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Březen 2017

Vážení spoluobčané,
zastupitelé města Podivína ve spolupráci se ZŠ Podivín pořádají

OSLAVU 72. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
našeho města, která se bude konat
v pátek 14. 4. 2017 v 10.00 hodin
u pomníku padlých
na Masarykově náměstí v Podivíně.
Program:
Slavnostní projev - starosta
Položení květinových darů - zástupci spol. organizací
Slavnostní ukončení - hymna ČR
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
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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XIV. ze dne 15. 12. 2016
Zastupitelstvo města na svém zasedání
projednalo a schválilo následující body:
1. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města č. XIII.
ze dne 04. 10. 2016.
2. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu a vzalo na vědomí plnění rozpočtu
města Podivína k 31. 10. 2016.
3. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtového opatření č. 9 k rozpočtu města na rok 2016 a toto rozpočtové
opatření vzalo
lo na vědomí bez výhrad.
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č.j. 1503/2016 o prodej části pozemku
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KRONIKÁŘ

toho nejlepšího a jak těm ostatním sdělit, že to nejsou oni.
Tento problém se vyřešil sám. Nikdo se nepřihlásil!!!

V říjnovém zpravodaji vyšla tato zpráva: Město Podivín
vyhlašuje konkurz na funkci městského kronikáře.
Požadavky na znalost:
- českého jazyka;
- místní i všeobecnou;
- práce s počítačem.

A já tedy upřesňuji:
- nemějte strach, žádný diktát z jazyka českého ani
slohová práce se konat nebude
- prověrka místních i všeobecných znalostí také ne
- a s počítačem přece umíte!

Myslel jsem si, že český jazyk zná každý, místní i všeobecnou
znalost poměrů také a s počítačem že dnes pracuje malé
dítě i velmi dospělý člověk. Řešil jsem problém, jak vybrat

Jo a ještě jedna věc, o které jsem se nezmínil. Je to práce
honorovaná.
Stanislav Machovský
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PODĚKOVÁNÍ
28. 6. 2016 ukončil po jedenácti letech svoji činnost kronikář města p. Zdenek Hasilík.
Jak sám napsal „jedenáct let je dosti dlouhá doba na to,
aby nejen člověka, ale i kronikáře z nejrůznějších důvodů
poněkud unavila“.
Jeho druhý povzdech „… psát kroniku a nemít skoro
žádnou podporu a možnost se s někým pobavit o problémech se získáváním informací unaví každého“, je pro

XLVII. ročník

mne, jako starostu o to smutnější, že jsem až do onoho 28.
června minulého roku o takto závažných problémech neměl ani potuchy.
Po vzájemné dohodě Zdenek dokončil a předal k tisku poslední „svoji“ kroniku, tedy kroniku roku 2016. Ono slůvko
v uvozovkách má své opodstatnění. Protože každá kronika
byla opravdu jeho. Každé knize /ona to byla a je bez přehánění kniha s velkým K/ vtiskl kus svého „já“.
A nejenom za to mu patří obrovské PODĚKOVÁNÍ.
Stanislav Machovský

Podivínská kronika
Rok 1917 (v doslovném přepisu)
Rok 1917 jest rokem velikých událostí
ve světové válce. V době temné nejistoty
obou válčících skupin rozšířilo Německo
od 2. února 1917 ponorkovou válku i na
lodě obchodní a cestovní v mořských oblastech za válečné prohlášených. Protesty
proti tomu podané, zvláště Amerikou,
byly Německem prostě ignorovány a veškeré lodě byly Německými torpédovkami
ve válečném pásmu bez výstrahy napadeny a potopeny.
Vláda Spojených států severoamerických těžce nesla potopení cestovního
parníku „Lusitanie“, v roce 1916 německou
torpédovkou potopené – s níž zahynulo
1178 lidí, a proto prohlášení Německa na
rozšíření války ponorkové postihla Američany na místě nejcitlivějším, t.j. na svobodě amerického lidu a americké neutralitě.
Když pak volby presidentské ve Spoj. státech severoamerických vyzněly opět pro
presidenta Wilsona a Německo v bezo-

hledné válce ponorkové pokračovalo, svolal president Wilson „Kongres“ na den 2.
dubna 1917 a ve vlastnoručně sepsaném
poselství vylíčil řádění Německa v torpédování lodí. Německé torpédovky v měsíci únoru 1917 potopily 259 lodí, takže
koncem měs. března téhož roku dostoupil
počet Německem torpédovaných lodí na
342, z těchto pak 5 amerických. „Kongres“
uložil vládě Spojených států hájení zájmů
a svobody Američanů a v důsledku toho
vyhlásil president Wilson dne 4. dubna
1917 válku Německu. Zásah Ameriky do
světové války byl ještě téhož roku patrný,
neboť Amerika přispěla nejen finančně
a válečným materiálem, nýbrž i svým loďstvem a brannou mocí. Již dne 13. června
1917 přistál amer. generál Pershing s první
divisí ve Francii, v říjnu byli Američané již
v bitevní čáře a dne 27. října 1917 vypálila
americká artilerie první ránu na německé
posice.

Téhož roku byla otřesena revolucí
mocná říše ruského cara Mikuláše II. Neúspěchy válečné, hlad v Petrohradě, korupce a špionáž, neschopnost ruské generality a útlak lidu, přivodily všeobecnou nespokojenost a demoralisaci armády, takže
došlo k revoluci, jíž neutišila ani obnova
dumy. V těchto zmatcích vzdal se Mikuláš II. trůnu dne 16. března 1917 v městě
Pskově a otěží vlády se uchopila duma za
předsednictvím knížete Lvova s úmyslem
pokračovati ve válce ve svazku Dohody.
Neutěšené zprávy docházely též z Itálie. Generál Cadorna puzen žádostí po obsazení Terstu, podnikl mohutnou ofensivu
na řece Soči a docílil značných úspěchů.
Rakouský válečný štáb vida hrozící nebezpečí, vyžádal si pomoc Němců a společným náporem prolomil frontu Italů a zapudil Italské voje 24/10 přes řeku Tagliamento až na Piavu.
-rm-

O akcích na rok 2017 a část roku 2018
Jak jsem již uváděl v prosincovém zpravodaji, prioritní stavbou pro rok 2017 a 2018 se stala rekonstrukce Staré radnice. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení by měla být hotova v polovině tohoto roku a po splnění všech povinných administrativních úkonů by mohla být stavba na podzim zahájena. Do
té doby budou probíhat stavby, které jsou projekčně připraveny
a na které žádá město finance z dotačních titulů. Jednotlivé akce
uvádím podle stavu jejich připravenosti.
Investice:
- Podivín - chodníky na ul. Komenského, Poříčí, Rybáře – I. etapa;
- tenisový kurt;
- Stará radnice – rekonstrukce;
- Spolkový dům dobudování venkovního amfiteátru.
Opravy:
- PENZION - balkóny, výměna oken;
- křižovatka ulic Zborovská a Úlehlova;

Podivínský zpravodaj

-

křižovatka ulic Úlehlova a Horní Valy;
hodové sólo;
dětská hřiště Hliníky, u Fruty;
rekonstrukce osvětlení Újezd, památky …

Projekty:
- cyklotrasa Janohrad – dokončení;
- ul. Hřbitovní, dopravní a technická infrastruktura (komunikace, kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, plynovod);
- Masarykovo náměstí Podivín;
- ZŠ okna - vzorové okno; tělocvična;
- komunikace Pod Branou - k ČOV;
- obslužná cesta – KANÁL;
- chodník Dolní Valy;
- odstavné pruhy - Zborovská, Úlehlova, Štefanikova, Bratislavská;
- parkovací plochy ul. Palackého (před Spolkovým domem).
Stanislav Machovský, starosta
3
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Hodina Země 2017
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás znovu vyzvat k účasti na kampani Hodina
Země 2017. Tento celosvětový happening letos již podesáté propojuje obce, firmy a jedince, kterým není lhostejný stav životního
prostředí a klimatu na naší planetě. Hodina Země je každoroční
mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (World Wildlife Fund, zkráceně WWF), která se pořádá vždy
poslední sobotu v březnu. Při ní domácnosti, podniky i veřejné instituce a zejména významné kulturní památky vypnou své osvět-

lení a elektrické spotřebiče po dobu jedné hodiny na podporu
zvýšení informovanosti o změnách klimatu.
Město Podivín akcí žije již od roku 2011. Do happeningu se
můžete zapojit snadno. Stačí, když v sobotu 25. března 2017 od
20:30 do 21:30 hodin zhasnete světla. Tímto symbolickým gestem dáte najevo, že věnujete pozornost ochraně životního prostředí a klimatu.
Stanislav Machovský
starosta

Společenská kronika
Od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
narodilo se:
z toho

