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Pomoc Ukrajině
Dne 24. února 2022 Rusko vedené Vladimírem Putinem vojensky zaútočilo na Ukrajinu, na samostatný stát vyznávající naše
evropské, české a podivínské hodnoty. Město Podivín vyvěsilo na
budově radnice vlajku Ukrajiny jako symbol naší podpory napadenému státu.
V úterý 1. března 2022 jsme před radnicí odvysílali benefiční
Koncert pro Ukrajinu, který pořádala Česká televize na Václavském náměstí v Praze. Děkuji Vám všem, kteří jste přišli podpořit
Ukrajinu osobně, ale i Vám, kteří ji podporujete finančními nebo
materiálními dary nebo osobně pomáháte Ukrajincům, kteří utíkají před válkou a hledají pomoc u nás.
Rada města rozhodla ve své pravomoci podpořit částkou
3x 20 000 Kč humanitární sbírky organizací Člověk v tísni, Adra
a Diecézní charita.
M. Důbrava, starosta

Informace ze zasedání zastupitelstev města č. XIX ze dne 14. 12. 2021,
č. XX ze dne 25.01. 2022 a č. XXI ze dne 16.02. 2022
Zastupitelstvo města na svém zasedání
projednalo a schválilo následující body :
1. vzalo na vědomí zprávu starosty města
ke kontrole plnění úkolů ze zastupitelstva města č. XVIII. ze dne 23.09. 2021.
2. provedlo kontrolu rozpočtových opatření č. 9/2021, č. 10/2021 a č. 11/2021
k rozpočtu města na rok 2021 a tato
rozpočtová opatření vzalo na vědomí
bez výhrad.
3. provedlo kontrolu plnění rozpočtu
k 31.10. 2021 a toto vzalo na vědomí
bez výhrad.
4. schválilo bez výhrad rozpočet na rok
2022 ve znění dle zveřejněného návrhu
rozpočtu na rok 2022, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Celkové
příjmy ve výši 69.781.900,- Kč, celkové
výdaje ve výši 140.406.800,- Kč, celkové financování ve výši 70.624.900,- Kč
(viz příloha č. 1 - Návrh rozpočtu na rok
2022). Zastupitelstvo města schválilo
zahájení investičních akcí a jejich zařa-
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zení do majetku města: Štefanikova –
chodníky, odstavné pruhy, Bratislavská
– chodníky, odstavné pruhy, Pamětní
plaketa pro člena paradesantní skupiny
Potash Josefa Vrbky Machovského, Dětské hřiště Hliníky – lavičky, nové herní
prvky, Veřejné osvětlení – ul. Štefanikova, Osvětlení tréninkového hřiště.
5. schválilo bez výhrad střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2023, 2024 ve znění
dle zveřejněného návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023,
2024, který je nedílnou součástí tohoto
usnesení. Celkové příjmy pro rok 2023
56.731.000,- Kč, celkové výdaje pro rok
2023 59.785.000,- Kč, celkové financování pro rok 2023 3.054.000,- Kč, celkové
příjmy pro rok 2024 56.582.000,- Kč, celkové výdaje pro rok 2024 59.680.000,- Kč,
celkové financování pro rok 2024
3.098.000,- Kč. Dlouhodobé pohledávky
ve výši Kč 0,-, dlouhodobé závazky 0,- Kč.
6. schválilo Obecně závaznou vyhlášku
města Podivín č. 3/2021 kterou se ruší

