiny, kde k zahynutí odsouzené ryby chytali do rybářských košů a keserů.
Rybářský rok uzavírali „bratři“ (podle podání posledního
cechmistra) v den sv. Šimona Judy, kdy se všichni mistři a tovaryši shromáždili v domě cechmistrově, aby porokovali o uplynulém rybářském roce. Každý přitom položil 1 zlatý na společné
posezení a pak dobrým jídlem a popíjením z rybářského džbánu
zakončili spolkovou činnost.
Zanikla jezera a s nimi odešlo i bratrstvo počestného cechu
rybářského v Podivíně. Začalo to v roce 1870, kdy v Podivíně
a sousedních obcích při Trkmance dělila se obecní pastviska.
Tato byla kvapem orána, neboť půda pěstováním cukrovky (cukrovary v Podivíně, Pavlovicích) dávala více užitku. A tato změna
přivodila i zánik podivínských jezer. Dešťovými přívaly a častými
povodněmi byla ornice splachována a vodou zanášena do lučních mělčin, tůní a jezer, která během několika desetiletí úplně
zanikla.
A dnes na jejich místech ševelí jen rákosové lesíky, nebo
houštiny košíkařské vrby o zašlých dobách slávy cechu rybářského v Podivíně. Škoda zaniklých krásných jezer s lekníny a stulíky
– a ještě větší škoda pro nás, že „bratři“ byli tak struční v zápisech
své rybářské knihy a nepodali o nich aspoň každoroční obrázek
o výsledcích lovu, o svých rybářských praktikách, pozoruhodné
události, týkající se nejen jejich rybářské rodiny, ale i ostatních
spoluobčanů celého kraje.
Pro svoji obsáhlost je článek krácen.
Jiří Hollý

Lékařovo slovo rybářům
V nastávajícím jarním období, kdy
podnikány jsou časté výpravy rybářů
k vodám, přicházejí na druhé turistika,
horolezectví, fotbal atd., jest sportem
potud, pokud jest rozumně pěstována
a není na újmu zdraví.
To však u každého sportovce není.
V tomto ohledu má také rybářský sport
časté chyby. Vidíme rybáře, že za každého
počasí vydrží vysedávat nepohnutě celé
hodiny u vody, slepě zacházejí do vody
až po pás a pak nechávají šat usýchat na
mokrém těle, nemajíce zdánlivě vůbec
pocitu chladu. A k dosažení všeho někteří
„zahřívají se“ silnými alkoholickými nápoji, přinášejícími zdánlivě pocit tepla, ve
skutečnosti však škodlivý stav ještě zhoršují. Také žaludek bývá při tom jen nouzově nasycován, neboť spousta rybářských
rekvisit pro celodenní výpravu obyčejně
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nedovolí nésti s sebou příslušnou zásobu
jídla.
Následky pak bývají různé revmatické
choroby. Malému loupání ve svalech neb
chvilkové bolesti v kloubech nebývá věnována pozornost a teprve až po častém
opakování příznaků se objeví následky
a nemocný začíná uvažovati o tom, že
by měl něco s chorobou podniknout.
Nechci tvrdit, že rybářský sport přináší
revmatismus. Víme, že příčin revmatismu
jest celá řada a že velká většina revmatiků
vůbec nepěstuje rybářský sport. Rybáři,
trpící revmatismem, musí však při rybaření být velmi opatrnými. Mají se teple
oblékat, udržovat končetiny v suchém
oděvu, z jara a na podzim do vody vůbec
nevstupovat, zda deštivého počasí vůbec
nelovit. Přijdou-li již ruce ve styk s vodou,
mají se hned dobře osušit. Je-li chladno,
tu nejlépe jest osvěžiti se horkým čajem