27 dětí,
15 chlapečků
a 12 holčiček

Nejstarší občané:
90 a více let:
11 občanů
nejstarší občanka: 97 let

přistěhovalo se: 63 občanů
odstěhovalo se: 52 občanů
zemřelo:
24 občanů, z toho 5 v Podivíně
celkový počet občanů k 31. 12. 2016 – 2 873

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

sňatky celkem: 21
z toho:
14 na Janově hradě
4 na městském úřadě
3 na jiném vhodném místě
místní občané: 5 sňatků

slavnostní uvítání novorozených dětí
proběhlo 30. 4. 2016 a 22. 10. 2016

Seznam zemřelých v roce 2016
• Blanář Josef
• Cichrová Anna
• Fojtík Zdeněk
• Gála Cyril
• Housar Josef
• Jäger Jiří
• Kočí Boleslav
• Kroupová Vlasta
• Michlovská Růženaa
• Navrátilová Julie
• Nedbálek Josef
• Nosál Miloslav
• Opluštil Václav
• Polák Miroslav
• Rosenbreier Bohumil
• Skulová Hana
• Skulová Ludmila
• Smetana Jan
• Sutterová Marie
• Šiková Eva
• Tichý Jiří
• Turečková Štefania
• Věžník Antonín
• Vyskočilová Vlastimila
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407 občanů
89 občanů
2375 občanů

z toho 212 chlapců a 195 dívek
z toho 46 chlapců a 43 dívek
z toho 1161 mužů a 1214 žen

1. obč
občánek
ek města
měs Podivín
divín v roce 2017
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Stará radnice – historie a stavební vývoj
Nejstarší dochovanou listinou v archivu královského města Podivína je privilegium císaře Ferdinanda III. z roku 1637,
který Podivínu mimo jiné povoluje vystavět hradby a zřídit radnici. Z dalších dokumentů se dozvídáme, že tento radniční
dům vyhořel 11. září 1697 při zničujícím
požáru města. Díky Hofferově sbírce vedut /topograficky přesný malířský nebo
grafický záznam s bočním pohledem na
město/ známe i podobu stavby radnice
z první čtvrtiny 18. století.
Další požár postihl radnici v roce 1745.
Jeho rozsah popsal v nejstarší pamětní
knize Podivína Jan Kryštof Weiderman,
který v radnici v té době šenkoval. V roce
1774 vyhořelo celé vnitřní město, kdy škody dosáhly při počtu 86 zničených domů
výše 17 537 zlatých.
K mobiliáři původní radnice se zachoval zajímavý údaj v archivu velkostatku:
V roce 1795 se v soudní místnosti radnice
nacházelo devět „starobylých“ obrazů apoštolů. Podle radních byly pro takové místo
nevhodné a 7. září 1795 bylo rozhodnuto je
se souhlasem vrchnosti (vydán 11.9.1795)
vydražit s vyvolávací cenou 6 krejcarů za kus
a pořídit od podivínského děkana 14 nebo
15 (údaj se v zápisu liší) nových obrazů v pozlacených rámech za cenu 1 zl. za kus.
Podivínský purkmistr Martin Stříbrnský zaslal 4. dubna 1840 liechtejnštejnské

vrchnosti přípis, v němž vylíčil špatný stavební stav staré radnice a žádal o vyslání
knížecího architekta nebo některého inženýra pověřeného vrchností, aby stavbu
posoudil, za což bude „samozřejmě honorován“. Na konci srpna téhož roku odeslal
další přípis, v němž žádal o povolení výměny oken a dveří v bytě syndika /zmocněný
představitel města/ před blížící se zimou.
Korespondence města s vrchnostenskou
kanceláří v Břeclavi pokračovala ještě v říjnu, protože knížecí architekt dílčí opravu
odmítal s tím, že je nutná celková rekonstrukce. Stará stavba se špatně vytápěla,
práce v radnici byla v zimě obtížná i po
celodenním topení a rodina předchozího
syndika se na tuto část roku stěhovala do
zadní místnosti. Jak spor o okna nakonec
dopadl, již z pramenů nevyčteme. Dozvídáme se však, že oním knížecím architektem, který stav radnice posuzoval, byl
Joseph Poppelak (Poppelack), který v této
funkci v čele vrchnostenského stavebního
úřadu pro panství Valtice, Lednice, Břeclav,
Rabensburg a Wilfersdorf působil od roku
1810 do roku 1856.
Kritického stavu zchátralé stavby si byli
dobře vědomi sami radní už v roce 1836,
ale s přestavbou nesouhlasili měšťané,
protože stará radnice byla vnímána jako
památka minulých staletí. Její dispozice
však byla údajně nanejvýš neúčelná, v bu-

dově byla tmavá předsíň, bezpočet koutů
a strmé neosvětlené schody do patra. Příčky byly vyzděny z vepřovic. Radnice měla
tehdy těžkou mansardovou střechu se
shnilým krovem krytým taškami.
V letech 1840 a 1841 v radnici proběhly blíže nepopsané opravy, na nichž se podílel i místní tesařský mistr Jan Straškraba.
Ke 13. říjnu 1842 Poppelak předložil dobrozdání, jak má být radnice opravena. Jak
vyplývá z přípisu magistrátu brněnskému
krajskému úřadu z 22. října 1842, upřednostňovali tehdy podivínští radní pro další
jednání výhradně Poppelaka. V březnu
1843 vydala vrchnost závěrečný souhlas
se stavebními pracemi.
Z blíže neznámých okolností však bylo
nakonec rozhodnuto starou radnici zbořit
a nahradit novostavbou. K demolici došlo
před 7. červencem 1846. Toho dne byly
draženy předměty ze stržené stavby v počtu 108 kusů (např. kamna, truhla se zámkem, rychtářská hůl, zvonek, dveře, ale
také prapor pěšáků a prapor jezdectva).
Celkem čtyři díly bude mít seriál o historii Staré radnice v Podivíně. Veškeré
údaje pocházejí ze stavebně historického průzkumu, zpracovaného PhDr.
Dagmar Černouškovou a PhDr. Pavlem
Borským CSc.
Stanislav Machovský
starosta

Dramatický obor ZUŠ
I v letošním školním roce se naše základní umělecká škola
zúčastnila Celorepublikové soutěže v interpretaci koncertního melodramu pro žáky literárně-dramatického oboru
ZUŠek, která je jediným podobným počinem v Česku. Kromě toho, že je to tzv. předkolo Mezinárodní soutěže Zdeňka
Fibicha konané každoročně na pražské AMU, jde především
o jednu z podob spojení hudby a divadla. Soutěžící se mají
možnost setkat s herci, hudebníky, soupeři a s odbornou
porotou, která hodnotí recitaci žáka literárně-dramatického
oboru za doprovodu klavíristy z řad pedagogů příslušné ZUŠ.
Během šestiletého fungování šumperské soutěže se tento
možná trochu opomíjený hudebně-dramatický žánr výrazně posunul směrem k divadelnímu vyjádření nejen žáků, ale
i klavíristů, což svědčí o tom, že dramatická výchova má ve své
podstatě neomezené možnosti v různých žánrech umělecko
výchovné činnosti.
Naši školu letos za hudebního doprovodu Mgr. Lenky Blažové úspěšně reprezentovala Dorota Heráková z absolventského ročníku s melodramem Pár bot autorů P. Gripariho/R.
Steklačové a s dílem A.Vaigla/J. Táry Cukrová panenka.
Mgr., MgA. Darina Heráková, tř. uč.

Podivínský zpravodaj
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Upozornění pro občany města Podivína
Město Podivín a Městský úřad Podivín tímto
opětovně upozorňují obyvatele, že se v žádném
případě neúčastní projektu OBEC OBČANŮM
a ani nijak nedoporučuje se tohoto projektu
účastnit. Jedná se o ryze soukromou, komerční
aktivitu, která nemá jakoukoliv podporu města
Podivína, případně Městského úřadu Podivín.

březen 2017

Ordinace praktické lékařky
MUDr. Vorlická, změna
ordinační doby od 1. 1. 2017
Pondělí: 7:00-14:00
Úterý: 14:00-18:00
Středa: 8:00-12:00
Čtvrtek: 7:00-14:00
Pátek:
8:00-12:00
Možnost objednání na 2 dny v týdnu.
Přijímáme nové pacienty, stačí jenom přijít,
zbytek zařídíme.

