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Nový dopisovatel zklamal
Možná jste si někteří všimli, že v předchozím říjnovém zpravodaji jsem omezil informace na pouhé dvě. Způsobeno to bylo
kritikou jednoho z občanů města, že zpravodaj naplňuje jenom
starosta, případně pak Stanislav Machovský nebo tentýž Slávek.
A že přispívat teď bude on. Čímž mě potěšil velmi a mohl jsem
soboty, ve kterých obvykle „smolím“ ony kritizované články, věnovat jiné bohulibé činnosti.
Tak jsem mu přenechal prostor. A ono nic.
Takže Tě, milý čtenáři, budu otravovat znovu a to až do té
doby, než si nový dopisovatel najde čas a zastoupí mě. Ale ne-

boj se. Tentokrát bude sice o něco víc informací než minule, ale
zkrátím je pouze na:
- vánoční a novoroční přání
- rekapitulaci dokončených investičních akcí 2015
- povinné zveřejnění rozpočtu na rok 2016
- vyhlášku „o odpadech“ a výši poplatku
- pozvánku na svěcení vína
- archeologický průzkum lokality Rybáře
Stanislav /Slávek/ Machovský
starosta

Rekapitulace investic v roce 2015
V čase, kdy tento článek připravuji, se dokončují ještě dvě
investiční akce a to veřejné osvětlení ulic Zborovská a Úlehlova
a komunikace v lokalitě Rybáře. Z těch již hotových vyjmenuji
pouze spoluúčast na rekonstrukci lávky přes starou Dyji u Janohradu, opravu vozovky a parkovacích stání ulice Zahradní, chodníky a zatravňovací odstavná stání ul. B. Němcová, rekonstrukci
přístavby základní školy, rozšíření bezdrátového rozhlasu, rekonstrukci Spolkového domu /bývalý Kovomat/, výměnu odpočinkových a hracích prvků na dětském hřišti Hliníky, výměnu oken
a instalaci měřících otopných prvků na PENZIONU, bezbariérový
vstup k ordinacím, rekonstrukci ordinace zubního lékaře také na

PENZIONU, výsadbu stromů v intravilánu města. Mimo výše uvedené nedokončené stavby bude ještě do konce roku provedeno
osvětlení kostela spořícími LED svítidly a doplněna vánoční výzdoba ul. Bratislavská.
Všechny jmenované akce se v rozpočtu města objevily v části VÝDAJE a to ve výši necelých 22 milionů korun. Připočteme-li
k těmto výdajům ještě příspěvky na činnost všech společenských
organizací měst, dostaneme se k částce téměř 25 milionů.
Přesné vyčíslení příjmů a výdajů za rok 2015 bude zveřejněno
v prvních měsících roku 2016 na www.podivin.cz.
Stanislav Machovský

Návrh rozpočtu na rok 2016 - závazné ukazatele
Paragraf Položka Org.

Název závazného ukazatele

Kč

z toho Kč

PŘÍJMY
0000

XXXX

XXXX

0000

1XXX

XXXX

DAŇOVÉ PŘÍJMY

0000

4112

XXXX

Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta

0000

4116

XXXX

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu

2119

XXXX

XXXX

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

2143

XXXX

XXXX

Cestovní ruch

7 900,00

2144

XXXX

XXXX

Ostatní služby

5 200,00

3314

XXXX

XXXX

Činnosti knihovnické

9 200,00

3319

XXXX

XXXX

Ostatní záležitosti kultury

2

34 610 800,00
32 360 000,00
2 026 800,00
224 000,00
372 000,00

47 400,00
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3341

XXXX

XXXX

Rozhlas a televize

26 000,00

3399

XXXX

XXXX

Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

30 000,00

3612

XXXX

XXXX

Bytové hospodářství

3613

XXXX

XXXX

Nebytové hospodářství

3632

XXXX

XXXX

Pohřebnictví

3639

XXXX

XXXX

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3722

XXXX

XXXX

Sběr a svoz komunálních odpadů

3723

XXXX

XXXX

Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

3745

XXXX

XXXX

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4351

XXXX

XXXX

Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení

5512

XXXX

XXXX

Požární ochrana - dobrovolná část

50 000,00

6171

XXXX

XXXX

Činnost místní správy

35 200,00

6310

XXXX

XXXX

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

1 038 000,00
550 000,00
10 000,00
208 900,00
4 300,00
226 000,00
7 000,00
1 263 000,00

3 300,00
38 504 200,00

PŘÍJMY CELKEM

VÝDAJE
1014

XXXX

XXXX

Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč

2143

XXXX

XXXX

Cestovní ruch

2212

XXXX

XXXX

Silnice

2219

XXXX

XXXX

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221

XXXX

XXXX

Provoz veřejné silniční dopravy

2310

XXXX

XXXX

Pitná voda

50 000,00

2321

XXXX

XXXX

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

30 000,00

2349

XXXX

XXXX

Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině

65 000,00

3111

XXXX

XXXX

Mateřské školy

3111

5331

0301

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

3113

XXXX

XXXX

Základní školy

3113

5331

0302

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

3113

6351

0302

Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací

3141

XXXX

XXXX

Školní stravování

3141

5331

0303

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

3231

XXXX

XXXX

Základní umělecké školy

3314

XXXX

XXXX

Činnosti knihovnické

619 600,00

3319

XXXX

XXXX

Ostatní záležitosti kultury

298 500,00

3322

XXXX

XXXX

Zachování a obnova kulturních památek

150 000,00

3330

XXXX

XXXX

Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

150 000,00

3341

XXXX

XXXX

Rozhlas a televize

3349

XXXX

XXXX

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

3392

XXXX

XXXX

Zájmová činnost v kultuře

3399

XXXX

XXXX

Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

3412

XXXX

XXXX

Sportovní zařízení v majetku obce

1 600 000,00

3419

XXXX

XXXX

Ostatní tělovýchovná činnost

1 073 500,00

Podivínský zpravodaj

91 900,00
101 400,00
4 235 200,00
3 550 800,00
146 800,00

1 046 000,00
1 046 000,00
3 249 000,00
2 809 000,00
200 000,00
670 000,00
670 000,00
5 000,00

32 000,00
129 100,00
1 046 500,00
121 000,00
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3421

XXXX

XXXX

Využití volného času dětí a mládeže

3429

XXXX

XXXX

Ostatní zájmová činnost a rekreace

3612

XXXX

XXXX

Bytové hospodářství

3613

XXXX

XXXX

Nebytové hospodářství

3631

XXXX

XXXX

Veřejné osvětlení

799 000,00

3632

XXXX

XXXX

Pohřebnictví

171 800,00

3633

XXXX

XXXX

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

20 000,00

3635

XXXX

XXXX

Územní plánování

50 000,00

3636

XXXX

XXXX

Územní rozvoj

30 000,00

3639

XXXX

XXXX

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3722

XXXX

XXXX

Sběr a svoz komunálních odpadů

3723

XXXX

XXXX

Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

352 500,00

3725

XXXX

XXXX

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

450 000,00

3745

XXXX

XXXX

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3749

XXXX

XXXX

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

3900

XXXX

XXXX

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

4 000,00

4329

XXXX

XXXX

Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži

2 000,00

4341

XXXX

XXXX

Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým

4351

XXXX

XXXX

Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení

4357

XXXX

XXXX

Domovy

45 000,00

4359

XXXX

XXXX

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

41 500,00

4371

XXXX

XXXX

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

5212

XXXX

XXXX

Ochrana obyvatelstva

5311

XXXX

XXXX

Bezpečnost a veřejný pořádek

200 000,00

5512

XXXX

XXXX

Požární ochrana - dobrovolná část

462 900,00

6112

XXXX

XXXX

Zastupitelstva obcí

1 113 800,00

6171

XXXX

XXXX

Činnost místní správy

7 270 600,00

6310

XXXX

XXXX

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6320

XXXX

XXXX

Pojištění funkčně nespecifikované

168 100,00

6399

XXXX

XXXX

Ostatní finanční operace

876 800,00

6409

XXXX

XXXX

Ostatní činnosti jinde nezařazené

509 900,00

VÝDAJE CELKEM

6 926 600,00
45 000,00
588 000,00
9 900,00

100 000,00
1 165 000,00

3 959 700,00
150 000,00

20 000,00
2 826 700,00

7 000,00
50 000,00

58 800,00

46 935 900,00

FINANCOVÁNÍ
0000

8XXX

XXXX

Financování

8 431 700,00

0000

8115

XXXX

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech

9 167 700,00

0000

8124

XXXX

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků

FINANCOVÁNÍ CELKEM

-736 000,00
8 431 700,00

Saldo příjmů a výdajů tvoří schodek návrhu rozpočtu města na rok 2016 ve výši 8.431.700,- Kč. Schodek bude hrazen ze zdrojů, které
tvoří rozpočet financování na rok 2015 a to: zapojení finančních prostředků z minulých let na bankovních účtech města snížené
o splátky uzavřeného bankovního úvěru.
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O příjmech a výdajích na rok 2016
Stejně jako jsem na jiném místě zpravodaje rekapituloval investiční akce 2015,
učiním totéž s rokem 2016 a s výdaji na
plánované investice toho roku. Poprvé za
osmnáct let jsme se pokusili sestavit rozpočet následujícího roku již v roce předcházejícím. Museli jsme tedy pracovat
s hypotetickými částkami výdajů a příjmů
roku 2015, které se naplní až k poslednímu dni onoho roku a také s předpokládanými příjmy z rozpočtového určení
daní, které nejsou doposud známy. Tento
„pokus“ nám dovolí zahájit ekonomickou
a investiční činnost řádově o tři měsíce
dřív a nebudeme se tak v případě stavebních akcí dostávat do rizikových podzimních a leckdy již zimních termínů, ve kterých se stavby dokončují jen velmi těžce.

-

Vzhledem k tomu, že město zveřejňuje rozpočet v tzv. paragrafovém znění,
uvedu pouze zásadní investiční akce v následujícím roce:

-

-

-

křižovatka ulic Zborovská a Úlehlova –
odvodnění
křižovatka ulic Úlehlova Horní Valy –
oprava
vozovka Dolní Valy - stavba
vozovka Hřbitovní – projekt
obchvat města – studie
chodníky ulice Úlehlova, Pod branou –
stavba
cyklostezka Janohrad – projekt
ZŠ vybavení jazykové učebny
Cyrilka – projekt
tenisový kurt – stavba
Spolkový dům – dokončení stavby
cvičební prvky Hliníky
osvětlení památek
osvětlení spojky k Frutě
Masarykovo nám – studie a příprava stavby
PENZION – rekonstrukce balkonů,
výměna oken
Stará radnice – aktualizace projektu

Poplatek za odpady

UPOZORNĚNÍ

Sazba poplatku je dvousložková a tvoří ji:
• Dle § 10b odst. 4 písm. a) zákona o místních poplatcích částka se stanovenou horní hranicí 250 Kč za osobu a kalendářní
rok. Výši této částky stanoví obec libovolně dle svého uvážení, aniž by ji v obecně závazné vyhlášce zdůvodňovala.
• Dle § 10b odst. 4 písm. b) zákona o místních poplatcích částka, kterou zastupitelstvo obce stanoví ve výši naposledy známých (v době schvalování obecně závazné vyhlášky) nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
„předchozí kalendářní rok“ (viz dále) rozpočítaných na všechny poplatníky (tzn. i na skupiny poplatníků, které jsou v OZV
osvobozeny). Obec musí v obecně závazné vyhlášce u této
částky provést rozúčtování nákladů na každou osobu poplatníka. Při tomto rozúčtování přitom obec vychází z aktuálních
údajů o počtu poplatníků, tedy z počtu poplatníků, který je
obci znám v době přípravy obecně závazné vyhlášky. Výše
této složky poplatku nesmí přesáhnout zákonem stanovený
limit 750 Kč za osobu a kalendářní rok
• poplatek za likvidaci odpadů může tedy činit až 1.000 Kč,- /
osoba/rok
Městský úřad upozorňuje občany, že
svoz separovaného odpadu v pytlích
(plasty, papír, nápojové kartony) bude
proveden ve středu 23. prosince 2015.
Firma Hantály a.s. Velké Pavlovice oznamuje, že poslední svoz v letošním roce
TKO (tuhý komunální odpad z domácností) bude proveden ve středu 30. prosince 2015.