s malou dávkou koňaku (nikoliv koňak
s čajem).
Rybáři sportovci jsou však často postižení touto nemocí, kterou všelijak léčí.
Víme ze zkušenosti, že revmatismus jest
chorobou vleklou, záludnou, pomalu se
vyvíjející. Medikamenty při revmatismu
pokládá dnešní lékařská věda pouze za
pomocné prostředky, avšak suverénním
zůstává stále pouze léčení fyzikální, to
jest lázeňské. Ve světoznámých lázních
trenčansko-teplických, naskýtá se rybáři-revmatiku jedinečná příležitost spojiti
příjemné s užitečným. Všem rybářům
známý Váh jest v okolí a pstruhové potoky k disposici v rozsahu 40 km. Navštíví-li
tyto lázně, spojí nejen příjemné s užitečným, ale také krásné s ušlechtilým.
Článek: „Rybářské listy“ ročník 1936,
Dr. J. Bouška, odborný lékař
H. Macánová, kronikářka spolku
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Podivínští rybáři
Co dělají rybáři v zimě? Podivínští rybáři se na konci roku pravidelně setkávají v Šutrákách u boudy na akci „Zavírání
vody.“ Některým leží rybářské nádobíčko
doma v koutě, jiní se vydávají k vodě.
Letošní teplá zima prý přeje sportovním
rybářům a navíc s vidinou úlovku: „Kapři
podléhají určité hibernaci. V době, kdy
má být kapr běžně v bahně, tak je nyní
aktivní.“
V zimních měsících má podivínský
rybářský spolek především aktivity a povinnosti týkající se chodu členské základny. Nový rok začíná PS Podivín lednovou
výroční schůzi, vydávají se povolenky
a členství na rok 2020. V únoru zahájili
rybáři plesovou sezonu již tradičním rybářským plesem s bohatou tombolou,
skvělou taneční hudbou a doprovodným
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programem souboru Voděnka. Další důležitou aktivitou, kterou provádí členové
spolku v období vegetačního klidu, jsou
brigády spojené s pravidelnou údržbou
břehových porostů, resp. jejich prořezávání především v okolí Štěrkoviště.
Na přelomu zimy a jara se většinou
konají rybářské veletrhy. Tím hlavním byl
FOR FISHING 2020 konaný v Praze. Možnost osahat si na jednom místě vybavení
od různých výrobců a zjistit, jaké trendy
pro novou sezonu se zase objevily, je
obohacující.
Jaro začíná a výbor MRS PS Podivín
zve všechny příznivce rybaření na květnové závody 16. - 17. 05. 2020 a bude se
těšit na pravidelné setkávání s dětským
rybářským kroužkem u vody.
Helena Macánová, kronikářka spolku
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Sokol Podivín
Závodní sezona v Sokole zahájena
V sobotu 25. ledna se děti ze sokolských oddílů všestrannosti vypravily na první letošní závody, které proběhly v Hodoníně. Závodilo
se švihadly v několika disciplínách – slalom kolem kuželů na čas, maraton kdo vydrží nejdéle, dále mladší děti skákaly půl minuty co nejvíce přeskoků a starší děti už musely předvést sestavu několika druhů
skoků a nejpokročilejší předvedly i dvojšvihy. Závodů se zúčastnila
šedesátka dětí z oddílů z celého okresu. Děti z Podivína mezi nimi
krásně žlutě zářily a daly o sobě vědět i na stupních vítězů. Medaile
vybojovaly v kategoriích Žákyně I, Žákyně III a Žáci III. V ostatních kategoriích některým medaile utekla jen o fous, ale to je prostě život.
Třeba budou mít více štěstí v některém z dalších závodů, které je ještě
letos na jaře čekají. Chystáme se na plavání, šplh, gymnastiku, atletiku
i zálesácké závody. Tak našim dětem držte palce.
Martina Robošová, náčelnice Sokol Podivín