Veselý krokodýl
Už několik let funguje v Podivíně při 12.
YMCA skautském oddílu klub dětí a rodičů
„Veselý krokodýl“. Od října 2016 v nově zrekonstruovaném Spolkovém domě na ulici Palackého. Mohou se tu setkávat rodiče s dětmi zhruba od jednoho roku do tří let. Nové mateřské
centrum nabízí dostatek místa pro hraní dětí
i dílničku na tvoření. Děti se tu naučí spoustu
nových básniček, říkanek, zazpívají si a zahrají
na hudební nástroje, zahrají si spolu různé hry
a najdou si první kamarády.
Tímto bych velmi ráda poděkovala všem,
kteří se jakkoli podíleli na vzniku Veselého
krokodýlka, na jeho chodu, na rekonstrukci
a vybavení nových prostor a tím umožnili tolika rodičům a dětem trávit čas smysluplnými činnostmi v příjemném prostředí. Bylo mi
potěšením vést krokodýlka od října 2016 do
ledna 2017. Brzy mě však čekají příjemnější
povinnosti, a tak je krokodýlek od února pod
vedením dvou nových maminek – Jany Havlíkové a Katky Hyklové. Přeji jim, ať se jim daří, ať
přináší nové nápady a ať si vedení užívají. Všem
rodičům a dětem přeji, ať se jim v krokodýlkovi
líbí a něco nového si z něj odnesou.
Lenka Dusilová
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Skluzavka
Konečně nasněžilo. I když je leden, cítím vánoční náladu. Za
oknem jde houf dětí, táhnou za sebou sáňky. Před naším domem
je kopeček. Děti jej zkouší sjet. Kopec je však mírný a krátký a tak
za chvíli posmutněle odchází. Vzpomínám, jak jsme před lety
chodili s dětmi sáňkovat z prima kopce na ul. U Mlýna dolů směrem Na Poříčí I. (výjezd byl nedaleko domku, kde bydleli manželé
Šťastní). Sešlo se nás tam vždy tolik, že se na sjezd stála fronta. To

XLVII. ročník

ale nevadilo, děti si rády počkaly, za ten zážitek to stálo. Jenže pak
někdo část brázdy zabral, ohraničil plotem a betonovými panely
a bylo po sjezdovce. Občas chodím kolem a je mi z toho smutno.
Říkám si: stál zábor těch 3 m2 za zkažení radosti desítkám dětí?
Vloni to vypadalo, že zahradu už nikdo neobdělával. Tak bych se
chtěla za děti přemluvit u vlastníka (město Podivín) - zkuste jim
sjezdovku vrátit. Za ty rozzářené oči dětí to stojí! Děkuji za ně za
všechny.
Bartochová Hanka

Mateřská škola
Novinky z mateřské školy
V posledních měsících dochází v oblasti předškolního vzdělávání
k mnoha změnám. Považuji za důležité alespoň s některými seznámit nejen
rodiče dětí, které již naši mateřskou
školu navštěvují, ale také ty, kteří chtějí své děti do budoucna do mateřské
školy přivádět. Jednou z nejzásadněj-

ších změn je úprava zákona 561/2005
Sb., tedy školského zákona, vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a dalších prováděcích předpisů.
Nechci zde popisovat jednotlivé paragrafy, ale srozumitelně vysvětlit, čeho
se tyto novinky týkají a tím se dotýkají
všech zájemců o předškolní vzdělávání.

ZÁPIS DO
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Celostátně musí být realizován v období od 2. do 16. května.
Zápis do Mateřské školy Podivín
bude dne 10. května od 15:00 do 17:00.
Bližší informace a kritéria pro přijímání budou zveřejněny na webu školy:
www.mspodivin.cz

DVOULETÉ DĚTI V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
Přijímání dětí mladších tří let je v současné době výhradně
na rozhodnutí ředitele školy a bude tomu tak nadále do září
2020. Naše mateřská škola je moderní, upravená, dobře vybavená, ve spolupráci se zřizovatelem vzkvétá. Není však přizpůsobena pro vzdělávání dětí dvouletých. Její významnou nevýhodou je chybějící bezbariérovost, tudíž riziko pro pohyb malých
dětí. Vývojové období 2-3 roky nazýváme batolecí.
Podle vyhlášky 398/2009 Sb. je dítě do tří let „osobou s omezenou schopností pohybu“. O umístění 2-3 letých dětí je v Mateřské škole Podivín ze strany rodičů poměrně velký zájem a my
se snažíme podle možností vyhovět. Pokud však dítě samostatně bez dopomoci nezvládne chůzi po schodech, hrozí riziko úrazu. Po důkladném zvážení situace bude přijímání takto
malých dětí v naší školce nadále individuálně prokonzultováno
s rodiči těchto dětí. Rozhodovat bude fyzická i psychická připravenost dítěte.
Zveme zájemce o umístění dětí od dvou let na společnou
schůzku dne 27. dubna od 10:00 do 10:30 hodin.
Naše školka má čtyři třídy po 24 dětech. Letos poprvé je
u nás zřízena pozice chůvy a školního asistenta. Obě tyto nové
pozice jsou v tomto školním roce financovány z prostředků
Operačního projektu výzkum, věda, vzdělávání. Projekt byl vypsán Ministerstvem školství ČR na dva roky. Z důvodu velkého
počtu přihlášených malých dětí a pro zajištění jejich bezpečnosti, byla naše škola nucena vyčerpat tyto prostředky během jednoho školního roku. Realizace dalšího školního roku, stejně jako
nutnost zřídit pro děti dvouleté bezbariérové prostředí, byla
prokonzultována na pracovním zasedání zastupitelstva města
koncem roku 2016.
Jsme vzdělávací zařízení, ne hlídací služba. Jde nám o bezpečné a podnětné prostředí pro všechny děti, které školku

Podivínský zpravodaj

navštěvují. Děti dvouleté budou tedy do naší mateřské školy
v květnu 2017 přijímány za předpokladu, že zvládnou platný
školní vzdělávací program.
Od roku 2020 by měly mít všechny děti od dvou let nárok na
umístění v mateřské škole. Počet dětí ve třídě 2 - 3 letých bude
upraven na 12 - 16 dětí, režim dne bude přizpůsoben této věkové skupině, přítomny budou učitelka a chůva. Financování
bude zajišťovat stát a zřizovatel, ne krátkodobý projekt.
Zkrátka: byly zrušeny jesle, zpravidla většinou ekonomická situace nutí rodiče malých dětí nástupu do práce čím
dál tím dříve… Obnova jeslí by byla ekonomiky i legislativně mnohem náročnější, než zařazení dvouletých dětí do
mateřských škol.
Mateřské školy v současné době nejsou na tuto situaci
vybaveny, připraveny…Dělají, co mohou a co je v jejich silách…
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A INFORMAČNÍ SCHŮZKA
Zveme vás na den otevřených dveří v naší mateřské škole. Ve čtvrtek 27. dubna od 9:00 do
12:00. Od 10:00 do 10:30 hodin v tento den proběhne informační schůzka pro rodiče dětí
mladších tří let.

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Od 1. září 2017 je předškolní vzdělávání pro děti 5 leté povinné. Obce vymezí
školské obvody a dodají mateřským školám seznamy těchto dětí. Rodiče 5letých
dětí tedy mají povinnost přihlásit své dítě
do mateřské školy, pravidelně ho sem při-

vádět a jeho nepřítomnost prokazatelně
omlouvat. Na písemnou žádost rodičů
může být dítě vzděláváno individuálně
a do mateřské školy se dostaví pouze na
tzv. ověření úrovně očekávaných výstupů.
Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělává-

ní, omlouvání jejich nepřítomnosti, stejně
jako způsob ověření individuálního vzdělávání budou upraveny ve školním řádu.
Pro děti od 5 let je od 1. 9. 2017 předškolní vzdělávání bezúplatné a to i v případě odkladu školní docházky.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Mateřská škola upraví k 1. 9. 2017 svůj školní vzdělávací program
v souvislosti s legislativními změnami.