Obecně závazná vyhláška města Podivín č. 2/2021 o evidenci označených
psů a jejich chovatelů dle předloženého
návrhu.
7. schválilo Obecně závaznou vyhlášku
města Podivín č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství dle předloženého návrhu.
8. souhlasí se setrváním města Podivín ve
Sdružení obcí a měst jižní Moravy, a to
i v transformované podobě jako Euroregion Pomoraví. Zastupitelstvo města
ukládá starostovi alokovat při přípravě
rozpočtu na rok 2022 požadovanou
částku, která bude příspěvkem města
Podivín v transformovaném Sdružení
obcí a měst Jižní Moravy, resp. Euroregionu Pomoraví ve výši 5 Kč/obyvatel.
9. v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
(dále jen “stavební zákon“), ověřilo, že
Změna č. 1 Územního plánu Podivín
není v rozporu s politikou územního
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rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1,
2, 3, 4, 5, není v rozporu s územním
rozvojovým plánem, není v rozporu
s územně plánovací dokumentací, vydanou Jihomoravským krajem (Zásady územního rozvoje Jihomoravského
kraje, ve znění aktualizace č. 1 a 2) není
v rozporu s výsledkem řešení rozporů
a se stanovisky dotčených orgánů nebo
stanoviskem Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zastupitelstvo města
Podivín bere na vědomí vyhodnocení
připomínek ze společného projednání
a z řízení o Změně č. 1 Územního plánu Podivín, které je součástí textové
části odůvodnění kapitoly 2. 5 opatření
obecné povahy. Zastupitelstvo města
Podivín vydává ve smyslu ustanovení
§ 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona
za použití ustanovení § 55 stavebního
zákona, v souladu s ustanoveními § 171
až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění, v souladu s ustanovením § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění, formou opatření obecné povahy Změnu č.
1 Územního plánu Podivín.
10. pověřilo starostu města dále jednat ve
věci zachování a opravy dálničního
nadjezdu ev. č. DN2-040.1 na dálnici D2
na katastrálním území Podivín.
11. schválilo koupi nemovitých věcí, a to
pozemku p.č. 2555 – orná půda o výměře 2128 m2, pozemku p.č. 2556/1 – orná
půda o výměře 1465 m2, pozemku p.č.
2556/2 – orná půda o výměře 1145 m2,
pozemku p.č. 2557 – orná půda o výměře 1741 m2 a pozemku p.č. 2560 – orná
půda o výměře 497 m2 vše v k.ú. Podivín od prodávajícího Lubomíra Stokláska, nar. ….., bytem …….. za kupní cenu
ve výši 6.976.000,- Kč. Zastupitelstvo
města schválilo kupní smlouvu a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
12. schválilo koupi nemovitých věcí, a to
pozemku p.č. 2542/1 – orná půda o výměře 1733 m2, pozemku p.č. 2542/2 –
orná půda o výměře 1203 m2 a pozemku p.č. 2542/3 – orná půda o výměře
1601 m2 vše v k.ú. Podivín od prodávající Anny Koky, nar. ……, bytem …… za
kupní cenu ve výši 4.990.770,- Kč. Zastupitelstvo města Podivín schválilo kupní
smlouvu.
13. schválilo koupi nemovité věci, a to pozemku p.č. 2540 – orná půda o výměře
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1746 m2 v k.ú. Podivín od prodávajícího
Pavla Riláka, nar. ……, bytem …….. za
kupní cenu ve výši 1.920.600,- Kč. Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu.
14. schválilo koupi nemovitých věcí, a to
pozemku p.č. 2213/24 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 212 m2,
p.č. 2213/25 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 156 m2 a p.č. 2213/28
– ostatní plocha, dráha o výměře 91
m2 vše v k.ú. Podivín od prodávajícího
České dráhy, a.s., IČ: 709 94 226, DIČ:
CZ70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 za kupní
cenu ve výši 72.000,- Kč. Zastupitelstvo
města schválilo kupní smlouvu.
15. schválilo podání žádosti o převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 2710/27
– ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 54 m2 v k.ú. Podivín do majetku města Podivín od Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov.
16. zamítlo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2523/9 – zahrada v k.ú.
Podivín.
17. pověřilo starostu města jednáním ve
věci převodu nemovité věci, a to pozemku p.č. 885 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 83 m2, jehož součástí je
nemovitá kulturní památka (kaple sv.
Cyrila a Metoděje) v k.ú. Podivín do majetku města Podivín od Římskokatolické
farnosti Podivín, IČ: 64520943, se sídlem
Komenského 193/3, 691 45 Podivín.
18. vzalo na vědomí zprávu starosty města
ke kontrole plnění úkolů ze zastupitelstva města č. XIX ze dne 14.12. 2021.
19. provedlo kontrolu rozpočtového opatření č.12/2021 k rozpočtu města na rok
2021 a toto rozpočtové opatření vzalo
na vědomí bez výhrad.