Podivínský zpravodaj

Bohužel se do rozpočtu roku 2016
nedostala rekonstrukce chodníku ul. Zborovská a stavba chodníků ul. Komenského,
Masarykovo náměstí, Rybáře. Obojí jsou
v plánu na rok 2017 s tím, že na druhém
místě jmenovaná akce bude spojena s celkovou rekonstrukcí Masarykova náměstí.
Spolu s příspěvky na činnost společenských organizací se výše vybrané výdaje budou pohybovat ve srovnatelné
podobě s rokem 2015, tedy na úrovni 23
milionu korun.
Stanislav Machovský

Výňatek z OZV
(1) Sazba poplatku pro rok 2016 činí 550,- Kč a je tvořena:
a) z částky 203,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 347,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena
na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za poplatníka a kalendářní rok.
Celkové náklady v roce 2014 činily 1.567.536,55 Kč
děleno 3.077 osob
=
509,44 Kč/osoba
Vzhledem k tomu, že posledních pět let se výše poplatku neměnila a také z důvodu předpokladu vyšších nákladů na likvidaci
odpadů v následujících letech, doporučuje rada města zastupitelstvu stanovit poplatek pro rok 2016 ve výši Kč 550,- /osoba/
rok. Důvodem navýšení poplatku na svoz, skladování, zpracování
a likvidaci odpadů je zákonná povinnost třídění biologicky rozložitelných odpadů a tudíž zvýšení nákladů obce. Město Podivín
obdrží recipročně zpracovanou biomasu, která bude bezplatně
poskytnuta obyvatelům města.
Stanislav Machovský

Provozní doba na Sběrném dvoře v období
od 18. prosince 2015 do 2. ledna 2016
Pátek 18. prosince 2015
otevřeno 14,00 – 17,00 hod.
Sobota 19. prosince 2015
otevřeno 8,00 – 11,00 hod.
Pátek 25. prosince 2015 zavřeno
Sobota 26. prosince 2015
zavřeno
Pátek 1. ledna 2016
zavřeno
Sobota 2. ledna 2016
zavřeno
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Otevírací a zavírací doba na místním hřbitově v období Vánočních svátků
24., 25., 26. prosince 2015 bude hřbitov otevřen od 7,00 hod. do 20,00 hod.

Parkování vozidel na chodníku, aneb chovejme se ohleduplněji
Městský úřad Podivín obdržel od DI
Policie ČR upozornění na stání vozidel
majitelů rodinných domů ve vjezdech,
takovým způsobem, že blokují průchod
chodcům. Ti pak musí vozidlo komplikovaně obcházet přes komunikaci a jsou
tak vystaveni riziku střetu s projíždějícími
vozidly. Na tento problém se zaměří jak
státní, tak i městská policie. V některých

případech jsou vjezdy pro odstavení vozidel, aniž by tato nezasahovala do tělesa
chodníku příliš krátké. Ideálním řešením
samozřejmě není ani odstavení vozidel
na komunikacích, zejména těch úzkých,
či frekventovanějších. V takových případech pak město podporuje na základě
žádostí podaných obyvateli vybudování
zpevněných odstavných ploch na ve-

řejných prostranstvích před rodinnými
domy, případně komplexně řeší vybudování odstavných ploch v celé délce ulice.
Chovejme se tedy prosím k chodcům
ohleduplněji a parkujme vozidla tak, aby
byl zajištěn bezproblémový průchod po
chodníku.
Radim Mildner
MěÚ Podivín

Úprava ceníku služeb města Podivína
Rada města projednala návrh starosty města na úpravu ceníku služeb města Podivína v bodu č. 1.9. Reklama v Podivínském
zpravodaji. Rada města schválila úpravu ceníku služeb města
Podivína v bodu č. 1.9. Reklama v Podivínském zpravodaji takto: formát A4: Kč 2.600,- vč. DPH, formát A5: Kč 1.300,- vč. DPH,
formát A6: Kč 800,- vč. DPH, formát A7: Kč 600,- vč. DPH. Rada
města schválila výše uvedenou úpravu ceníku města Podivína
s platností od 01.01.2016.

Svěcení vína 2015
Jako každoročně uspořádají podivínští vinaři v neděli 27.12.2015 v 17.00
v CHRÁMU PÁNĚ SV. PETRA A PAVLA svěcení vína.
Pro vinaře to znamená přinést na místo ve stanovený čas dvě láhve 0,7 l od každého svěceného vína.
Následovat bude ochutnávka posvěcených vín a malé občerstvení ve farní MAŠTALI.
Všechny vinaře i nevinaře zvou vinaři.

Podivínský zpravodaj
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Záchranný archeologický průzkum při stavbě „Rybáře domky“ v lokalitě Rybáře
V loňském roce /29.10.2014 – 1.12.2014/ proběhl archeologický průzkum v Rybářích. Vedením průzkumu byl pověřen
Mgr. František Trampota z Regionálního muzea v Mikulově.
Průzkum se prováděl při odkrývání podloží přístupové cesty
k výstavbě 27 rodinných domků v Rybářích. Lokalita průzkumu
byla vybrána po předchozích objevech při povrchové prospekci
v okolí Podivína Josefem Ungerem v roce 1985 a pří výstavbě
inženýrských sítí v 1. polovině roku 2014, které dokumentoval
Ivan Čižmář. Na základě těchto archeologických nálezů byla
výstavba komunikace zastavena a byl proveden podrobnější
archeologický průzkum. Průzkum financovalo město Podivín
částkou 150 000,- Kč.
Vyhodnocení nálezové situace:
V prostoru dotčené plochy byly zjištěny následující komponenty:
- Novověk (18.-19. století): tomuto období odpovídá nález tří
obdélníkových jam shodných rozměrů, které byly umístěny
pravidelně vedle sebe.
- Vrcholný středověk (13. stol.): mezi nálezy ze závěru raného středověku byly nalezeny i keramické fragmenty odpovídající již vrcholně středověké keramické produkci
- Raný středověk – mladohradištní období (11.- 1. pol. 13.
století n.l.): z hlediska hmotné kultury je zde toto období zastoupeno velmi výrazně, stejně jako i v širším okolí lokality
včetně intravilánu města. Jedná se o období, kdy je v Kosmově kronice zmiňován Podivín. Nálezy se skládají především z keramických fragmentů, zvířecích kostí (kuchyňský
odpad), mazanice (stavební odpad), ojediněle i kovových
předmětů, především železných.
- Středohradištní období (9. stol. n.l.) s jistotou je zde zastoupeno pouze jedním objektem
s destrukcí kamenné pece
- Latén (450 př.n.l až přelom letopočtu): z laténského období bylo objeveno torzo zahloubené chaty, u které
byly nalezeny dvě výrazně zahloubené kůlové jamky, které patrně nesly
konstrukci chaty v podélné ose.
- Eneolit, období nálevkovitých pohárů (kolem 3700 př.n.l.) z tohoto období byly nalezeny čtyři pohřby osob,
které u sebe neměly žádné hrobové
přídavky. Stáří koster bylo zjištěno

Vážení spoluobčané,
Dovolte mi touto cestou, abych vás seznámil se stížností (viz
níže) na dopravní situaci v našem městě, kterou jsem v červnu
letošního roku předal Městskému úřadu v Podivíně. Tuto stížnost
(„petici“) podepsalo cca 300 občanů města Podivína, a to zejména v ulicích Bratislavská, Komenského, Masarykovo náměstí
a Rybáře. Tato stížnost upozorňuje námi zvolené vedení města
na neutěšenou dopravní situaci v našem městě a požadavek,
aby se tento problém začal co nejrychleji řešit.
Na základě této petice vyvolalo vedení města 30.6.2015 jednání s policií ČR, SÚS JmK a MěÚ Břeclav (zástupci dopravního
odboru). Na tomto jednání se dospělo k názoru, že i přes dílčí
opatření jakými jsou např. přesný monitoring provozu, zvýšený
8
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radiokarbonovým datováním. Tři ze čtyř koster byly uloženy
na zádech s rukama podél těla, jedna kostra ležela ve skrčené poloze na boku. V případě jedné kostry byla nalezena kamenná šipka v hrudním koši. Vzhledem k polohám koster na
zádech (pro pravěk netypických) se jedná o neobvyklý nález,
ke kterému lze v širším okolí nalézt pouze dvě částečně analogické situace, a to v Čechůvkách pod Kosířem, okr. Prostějov a Maissau, okr. Hollabrunn.
Neolit, lineární keramika (5400 – 4800 př.n.l.) toto období
představuje počátky zemědělství a produktivního hospodářství ve střední Evropě. Na lokalitě byly nalezeny tři objekty
z tohoto období, z toho v jednom byl učiněn nález pece, která
měla kuchyňskou funkci. Ze zvířecí kosti bylo získáno radiokarbonové datum, které odpovídá období cca 5230 až 5020 př.n.l.

Podle analýzy kamenné štípané industrie byla asi polovina
materiálu získána v Krumlovském lese a druhá polovina pochází
z Krakovsko-čenstochovské jury v Malopolsku (vzdálenost cca
270 km vzdušnou čarou).
Broušené kamenné nástroje (dva fragmenty kopytovitých
klínů a jedna sekyrka) byly vyrobeny z metabazitu typu Jizerské hory, který byl ve své době dominantní surovinou k výrobě broušených nástrojů. Ostatní kamenná industrie (podložky,
zrnotěrky apod.) jsou vyrobeny z vápenců původem ze širšího
okolí lokality. Výjimkou je výskyt světlé ortoruly, která nejspíše
pochází z Českomoravské vrchoviny.
Tato neolitická lokalita byla objevena na písečném podloží
a navíc v nivě řeky, což je z hlediska své doby poměrně ojedinělý
jev. Podobná situace je známa z Břeclavi-Pohanska na základě
nedávného objevu (dosud nepublikováno).
Specifickým objevem je objekt, který je
spíše souborem vrstev z různých časových
období než klasickým zahloubeným objektem. Důležitý je jeho sklon směrem k současné Ladenské strouze, dřívějšímu říčnímu
rameni pod soutokem Trkmanky s Dyjí.
Eneolitická a mladohradištní vrstva se rovněž takto sklání, lze tedy předpokládat, že
se jednalo o břeh, či nějakou formu terasy
nad řekou. Ve starším eneolitu byla použita
jako místo k pohřbívání, na konci raného
středověku jako odpadiště.
Výtah z obsáhlé archeologické zprávy

dozor policie či výstavba chráněných přechodů pro chodce, je
jediné účinné řešení vybudování silničního obchvatu Podivína
z dálničního přivaděče směrem k Lednici. Zpráva o tomto jednání byla publikována v minulém zpravodaji.
Přestože město začalo s kroky, které by mohly vést k nápravě této neutěšené dopravní situace v našem městě, považuji za
vhodné informovat i ostatní občany města o obsahu této stížnosti. Zároveň pevně doufám, že si naše zastupitelstvo vezme
názor občanů k srdci, že mu není lhostejný současný dopravní
stav v našem městě a při schvalování rozpočtu města na příští
rok vyčlení nějaké finanční prostředky, které umožní začít s přípravou a v budoucnu snad i s konečnou realizací silničního obchvatu města.
Zdenek Trpělka
Podivínský zpravodaj
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PETICE
Vážený pane starosto, vážená městská rado a městské zastupitelstvo,
podáváme touto cestou stížnost na
neutěšenou a velmi nebezpečnou dopravní situaci, která se v našem městě již
několik let opakuje. S nástupem stavebních a zemědělských prací a otevření turistické sezóny v Lednicko-valtickém areálu
stává se z našeho města, město tranzitní
a velmi nebezpečné, kterým denně projede 4 až 5 tisíc vozidel, což je 120 až 150 tisíc vozidel za měsíc a 1 a půl milionu vozidel za rok. Tato vozidla, z nichž je značná
část vozidel těžkých nákladních, ve velké

míře pouze projíždí a nepřináší našemu
městu žádný užitek, ba naopak. Tyto vozy
po sobě zanechávají pouze hluk, prach,
poškozené komunikace, poškozené statiky domů a nebezpečí pramenící z nepovolené rychlosti, která je stanovena pro
obce a města na 50 km/hod a ne všechny
vozy tuto rychlost dodržují.
K velké frekvenci průjezdnosti vozidel
městem, a to hlavně na ulicích Bratislavská, Komenského, Masarykovo náměstí
a Rybáře, kromě již výše zmíněného, hrozí velké nebezpečí pro starší a staré lidi,
srážky dětí školou povinných, neboť tyto