NÁROK NA PŘIJETÍ
ZE ZÁKONA
Nárokové přijetí do spádové mateřské školy budou mít ve
školním roce 2017/18 děti 4 leté.
Do budoucna pak: 2018/19 děti 3 leté.
Teprve v roce 2020/21 budou mít nárok na přijetí ze zákona
děti 2 leté. Za každé dítě mladší 2let se do doby jeho dovršení
tří let věku bude od roku 2020 snižovat počet dětí ve třídě o dvě
děti.
Do té doby budou školy ve spolupráci se svými zřizovateli
vytvářet vhodné podmínky: bezbariérovost, úprava režimu dne,
vhodný nábytek a hračky, …
8
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SHRNUTÍ
Mateřská škola Podivín vychází z dané
situace a snaží se ji podle svých možností
řešit.
Dítě mladší 3 let má naprosto odlišné potřeby než dítě 6 -7 leté. Od příštího
školního roku budou děti v naší mateřské
škole rozděleny do tříd tak, že v horním
patře budou umísťovány především děti
starší, v dolním děti mladší. Děti mladší
tří let budou přijímány po individuálním
rozhovoru s rodiči s přihlédnutím k fyzické

a psychické vyspělosti dítěte a především
s ohledem na jeho bezpečnost.
Doporučujeme rodičům těchto dětí
navštívit mateřskou školu dne 27. 4. 2017
dopoledne. Od 10:00 do 10:30 hodin zde
poskytne bližší informace ředitelka školy.
Vedení školy reaguje na danou situaci
a činí opatření zajišťující bezpečnost všech
dětí. Postupně ve spolupráci se zřizovatelem vytváříme vhodné podmínky pro
vzdělávání a rozvoj i pro děti mladší tří let.
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ŠKOLNÍ ZRALOST
Ve spolupráci s rodiči, základní školou a pedagogicko psychologickou
poradnou řešíme každoročně školní
zralost dětí a konzultujeme odklady
školní docházky. V prosinci proběhla
v mateřské škole beseda pro rodiče
předškoláků s pedagogy základní školy. Začátkem roku 2017 pak depistáž
školní zralosti s psycholožkou.
Letos poprvé je zápis do 1. tříd realizován v dubnu. Novinkou je, že v den
zápisu by rodiče měli být rozhodnuti
o případném odkladu školní docházky
dítěte a předložit žádost vedení základní školy.
Autor příspěvku: Bc. Lenka Studená, MBA
ředitelka mateřské školy

VÁNOČNÍ JARMARK
15. prosince se v prostorách areálu
mateřské školy uskutečnil již podruhé vánoční jarmark mateřské školy. Děti se pod
vedením svých učitelek naučily vánoční
písničky a básničky, se kterými vystoupily
před svými rodiči a přáteli u vánočního
stromečku. Provozní zaměstnanci připravili občerstvení pro děti i dospělé.
Všichni návštěvníci jarmarku měli
možnost prohlédnout si pestré výrobky
dětí, v případě zájmu si je pořídit za dobrovolnou částku. Bylo vybráno 24.888,Kč. Mateřské škole byl tento finanční dar

Podivínský zpravodaj

předán zástupcem rodičů.
Děkujeme všem, kteří přišli, a všem,
kteří přispěli. Finance budou využity na
hračky a pomůcky.
Děkujeme za organizační pomoc:
Městu Podivín, Podivínským maminkám
a paní Markétě Berkové, panu Tomáši
Hřebačkovi, folklórnímu souboru Voděnka, panu Svatoplukovi Hřebačkovi, paní
Julii Švecové, paní Erice Hájkové, manželům Opluštilovým, paní Darině Chrástkové, paní Pavlíně Čapkové.
Dobrá věc se podařila, děkujeme moc.
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Základní škola
Vzdělávací výsledky našich žáků za I. pololetí školního roku 2016/2017
Povinnou školní docházku na naší škole plní 223 žáků (102
děvčat) z toho na I. stupni se vzdělává 145 žáků a na II. stupni 78.
Jakých výsledků dosáhli?
• Prospěch: 141 vyznamenaných – 63,23%, 1 žáci neprospěli –
0,90%.
• Chování: velmi dobré – 222 (99,51%), uspokojivé – 1 žák
(0,49%).
• Pochvaly: třídního učitele 163, ředitele školy 13.
• Důtky: třídního učitele 7 (3,1%), ředitele školy 2 (0,96%).
• Absence: 7220 omluvených zameškaných hodin (průměr na
žáka činí 32,4 hodin), 0 neomluvených zameškaných hodin.

Pochvalu ředitele školy za sběr, reprezentaci školy a aktivitu
obdrželi tito žáci:
• I. třída – J. Buršík, M. Vízdalová; II. třída – A. Varmužová; III. třída
– V. Rejentík;
• IV. A - M. Budín; IV. B – K. Buršíková; V. třída – R. Latín; VI. třída
– Š. Konfráter;
• VII. třída – K. Rejentíková, P. Glížová; IX. – K. Bartošík, D. Glížová,
T. Kratochvíl.
Výše jmenovaným žákům děkuji za jejich práci a propagaci
naší školy.
Mgr. M. Cagášek, ředitel školy

Lyžařský kurz
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 04. 02. do 10. 02. 2017 pod
vedením zkušených lyžařských instruktorů
E. Vízdalové, M. Cagáška, D. Březiny,
A. Blanářové a P. Čapkové si žáci základy
lyžování (začátečníci) a „pilovaní“ smykové
techniky a carvingového lyžování (pokročilejší) osvojovali na svazích v Českých Petrovicích, na Červené vodě, na Dolní Moravě
a v Říčkách. Své lyžařské dovednosti měli
možnost předvést v „Podivínské kombina-

ci“ (sjezd, slalom a sjezd na „Ježdíku“), nejúspěšnějšími žáky byli: David Herzán, Tereza
Procházková,
J. George Kellner a Sarah Pekaříková.
O naše zdraví se starala zdravotnice
S. Blanářová a všestrannou vynikající stravu
připravovali D. Grandič a E. Kavanová.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
podíleli na úspěšném průběhu letošního
LVK.
Jsem přesvědčen, že všichni účastníci
si přivezli z hor plno zážitků a již se těší na
příští rok.
Mgr. M. Cagášek, ředitel školy

Zápis do I. třídy
Ředitelství Základní školy Podivín oznamuje rodičům dětí narozených od 01. 09. 2010 do 31. 08.
2011, že zápis do 1. ročníku povinné školní docházky školního
roku 2017/2018 se uskuteční ve
středu 12. dubna 2017. Slavnostní zahájení proběhne v 15:00
hod. v prvním patře budovy ZŠ
Podivín.

A co říkají na lyžařský výcvik sedmáci?
Nejvíc jsem si užila poslední den lyžování
na bladech (druh krátkých lyží, pozn.), protože jsme dělali různé blbosti, smáli se a hlavně
padali. (S. Böhmová)
Nejvíc mě bavily diskotéky. Nejmíň mě
bavil budíček a rozkaz. Jídlo bylo dobré. Lyžovat jsem se naučil, což je hlavní. (T. Rotter)
V skiareálu Červená Voda jsem se na sjezdovce nechtěně srazila s kamarádkou a spadla do škarpy vedle sjezdovky. Místo pomoci se
mi celé družstvo smálo a zeshora jsem slyšela:
„Rychle! Vyfoťte ji někdo!“ (A. Jurkovičová)
Jeden z mých nejlepších zážitků se stal
ve čtvrtek, kdy se pořádal maškarák. Příprava byla chaotická. Kluci se rozhodli jít za lehké dívky a my holky jsme jim barvily vlasy
na různé barvy od růžové po fialovou. Těch
skvělých chvil bylo moc, protože byly s těmi
nejúžasnějšími lidmi. (S. Pekaříková)
Nejvíc mě pobavilo, jak jsme zbytečně vyšlapávali cestu na bobovou dráhu, po které to
nakonec vůbec nejelo.
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Šesťáci v Technickém muzeu v Brně

Anglické divadlo poprvé

Podzimní sběr starého papíru vzali šesťáci jako výzvu
a v soupeření mezi třídami o to, kdo odevzdá nejvíc starého
papíru, zvítězili. Mě osobně nejvíc těšilo to, že sběr ve větším či
menším množství odevzdali všichni šesťáci. Poděkování patří
hlavně rodičům, kteří uskladnění papíru a většinou i jeho dopravu do školy zajišťují.
V podivínské škole je zavedené, že polovina peněz, které
žáci odevzdáním sběru utrží, zůstává jejich třídě. Je na rozhodnutí třídních učitelů, jak s hotovostí naloží. Většina učitelů
upřednostňuje prožitkové aktivity (výlety, exkurze, …). Díky
finanční částce, kterou jsme sběrem papíru získali, jsme tedy
mohli v polovině prosince naplánovat návštěvu Technického
muzea v Brně a jako bonus si vychutnat atmosféru předvánočních trhů na náměstí Svobody.
V Technickém muzeu jsme měli zamluvenou hodinu
v technické herně, kde si žáci přímo v praxi mohli vyzkoušet
různé fyzikální zákony, magnetické, gravitační i optické jevy.
Velkým lákadlem byla i výstava s názvem Dinosauři v řetězech.
Tři hodiny, které jsme v muzeu strávili, utekly rychle a myslím, že si je šesťáci užili.
Pavla Schallenbergerová