20. revokovalo usnesení Zastupitelstva
města Podivín č. XIX-314-21 ze dne
14.12.2021.
21. schválilo koupi nemovitých věcí, a to
pozemku p.č. 2542/1 – orná půda o výměře 1733 m2, pozemku p.č. 2542/2 –
orná půda o výměře 1203 m2 a pozemku 2542/3 – orná půda o výměře 1601
m2 vše v k.ú. Podivín od prodávající
Anny Koky, nar. ……., bytem ………..
za kupní cenu ve výši 4.990.700,- Kč.
Zastupitelstvo města schválilo kupní
smlouvu. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
22. schválilo koupi nemovitých věcí, a to
pozemků vedených převážně jako
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orná půda, ostatní plocha, jiná plocha vše k.ú. Podivín od prodávajícího
Farma Bílovice s.r.o. IČ: 26429560, DIČ:
CZ26429560, se sídlem Podivínská
1236, 691 02 Velké Bílovice za kupní
cenu ve výši 13.675.680,- Kč. Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy. (s ohledem
na rozsah kupovaných pozemků je
usnesení zastupitelstva formulováno
v této zkrácené verzi. Výčet kupovaných
pozemků dle parcelní ch čísel najdete
na internetových stránkách města zde:
https://www.podivin.cz/urad/samosprava/
zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva-mesta/
23. schválilo koupi nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 2823/174 – zahrada o výměře 2252 m2 a p.č. 2959/225 – trvalý travní porost o výměře 5247 m2 vše v k.ú.
Podivín od prodávajícího BPS Uherčice
s.r.o.. IČ: 07673477, DIČ: CZ07673477, se
sídlem č.ev. 29, 691 62 Uherčice za kupní cenu ve výši 299.960,- Kč. Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy.
24. schválilo zveřejnění záměru směny pozemků p.č. 1781/2 – zastavěná plocha,
bez čp/če o výměře 2 m2, p.č. 1781/3
– ostatní plocha, manipulační plocha
o výměře 11 m2 vše v k.ú. Podivín, které
byly nově vytvořeny na základě geometrického plánu č. 2373-60/2021 vypracovaného Ing. Markétou Berkovou,
První zeměměřická a.s., Sokolská 474/4,
691 45 Podivín z pozemku p.č. 1781
v k.ú. Podivín, ve vlastnictví města Podivín, za pozemek p.č. 1780/28 – zahrada
o výměře 55 m2 v k.ú. Podivín, který byl
nově vytvořen na základě geometrického plánu č. 2373-60/2021 vypracovaného Ing. Markétou Berkovou, První zeměměřická a.s., Sokolská 474/4, 691 45
Podivín z pozemku p.č. 1780/14 v k.ú.
Podivín ve vlastnictví Pavlíny Valentové.
Směna je realizována bez doplatku.
25. vzalo na vědomí zprávu starosty města
ke kontrole plnění úkolů ze zastupitelstva města č. XX ze dne 25.01.2022.
26. provedlo kontrolu rozpočtových opatření č. 1/2022 a 2/2022 k rozpočtu města na rok 2022 a tato rozpočtová opatření vzalo na vědomí bez výhrad.
27. provedlo kontrolu plnění rozpočtu
k 31.12.2021 a toto vzalo na vědomí
bez výhrad.
28. revokovalo usnesení Zastupitelstva
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města Podivín č. XX-324-22 ze dne
25.01.2022.
29. schválilo koupi nemovitých věcí, a to
pozemků vedených převážně jako
orná půda, ostatní plocha, jiná plocha vše k.ú. Podivín od prodávajícího
Farma Bílovice s.r.o. IČ: 26429560, DIČ:
CZ26429560, se sídlem Podivínská
1236, 691 02 Velké Bílovice za kupní
cenu ve výši 13.675.680,- Kč. Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy. (s ohledem
na rozsah kupovaných pozemků je
usnesení zastupitelstva formulováno
v této zkrácené verzi. Výčet kupovaných
pozemků dle parcelní ch čísel najdete
na internetových stránkách města zde:
https://www.podivin.cz/urad/samosprava/
zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva-mesta/
30. schválilo směnu pozemků p.č. 1781/2
– zastavěná plocha, bez čp/če o výměře 2 m2 a p.č. 1781/3 – ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 11 m2 za
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pozemek p.č. 1780/28 – ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 55 m2
vše v k.ú. Podivín mezi městem Podivín
a Pavlínou Valentovou. Zastupitelstvo
města schválilo Směnnou smlouvu č.
3001/2022 o převodu nemovitostí mezi
městem Podivín a paní Pavlínou Valentovou. Směna pozemků p.č. 1781/2 –
zastavěná plocha, bez čp/če o výměře 2
m2 a p.č. 1781/3 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 11 m2 v k.ú.
Podivín, které byly nově vytvořeny na
základě geometrického plánu č. 237360/2021 vypracovaného Ing. Markétou
Berkovou, První zeměměřická a.s., Sokolská 474/4, 691 45 Podivín z pozemku p.č. 1781 v k.ú. Podivín, ve vlastnictví
města Podivín, za pozemek p.č. 1780/28
– ostatní plocha, manipulační plocha
o výměře 55 m2 v k.ú. Podivín, který byl
nově vytvořen na základě geometrického plánu č. 2373-60/2021 vypracovaného Ing. Markétou Berkovou, První zeměměřická a.s., Sokolská 474/4, 691 45
Podivín z pozemku p.č. 1780/14 v k.ú.