Podivínský zpravodaj
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TJ SOKOL PODIVÍN cvičí se zvířátky
Projekt „Svět nekončí zá vrátky – cvičíme se zvířátky“, do kterého se zapojilo
třicítka dětských cvičenců z Podivína, si
klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak
individuálních, tak skupinových.
Naším cílem je zapojení co nejvíce
dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako
přirozenou součást života.
Motivací pro děti jsou zvířátka, která
je provází jednotlivými činnostmi. Tak
například Kobylka Emilka je dětem nápomocná při provádění přirozených cvičení jako je chůze, běh, plazení, skákání
a házení. Opička Hanička s dětmi trénuje obratnost při překonávání překážek
a cvičení s různým sportovním náčiním.
Ježeček Mareček jde dětem příkladem
při cvičení s míčem.
Ale necvičíme jen se zvířátky. V 15ti členném týmu dětí si každý pátek
v Oddílu VŠESTRANNOSTI protáhneme
školou a školkou unavená těla při rozcvičce. Někdy pozdravíme sluníčko dětskou jógou, jindy zase za hudebního
doprovodu roztančíme hlavu, ramena,

kolena palce …, kutálíme kuličku a mašinkou se necháme provézt celou tělocvičnou. Učíme se základy gymnastiky
(cvičení s kruhy, přeskoky přes bednu,
švihadlo,…), hry s míčem, cvičíme na
lavičkách, ribstolech a různé pohybové
aktivity či kolektivní hry.
Pod vedením paní Denisy Martanové
cvičí každý týden děti ve věku 1,5-3 roky
s rodiči. Cvičící a různě skotačící, tančící
děti dělají hodinu od hodiny neuvěři-

telné pokroky, skvěle spolupracují. Ve
cvičení vznikají i nová přátelství, která
kolektiv stmelují.
Zdeňka Očenášková vede cvičení
pro děti 3-5 let. Děti se vždy těší na překvapení, co budou na hodině dělat, co
vytáhneme za nářadí a pomůcky. Také
se jim na závěr moc líbí lepení nálepek
zvířátek.
Za oddíl Všestrannosti Konečná,
vedoucí oddílu

Štěpánský turnaj ve stolním tenise
Ve čtvrtek 26. 12. 2019 se uskutečnil první ročník Štěpánského turnaje ve stolním tenise ve dvouhře pro neregistrované hráče. Turnaj se hrál v sále cvičebny TJ Slavoj Podivín cel-
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kem na 4 stolech za účasti 12 mužů, kteří se utkali systémem
hry každý s každým. O pořadí a vítězi rozhodl nejvyšší počet
vyhraných her a setů. K vidění byly úctyhodné výkony a po ur-
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březen 2020

číslo 1

L. ročník

putném boji bylo nakonec pořadí nejlepších tří následující : 1.
Görner Leopold , 2. Dobšíček Miloslav , 3. Bařina František.
Morálně ovšem zvítězil každý, kdo se turnaje po vánočních
svátcích zúčastnil. Všem hráčům děkujeme za účast a těšíme
se na další turnaj.
Pořadatelé - vodácký oddíl TJ Slavoj Podivín, děkují všem
sponzorům za finanční i věcné dary, které umožnily tento turnaj
uspořádat.
S pingpongovým pozdravem
Petr Průdek a Josef Kynický

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
Ryšavý Lukáš
Podivín
tel. 607 113 833
Nabízím veškeré obkladačské,
sádrokartonářské
a drobné zednické práce

Podivínský zpravodaj

27

PODIVÍNSKÝ ZPRAVODAJ • Vydává MĚSTO PODIVÍN • Sestavuje redakční rada, zodp. redaktor Mgr. Pavla Schallenbergerová • Adresa redakce:
Městský úřad Podivín, PSČ 691 45, Masarykovo nám. č. 180/20 • www.podivin.cz • e-mail: zpravodaj@podivin.cz • Registrační číslo: MK ČR E 11611
• Příspěvky jednotlivých autorů jsou v původním znění • Počet výtisků 1 200 ks • NEPRODEJNÉ - ZDARMA • Sazba a tisk: Tiskárna Brázda, Hodonín