Kronika města Podivína
Rok 1916
Po nezdarech bojů dohodových mocností vůči
Německu a jeho spojenců v roce 1915 následovala
další pohroma pro „Dohodu“ na Balkáně. Po bezúspěšném náporu Angličanů a Francouzů k opanování dardanelské mořské úžiny, byli Angličané nuceni
po velkých ztrátách na životech a válečném loďstvu
upustiti od obléhání přímořských pevností a počátkem ledna 1916 vyklidit i obsazené části poloostrova Galipoli. Tím sebevědomí Německa a Rakousko-Uherska jen vzrostlo a na ukončení války nebyla
žádná naděje, zejména, když sdružené mocnosti (Dohoda) se připravovaly na delší trvání války a podle
toho se zařizovaly a kladly Německu houževnatý odpor, což vidno z následujícího:
2/12 Německá armáda obnovila útoky na francouzskou pevnost Verdun a dobyla celou řadu
ochranných pevnůstek. Vzdor tomu byla pevnost
Verdun hrdinnými Francouzi skvěle uhájena.
10/3 Portugalsko vypovědělo Německu válku
a vyslalo část své branné moci na pomoc Francii.
23/5 Anglie zavedla brannou povinnost, neboť
tehdejší dobrovolná rekrutýrka nemohla utvořit armády potřebné na různých bojištích.
17-25/5 Rakouská ofensiva proti Itálii u Asiaga
s počátečními úspěchy.
1/6 Reorganisace ruských armád a opětné zahájení bojů na ruské frontě za účelem ulehčení vojům
italským, napadených rakouskou ofensivou, Němci
podporovanou.
4/6 Ruská armáda pod velením generála Brusilova zahájila ofensivu proti rakouskému vojsku u Lucku
a tím ulehčila Itálii v obraně proti postupu Rakušanů.
Rusové obsadili Bukovinu a část Haliče až po město
Stanislavov.
5/6 Anglický ministr války a organisátor britské
branné moci lord Kitschener zahynul s lodí Hampshire u ostrovů Orknejských. Týž plul s důležitým
posláním do Ruska (severním ledovým mořem) a loď
byla německou ponorkou torpédována a potopena.
-rmPodivínský zpravodaj

frekventované komunikace musejí denně
minimálně dvakrát přecházet.
Žádáme proto námi zvolené činovníky města Podivína, aby začali tuto kritickou dopravní situaci okamžitě řešit např.
omezením rychlosti, instalaci radarů s fotopastí, častějšími kontrolami rychlosti
příslušníky Policie ČR v čase největšího
provozu a ne v neděli v 8.00 kdy projíždí městem nejméně vozidel, výstavbou
přechodů pro chodce (v ulici Rybáře není
ani jeden) a žádáme okamžitě řešit výstavbu nevyhnutelného obchvatu města
Podivína.

MĚSTO PODIVÍN, MÍSTNÍ ORGANIZACE YMCA
A ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA POŘÁDAJÍ
STEJNĚ JAKO V PŘEDEŠLÝCH LETECH
V MĚSÍCI LEDNU 2016

TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
AŽ SE U VÁS V SOBOTU 2. 1. 2016
A V NEDĚLI 3. 1. 2016
ZASTAVÍ TŘI KRÁLOVÉ, KTEŘÍ SE PROKÁŽÍ POVĚŘENÍM
ČESKÉ KATOLICKÉ CHARITY, OTEVŘTE JIM NEJENOM
DVEŘE, ALE TAKÉ SVÁ SRDCE. JE STÁLE MNOHO LIDÍ,
KTEŘÍ VAŠI POMOC POTŘEBUJÍ.
VĚZTE TAKÉ, ŽE KOLEDNÍCI JSOU MALÉ DĚTI, KTERÉ
JSOU NĚKDY VELMI PŘEKVAPENI NEGATIVNÍ REAKCÍ
SVÝCH STARŠÍCH SPOLUOBČANŮ. NEOKRÁDEJTE JE O
ILUZE JIŽ V TAK RANNÉM VĚKU.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V PODIVÍNĚ MÁ NEUSTÁLE
STOUPAJÍCÍ TENDENCI. V ROCE 2015 SE VYBRALO
TÉMĚŘ 66 TISÍC KORUN.
DĚKUJEME
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Městská knihovna Podivín
Knižní novinky
- Srdečné pozdravy z Betléma - příběhy
s vánoční tematikou
- Viewegh - Biomanžel: autobiograficky
laděný příběh
- Hartl - Malý pražský erotikon, Prvok
Šampon Tečka a Karel: humoristické romány ze života dnešních třicátníků
- Vondruška - Husitská epopej III - historická sága z doby 15. stol. Českého království
- Bártová - Rok Patrika: společenský román na téma domácího násilí
- Bezpečný přístav, Hra na schovávanou,
Dívka již jsi tu zanechal, Nezapomenutelná cesta - romány pro ženy
- Kruh, Nesmírný, Lotosové blues, Ostrov
Entry, Pamatuji si vás všechny – severské detektivky
Knižní novinky pro děti
- Vánoční příběh – tradiční vánoční legenda pro nejmenší
- Brezina - Klub záhad: dobrodružné příběhy pro děti od 8 let,
25 dílů
- Gale – Deník třídního otloukánka aneb jak jsem zvítězil nad
šikanou, pro děti od 11 let
- Jo Nesbo - Doktor Proktor a vana času – zběsilá jízda časem
v zábavném pokračování příběhu pro děti
- Pikora, Šichtařová - Zlatý poklad – pro děti 6-13 let, pohádky

-

-

laskavým způsobem vysvětlují pojmy finanční gramotnosti
Buzan - Myšlenkové mapy pro děti: autor je světovou autoritou na poli výzkumu mozku a učení. Technika myšlenkové
mapy je klíčem, který odemkne schopnosti a potenciál, vylepší kreativitu, koncentraci, paměť, komunikaci.
Fučíková - Obrazy ze Starého zákona: starověké příběhy pro
děti od 9 let
Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2016
Hana Ocelíková

Dramatický obor
S pozvánkou na Mezinárodní festival
koncertního melodramu jsem se v neděli
8. listopadu vrátila se svou žákyní Emou
Zimmermannovou z víkendového 5.ročníku celorepublikové Soutěže v interpretaci koncertního melodramu pro žáky
LDO ZUŠ, která se konala v Šumperku pod
záštitou herečky a pedagožky Hany Maciuchové. Z tohoto víkendu ve znamení recitace za doprovodu hudby jsme si odnesly nejen plno zážitků, nových zkušeností,
příjemného setkání s odbornou porotou,
ostatními soutěžícími a jejich pedagogy,
ale i Ocenění za příkladnou klavírní spolupráci, jež obdržela učitelka klavírního
oddělení naší školy Mgr. Lenka Blažová.
Oběma jmenovaným tímto děkuji za intenzivní dvouměsíční přípravu a můj dík
patří také kolegovi Richardu Lekavému za
výuku Emy v hudebním oboru, bez jejíž
schopnosti čtení zápisu not by byla příprava na soutěž o mnoho náročnější.
Mgr., MgA. Darina Heráková,
učitelka LDO ZUŠ Břeclav
10
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Setkání s Mikulášem
Po roční odmlce zavítal do Podivína
opět Svatý Mikuláš. Tentokrát Mikuláš
přijel ve společnosti malých andělíčků na
kočáře tažený koňmi.
Svatý Mikuláš proslul svou štědrostí
a my to opravdu můžeme potvrdit. Všechny děti dostaly mikulášský balíček. A protože čerti odešli s prázdnými pytli, nebyl
mezi dětmi asi žádný zlobivec.
Čekání na Svatého Mikuláše nám zpříjemnil vystoupením pěvecký sbor Sluníčka z Velkých Bílovic pod vedením Dáši
Osičkové, děti z Mateřské školky v Podivíně pod vedením Lenky Studené, dětský
folklorní soubor Voděnka z Podivína pod

vedením Petry Kosové, Evy Kosové a Radky Švecové a pěvecký sbor ŽABY.nec z Podivína pod vedením Richarda Lekavého.
Děkujeme paní Dagmar Osičkové, že
nás odpolednem provedla hřejivým slovem.
Po celou dobu jste opět mohli ochutnávat domácí moučníky a domácí chléb
se škvarky spolu se svařákem a čajem.
Tímto děkujeme všem pekařkám a cukrářkám.
Za sponzorské dary na Setkání s Mikulášem a za nezištnou pomoc děkujeme:
Cukrovinky Petr Pavka Kuželov, Tomáš
Hřebačka, Ovoce zelenina Šultes, Miluše

Hrdličková, Kristýna Řezáčová, manželé
Horákovi, Lucie Suská, Řeznictví u Rybků, rodina Švrčkova, Vinařství Hřebačka,
Anička Poňuchálková, Eva Pietriková, Jana
Rosáková, Pavel Knébl, Matěj Ostřížek,
Petr Štefan, Mirek Berka, Vítězslava Proroková, Broněk Krška, manželé Dohnalovi,
Miloš Vidlář, Věra Fridrichová.
Přejeme Všem hezké prožití vánočním
svátků, úspěšný nový rok a těšíme se na
další společná setkávání při akcích pro
děti v roce 2016. Všem, kteří se po celý rok
s námi podíleli na pořádání akcí, moc děkujeme.
Markéta Berková, Monika Kratochvílová

Mateřská škola
Mateřská škola Podivín ve školním roce 2015/16
Ve školním roce 2015/16 budou děti
rozděleny ve čtyřech heterogenních třídách po 25 dětech. Školu navštěvuje celkem 100 dětí, z toho 61 chlapců a 39 dívek. Nejstarších 5-7 letých předškolních
dětí je 32, z toho 5 po odkladu školní
docházky. Středních 4-5 letých dětí je 19,
nejmladších dětí je 49.

Provozní zaměstnanci školy:
- Blanka Sztanková - účetní, vedoucí
stravování
- Růžena Ocelíková - kuchařka
- Blanka Martečíková - pomocná kuchařka
- Edita Kovaříková - školnice
- Dana Škrobáčková - domovnice

Personální obsazení školy:
Ředitelka: Bc. Lenka Studená
Třída Kuřátka
učitelky: Bc. Hana Hrabalová, Bc. Lenka
Studená
Třída Sluníčka
Učitelky: Mgr. Jana Crhová, Miroslava
Švestková
Třída Koťátka
Učitelky: Milena Kynická, Jitka Osičková
Třída Berušky
Učitelky: Jana Švecová, Hana Hřebačková

V loňském roce se podařilo:
• Instalovat interaktivní tabule
• Zabezpečit vstup do budovy
• Pořídit nové kvalitní hudební klávesy
pro učitelky a Orffovy nástroje dětem
• Dodržet tradice -vystoupení pro Svaz
invalidů, vítání občánků
• Vystoupit na charitativní akci
• Dovybavit třídy dalším novým nábytkem, zvětšit úložné prostory
• Zapojit se do mezinárodní spolupráce škol e- Twinning
• Pokračovat v přípravě dětí na školní