Podivín ve vlastnictví Pavlíny Valentové. Směna je realizována bez doplatku.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy.
31. schválilo koupi nemovité věci, a to pozemku p.č. 2616 – orná půda o výměře
3983 m2 v k.ú. Podivín od prodávajícího
4friends s.r.o., IČ: 07418141, se sídlem
Hlavní 420, 252 07 Štěchovice za kupní cenu ve výši 3.983.000,- Kč. Zastupitelstvo města Podivín schválilo kupní
smlouvu. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
32. schválilo koupi nemovité věci, a to
spoluvlastnického podílu ve výši 3/4
na pozemku p.č. 58/9 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o celkové výměře
75 m2 v k.ú. Podivín od prodávajícího
VIAGEM a.s., IČ: 04817320, se sídlem
Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 Karlín za kupní cenu ve výši 37.968,75
Kč. Zastupitelstvo města Podivín schválilo kupní smlouvu. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.

Vážení spoluobčané,
zastupitelé města Podivína ve spolupráci se ZŠ Podivín a místními organizacemi a spolky
pořádají

OSLAVU 77. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
našeho města, která se bude konat ve čtvrtek 14. 4. 2021 v 16,30 hodin
u pamětní desky na budově Besedního domu, která připomíná hrdinství členů
TJ Sokol Podivín popravených a umučených v průběhu II. světové války
Zastupitelé města Podivína