V předvánočním čase, přesně 20. prosince, navštívili žáci 5. ročníku poprvé anglické divadlo v prostorách Stadionu, v sále divadla
Buranteatr v Brně v rámci projektu Anglické Vánoce.
Společně se šesťáky zhlédli divadelní představení Fairytales
(Pohádky) na motivy pohádek Hanse Christiana Andersena. Tři
známé příběhy (Malá mořská víla, Pasáček vepřů a Sněhová královna) umožnily mladým hercům používat jednoduchou anglickou slovní zásobu, dotvářet jevištní situace tancem, hudbou a zapojovat tak divákovu fantazii. Hodinové představení mělo spád,
chlapci a děvčata se seznámili s anglickým jazykem tvůrčí, zábavnou formou a prostřednictvím krátkých dialogů a písniček si tak
opakovali a rozšiřovali slovní zásobu, měli možnost naslouchat
pěkné angličtině, které ve větší míře rozuměli. Bylo to takové malé
povzbuzení do dalšího studia cizího jazyka.
Představení mělo tedy u páťáků i šesťáků úspěch, nelitovali ani
delšího pěšího přesunu do divadla v zaplněném předvánočním
Brně. Kladně můžeme hodnotit i cestu vlakem, kdy páťáci takto jeli
poprvé a líbilo se jim to. Dnešní cestování vlakem je rychlé a pohodlné, vagony jsou čisté. Žáci zaslouží pochvalu za slušné chování.
Divadlo bylo zároveň přínosem ke zlepšení komunikačních
dovedností dětí v cizím jazyce. Navštěvovat divadelní kusy v angličtině je na naší škole již tradicí, objednávat obdobná představení
plánují učitelky angličtiny i v příštích letech.
Mgr. Anna Racková - tř. učitelka 5. ročníku

PROJEKT „KOLOBĚH VODY“
Ve čtvrté třídě proběhl ve čtvrtek 26. ledna
projektový den, který byl zaměřen na koloběh
vody v přírodě. Začali jsme v přírodovědě. Sledovali jsme pokus se sněhem, rychlost jeho tání
a čistotu sněhu po rozpuštění přes filtrační papír.
Odhadovali jsme, že voda bude čistá, ale brzy
jsme zjistili, že ve filtračním papíře jsou částečky
špíny. Děti se shodly, že sníh ani rampouchy už olizovat nebudou. Pak následovala odborná prezentace výkladu, jak se voda odpařuje z moří, mění
se v mraky a ve velkých výškách nad pevninou se
opět z mraků sráží v déšť. Děti společně projekt
zakončily ve výtvarné výchově, výrobou krásného
informačního plakátu. Práce je velmi bavila a také
se jim povedla, proto byli všichni odměněni velkou jedničkou.
Mgr. Jitka Kolaříková

Podivínský zpravodaj
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Zahájení kurzu bruslení
Žáci 4. a 5. ročníku zahájili 16. 1. 2017 kurz bruslení pod
vedením zkušených instruktorů na zimním stadionu v Břeclavi. Díky rodičovským příspěvkům na fond SRPDŠ děti neplatí
výuku a těm, kteří nemají své brusle, mohou být zapůjčeny
školní. Tímto rodičům velmi děkujeme za podporu. Zatím jsou

ohlasy žáků na kurz pozitivní a všichni se těší na další lekce,
kterých bude celkem 10. Velmi nás těší, že dělají pokroky i žáci,
kteří stojí na bruslích poprvé. Chválíme a už se těšíme na další
pondělí!
Mgr. D. Hošpesová

Turnaj v pexesu

Vánoce ve 4. B

Žáci 4. A, 4. B a 5. třídy se zúčastnili 31. ledna společného
turnaje v pexesu. Po třídních kolech do užšího výběru postoupili ze 4. A Tomáš Koudela, Darina Vidlářová, ze 4. B Karolína
Buršíková, David Puzrla a z 5. ročníku Martina Hrdličková a David Padělek. Na 3. místě se umístil David Padělek a po napínavém souboji 2. místo získala Darina Vidlářová a 1. místo David
Puzrla. Děkuji všem žákům za účast a vítězům gratuluji!
Mgr. Dana Hošpesová

Vánoční atmosféra u stromečku s dárky, tradiční zpívání koled
„Na schodech“, mlsání cukroví, pohádka a přípitek s přáním pěkného nového roku je příjemným zakončením výuky před vánočními prázdninami snad pro každého žáka. My jsme si to užili báječně
a věřím, že jsme všichni vykročili do nového roku pravou nohou
a bude se nám dařit!
Mgr. D. Hošpesová

Projekt „Veselé zoubky“
Během února 2017 proběhl v rámci výuky prvouky v 1. třídě tematický blok, ve kterém se prvňáčci učili správně pečovat o svůj chrup. Děti
se dozvěděly zajímavosti o tom, z čeho se zuby skládají, dále nejdůležitější zásady prevence zubního kazu u dětí a jak mu předcházet. V úvodu
jsme děti seznámili s tím, jak zoubky fungují, k čemu je máme, jak rostou
a mění se, co je zubní kaz. V další části čekala na děti projekce filmu „Jak
se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Žáci se zábavnou formou dozvěděli,
že i známý uličník Hurvínek má někdy potíže se správnou péčí o své
zoubky. V poslední teoretické části jsme dětem přiblížili zásady správné
péče o zoubky, jak si čistit zoubky a proč navštěvovat zubního lékaře. Ve
druhé vyučovací hodině všichni plnili úkoly v interaktivním programu
na interaktivní tabuli. Zde mohli uplatnit své nabyté teoretické znalosti v různých doplňovačkách, křížovkách, testových otázkách a dalších
zábavných úkolech. Jejich píle a aktivita byla odměněna balíčkem DM.
Ten obsahoval zubní pastu, kartáček, přesýpací hodiny, žvýkačky a další drobné předměty související s ústní hygienou (samolepky do koupelny s obrázky správného čištění zubů a pracovní listy).
Mgr. Kristýna Řezáčová
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Školní knihovna
V naší škole již rok funguje školní knihovna. Máme 109 stálých
čtenářů, kteří si půjčují knížky na čtení domů. Děti si mohou knížky
v knihovně číst i v době, kdy čekají na kroužek nebo odpolední vyučování. Mladší žáci navštěvují knihovnu po vyučování a rádi v ní posedí
a prohlédnou si nové časopisy jako např. Junior, 21. století nebo Časostroj. Nebo využívají čtecí zařízení (tzv. čtečky), které máme pro zpestření výuky literatury. Žáci na druhém stupni využívají knihovnu při
čekání na odpolední vyučování. Děti zde mají k dispozici 1 015 ks knih.
Hana Vízdalová

Návštěva pavilonu Anthropos v Brně
Žáci 4. a 5. třídy se vydali do Anthroposu ve středu 8. února. Nejprve nás čekala
výstav obrazů akademického malíře Zdeňka Buriana. Kolekce padesáti obrazů nás
dovedla do doby,
kdy vznikal a postupně zase zanikal život. Pohlédli jsme do života moří v prvohorách, kde se to hemžilo trilobity, medúzami, ostnokožci, hlavonožci či pancířnatými
rybami. Ptakoještěři, bojující plesiosaurus
s mesosaurem, hrozivě působící tarbosaurus nás přiblížil do druhohor.
A některé obrazy dokonce ožily působivou animací. Vše bylo doprovázeno vzácnými ukázkami originálů zkaměnělin.
V další části jsme si poslechli zajímavý
a poučný výklad o nejstarším osídlení Mo-

ravy a celého evropského kontinentu. Nejvíce se dětem samozřejmě líbila expozice
mamuta s mládětem. Před odjezdem se

všichni řádně občerstvili a ještě stihli nakoupit velmi pěkné suvenýry.
Mgr. J. Kolaříková, D. Hošpesová, A. Racková

Krojový ples 2017
Dne 11. 2. 2017 se v Městské hale Podivín konal již tradiční
Krojový ples, který letos překvapil jak téměř vyprodanou kapacitou, tak počtem zúčastněných krojovaných. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Lanžhotčanka a v předtančení Slovácké besedy se k 12 párům domácí chasy připojily také 4 páry
chasy z Rakvic a 4 páry krojovaných ze slovenských Kútů.
V průběhu večera bylo mimo jiné možné zahlédnout také
krojované přespolní z Ladné, Staré Břeclavi, Kostic, Lanžhota, Žeravic, Velkých Bílovic, Velkých Pavlovic či Mutěnic. Pro

Podivínský zpravodaj

všechny zúčastněné byla za pomoci sponzorů, rodičů a přátel
chasy připravená bohatá tombola, za kterou jim tímto ještě
jednou moc děkujeme.
Těsně před půlnoci došlo také k vyhlášení nových stárků,
kterými se pro rok 2017 stali: Jakub Zezula s Barborou Zezulovou a Marek Huňa s Evou Kosovou. Věříme, že se všichni zúčastnění dobře bavili a zachovají nám svou přízeň i nadále na
našich budoucích akcích.
Chasa Podivín
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I. výstava obrazů podivínských výtvarníků
Nově otevřený Spolkový dům v suterénu nabízí malebný
klenbený výstavní a přednáškový sál, vybavený výstavními panely. Na tento popud vznikla idea zde uspořádat předvánoční
výstavu obrazů, která byla zpřístupněna o adventních nedělích 11. a 18. prosince 2016. A aby byla výstava zajímavější,
byli záměrně osloveni autoři podivínští, a to jak profesionální, tak amatérští. Cílem výstavy bylo se podělit o ukázku výtvarných prací místních podivínských výtvarníků nehledě na
stupeň průpravy ve výtvarném oboru, věk, talent ani kvalitu
samotných prací. Nakonec bylo vyhledáno v Podivíně 7 občanů, kteří mají umělecké vlohy a nemají problém se se svými
výtvarnými díly podělit s místní veřejností.
Své obrazy nám předvedli tito autoři profesionální: Vojtěch Pálka, Kateřina Zimmermannová, Jitka Francová.