Podivínský zpravodaj

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

vzdělávání Metodou dobrého startu
a Edukačně stimulačními skupinami
pro rodiče a děti
Pokračovat v logopedické prevenci
u dětí s lehčími vadami
Dotvářet a obohacovat vzdělávací
nabídku pro děti
Získat sponzorské dary
Zveřejňovat info ze života školy
Opravit umývárny ve spodním patře
Opravit balkony
Vymalovat třídy, umývárny, šatny
Obohatit dětem vzdělávací nabídku
např: výukou bruslení, plavání, návštěva hasičů
Pořídit spoustu zajímavých pomůcek
pro vzdělávání dětí
Spolupracovat s okolními mateřskými školami
Spolupracovat se ZŠ
Realizovat výlet
Rozloučení s předškoláky
11
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Plánované úkoly na příští školní rok:
• Zabezpečit vstup do areálu školy (ve
spolupráci se zřizovatelem)
• Opravit hřiště
• Zajistit materiální a ekonomické předpoklady pro kvalitní činnost školy
• Udržet a aktualizovat kvalitní vzdělávací nabídku
• Udržovat aktuálnost webových stránek
• Informovat pravidelně veřejnost i rodiče o dění na škole
• Umožnit přístup k IT tabuli i dětem
z dalších dvou tříd
• Obohacovat vzdělávací nabídku: canisterapie,…
• Upevňovat vztah k přírodě (zahrádka
s bylinkami)
• Soustředit se na zařazování polytechnické výchovy a podporu mateřského jazyka
• Zajistit všem dětem rovný přístup ke
vzdělání s individuálním přístupem ke
specifickým vzdělávacím potřebám
• Úzce spolupracovat s rodiči všech
dětí, soustředit se na eliminaci nežádoucích následkům na rozvoj nejmladších dětí v případě, že dítě bude
z důvodu věku obtížně zvládat školní
vzdělávací program
• Pokračovat v logopedické prevenci
s dětmi s lehčími vadami řeči
• Pokračovat v mezinárodní spolupráci
škol e Twinning
• Vytvářet opatření ke snižování odkladů školní docházky (depistáž Logopedie, depistáž Školní zralosti, spolupráce se ZŠ Podivín)
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Pokračovat v MDS a ES
Maximálně využívat prožitkového
učení
Vytvářet nadále podmínky pro zdravé stravování
Zkvalitňovat dopravní výchovu dětí
Doplňovat nový nábytek do tříd, estetizovat prostředí MŠ
Opravit umývárny v horním patře
Modernizovat kuchyni – dlažba
Dveře mezi vchody Kuřátek a Koťátek
Realizovat nabídku kulturních představení
Realizovat besídky jako ukázky přímé
výchovné práce
Výlet dle požadavku rodičů- návrhy:
Lednice, Letiště Ladná
Rozloučení s předškoláky a karneval
Umožnit činnost zájmových kroužků:
Dramaťáček, Voděnka, Podivínské
kolečko…
Realizovat Den otevřených dveří
Zaobírat se podněty od rodičů

Škola nadále plánuje obohacovat kulturní, společenský život dětí a zainteresovat
do dění své partnery.
Plán spolupráce s rodiči:
• Podzimní tvoření z přírodnin, Vánoční jarmark a jarní tvoření
• Výzva rodičům k vytvoření občanského sdružení
• Edukačně stimulační skupiny pro rodiče a děti
• Besídky
• Veřejná vystoupení dětí (Setkání
s Mikulášem, Vítání občánků…)

prosinec 2015

•
•

Sponzorování školy (poděkování)
Podpora logopedické prevence

Plán spolupráce se školskými
poradenskými zařízeními:
• Depistáž logopedické péče
• Depistáž školní zralosti
• Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Plán spolupráce se ZŠ:
• Beseda o školní zralosti - listopad
• ES
Plán spolupráce se zřizovatelem:
• Potvrzení výjimky z počtu dětí
• Přijímací řízení
• Uzavírání MŠ
• Dětské hody
• Materiální rozvoj MŠ
• Uzavření areálu školního hřiště
Plán spolupráce s dalšími partnery:
• Otevírání školy veřejnosti – Den otevřených dveří, umožnění realizace
kroužků v prostorách MŠ, umožnění
propagace akcí pro děti pořádaných
partnery
• Spolupráce s místními firmami
• Spolupráce s kulturními institucemi
• Spolupráce s městskou a dálniční policií
• Spolupráce s dětským pediatrem
• Spolupráce s hasiči
• Spolupráce s Klubem přátel ptactva
• Plavání – plavecká školy Břeclav
• Bruslení – hokejová škola HC Lvi
Břeclav

Podivínský zpravodaj
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Zaměstnanci mateřské školy děkují za spolupráci zřizovateli,
rodičům, všem partnerům a sponzorům.
Přejeme krásné vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2016.

Základní škola
Vážení čtenáři,
už jen krůček chybí do konce roku
2015 a většina z nás hodnotí, co se mu
v uplynulém roce podařilo a co plánuje na
ten nový.
Na nových (www.zspodivin) internetových stránkách školy je dána výroční
zpráva, ve které si můžete přečíst, co nejen zaměstnanci, ale i žáci za uplynulý rok
zvládli nejen ve výchovně vzdělávacím
procesu, ale i v mimoškolní činnosti.Chtěl
bych mimo jiné vyzvednout školní i mimoškolní činnost: Projektové dny – Den

zdraví, Den proti drogám, 70. výročí osvobození, X. Školní ples, pokračování projektu Ekoškola a s tím související sběr papíru,
Ovoce do škol. Dále projekty „Podpora
čtení a cizích jazyků a Praktická manuální
zručnost žáků“ financované z prostředků
EU.
Nejvýznamnější investiční akcí na
škole byla rekonstrukce „přístavby“, kterou jste měli možnost prohlédnout si při
další velmi zdařilé akci – Den otevřených
dveří. Rád bych na tomto místě poděkoval členům rady a zastupitelstvu města,

že umožnili tuto finančně
velmi náročnou akci a i nadále podporují rozvoj naší školy.
Dále bych chtěl poděkovat zaměstnancům školy, rodičům, sponzorům, členům školské rady a našim žákům za vše,
co pro naši školičku v roce 2015 udělali.
Na závěr bych Vám chtěl všem popřát
příjemné prožití vánočních svátků a v roce
2016 hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Mgr. M. Cagášek, ředitel ZŠ

Naše účast na Dni otevřených dveří
Zápis do I. třídy
Ředitelství Základní školy Podivín oznamuje rodičům dětí
narozených od 01. 09. 2009 do 31. 08. 2010, že zápis do 1.
ročníku školního roku 2016/2017 se uskuteční ve středu
20. ledna 2016. Slavnostní zahájení proběhne v 15:00 hod.
v prvním patře budovy ZŠ Podivín.
Mgr. M. Cagášek, ředitel ZŠ

Den otevřených dveří
Málokterá základní škola na jižní Moravě se může pyšnit tak
dlouhou historií. V letošním roce si naše škola připomínala již
140. výročí od okamžiku, kdy dal kníže z Lichtenštejna za poskytnutí honitby svolení k jejímu založení. Na sobotu 7. listopadu učitelé i žáci školy připravili Den otevřených dveří, který
byl tentokrát spojen se slavnostním otevřením zrekonstruované přístavby. Poté, co starosta města S. Machovský společně
s ředitelem školy Mgr. M. Cagáškem přestřihli pásku a symbolicky tak zahájili výuku v nových prostorách přístavby, se škola
otevřela veřejnosti. Všichni, kteří školu zvědavě procházeli, bez
rozdílu věku vzpomínali. Kde kdo měl třídu, kde kdo seděl, kdo
byl třídním učitelem, kde byla ředitelna… Mnozí se zastavili
u fotografií, prohlíželi si vybavení tříd, postáli se známými, které by asi ten den (nebýt Dne otevřených dveří) nepotkali. Když
jsem procházela školou a poslouchala nadšené reakce i pozitivní ohlasy návštěvníků školy, myslím, že veškeré naše snažení
splnilo účel a mělo smysl.
Mgr. Pavla Schallenbergerová
Podivínský zpravodaj

Když byly holky ze 4. třídy požádány, jestli mohou přijít
v sobotu 7. listopadu do školy, přihlásily jsme se my tři: Bára
Petříková, Martina Hrdličková a Lucka Hejčová. Naším úkolem
bylo nabízet drobné výrobky, které zhotovili druháčci a společně paní učitelky Racková, Floriánová a Poláchová. Sešly jsme se
v půl druhé, paní učitelky nám ukázaly třídu, kde budeme. Výrobky už byly urovnané, líbilo se nám, že ve třídě hrála jenom
mírně hlasitě hudba. Trochu trvalo, než přišli první návštěvníci,
takže jsme probraly mezi sebou hodně věcí – máme jako spolužačky a kamarádky pořád co rozebírat. Kdo se přišel do třídy
podívat, tomu jsme říkaly: „Nabídněte si něco, máme tu pěkné
ubrousky, malé jehelníčky, přáníčka, medvídky s čokoládkou
a také ptáčky a rybičky z vizovického těsta. Když nám, prosím,
dáte příspěvek do kasičky, budeme rády.“
Potom to šlo jako po másle, v kasičce přibývalo peněz. Pan
ředitel nám rozdal pití a oplatky, paní učitelka nám nabídla
bonbony. Marťa šla domů o něco dříve, Bára s Luckou se rozloučily až po páté hodině. Paní učitelky nám poděkolaly a šly
jsme spokojeně domů.
žákyně IV.tř. Barbora Petříková,
Martina Hrdličková, Lucie Hejčová

Den otevřených dveří
Nikolka, Karolínka, Vendulka, Katka, Patrik, Matěj a David
našim návštěvníkům nabízeli k prodeji solné svícny, mikulášské
krabičky s dobrotami a špaldové perníčky k zakousnutí. K vidění
byly učebnice staršího data vydání, na nástěnce akce školy a některé didaktické pomůcky, které si ledaskdo vyzkoušel.
Za 3. B děkuje Mgr. Dana Hošpesová
13
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Den otevřených dveří očima osmáků
„V sobotu 7. 11. se konal Den otevřených dveří ZŠ Podivín. Já
i s několika kamarády jsme pod vedením paní učitelky Svobodové
předváděli pokusy v učebně chemie. Paní učitelka pouštěla prezentace na interaktivní tabuli a předváděla pokus, který se nazývá
„sloní pasta“. My jsme předváděli ve skupinách další pokusy, např.
tajné písmo, nehořlavý hadřík a také faraonovy hady.“
Pavel Scorvan
„V učebně chemie jsme dělali pokusy, které jsme předváděli
před návštěvníky školy. Já s Martinem jsme dělali pokus, ve kterém
jsme dokazovali, že je chlorofyl zelený. Lidé přicházeli postupně,
proto jsme pokusy několikrát opakovali. Předvádět pokusy mě
bavilo, tak jsem si to sobotní odpoledne užil. Myslím, že ti, kteří
pokusy sledovali, se bavili také.“
A. Schafer
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Peníze z EU pro naši školu
Ministerstvo školství ČR vyhlásilo dne 07. 07. 2015 výzvu
v oblasti podpory „Zvyšování kvality ve vzdělávání“ se zaměřením na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích
jazyků.
Naše škola se zapojila do této výzvy a získala dotace ve výši
547.612,- Kč, která musí být vyčerpána do konce roku 2015.
Zapojili jsme se do těchto oblastí (šablon):
1) Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství
a čtenářské gramotnosti.
Do této šablony jsou zapojeni žáci III. A, V., VI. a VII. třídy, kdy
se formou netradičních výukových metod snaží paní učitelky Mgr. J. Malinová, Mgr. J. Kolaříková a Mgr. P. Schallenbergerová o zvýšení zájmu čtenářství a vytvoření kladného
vztahu ke knihám.
2) Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Cílem této šablony je
zlepšení jazykových kompetencí pedagogů.
Ve dnech 02. 08. 2015 – 18. 08. 2016 se paní učitelky Mgr.
I. Šemorová a Mgr. J. Leblochová zúčastnily intenzivního jazykového kurzu v Paigntonu (GB).
3) Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
Jedná se o krátkodobou pětidenní stáž sestávající z pozorování metod a postupů v zahraniční škole.
4) Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Šablona je
zaměřena na zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU.
10 vybraných žáků pod vedením paní učitelky Mgr. J. Harnuškové se zúčastnilo jazykově-vzdělávacího pobytu
v Londýně, kde poznávali nejen toto město, ale i proběhla
výuka s rodilým mluvčím.
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ky knihu, kterou mají rozečtenou nebo si mohou vybrat knihu ze
školní knihovny. Během čtenářské dílny je jim vyměřen čas, kdy si
mohou 15 – 20 minut v klidu a ničím nerušeni číst. Pro každou čtenářskou dílnu je připraven pracovní list. Se zadáním úkolu jsou žáci
seznámeni před zahájením samostatného čtení. Po vypracování
pracovního listu si žáci ve dvojicích sdělí prožitek z četby, vzájemně
si představí knihy, se kterými pracovali.
Hodina je zakončena společným sezením v kruhu, vybraný žák
všem ostatním představí svůj splněný úkol, podělí se o prožitek
z četby, reaguje na dotazy žáků, sdílí jejich reakce.
Mgr. Pavla Schallenbergerová