Poděkování
Dne 23. února tohoto roku proběhla na radnici redakční rada,
která projednala podobu březnového Podivínského zpravodaje.
Nic neobvyklého, nic, co by vybočovalo z pravidelně se opakujících porad. S jedinou výjimkou. Byla /ta rada/ tou poslední, které
se zúčastnila paní Jitka Vondráčková.
Dovolte mně na chvilku zabrousit do matematiky a počítat. 23
je číslovka, která udává počty let, po které jsme doposud s Martinem „prostarostovali“. V každém tom roce vyšly čtyři zpravodaje
a ke každému z nich se scházela ona již zmíněná redakční rada. 23
x 4 = 92. Tolik večerů strávila paní Vondráčková na tom, abyste se
mohli v klidu posadit a přečíst si o podivínských událostech. Nebyla to však jen účast na radě, ale znamenalo to sejít se s dopisovateli a mnohdy z nich téměř vydolovat příspěvek do čtvrtletníku.
U paní Vondráčkové však k „dolování“ nedocházelo. Její přirozená
autorita přispívala k tomu, že na dopisovatele nemusela nikterak
tlačit. Ať už oním přispěvatelem byl pan farář, učitelky v mateřské
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školce či ve škole základní. Byla také
styčnou důstojnicí mezi redakcí
zpravodaje a TJ Sokol Podivín, jehož
aktivní členkou po dlouhá léta byla.
Když jsem se jí na tom pro ni posledním posezení ptal, kolik že roků
byla členkou rady ještě před těmi 23
lety, odpověděla, že moc.
Ona ta číslovka „moc“ se špatně matematicky zpracovává, ale
v každém případě se dá použít ku přání a poděkování.
A tak Vám, paní Jitko /dovolte mi, abych Vás tak oslovil/, přejeme s celou redakční radou moc, moc, moc pro Vás tak typického
optimismu a elánu.
A moc, moc, moc zdraví.
A moc, moc, moc děkujeme.
Slávek Machovský

Podivínský zpravodaj
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Společenská kronika
Od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
přistěhovalo se: 66 občanů
odstěhovalo se: 50 občanů
zemřelo:
38 občanů, z toho 14 v Podivíně
celkový počet občanů k 31. 12. 2021 – 2 905
sňatky celkem: 11
z toho:
5 na Janově hradě
5 na městském úřadě
1 na jiném vhodném místě
místní občané:
7 sňatků
cizinci:
2 sňatky
Nejstarší občané:
90 a více let:
19 občanů
nejstarší občanka - 98 let
Statistika:
Věk do 15 let
Věk do 18 let
Věk nad 18 let

430 občanů
92 občanů
2383 občanů

z toho 223 chlapců a 207 dívek
z toho 44 chlapců a 48 dívek
z toho 1166 mu

Seznam zemřelých v roce 2021
Bartošíková Regina
Bláhová Anna
Buchta Pavel
Dobšíček Josef
Dobšíčková Eva
Ernihold Jozef
Hlávková Anna
Holub Oldřich
Hrdlička Jan
Hřebačková Jana
Janda Tomáš
Kočí Helena
Košťál Josef
Košuličová Jiřina
Krátká Inge
Labuda Simeon
Marková Milada
Nedbalcová Vlasta
Neuhauser Zdeněk

Nová Hana
Nová Petra
Nývlt Vlasta
Ondrišík Augustín
Oslzlý Ladislav
Pálková Anna
Rotter Jiří
Skřeček Metoděj
Surovcová Božena
Šebestík Štěpán
Ševčík František
Švástová Marie
Švestková Emília
Vaculík Marek
Vaďurová Marie
Valíček Lubomír
Vojáčková Helena
Vozár Ivan
Zhejbal Jan