Za amatérské tvůrce byli osloveni: Zdenek Hasilík, Karel
Nedbálek, Jana Mešková a Marek Berka.
Tímto chci poděkovat vystavujícím tvůrcům, že mohli přispět kulturním občerstvením k potěšení, zamyšlení se,
rozjímání a pozastavení se v čase předvánočního shonu. Především děkuji Katce Zimmermannové za výpomoc s organizací a Vojtovi Pálkovi za zahajovací proslov. Musím uznat, že
návštěvnost předčila očekávání a zápisky v návštěvní knize
s pozitivními a podnětnými ohlasy jsou toho důkazem. Věřím,
že se vernisáž obrazů líbila, a proto se budu těšit na pořádání
dalších výstav obdobného typu.
Jednotlivé vystavované obrazy najdete na odkazu: www.
haja-po.cz
Organizátorka výstavy Helena Macánová

Co se u nás děje
Rok 2016 skončil, ale my v naší činnosti dál směle pokračujeme a rozhodně se nenudíme. Mimo každotýdenních
družinovek jsme od začátku nového
roku stihli nejen tradiční Tříkrálovou
sbírku, ale i akci k Mezinárodnímu dni
mateřského jazyka či sladkou oddílovku. A to sladkou doslova, protože celou
oddílovou schůzkou nás tentokrát provázela vůně a chuť čokolády. Nejprve si
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družiny musely ukořistit recept na tuto
sladkou pochutinu, který byl ovšem zašifrovaný a střežený nepřáteli. Naštěstí
se všem družinám po lítém boji podařilo
recepty najít a po pár minutách usilovného přemýšlení i rozluštit, a tak mohla nastat další část schůzky, tentokrát
věnovaná přípravě pralinek a čokoládových placiček. V mezičase, který byl
nutný ke ztuhnutí sladkých výrobků, se

družiny věnovaly řízené degustaci, kdy
ochutnaly nejen hořké kakaové boby,
ale i kvalitní vysoce procentní čokoládu.
Při této příležitosti se dozvěděly i spoustu zajímavostí, jako například že čokoládu objevili už kolem roku 1000 př. n. l.
Aztékové a Mayové. Po ochutnání vlastních výrobků byl čas už jen na to uklidit
a jít vstříc sladkým domovům…
Skauti
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Zimní období v revíru mysliveckého spolku
Jako každý rok, na konci léta jsme řešili zajištění zimního krmení zvěře v revíru. Dlouhodobé zkušenosti nás poučily o tom, že
je lepší zásoby krmných směsí a sena předimenzovat než v předjaří nakupovat tyto komodity za stoupající ceny. Nikdo z nás
nepředpokládal, že zimní královna nastolí tak dlouhou a krutou
zimu, proto pravidelně každý týden rozvážíme spolkovým traktorem nebo vlastními dopravními prostředky krmné směsi a seno
do revíru. Mimo krmné směsi je potřebné v revíru umístění minerálních lizů /soli kamenné/, čímž je potrava obohacena o sodík
a chlór. Způsob krmení a množství určuje hospodář spolku Ivan
Racek. Mimo plánovaný rozvoz krmení můžete spatřit jednotlivé
členy, kteří z vlastní iniciativy přikrmují zvěř surovinami z vlastních zdrojů.
Bohužel, ale působením různých
faktorů ne každý kus zvěře dospěje do stádia, které mu umožní přežít
tuto krutou zimu. Slabší jedinci zhasnou /uhynou/ a tím se stávají potravou pro lišky, divočáky a dravé ptáky.
V revíru můžete spatřit na obloze či
stromech různé dravce, kteří také čekají, že najdou uhynulou zvěř. Je u nás

vzácně spatřován orel mořský, který také čeká, že najde uhynulý
kus zvěře, či jiný druh potravy.
Závěrem chceme poukázat na nešvar nejenom obyvatel Podivína, ale i okolních obcí sousedících s naším honebním revírem. Při
svých procházkách přírodou nechají volně pobíhat své psí miláčky
a tím se dopouští porušování zákona o Myslivosti č. 449/2001 Sb.
Znění § 9 odst. 1, nám říká, že: „ je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv
způsobem….“. Ustanovení § 10 odst. 1, zní: „je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat
z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo
vliv svého majitele, nebo vedoucího“. Týká se to celé honitby, včetně veřejných cest. Za porušení § 10
odst. 1, může orgán státní správy myslivosti podle § 63 odst. 1, písm. b, výše
citovaného zákona, uložit fyzické osobě
pokutu až do výše 30 000 Kč. Honěná
zvěř je v tomto počasí náchylná na zápal plic a následně dochází k jejímu
uhynutí. Tímto žádáme spoluobčany,
aby nepouštěli psy z vodítka a předešli
konfliktním situacím. Děkujeme.
Myslivecký spolek Podivín, z.s.

Spolková činnost v Podivíně
Jen málo obcí a měst se může pochlubit tak bohatou spolkovou činností v minulém a předminulém století jako Podivín.
Nebudu dopodrobna rozebírat skutečnosti, které vedly občany k spolkové činnosti, ale v 19. století po revolučních letech
/1847-1848/ čeští učenci, mluvící a píšící
ještě německy, objevovali vlastní řeč a s ní
vlastní dějiny, vlastní kulturu a českou řeč.
Bohužel musím konstatovat, jak málo dokumentů se zachovalo z této doby a zejména z činnosti spolků. Svůj vliv na to má
dle mého názoru i skutečnost, že archivní
materiály se několikrát stěhovaly do jiných
prostor a byly rovněž uloženy v soukromých prostorách. V současné době jsou
uloženy v důstojném prostředí jak pro zaměstnance, tak pro badatele v Mikulově.
Sbírky jsou uloženy pro jednotlivé obce
podle působnosti tehdejších soudních
okresů, takže archiválie mající vztah k Podivínu jsou částečně uloženy v Moravském
zemském archivu v Hodoníně a v Mikulově. Rovněž Moravský zemský archiv v Brně
pečuje o podstatnou část archiválií se vztahem k Podivínu.
K bádání po spolkové činnosti v Podivíně jsem se dostal po přečtení článku
zveřejněného v Moravské Orlici v roce
1889. Zde se píše, že Muzejní spolek brněnský uspořádal v staroslavném Podivíně přednášku, která se konala na radnici
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za početné účasti místních a přespolních obyvatel. Např. ze Strážnice, Nové
Vsi, Hustopeč, Bílovic, Lanštorfa, Rakvic,
Lednice, Hrušek. Po skončené přednášce
prof. Hladíka, přihlásil se větší počet přítomných za členy a pan Bedřich Kratochvíl /účetní podivínského cukrovaru/ byl
jmenován jednatelem spolku pro tento
okres. Přes veškerou snahu se mi nepodařilo dohledat žádné materiály k tomuto okresnímu spolku, ale věřím, že k této
činnosti navážeme.
Při bádání po archivech jsem ale vyhledal podivínské spolky málo bohaté na dokumenty, přesto si myslím, že
je nutno připomenout tuto spolkovou
činnost předků. Snad někdo z Vás má
pozůstatky korespondence nebo jiné
dokumenty, které by napomohly zmapovat podrobněji činnost těchto spolků,
popřípadě politických stran a cechů. Je
potřeba minulost mapovat a zachovávat pro příští generace a zabránit tomu,
aby archiválie skončily u pana Knoppa
v kontejneru. Závěrem bych vzpomenul
záslužnou činnost badatelů a publicistů,
jako je ing. Huleja, ing. Kostrhun, bývalý starosta Němeček, současný starosta
Machovský, kronikář Hasilík a také jeho
pomocník místostarosta ing. Průdek /bohatá fotokronika/. Pokud jsem na někoho
zapomněl, prosím za prominutí.