Čtenářské dílny
Čtenářské dílny - pod tímto názvem se skrývá nový způsob výuky literární výchovy, který má děti opět přivést ke knihám, k pravidelnému čtení a k prožitku z četby knih. Už několik let je známo, že
klesá čtenářská gramotnost. Mnohé děti vyhledávají atraktivnější
způsob trávení volného času, než je čtení knížek. Tím těžší je pak
práce učitele českého jazyka a literární výchovy – ve třídě se mu
často sejdou žáci s rozdílnými čtenářskými schopnostmi a dovednostmi.
Čtenářské dílny jako alternativní výuku využívají učitelé již
několik let, ale letos byla tato metoda podpořena také projektem
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem Výzva 56.
Školy, které se do projektu přihlásily a které byly vybrány, získaly
pro každou „šablonu“ čtenářské dílny (ve dvou ročnících je nutné
odučit 10 hodin čtenářských dílen) částku 56 000,- Kč. Z této částky se uhradilo nejen školení pedagogů, ale také vybavení školní
knihovny novými moderními knihami dle výběru učitelů.
Čtenářské dílny v letošním školním roce zažívají žáci III. A
(Mgr. J. Malinová), páťáci (Mgr. J. Kolaříková), šesťáci a sedmáci
(Mgr. P. Schallenbergerová). S ostatními jsme se shodli, že u všech
dětí se čtenářské dílny setkaly s velkým ohlasem.
Každý žák během hodiny literární výchovy pracuje s knihou (či
textem) přiměřeným své čtenářské úrovni. Žáci si přináší do výuPodivínský zpravodaj

Čteme, píšeme a rozvíjíme fantazii
V letošním školním roce se naše škola zúčastňuje projektu
MŠMT na podporu čtení.
Z naší školy byla mezi jinými vybrána i naše třída, která plní
kritéria projektu „Dílen čtení.“ Takže letos hodně čteme – víc než je
obvyklé, děti čtou i doma s rodiči a mají radost ze stále se zvyšujících výkonů. Rozvíjí se nám i slovní zásoba a děti ji umí použít ve
svých slovních a písemných projevech. Dokladem je i jejich tvorba – tentokrát můžete posoudit jejich pohádky o zvířátkách. Jsou
plné fantazie, která je v dětství bezbřehá a hlavně - pořád vítězí
dobro a příběhy mají šťastný konec a domov je asi to nejdražší, co
v jejich příbězích zaznívá.
Mgr. Jana Malinová
Byla jedna želvička a ta se jmenovala Julinka. A ta toužila zažít
nějaké dobrodružství. Jednou si na procházce všimla, že na smetišti leží pár starých věcí a součástek a z nich si postavila malý vrtulník. Julince se podařilo vzlétnout. Za letu si prohlížela krajinu pod
ní. Byla nadšena ze všeho, co vidí. Vrtulník přestal náhle fungovat.
Julinka musela přistát na nejbližším stromě. Byla vystrašená. Najednou se něco mihlo ve větvích, byla to veverka.
15
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S želvičkou se ihned spřátelila. Julinka jí vyprávěla svůj příběh a Zrzečka jí poradila, jak vrtulník opravit, jak vyrobit ze šišek
palivo, aby se mohla vrátit domů. Večer ve své postýlce želvička
vzpomínala na svá dobrodružství a na svou kamarádku veverku.
Řekla si, že ji zase někdy navštíví.
Darja Lukešová, III. A
Dobrodružství pejska Akymka
Pejsek Akym byl obyčejný pes. Jednou, když běhal venku,
chytil ho do zobáku čáp a při cestě přes moře mu upadl do vln.
Akym celé moře přeplaval a na břehu uviděl zámek. Akym se chtěl
pozdravit s obyvateli. Ale co to? Zámek obývali samí psi, proto
se jich zeptal, zda může žít s nimi. Psi mu řekli, že ano. Pes Akym
s nimi žil rok, potom se mu začalo stýskat. Šel na břeh moře a jako
na zavolanou tam připlul žlutý žralok a Akyma přivezl domů.
Ella Yarmilla Middleton, III. A
Jezevčice Ťapka běhala venku, a když šla kolem keře, vybafli
na ni únosci! Omráčili Ťapku a odvezli ke svému tajnému doupěti
a tam ji zavřeli. Když strážce odešel za roh, Ťapka svým drápem
otevřela dveře a utekla. Policii upozornila na zloděje a ta je zavřela. Za dopadení únosců dostala Ťapka věnec buřtů a šťastně se
vrátila domů ke svému páníčkovi.
Matyáš Budín, III. A
Bylo jedno morče jménem Čert. Mělo moc hodného páníčka,
který ho bral všude s sebou. Jednou si šli s dětmi pouštět draky.
Čerta posadil pán na zem, aby se díval. Čertovi to ale nedalo, chytil se draka a ten s ním vzlétl. Páníček zděšení pustil šňůru Čert
uletěl. Letěl dlouho Najednou v dáli spatřil vrabce. Čert se snažil
udělat úhybné manévry, ale marně. Přistál v koruně stromu. Tam
potkal veverku a ta jej pozvala na kafe.
Jakub Švec, III. A
Byla jednou jedna fenka, jmenovala se Ťapinka a ta milovala
dobrodružství. Proto se jednou vydala na výpravu do neznáma. Na
své cestě potkala mnoho dalších zvířátek a dozvěděla se spoustu zajímavých věcí. Když už byla daleko od domova a stmívalo se
a měla i hlad, uvědomila si, že jí domov chybí, a rozhodla se vrátit.
Celou cestou utíkala, co jí nožky stačily, až konečně uviděla domov.
Rychle vběhla dovnitř, ulehla do pelíšku a pomyslela si, že sice miluje dobrodružství, ale doma je doma a únavou rychle usnula.
Kateřina Smutná, III. A

Čtenářské dílny v páté třídě
Do projektu Výzva 56 „Čtenářské dílny“ jsme se zapojili na začátku tohoto školního roku. Zpočátku jsem nevěřila, že by děti dokázaly
během čtení dodržovat daná pravidla, ale zvládly je levou zadní. Když
začneme číst, každý, kdo by k nám vešel, by slyšel spadnutí špendlíku. Děti si půjčují knihy nejen ze školní knihovničky, kterou máme
momentálně ve třídě, ale berou si je i z domu. Největším přínosem
těchto čtenářských dílen je to, že si žáci (i chlapci) čtou během přestávek. Čtení chytlo i ty děti, které četly málo, či vůbec. V pracovních
činnostech si žáci namalovali titulní obálku své knihy. Výsledky jsou
originální a velmi pěkné. V předchozí čtenářské dílně jsem se rozhodla udělat menší průzkum, abych zjistila, jestli mají z tohoto projektu
i děti stejný pocit jako já. Byla jsem velmi mile překvapena a potěšena. Vybrala jsem několik jejich názorů a posuďte sami.
Mgr. Jitka Kolaříková
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A jaké jsou názory žáků?
Zjišťovala jsem první reakce a musím říct, že žáci jsou s výukou
formou čtenářských dílen nadšení. Líbí se jim, že pracují v jiném
prostředí než ve třídě, že si mohou vybrat text, nejsou svazováni
jednotným textem čítanky, že si mohou číst potichu, mít o to silnější vnitřní prožitek a navíc mohou číst vlastním tempem.
Názory žáků 5. třídy na projekt „Čtenářské dílny“
„Teď, když začala čt. dílna, se víc těším na 1. páteční hodinu, protože se neučím a poznávám mnoho zajímavých knížek. Hlavně mě
to baví.“
P. Procházka
„Začala jsem díky tomu více číst a baví mě to. Chtěla bych v tom
pokračovat a poznávat spoustu nových knih.“
V. Klimešová
„Nechci, aby čtenářské dílny skončily, protože čtení je zábavné.
Pokud budou pokračovat, budu číst více i doma.“
N. Minárechová
„Čtenářské dílny jsou úžasné. Rozvinula se moje fantazie. Chtěla bych v nich pokračovat i ve vyšších ročnících. Teď se více a více
prohloubil můj vztah ke čtení. Nejvíce mě baví sdílení v kroužku,
kdy si povídáme o obsahu knih. Mám ráda i vyplňování pracovních
listůk dané ukázce.“
P. Berková
„Na pátek se vždycky těším, protože pokaždé mám pocit, že si
můžu číst v klidu a nikdo mě nevyrušuje. Kniha na mne pokaždé
působí jinak, a to se mi velmi líbí. Chtěla bych mít čtenářské dílny
i příští rok.“
V. Mildnerová
„Miluji čten. dílnu, protože je zábavné a zajímavé dozvídat se
o nových knihách. Mám svůj klid chvíli přemýšlet o příběhu, rozvinout vlastní fantazii a snít o tom, jak to asi dopadne. Všichni jsme
sjednoceni čtením.“
D. Jeřelová
„Jsem ráda, že čtenářské dílny fungují, protože i kluky čtení baví
a čtou si i o přestávkách.“
V. Líčková
„Čtenářské dílny se mi líbí, protože jsem poznala nové typy
knih. Každý pátek je o něco lepší,když si můžu prostě jen tak číst.“
A.Ryšavá
„Čtenářská dílna je super. Myslím si, že když sdílíme přečtené
úryvky, lépe se navzájem poznáváme.“
J. Fišarová
„Je to velmi dobrý projekt a moc se mi líbí.“
V. Meško
„Dílny čtení mě baví, protože mě díky nim začalo bavit čtení.
Mám větší přehled i o knihách, které jsem doposud neznal.“
O. Macán
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Královský Londýn
Druhého listopadu se ve čtvrt na sedm ráno sešlo deset našich
žáků se svými rodiči, kteří je vyprovodili na dalekou cestu. V rámci
Výzvy 56 jsme cestovali do Londýna.
Cesta byla opravdu dlouhá. Nastoupili jsme do prázdného autobusu a zamířili do Olomouce. Tam přistoupilo dalších deset žáků
a dvě paní učitelky. Autobus se zaplnil až v Borohrádku, kde nás
doplnilo dvacet žáků s jejich paní ředitelkou a panem učitelem.
Hranice naší republiky jsme překročili až v půl páté odpoledne.
Také noc jsme přečkali v autobuse a snažili se trochu vyspat. Do
francouzského Calais jsme přijeli již před pátou hodinou ranní, ale
díky prasklým kolejím jsme do eurotunelu najeli až před osmou
hodinou. Pozdní odjezd z Calais zapříčinil, že v Anglii jsme vjeli na
silnice s provozem, který byl stále hustější a hustější. Aby toho nebylo málo, téměř na dohled O2 arény se před námi v našem pruhu
srazila dvě auta a museli jsme počkat, než si to řidiči vyřešili. Naštěstí nic vážného.
„Konečně tady“ jsme si mohli říct až v jedenáct hodin místního
času. Doma bylo poledne a my jsme museli z autobusu ven na pěší
výlet po Londýně. Průvodce zakoupil lístky na městskou dopravu.
Trpělivě jsme čekali na autobus. Jezdilo jich dost, ale náš pořád
ne. Něco bylo špatně. Použili jsme tedy metro a pak jsme zjistili,
že některé linky stávkují. Nezbylo, než jet dále jiným autobusem
a trasu lehce pozměnit. Prošli jsme tunelem pod Temží, trochu se
rozhlédli po Greenwich a do centra jsme se dostali lodí. Sedli jsme
si venku na lavičky na přídi a průvodce nám popisoval všechno, co
jsme viděli. Prošli jsme se kolem budovy parlamentu s Big Benem,
Westminsterského opatství, kde se již připravovaly oslavy dne veteránů, nahlédli jsme do Downing Street a St. James´s Parkem jsme
přišli až k Buckinghamskému paláci. Udělali jsme nezbytné fotografie a znovu se vydali do metra, abychom se dostali do muzea
voskových figurín Madame Tussaud´s. Prošli jsme sály se známými
herci a herečkami, sportovci, zpěváky i politiky, svezli se v malých
taxi, abychom pocítili ducha Londýna, a na závěr jsme s 3D brýlemi ve velkém kinosále zhlédli 4D Superhrdiny. Tím náš program na
první den končil. Znovu jsme použili metro, nastoupili do našeho
autobusu a odjeli na místo srazu, kde nás čekaly rodiny, u kterých
jsme byli ubytováni. Měli jsme trochu obavy, jaké rodiny to budou,
ale obavy byly zbytečné. Do nových domovů jsme však přijeli až
kolem jedenácté hodiny a v Česku už byla půlnoc. Byl to náš nejnáročnější den.
Druhý den byl naštěstí beze spěchu. Dopoledne jsme se prošli
kolem prehistorické památky Stonehenge, odtud jsme zamířili do
městečka Salisbury. Je zde katedrála s nejvyšší věží a v jejím kom-

plexu vystavena Magna Charta, kterou jsme měli možnost v rámci
prohlídky katedrály spatřit na vlastní oči. Následoval též očekávaný
rozchod a možnost projít se po městečku a udělat nějaké nákupy.
Čtvrteční ráno bylo jiné. Žáky čekal první školní den. Z výuky se
vrátili rozesmátí, tak to nemohlo být nic hrozného. Po škole jsme
navštívili rozsáhlé sídlo Hampton Court, procházeli se komnatami,
kterými se v minulosti procházeli Jindřich VII. a Jindřich VIII. Prohlídku interaktivně zpestřovali i dobově odění lidé. V plánu byla i procházka nádhernými zahradami, ale sílící déšť nás zahnal do autobusu. Tento večer jsme se už do rodin dostali včas.
Páteční dopoledne zabrala výuka a odpoledne jsme se procházeli opět komnatami, ale tentokrát ve Windsoru. Šlapali jsme po
měkkých kobercích a dívali se, v čem bydlí královská rodina. Také
jsme se prošli pěšky do Eatonu k nejstarší soukromé chlapecké škole, kde studovali i princové William a Harry. Netradičně se žáci učili
i v sobotu a na závěr dostali jistě zasloužené certifikáty. Odpoledne
jsme znovu otestovali místní dopravu autobusem a metrem, prošli
se kolem Toweru, po Tower Bridge a prostě jsme museli na známou
nákupní Oxford Street, kde se všichni rozprchli do obchodů, děvčata hlavně do Prime Mark. Spokojení s nákupy jsme naposledy použili metro, odjeli do Greenwiche, přišli k autobusu a pak nás čekala
opět dlouhá cesta. Ale byla rychlejší než tam, protože to byla cesta
domů. U školy jsme vystoupili všichni v neděli navečer. Unavení,
ale šťastní.
Všem zúčastněným žákům bych chtěla poděkovat za to, že
zvládli tu dlouhou cestu, za slušné chování a také za to, že se v metru neztratili, naučili se držet ve své desetičlenné skupině a dokonce
se sami přepočítávali.
Mgr. Jitka Harnušková

Anglie
Přiznám se, že jsem se ze začátku tohoto zájezdu trochu obávala, ale nakonec jsem byla ráda, že jsem jela. Vyjeli jsme v pondělí
2.11 od Základní školy v Podivíně směr Olomouc a Borohrádek, kde
jsme nabrali žáky dalších dvou škol. Cesta vedla napříč Českem, Německem, Nizozemím, Belgií až do Francie do přístavu Calais. Tam
jsme prošli pasovou kontrolou a čekali na spoj přes eurotunel. Když
jsme dorazili do Anglie, naše první zastávka byla Londýn. Zastavili
jsme a hned se i s naším průvodcem vydali po památkách Londýna. Navštívili jsme například Greenwich, odkud jsme pak nastoupili
na loď a po Temži jsme propluli pod London Bridge, Tower Bridge
až k Houses of Parlament a Big Benu. Dále jsme viděli London Eye
a viděli jsme úžasný St. James´s Park, viděli jsme Buckingham Palace a muzeum voskových figurín Madame Tussaud´s. To se mně
Podivínský zpravodaj
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líbilo asi nejvíc. Pak jsme jeli na meetingpoint, kde si nás rozebrali
do rodin. Druhý den jsme šli obdivovat krásu Stonehenge. Tajemné a mýtické kameny působily majestátně. Další tři dny jsme navštěvovali něco jako školu, spíše by se dalo říct, že to bylo jazykové
centrum. Z památek jsme navštívili během našeho pobytu zámek
Hampton Court, sídlo Henryho VIII., Windsor castle, Tower Bridge
a nakonec byla i možnost si zajít do nějakého obchůdku se suvenýry či jinými drobnostmi. Co se týče rodiny, ubytování, strava i to,
jakým způsobem jsme byli přijati, bylo milé. Mohu říct, že to byla
úžasná zkušenost a určitě mi to rozšířilo obzory.
Hana Mildnerová, IX.

prosinec 2015

zelné krabici ovoce a zeleninu. Od přednášející paní děti dostaly
nakopírované šablony čajových sáčků, které si vystřihly a ozdobily
pastelkami. Jako milou pozornost obdržely bylinkový čaj, který si
do sáčku vložily. Na závěr si žáci z čerstvých jablíček vlastnoručně
vylisovali mošt. Ten jsme si pak v degustačních kelímcích vypili.
Přednáška se nám velmi líbila a těšíme se na další program, který si
pro nás muzeum jistě přichystá na jarní období.
Mgr. J. Kolaříková, Mgr. A. Racková

Sběr papíru
Ve dnech 11. 11. – 12. 11. 2015 se uskutečnil na naší škole sběr
papíru. 194 žáků (což je 85,84% celkového počtu žáků naší školy)
přineslo 22.686,5 kg starého roztříděného papíru.
TOP 10:
- A. Včelouchová (IX.) – 1.480 kg, M. Budín (III. A) – 1.076 kg, Š.
Konfráter (V.) – 1.032 kg,
- L. Hellingerová (IX.) – 682 kg, V. Kos (IX.) – 660 kg, A. Varmužová
(I. A) – 640 kg,
- K. Kopřivová (V.) – 540 kg, J. Kovaříková (VIII.) – 456 kg, D. Glížová (VIII.) – 410 kg,
- K. Buršíková (III. B) – 360 kg.
Přehled tříd:
- I. A – 1.527 kg, I. B – 918 kg, II. – 1.670 kg, III.A – 2.119 kg, III. B –
1.498 kg,
- IV. – 2.146 kg, V. – 3.749 kg, VI. – 975 kg, VII. – 827 kg, VIII. – 2.524
kg, IX. – 3.923 kg.
Chtěl bych poděkovat všem (hlavně rodičům), kteří se podíleli
na tak skvělém výsledku a tím přispěli nejen k ochraně životního
prostředí, ale i do fondu SRPDŠ.
Mgr. M. Cagášek

Kurz plavání
I v letošním školním roce se žáci 2. a 3. tříd zúčastnili kurzu plavání v Plavecké škole Delfín v Břeclavi. Výuka probíhala v 10 lekcích
a vyhovovala jak pokročilým, tak začátečníkům. Jedni se více zdokonalovali a ti druzí přestali mít z vody strach a po prvních rozpačitých pokusech i oni získali k vodě kladný vztah a na výuku se většinou těšili a dělali výrazné pokroky. Všichni na závěr obdrželi „Mokré
vysvědčení“, kde byla jednička nebo jednička s hvězdičkou. Výuka
se všem líbila a je to jedna ze záslužných akcí, kterou naše škola za
podpory města Podivín dělá.
Učitelky Mgr. Jana Malinová,
Mgr. Zlatka Floriánová, Mgr. Dana Hošpesová

Pátek 13.11.
Nebyl nešťastný, ba naopak. Naše třetí třídy se vydaly na představení do divadla Radost v Brně. Zhlédly jsme veselé„Krakonošovy
pohádky“, kde hamižný a lakotný Trautenberk chce vždycky všechno využít ve svůj prospěch, zneužívá dobroty Anče, Kuby i Hajného – ale na Krakonoše je krátký, takže je za své podvody nakonec
spravedlivě potrestán. Nové příhody s kouzelnou píšťalou, s lovem
na Krakonošova jelena a s čarovnými dudami oživily známý děj.
Zábavné bylo i vystupování nejrůznějších zvířátek z Krakonošova
království. A tak jako dopadlo dobře představení, taková byla i naše
cesta zpět do Podivína. Jsme rádi, že nás neodradilo toto datum
a budeme se do divadla těšit zase někdy příště.
Mgr. Dana Hošpesová, Mgr. Jana Malinová

Jsme Evropané
III. B se při říjnovém projektu „Jsme Evropané“ naučila, kde Evropa leží, že jsme její součástí, jaké máme sousedící státy – jejich
hlavní města, vlajky a místa, která stojí zato navštívit. Skupinová
práce přinesla svoje ovoce…
Mgr. Dana Hošpesová

Akce I. stupně
Přednáška „Ovoce a zelenina“
Žáci 4. a 5. třídy navštívili 21. října Národní zemědělské muzeum
ve Valticích. Nejprve jsme si povídali o potravní pyramidě a zdravé snídani. Pak si děti vyzkoušely sami vytvořit jídelníček tak, aby
obsahoval všechny důležité živiny. Formou soutěže hledaly v kou18
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Happy spooky Halloween

Mikulášská nadílka na naší škole

Veselý a strašidelný Halloween to opravdu byl. Ve 3. B se 2. 11.
nehlásily děti, ale čarodějnice, upíři, čertice, kostlivec, vlkodlak
nebo třeba duch. Při dovednostních soutěžích se nikdo z nich
nenechal zahanbit, a tak si mohl pochutnat na „hrůzostrašných“
laskominách. Mlsalo se i při oslavě narozenin našeho „zombíka“
Patrika. Tímto děkuji paní Vlkové za výborné muffiny „ze záhrobí“.
Mgr. Dana Hošpesová

Také letos deváťáci dodrželi zavedenou tradici. V pátek 4. 12.
v mikulášských převlecích prošli školou a postupně navštívili žáky
ve všech třídách. Všem nadělili sladkosti, ale některým čerti pohrozili i peklem.

Malý přehled letošních aktivit Mykologického krůžku OS Postoj Podivín
Mykologický krůžek OS Postoj Podivín
vznikl koncem roku 2013 jako volný svazek
několika houbařských nadšenců, kteří se
rozhodli postavit svou zálibu, houbaření, na
přece jen trochu vědečtější základ než je intuice a odhad. Činnosti myko-krůžku nejsou
určeny jen mykologům, ale všem, kdož mají
zájem a chuť projít se občas přírodou.
Pravidelné vycházky se konají 1x za měsíc, většinou v blízkém okolí Podivína. Délka nepřesahuje 7 km, termín a čas je vždy
oznámen městským rozhlasem. V letošním
roce jsme podnikli 12 vycházek do okolí
Podivínský zpravodaj

našeho města. Další vycházky a výjezdní
vycházky podnikáme po vzájemné dohodě
a podle aktuálního výskytu hub v různých
lokalitách. Tento rok se uskutečnily čtyři,
dvě do lesů v kolem Luhačovic, dvě do okolí Řikonína (Níhova). Z každého takového
podniku pořizujeme zápis obsahující účast,
počasí a povětrnostní podmínky vycházky,
trasu, seznam nálezů a stručné hodnocení
vycházky.
Česká mykologická společnost (ČMS),
jejíž členové jsou i v našich řadách, několikrát ročně pořádá mykosemináře. Letošní

Terénní seminář se konal 18. – 20.9. na Salaši, v obci nedaleko Velehradu, okr. Uh.Hradiště. Účastnilo se jí pět členů vedení ČMS
v čele s ing. Landou, úřadujícím předsedou
společnosti. Na programu byly přednášky
o rozdělení hub, o houbách hřibovitých
a přednáška o mykorrhize. Součástí semináře byly i dvě společné praktické vycházky
spojené se sběrem hub a jejich určováním.
Lektoři navíc vždy ještě přidali zajímavosti
spojené s tím kterým konkrétním nálezem.
A znali jich opravdu mnoho. Tyto vycházky
byly (domnívám se) největším přínosem se19
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mináře. Účast z Podivína: M. Herák, B. Fiala,
Š. Herák.
1x týdně pravidelně zasíláme na ústředí
ČMS hlášení s odhadem množství rostoucích hub v okolí Podivína i v navštívených
lokalitách. Dle jednotlivých hlášení z celé
republiky pak ČMS vydává týdenní Mapu
růstu hub v ČR, která je pro členy vodítkem.
Klady MK: Jsme amatéři, nikdo z nás
nezná vše, ale ten zná to a ten zas tohle,
takže snáze určíme druh nálezu. (Případně
hledáme pomoc v mykologických atlasech
a sbornících.)
Zápory: Nízká účast na vycházkách. Vycházek se zúčastňuje pouze hrstka stabil-
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ních zájemců o sběr a poznání
hub.
Závěrem: Vyjít si jednou za
měsíc na pár hodin do přírody
je naprosté minimum toho, co
by člověk dneška mohl a měl
pro sebe udělat. Proto doufáme, že se v příštím roce sejdou
nejen stálí, ale i další noví zájemci o přírodu a houbaření, též
zájemci o hlubší poznání říše
hub. Zvláště ty rádi přivítáme.
S houbařským: Ať rostou!
Za Mykologický krůžek OS Postoj
Podivín Bohuslav Fiala.