Záměrně jsem si ponechal na konec
pana Miloslava Dobšíčka, který mapoval
sportovní dění a publikoval o sportu v Podivíně. V těchto dnech se dožívá významného životního jubilea. Jménem všech
fotbalistů, které na úkor svého volného
času vychoval, vštěpoval vzorné sportovní chování, mu přeji hodně zdraví a elánu
do dalšího života /neměl to s námi jednoduché/. Děkujeme!
Spolky v Podivíně
Nebudu zde uvádět spolky, o kterých
bylo již v minulosti psáno na jiných místech a nezjistil jsem nové skutečnosti.
• Bruslařský spolek – zapsán v spolkovém rejstříku dne 17.1.1894, jako předseda uveden Ryšavý Anton. Ukončení
činnosti /výmaz/ v roce 1922.
• Spolek vojenských vysloužilců – zapsán 31.1.1899, předseda Galla Anton /možná se jednalo o jméno Gála/,
místopředseda Bartaušic Jakub.
• Okrskový odbor Matice Hodonské –
zapsán 15.6.1894, předseda dr. Šlechta, výmaz v červenci 1922.
• Okrašlovací
spolek
–
zapsán
15.7.1900, předseda Nebuda Antonín,
výmaz v červenci 1922.
• Losovní spolek Svornost – zapsán
31.12.1912, předseda Kos Bohumil,
výmaz 16.12.1927.
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Odbor jubilejní jednoty lidumilů na
Moravě – zapsán 20.1.1903, předseda
Jeřábek.
Odbočka ústředního všeodborového spolku Československého pro
Moravu v Podivíně – zapsán v roce
1904. Předseda Svoboda Jan, Hruška Jakub, výbor – Zelený Jan, Kruták
Rudolf. Rozpuštěn výměrem zemské
politické správy č. 98 690 z 12.1.1921.
Národní jednota pro jihozápadní Moravu, místní skupina Podivín – zapsán
29.8.1909. Předseda Dr. Šlechta, místopředseda Leopold Koželuha, členové výboru Hodoval Václav, Hrdlička
František. Výmaz 1937.
Slovácká župa českých lékařů – podružný spolek ústřední jednoty
českých lékařů v kraji Českém, markrabství Moravském a vévodství Slezkém se sídlem v Podivíně. Zapsán
25.2.1908, předseda dr. Šlechta, místopředseda dr. Hrubý z Hodonína. Výmaz v roce 1929.
Rolnicko – živnostenská beseda – zapsán 4.3.1910. Předseda Pochylý Ja-
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kub, místopředseda Maxa Jan. Výmaz
v roce 1922.
Jihomoravské krajské sdružení učitelstva se sídlem v Podivíně – zápis
19.4.1913, předseda Josef Svitavský,
poslední údaj v roce 1930.
Vlastenecký spolek ženský a dámský,
pomocný spolek Červeného kříže pro
Moravu se sídlem v Podivíně – zapsán
18.3.1916, výmaz 19.3.1921.
Spolek pro upisování válečné půjčky
v Podivíně – zapsán 13.5.1916, výmaz
1922.
Spolek Chevra Kadischa /židovský/ zapsán 19.4.1920, předseda Neuman
Pavel, výmaz 1936.
Unie lučebních závodů, odbočka
v Podivíně – zápis 29.5.1920, předseda Košulič František, místopředseda
Bartošic. Výmaz v roce 1931.
Odbočka všeodborového svazu zemědělského a lesního dělnictva
Československé strany socialistické
v Praze, pro Podivín a okolí, se sídlem
v Podivíně – zapsána 20.6.1921, zrušena 22.6.1925.
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Federovaná dělnická tělovýchovná
jednota v Podivíně, se sídlem v Podivíně – zapsána 9.9.1921.
Sdružení železničních podúředníků,
zřízenců a nižších zaměstnanců, se
sídlem v Podivíně – zapsán 30.9.1941,
výmaz 17.11.1942.
Tělocvičná jednota Sokol – zapsána 1923, předseda Báner Jůlius,
mlynář na čísle 185, jednatel Josef
Švestka, městský tajemník na č. 179.
V roce 1941 z rozhodnutí německých okupačních orgánů činnost
zastavena.
Jednota Orla – zapsána 11.11.1933,
předseda Pospíšil Bohumil č. 37, jednatel Zechmaister Jaroslav /kaplan/, č.
193, pokladní Nejedlá Helena č. 226.
Tak jako u Sokola byla činnost v roce
1941 zastavena a spolkový spis byl
6.12.1945 postoupen Národní bezpečnosti do Břeclavi.
Pokračování příště.
Text v původním znění
(pozn.redakce)

MÍSTO PODIVÍNA V REGIONU PODLUŽÍ A VZPOMÍNKA NA LIDOVÉ KOŽEŠŇÍKY
Dva nevšední zážitky v krátkém časovém intervalu jdoucí po sobě mě přiměly
vrátit se k otázce – jaké mělo či má naše
město úlohu a místo v regionu Podluží.
Tím prvním impulsem bylo citově nevšední vystoupení místního folklorního
dětského souboru VODĚNKA na sklonku
minulého roku, které pro mne bylo velikým příslibem pokračování této lidové tradice u nás. Tím druhým, sice skromnějším,
bylo novoroční přání od přítele, ale spojený s méně obvyklou tématikou, portrétem
šohaja v podlužáckém kožichu.
Oba uvedené příklady byly pro mne
dostačujícím podnětem, abych se opětovně zamyslel nad otázkou uvedenou v nadpisu tohoto článku. Jsem totiž přesvědčen,
že Podivín ve folklorní oblasti díky řadě
nadšenců již posledních čtyřicet let nejen z tohoto regionu bral, ale mu i zpětně
dával. Neotvírám tuto otázku poprvé, podrobněji jsem se jí věnoval ve vlastivědném sborníku PODIVÍN, vydaném v roce
1997, i dalších článcích nejen v tomto zpravodaji, ale i regionálním tisku. Ale námět
„šohaja v kožuchu“ mně připomněl dnes
již méně známou skutečnost, čím Podivínští před více než sto lety obohatili Podluží.
Bylo to v oblasti, kterou si vybaví jen
starší pamětníci, v oboru, který dotvářel
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nepřehlédnutelným způsobem charakter
lidového odívání – práce lidových kožešníků.
Na Podluží bylo takových mistrů celá
řada, ale vedle Hodonína a Lanžhota k nejuzná- venějším podlužáckým výrobcům
„kožuchů“ patřili právě Podivínští. Ještě
z mého mládí se mně v paměti vynořují známá jména - pánové Glíž, Chládek,
Hanzlík, Faltýnek a Klimák.
Zvláště přesné obrysy a vzpomínku
jsem si uchoval na toho, který bydlel přímo na mé rodné Palackého ulici, vlídného
stařečka Ferdinanda KLIMÁKA /18641947/, rodáka z Velkých Bílovic. Podle zápisu v „Domovní knize“ z počátku minulého
století, objevuje se v Podivíně / č.p. 382/ ve
svých šestnácti letech a tato skutečnost
mně podsouvá myšlenku, že jeho příchod
byl zcela cílený. Bylo totiž všeobecně známo, že pokud chce své učňovské a tovaryšské základy v kožešnickém oboru dále
rozvinout, že taková příležitost se naskýtá
právě u proslulých podivínských mistrů.
A podle jeho pozdějšího velmi osobitého způsobu výroby a zpracování kožuchů, jejich barevností a dalších charakteristických prvků bych hledal jeho učitele
přímo u jeho uznávaného předchůdce,
kterým byl Hugo HANZLÍK. Práce mistra