Veselé Vánoce Vinšujeme
Dětský folklorní soubor Voděnka Podivín se stále těší velkému zájmu dětí. Soubor
navštěvuje v současné době 55 dětí a stále
se přihlašují další děti.
Letošní školní rok jsme pravidelné
zkoušky malé i velké Voděnky zahájily již
v druhé polovině srpna a začali jsme se tak
pilně připravovat na plánované akce.
Druhé zářijové sobotní odpoledne
Voděnka pořádala Malování ornamentů
s dětmi pod vedením pí. Dagmar Benešové,
která všechny zúčastněné ochotně zasvětila
do tajů ornamentů na Podluží. Děti i rodiče
vykreslovali omalovánky, malovali na trička a také společně pracovali na malování
‚‘žudra‘‘. Bylo to příjemné společné odpoledne i s občerstvením v prostorách Vinárny
u Šveca, za což patří dík všem zúčastněným.
Tanečníci zpěváčci z velké Voděnky se
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zúčastnili také Mikulášské nadílky, kterou
pořádaly Podivínské maminky. Voděnka ve
spolupráci s maminkami a babičkami dětí
ze souboru pořizovala a vyráběla doplňky
k zimním krojům. Někdy to bylo jako hledat
jehlu v kupce sena, nakonec se nám úsilí vyplatilo a děti zahřály vlňáčky, šátky, kožíšky,
kožešinové vesty a beranice. Moc jim to slušelo a představily s pásmem Čert a Káča.
Na svatou Lucii jsme s dětmi, rodiči a našimi příznivci společně připravili svůj první
Vánoční koncert, který se konal v městské
hale v Podivíně. Děti připravily na zkouškách, na soustředění a také v družině krásné
dekorace, které pak dotvořily celou výzdobu v zimním duchu. Bohatý vánoční program doprovázela dětská cimbálová muzika Rosenka z Charvatské Nové Vsi a zahrála
nám spoustu hezkých písniček. Děti z malé

Voděnky se poprvé předvedly s tanečním
pásmem ‚‘Prší‘‘ a velká Voděnka s pásmem
‚‘Voda‘‘. Společně pak vánočně naladily téměř plný sál návštěvníků koledami a básničkami a potěšili naše srdíčka. Náročný
program děti zvládly a musíme říct, že se
pro ně někdy nezáživná příprava na zkouškách zhodnotila a celé představení se jim
moc povedlo.
Na příští rok má Voděnka pro všechny
příznivce folkloru naplánovány akce, na
které jste srdečně zváni. V únoru se můžete
přihlásit na seminář malování mašlí. Koncem května se můžeme potkat na dětských
hodech, v polovině září na veřejné akci malování modrotisku pro děti i dospělé a v prosinci samozřejmě Vánoční koncert. Těšíme
se na Vás.
za Voděnku Petra Kosová
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Podivínští rybáři v roce 2015
Blíží se konec roku a to je čas na malé ohlédnutí a bilancování,
jaký vůbec byl. Za naši organizaci bych řekl, že záleží v jaké oblasti. Hned v lednu, týden po výroční členské schůzi, jsme pořádali již
tradiční Rybářský ples. Ten byl nejen podle mě, ale i podle ohlasů
účastníků prostě skvělý. Dobrá atmosféra, bohatá tombola, která se
jen tak nevidí, a muzika hrající do časných ranních hodin pobavila
mladé i starší spoluobčany nejen z našeho města.
Celkem čtyřikrát jsme organizovali rybářské závody. Dvoje
v květnu - jarní pro dospělé a o den později dětské, noční závody
jako každoročně v červenci na státní svátky a čtyřkolový víkendový
prázdninový maraton v červenci a srpnu. Celkově bych je hodnotil
velmi dobře, počasí celkem přálo a úlovky na nich byly bohaté.
Do Rybářského kroužku mládeže přibylo několik mladých rybářů, kteří dostali své první rybářské lístky. Zúčastnili se rybářských závodů v širokém okolí, ze kterých si dovezli medaile a poháry z předních umístění, a kvalitně reprezentovali naši organizaci a město
Podivín. V dubnu jsme byli pořadateli oblastního kola soutěže mladých rybářů o Zlatou udici, kde se vybral tým, který naši organizaci
reprezentoval v krajském kole. Tam se umístil na krásném druhém
místě a od loňského vítězství ho dělilo pár bodů od Kroměřížské
organizace, která vyhrála. Do národního kola postoupila naše závodnice Julie Šulová, která obsadila 7. místo v žákyních. Kroužek se
svými vedoucími byl také na týdenním soustředění v Sokolnicích
na rybníku Balaton. Tam děti dopilovaly své znalosti o technice lovu
ryb a rybářské nauce. Celkově je vedoucí připravovali k tomu, aby
z nich vyrostli ti praví sportovní rybáři, kteří vědí jak se chovat nejenom u vody, ale také jak chránit a porozumět naší přírodě.
Zrekonstruovala a zmodernizovala se vnitřní část rybářské boudy v Šutráku. V současné době nabízí lepší zázemí pro rybářský
kroužek a při akcích pořádaných naší organizací. Je pěkná a úprava
se povedla. Ten, kdo ji znal před úpravou a nyní, tak ji jenom chválí.
V říjnu se uskutečnil ve Velkém Meziříčí VIII. Sjezd MRS, kde naši
organizaci zastupoval předseda a hospodář. Diskutovalo a hlasovalo se o změnách rybářského řádu, brigádnické povinnosti, rybářských kroužcích a jiných klíčových tématech. Proběhly také volby
do Rady, Kárného senátu a komisí MRS. V zásadě nenastala žádná
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dramatická změna ve vedení MRS a změny ve stanovách a rybářském řádu beru spíše jako kosmetické.
No a co nás v letošní sezoně trápilo a mohlo být lepší? Tak jako
asi i Vás a zemědělce to byla vedra a s nimi spojené málo vody. Minimální průtoky v řece Dyji zapříčinily bujný růst vegetace a lov
ryb se stával obtížným a v některých případech takřka nemožným.
Letos nepřišla žádná větší voda, která by koryto propláchla, a tak
řasy mohly nerušeně růst a pokryly značnou část řeky kolem břehů a tam, kde není hloubka. Kačenárna byla také zarostlá více než
obvykle. Naštěstí jsme nezaznamenali žádný masový úhyn ryb, ze
kterého jsme měli obavy. Bobr nám opět na nové i staré Dyji„pomohl“ od „X“ stromů… Velmi dobře se letos vytřel prakticky na všech
vodách po mnoha letech candát a tak se ho kromě volavek bílých
a popelavých naučily zdařile lovit v břehových partiích i divoké
kachny… No a protože tu máme pozdní podzim, tak k nám opět
zavítala takzvaná ,,černá smrt‘‘ v podobě tažného kormorána, který
dílo zkázy může dokončit…
Závěrem si Vás dovoluji pozvat 27. 12. 2015 od 9.30 hodin na
Zavírání vody, konané tradičně u bůdy na Šutráku. Vzorky jídla, pití
a jiných pochutin vítány. Pár termínů pro naše členy: Správně vyplněné sumáře a úlovkové lístky odevzdejte v prodejně Rybařina,
nejpozději do 15. 1. 2016. Kdo tak neučiní, tomu hrozí nevydání
povolenky. Povolenky na sezónu 2016 bude vydávat tak jako loni
Hanka Mikerásková v předem stanovených termínech na rybářské
prodejně. Ten, kdo by už nemohl vydržet a chtěl jít k vodě již v prvním týdnu nového roku, tak se s ní může domluvit individuálně. Výroční členská schůze, která bude letos schůzí volební, se uskuteční
v neděli 10. 1. 2016 v 9.00 hod v malém sále Městské haly v Podivíně. 23. 1. 2016 od 20 hodin v Městské hale se společně pobavíme
na tradičním Rybářském plese, kde v předtančení vystoupí místní
dětský folklorní soubor Voděnka s pásmem „O vodě“.
Děkuji všem, kteří se zasloužili o chod našeho rybářského spolku, Městu Podivín, Základní škole Podivín a sponzorům za spolupráci a podporu. Věřím, že i v příštím roce budeme ve vzájemné
spolupráci pokračovat. Přeji Vám hezké prožití svátků vánočních
a v novém roce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Petr Švec, předseda MO MRS
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30. výročí vodáckého oddílu TJ Slavoj Podivín
V letošním roce je tomu již 30 let, co začal v Podivíně fungovat vodácký oddíl. Ten
vznikl jako vedlejší produkt Spartakiádníků
v roce 1985. Tehdy se sešla parta kamarádů,
kteří hledali náhradu za pravidelné nácviky na spartakiádu a tu našli v novém sportu – ve vodáctví. Velkou zásluha na vzniku
vodáckého oddílu měly tehdy Ruda Rybka,
Ludva Vízdal nejst. a Ivan Horníček. Dnes již
bohužel není ani jeden z nich mezi námi, vodácký oddíl a vodácký duch ale zdárně přežívá dál pod vedením našeho současného
admirála Jošky Kynického.
Oddílem prošlo během jeho existence
přes 50 vodáků, ale „zdravé jádro“ zůstává
nadále téměř nezměněné. Pouze průměrný
věk oddílu se rok od roku zvyšuje. I proto
bychom rádi přivítali mezi námi nové členy,
kteří by s námi nejen sjížděli řeky, ale i chodili na pravidelné čtvrteční tělocviky do městské sportovní haly.
Během těch 30 let jsme sjeli nespočetněkrát naši mateřskou řeku Dyji všemi možnými převážně jednodenními trasami. K těm
jednodenním akcím musíme ještě přidat
Svratku a hlavně Jihlavu, kterou rádi jezdíme
od vodní nádrže Mohelno do Ivančic.
Během roku se jezdí jako hlavní akce
některá velká vodácká řeka. Z těch jsme jeli
např. Lužnici a Sázavu 6x, Vltavu, Berounku
(naposledy letos) a Ohři 5x , Otavu 2x a jednou Hron. Všechny tyto řeky sjíždíme jako
týdenní akci začátkem července. Náš letošní
vodácký kalendář obsahoval tradiční odemykání vody 1. 5. na Dyji. Potom jako hlavní
akce proběhlo splouvání Berounky, kterou
jsme dlouho opomíjeli a kterou jsme prostě
už museli zase jednou jet. Splouvání probíhalo v termínu od 11.7 – 18.7. Berounka je
řeka neustále půvabná, i když při letošním
nedostatku srážek se jednalo ani ne tak
o splouvání ale spíš o „popostrkování“. Nicméně ani to nám pochopitelně nemohlo

zkazit celkový dobrý dojem z letošní velké
plavby. Tím spíš, že voda letos nebyla téměř
na žádné řece a spolehlivá Vltava byla o to
víc „přecpaná“.
Zavírání vody proběhlo 5. 9. opět na Dyji
a sezónu definitivně ukončil tradiční závěrečný vodácký „táboráček“, kde bylo jako obvykle na programu pečené selátko, občerstvení a zpěv vodáckých písní za doprovodu
naší vodácké kapely „Kalíšci“. Při prohlížení
fotek a vzpomínkách na zážitky z vody jsme
se už pomalu začali těšit na příští sezónu.