KLIMÁKA i jeho učitele se totiž vyznačují
nepřehlédnutelným pestrým vyšívačským
stylem, v němž dominantní postavení
má graficky velmi zdařilý a osobitý prvek
- květ tulipánu.
V době svého vrcholného mistrování
patřil KLIMÁK k nejvyhledávanějším kožuchářům nejen v nejbližším okolí, počínaje sousedním Lanštorfem /Ladnou/,
ve všech současných satelitních částech
Břeclavi, v obcích osídlených Chorvaty,
i v příhraničních částech Rakous. I poté,
kdy v úředním věstníku hodonínského
okresu zveřejnil „složení“ kožešnické živnosti k 10. 10. 1931, byl nadále vyhledávaným odborníkem na drobné zakázky.
Tato slavná, hluboká tradice doznívala
ještě na sklonku 2. světové války. Svědčí
o tom i tato drobná informace, že kožešnickému řemeslu se v tomto období vyučili dva Podivínští - Bohumil Rosenbreier
/1928/ a Zdeněk Vágner/1929/ (jeho matka Růžena roz. Hanzlíková).
Celé toto krátké zamyšlení bych ukončil dovětkem, že Podivín celým svým dosavadním vztahem a vývojem byl neodmyslitelnou součástí regionu Podluží, a proto
jsem přesvědčen, že si toto začlenění nejen zasloužíme, ale i o něj trvale stojíme.
Vlastimil N ě m e č e k
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Něco pro rybáře
Při pročítání zápisu z výroční členské schůze rybářské
organizace v roce 1951 chci připomenout fakta, zde před
66. lety uvedená.
Rybáři rok 1951
Schůze se konala ve spolkové místnosti restaurace Vítěz
/v roce 1947-49 se schůze konaly v hostinci p. Minaříka, ale jestli
jde o totožnou restauraci, to nedovedu posoudit/. Schůze byla
zahájena zpěvem písně práce. Zprávu přečetl p. Damborský
a uvedl, že bylo odpracováno pro JZD 1242 brigádnických
hodin, pro MNV 81 hodin, pro spolek 276 hodin a 1123 jiných/
na člena vychází cca 23 hodin/. Organizace měla 120 členů,
1 z Břeclavi, 2 z Valtic, 4 z Brna, 3 z Velkých Bílovic, 3 z Mor.
Žižkova, 2 z Lednice, 103 domácích /nějak to početně nevychází,
ale takto to bylo v zápisu/. Bylo vydáno 205 povolenek , z toho
si vyhradilo ČSSS rybářství v Brně 10 povolenek zdarma,
4 povolenky dostali členové SNB za cenu 30.-kč a 10 pionýrů
dostalo zdarma povolenku do tůní u mostů, za pomoc při
lovení kapří násady na loukách. V Dyji bylo uloveno 47 sumců
o váze 107 kg, 66 štik, 28 kaprů, 13 línů, 69 parem, 79 tloušťů,
5 candátů, 2 jelci,12 boleňů a 28 cejnů. V tůních u mostů bylo
uloveno 115 štik, 6 kaprů, 27 línů, 10 jelců. V Šutrovicích bylo
uloveno 19 štik, 138 kaprů, 14 línů a 3 karasy. Zachránilo se
v tůních na loukách asi 20 000 ks kapří násady, která byla
přesazena do řeky Dyje. Násada větších kapříků z Trkmanky
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byla přesazena do Šutrovic a Rozumberského. Bylo vysazeno
do Dyje 3800 k2 a 600 ks L12, které jsme dostali od zemské
rybářské jednoty v Brně, do Šutrovic bylo vysazeno před
závody 400 kg velkých kaprů. Na závodech se chytlo
46 kaprů a 92 během sezony. Závody se konaly 20. 5.1951
za účasti 120 členů našich i cizích. Hodnotných cen bylo 8,
první, druhé a třetí místo bylo brňáků. Závody i s veselicí
vynesly čistého 3.372.50 kč. Za porybného byl navržen Alois
Mildner a Rudolf Pochylý. Členská schůze navrhla, aby příští
rybářské závody byly po smutných zkušenostech pořádány
jen pro místní. Dále bylo navrženo, aby rybářské závody
měly název memoriál Rudolfa Menouška. Výbor o tom bude
uvažovat.
Výbor pracuje ve složení: předseda Vojtěch Míčka - úředník,
pokladník Jan Ellinger- hostinaký, revizní komise Bohumil
Mildner, Čejka Vladimír, hospodář Jan Damborský – matrikář
MNV, místopředseda Antonín Metelka - vedoucí fy. Ikária
Podivín, zapisovatel Karel Pokorný-řídící účitel v.v.
Pro nemocnici ve Valticích bylo dodáno zdarma 12,5 kg ryb.
Schůze byla ukončena zpěvem čs. a sovětské hymny.
Pro sepsání uvedených příspěvků, bylo použito materiálů
z Moravského zemského archivu Břeclav, se sídlem v Mikulově
a MZA v Hodoníně.
Text v původním znění (pozn. Redakce)
Jiří Hollý
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ČÍNA
Šestý měsíc mého pobytu v Číně je tu a spolu s ním i krutá
zima. Přestože se mi v Šanghaji líbí, teď trpce lituji toho, že jsem
si pro studium nevybrala severnější čínskou destinaci. Lidem
na severu Číny se v místnostech topí, v Šanghaji a na jihu Číny
je tomu právě naopak. Ve škole proto musíme sedět v bundách,
v menze taktéž, a když teploty klesnou k nule, musím si vlézt
v bundě i pod peřinu. Zeptáme-li se se spolužáky naší učitelky, jak
více se máme zahřát, poradí nám pít litry horké vody a postupně
se otužovat. Horká voda je v Číně lékem na všechno. Ať tu trpíte
pouhou rýmou nebo zápalem plic, vždy vám poradí pít horkou
vodu. Osobně musím přiznat, že jsem si na takový způsob života
rychle zvykla. Vlastně jsem musela. Horká voda, vařená okurka,
lotosový kořen, sušené tofu, vařená rajčata s vejci nebo fazolky se
špenátem jsou mými každodenními pochoutkami. A kdyby nebyly porce doplněny glutamátem, obrovskou dávkou chilli a oleje,
chutnaly by ještě lépe. 
Kromě „zdravé stravy“ se mi v Číně zalíbil i způsob oslovování.
Například taková „a-i“. „A-i“ je označení pro jakoukoliv ženu, která
je v podobném nebo vyšším věku jako vaši rodiče. Do češtiny se
často překládá jako „teta“. Pokud chci tedy poprosit pracovnice na
recepci mých kolejích o klíč od pokoje, oslovuji je „a-i“, stejně tak
jako uklízečky, ženy v obchodě nebo starší dámu, kterou nechám
v metru či autobuse posadit se na mé místo. Číňané se většinou
neoslovují jako „pane“, „paní“- je to až příliš formální. Navzájem se
oslovují jako „šuaj-ke“, neboli hezký chlapče, a „mej-nu“, tedy krás-

ná dívko. Nemusí to však znamenat, že se jim dotyčný opravdu líbí,
většinou takto oslovují cizí osoby, když je potřebují o něco poprosit.
Zajímavý je i způsob vybírání jmen pro syny a dcerky. V Číně
neexistuje seznam schválených jmen, jaký máme v Česku. Jméno se vytváří zvlášť pro každého novorozence. Jména pro dívky
znamenají často v překladu půvabná, klidná, elegantní. Jména pro
chlapce by se daly do češtiny přeložit zase jako chrabrý, udatný,
atp. Se systémem příjmení je to podobné, jako u nás. Výjimkou je
to, že žena při uzavření manželství nepřejímá jméno svého nastávajícího. Nechává si svoje vlastní. Dítě pak automaticky dědí příjmení svého otce. Jestliže však muž pochází z chudé rodiny, dítě
dostane příjmení své matky.
Před dvěma týdny v Číně proběhly bujaré oslavy čínského
Nového roku. Dnes, 15. den prvního lunárního měsíce se slaví
„Yüan-siao“, tedy Lampionový festival. Dnes v noci bude úplně
první úplněk v roce a Číňané tvrdí, že s touto nocí se na zem vrací jaro. Během Lampionového festivalu se v ulicích konají dračí
tance, lidé rozsvěcují lampiony všech barev a pochutnávají si na
„tchang-jüan“, což jsou malé rýžové kuličky plněné sladkou sezamovou nebo fazolovou pastou. Stejně jako téměř všechno v Číně,
i „tchang-jüan“ mají svoji symboliku. Název tohoto pokrmu je podobný spojení „tchuan-jüan“, což by se dalo přeložit jako „opětovné shledání“. Značí to tedy, že rodina bude tento den pohromadě
a bude se těšit ze vzájemné lásky a z harmonie.
Simona Richterová

Postoj, z.s.
První letošní akcí, kterou pro milovníky
divadla uspořádal Postoj, z.s. v magický pátek 13. ledna, byla hra amerického dramatika
Tennesseho Williamse Sestup Orfeův v nastudování břeclavského divadelního souboru
Břetislav pod režijní taktovkou Jany Vrzalíkové. Opět nově herecky obnovený soubor
tentokrát rozehrál příběh zaměstnané ženy
Lady a Vala Xaviéra, který přišel do jižanského
městečka s nepříliš jasnými úmysly. Jeho přítomnost odhalila letité tajemství a zapříčinila
nevyhnutelnou tragédii. Hra sklidila zasloužený aplaus téměř zaplněného sálu Besedního
domu a členové spolku se již teď těší na další
společné kulturní setkání.
Darina Heráková, předseda

ŘÁDKOVÁ INZERCE
HLEDÁM KE KOUPI MENŠÍ RODINNÝ DOMEK MAX 3+1 SE ZAHRADOU. TEL 704 206 035.

Pizzerie Tonny Podivín přijme do pracovního poměru servírku na HPP. Bližší informace poskytneme na tel. čísle 519 345 800 po 12:00 hodině nebo osobně na provozovně.
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