Celkově se letošní rok vydařil. Účast
byla opět vysoká a jsme rádi, že se všechny akce podařilo uskutečnit v pořádku a ke
všeobecné spokojenosti. Přejeme všem
vodákům do dalšího roku hodně pevného
zdraví, přízeň počasí, spolehlivé lodě a snad
i ten autobus a ať všechny akce proběhnou
zdárně a bez větších problémů i v příští vodácké sezóně.
Za vodácký oddíl TJ Slavoj Podivín.
S vodáckým pozdravem AHOJ!
Petr Průdek a Josef Kynický

SLOVÁCKY VERBUŇK - 10 LET NÁRODNÍM DĚDICTVÍM /přispěla i podivínská hodová chasa/
Ve středu 25. listopadu 2015 uvedla Ostravská televize ve svém ranním programu „Dobré ráno“ krátkou zprávičku, že je tomu
10 let, co Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu - UNESCO vyhlásila „Slovácký verbuňk“ světovým národním
bohatstvím.
V krátkém záznamu ho k mé veliké radosti předváděla na Tvrdonických slavnostech v roce 1994 skupina podivínských stárků Jiří Rotter, bratři Kosové, Martin Kratochvíl, Karel Gála a další, v čele s ing. Pavlem Kadrnkou, který se v tom roce stal stárkem Podluží.
Vlastimil Němeček
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V PODIVÍNĚ
Dovoluje si Vás pozvat na

TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
který se koná v sobotu 16. ledna 2016
ve 20.00 hodin v sokolovně Besedního domu

Tombola
K tanci a poslechu hraje oblíbená
dechová hudba CYRILKA
Předprodej vstupenek v pátek 15. ledna 2016
od 18.00 do 20.00 hodin v hasičské zbrojnici

Sbor dobrovolných hasičů Podivín
Krásné prožití svátků vánočních hodně zdraví štěstí
rodinné pohody a splněných přání do Nového roku 2016.
Přejí všem spoluobčanům
Hasiči Podivín

Podivínský zpravodaj
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GALERIE OSOBNOSTÍ
/Věnováno těm, kteří by neměli upadnout v zapomenutí /
Josef FIALA - nadučitel
Letošní první listopadová sobota měla
v Podivíně skutečně sváteční ráz. Přičinila se
o to naše Základní škola, která si v tento den
připomněla 140 let své obecné školy. V roce
1875 byla zásluhou knížecího rodu Lichtensteinů postavena starší část současné školy
a její vedení využilo výročí k pozvání veřejnosti formou „Dne otevřených dveří“, navíc
spojené se slavnostním otevřením
nové zrekonstruované přístavby.
A vskutku bylo v jednotlivých třídách a dalších prostorech co obdivovat, jak převratně se změnily
podmínky pro vyučování, zvláště
z pohledu nás dříve narozených.
Ale současně se nám odvíjely
vzpomínky na všechny, kteří nám
štědrou rukou a zapáleným srdcem poskytovali vzdělání. Pokud
jsem v úvodu připomněl rok 1875,
tak jsem si zde, ve zdech památné
školy uvědomil, že v dosavadních
materiálech, jako na příklad vlastivědné knize“ PODIVÍN“, Podivínském zpravodaji, či materiálech
školy, nepřipomněli osobnost,
která v jejich prvopočátcích nesla
na svých bedrech starost o její životaschopnost.
Byl to Josef FIALA a pokusím se
ze skromných dochovaných materiálů kronik školních a městských
vystopovat jeho životní dráhu.
Narodil se 24. dubna 1842
v Modřících v Čechách, pokud by
skutečně bylo jeho rodiště v Čechách, není vyloučeno, že podob-

ně znějící obec jsou Modřovice, okres Příbram. Před příchodem do Podivína působil
jako učitel v Hodoníně, ve svých 29 letech
přichází na naší školu jako nadučitel. Tato
skutečnost je podložena zápisem místní
školní rady ze dne 13. října 1872. V letech
předcházejících měla škola své sídlo na
řadě míst ve městě, v domě č.p. 214 na-

proti fary, v příbytcích za radnicí a dokonce
v roce 1874 přímo v budově radnice. Stejně
tak byl zřetelný v těch letech vzestup počtu
tříd, od tří do šesti. Prakticky až otevřením
Školy měšťanské v roce 1905 byl ustálen
počet tříd obecné školy na pět. Co nám
dále nabízí kroniky k osobě Josefa Fialy. Vedle nadměrného vytížení na škole, kde působil od roku 1871 do roku 1907,
tedy celých šestatřicet let, je jeho
jméno spojeno ještě s dalším významným vzdělávacím objektem
- Živnostenskou pokračovací školou a to již od roku 1898 do roku
1907.
Mimo školních povinností je
zaznamenán celá vzpomínaná
léta jako učitel hudby a zpěvu
a k tomu jako samozřejmost náleželo postavení varhaníka farního
chrámu. Aktivně se zapojoval do
veřejného a společenského života
města. Svědčí o tom i jeho zapojení do vlasteneckého zápolení, při
řadě volebních střetů v rámci města, které sváděli národně založené
strany proti narůstajícímu vlivu německého měšťanstva.
Jeho dlouholetou obětavou
činnost v oblasti školství, zásluhy
o jeho rozvoj a vysoce oceňovanou úroveň v celém regionu i další
nevšední aktivity ocenilo město
9. června 1910 „Čestným občanstvím“. Zemřel 3. března 1916 - ve
věku 74 let.
Vlastimil Němeček

12.YMCA-SKAUTSKÝ oddíl Podivín
Po stopách muže, který sázel stromy
Desátého dne měsíce října jsme se vydali na výpravu s názvem
Po stopách muže, který sázel stromy. Naštěstí nám počasí přálo,
i když někdo si ještě musel rychle odskočit domů, kvůli výběru příliš teplého oblečení. Poté už jsme vyrazili na cestu do zámeckého
parku v Lednici, jak jsme se dozvěděli o pár desítek kroků později.
Během cesty jsme udělali pár zastávek, na některých nám vedoucí
četli z knížky, podle které se jmenovala výprava, a jiné jsme udělali
třeba jen proto, že v blízkosti byl zajímavý strom, tak se na něj někteří z nás pokusili vylézt.
Nakonec jsme se tedy do zámeckého parku dostali bez zranění
a jen s jedním pádem. Tam jsme podle příručky určovali stromy,
které u nás běžně nerostou. Bohužel, i obyčejná cesta parkem se
může zvrtnout v tu nejhorší bitvu, tak jsem se stal svědkem lítého
24

boje na život a na smrt mezi Ostříži a Pomněnkami. Než se situace uklidnila, už jsme byli na cestě k Janohradu. Tam jsme vyslechli
zbytek příběhu o ušlechtilém a osamoceném pastýři (jenž má tak
záludné jméno, že jen málokdo ho zvládl vyslovit). Od Janohradu
jsme se vydali zpět do Podivína.
Cesta se naštěstí odehrála bez dalších válečných konfliktů, a tak
asi neohroženým zástupcům družinek připadla nudná a vydali se
vlastní cestou. Naštěstí se vynořili jen kousek od cesty, ale očividně cesta nebyla příliš příjemná, protože na sobě měli plno „ježků“,
jak je pak sami pojmenovali. Do Podivína jsme se vrátili bez újmy
na zdraví a někteří zmrzlí. Nakonec jsme se rozloučili a dostali jsme
lístečky do deníku. Snad budeme mít i příště možnost na takovou
výpravu jít.
Tom Kratochvíl
Podivínský zpravodaj
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6. ročník Dušičkového turnaje v kopané
Kdo si hraje - nezlobí! I tímto mottem
si můžu dovolit začít takové menší shrnutí
sportovní akce, do které se zapojují rodiče, škola a přípravka TJ Slavoj Podivín. Proč
turnaj vznikl, jsem se zmínil v minulosti.
Nebudu se opakovat, jen jsem rád, že rok
od roku zájem stoupá. Je vidět, že i v této
uspěchané době se jde na chviličku zastavit
a společně tatínek, maminka, synek a nebo
dcerka si jdou čutnout jen tak pro zábavu!
To je taky cílem. Ne medaile, diplomy a věcné ceny. Tady platí, kdo se zúčastnil - vyhrál.
Osm týmů ve dvou skupinách po osmi. Hráči kluci, holky, mámy a tátové si hrají společně. Odměnou je jim párek, čaj, limo, dětský
šampus a pro děti navíc balíček cukroví.
Jenže tohle taky něco stojí a tak jsem rád,
že se najdou lidé, kteří mně pomáhají jak
finančně, tak i materiálně a tím má turnaj
svoji úroveň.

Zde si dovolím poděkovat jmenovitě:
Paní Jitce a panu Radimu Hájkovým,
paní Evě a panu Vladimíru Kosovým za
cukrovinky, panu Petru Šultesovi za ovoce.
Slečně Evě Kavanové za zapůjčení zařízení
na ohřev párků, panu řediteli ZŠ Mgr. Miroslavu Cagáškovi za zapůjčení várnice, panu
Miroslavu Michlovskému za vařič. V té finanční stránce nám nemalou měrou přispívá město Podivín, děkuji Vám, pane starosto,
a páni zastupitelé. Jsem moc rád, že jste se
stali takovými našimi patrony a podporujete
sportovní akce. Paní Lucii Ibrahimi a TJ Slavoj
Podivín za finanční příspěvek. Organizační
stránku a občerstvení měli na starost paní
Monika Stojkovičová a paní Jana Míková.
Děkuji Vám, ale i děvčatům Barče Stojkovíčové a Ádě Míkové za přípravu balíčků a fotodokumentaci turnaje. Vy všichni máte lví
podíl na úspěšnosti této sportovní události.

Někdo řekne, že je
to maličkost. Ale
v tom souhrnu je to velká věc, a jak už řekl
Archimédes „dejte mi pevný bod a já pohnu
zemí“. Tím pevným bodem jsou peníze, cukrovinky, materiální zařízení a hlavně zájem
lidí. Děkuji i všem sportovcům v týmu maminek, tatínků, chlapců ZŠ, dívek ZŠ, Veverkám
a přípravce Slavoj Podivín. Také jejím vedoucím p. Petru Opluštilovi, p. Mgr. Cagáškovi,
že si našli čas pro tu naši mladou generaci.
Fanouškům za skvělou kulisu.
Věřím, že se akce líbila, a těším se na Vás
na dalším, už sedmém ročníku. Jestli byla
nějaká nedokonalost - omlouvám se za ní.
Určitě je stále co zlepšovat. Už teď musím
přemýšlet, jak postavit týmy na příští rok,
protože jak už jsem výše zmínil, zájem je
čím dál tím větší.
Pavel Stojkovič

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím byt 2+1 v Podivíně nebo vyměním za 1+1 (+doplatek). Tel. číslo 773 598 420.

Koupím zahradu v zahrádkářské kolonii za benzínkou. 602128642

Prodám 98 l akvárium včetně zařízení (topítka, světla aj.) Tel: 721 136 819.

SUNNY FASHION - JITKA HÁJKOVÁ oznamuje,
že provoz prodejny na ul. Komenského 319 bude 23.12.2015 ukončen.
Po této době můžete zboží zakoupit na adrese Újezd 967 v Podivíně.

Koupím v Podivíně a okolí dům. Menší opravy nevadí. Volejte, nebo pište 605 982 553.
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Bratři Svačinovi stříbrní
Velká cena Opavy v Armwrestlingu –
páce přivedla opět po roce závodníky z celé
České republiky na sever Moravy.
Do historicky hlavního města Slezska
přijeli hájit Břeclavsko i závodníci Sokola
Podivín; Lukáš Dorazil a bratři Radek, Robin
a Rostislav Svačinovi. Čtyřčlenná výprava to
z důvodu vypsaných propozic neměla vůbec
lehké. Muži měli vypsány jen dvě kategorie
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do 85 kg a nad 85 kg, ženy jednu bez rozdílu
vah. Přesto se podivínští dokázali prosadit.
Lukáš a Robin nastoupili v nižší váhové
kategorii. Lukáš Dorazil je úřadující dvojnásobný mistr republiky do 65 kg. V sobotu
24. října mu přibyli v turnaji soutěžící ze tří
vah do 70, 75 a do 85 kg. Lukáš bojoval, ale
na lepší než páté místo to pro velký hendikep
nevyšlo. I tak je to velmi slušný výsledek.

Robin Svačina, stabilně soutěží ve váze
do 70 kg, je na závodech zvyklý na silnou
konkurenci. Dlouholetá zkušená opora podivínských podlehla nakonec až ve finále
vítězi Matěji Svobodovi ze Židlochovic, který
navážil o 15 kg více než Robin.
Rostislav Svačina je také úřadující dvojnásobný mistr republiky do 95 kg. Tentokrát
skončil na pěkném čtvrtém místě. V soutěžním pavouku měl startující z běžné kategorie do 105 a nad 105 kg. „S výsledkem jsem
v celku spokojený, dokončil jsem stavbu
rodinného domu a ještě nemám tolik natrénováno jako moji bratři. Sezóna 2015 – 2016
teprve začíná a tak budu mít ještě mnoho
příležitosti se zlepšit a promluvit do pořadí
dalších závodů.“
Nejmladší z bratrů Svačinových Radek,
který pravidelně nastupuje v předposlední
váhové kategorii do 105 kg, šel do zápasů
s přáním v co nejlepší výsledek. Cíl si na devadesát devět procent splnil za druhé místo v soutěži. Porazit ho dokázal jen nejtěžší
český pákař – 220 kg vážící František Živný
z Dolního Bousova, mistr světa z roku 2000
z Virginia Beach v USA.
Rostislav Svačina
Vedoucí oddílu
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