O investičních akcích letošního roku
Opravy budovy penzionu na ulici Sadová se nám protáhly vlivem koronavirové pandemie, počasí a objevených poruch
po obvodu celého střešního pláště až do
letošního roku. Opravenou budovu v celé
své kráse uvidíme v průběhu dubna, ale
hlavní přínosy, tj. snížení spotřeby plynu,
již obyvatelé pocítili tuto topnou sezónu.
Od 2. března probíhala na budově základní školy výměna téměř 80 oken, které se nachází ve dvorní části. Hlavní část
prací byla naplánovaná na období jarních
školních prázdnin a k nim nařízeným 4
dnům ředitelského volna. Celkové náklady akce jsou 5 milionů Kč.
V březnu byla vypsána dvě výběrová
řízení na výstavbu dvou navazujících úseků cyklostezky/cyklotrasy od restaurace
Čáparka k lesní cestě spojující hájenku
a Kačenárnu. Rozpočtované náklady akce
jsou 18 milionů Kč. Část z nich ve výši 10,5
milionů Kč by měla pokrýt EU dotace,
kterou jsme získali prostřednictvím Místní akční skupiny Lednicko-valtický areál.
Kolaudace stavby by měla proběhnout
koncem letošního roku.
Průběžně Vás informuji o přípravě
opravy našeho náměstí. Nyní Vám můžu
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oznámit, že máme zajištěno to nejdůležitější - v únoru jsme získali stavební povolení a v rozpočtu města jsme vyčlenili
částku 25 milionů Kč k financování této
opravy. Aktuálně ověřujeme možnosti
získání dotace na akci, někteří dotační
poradci hovoří o tom, že možnost získat
dotaci na obnovu veřejných prostranství
je vysoká a stát teprve připravuje dotační
výzvy. Ty by měly být vypsány asi ve třetím kvartálu letošního roku. Pokud bude
nereálné získat dotaci, tak jsme připraveni opravu náměstí financovat i bez ní
a vyhlásíme letos výběrové řízení na dodatele stavby.
Ve dvoře základní školy hodláme letos
vybudovat altán o rozměrem 4 x 9 metrů,
který bude sloužit jako venkovní přírodovědná učebna. Umístěn bude v severozápadním rohu sportovního areálu. Rozpočtované náklady akce jsou 1 milion Kč.
V únoru jsme získali povolení stavebního úřadu vybudovat 7 z 8 kamerových
bodů městského kamerového systému.
V rozpočtu města jsme vyčlenili částku
1,5 milionů na výstavbu hlavního serveru
v budově radnice a 4 kamerových bodů.
Aktuálně čekáme, za jakých podmínek

bude vypsána dotace na prevenci kriminality, z níž bychom tuto akci mohli spolufinancovat.
Nyní běží stavební řízení, kterým hodláme povolit výstavbu odstavných stání
v ulici Komenského a v okolí kaple sv.
Anny. Tím bude akce připravena k realizaci v dalších letech.
V únoru jsme podepsali smlouvu
na projekční práce na novou hasičskou
zbrojnici. Stavební povolení bychom
chtěli mít do konce roku.
V průběhu první poloviny roku bychom rádi našli projekční kancelář, která nám pomůže vypracovat projekt na
revitalizaci lokality Šutráky. Revitalizace
bude komplexní, tj. nebude spočívat jen
v odbahnění, což je zásadním krokem pro
zlepšení ekologického stavu, ale budou
navržena i další opatření, jejichž cílem
bude zvýšit stanovištní a druhovou pestrost v území a vytvořit nebo zlepšit životní
podmínky pro přítomné vzácné a ohrožené organismy. Na přípravě tohoto projektu budeme spolupracovat s místním
rybářským spolkem a dalšími subjekty,
které se zabývají ochranou přírody.
Martin Důbrava, starosta
5
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O řediteli a ředitelce našich škol
Město Podivín předběžně informuje, že v průběhu druhého
kvartálu letošního roku bude vyhlášeno výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Základní školy Podivín, neboť pan
ředitel se rozhodl odejít do pracovního důchodu. Věřím, že se nám
do výběrového řízení přihlásí hodně kvalitních uchazečů. Pokud
Vy nebo někdo z Vašich známých máte zájem se o pozici ucházet,
tak sledujte městský web a Facebook, úřední desku nebo hlášení
rozhlasu.

Rada města v únoru rozhodla, že v souvislosti s končícím šestiletým funkčním obdobím ředitelky školky paní Lenky Studené,
které bude končit v květnu 2022, nebude vyhlašovat konkurz na
osazení tohoto místa. To znamená, že paní Studená bude ve funkci
pokračovat dalších šest let. Hlavními důvody takového rozhodnutí je spokojenost s její prací, která byla potvrzena závěry inspekční
zprávy České školní inspekce z konce roku 2021.
Martin Důbrava, starosta

Nová paní knihovnice
V lednu letošního roku se rozhodla
ukončit pracovní poměr paní knihovnice
Hana Ocelíková a odejít tak do pracovního důchodu. Děkuji tímto paní Ocelíkové
za vedení knihovny a přeji jí do budoucna
hlavně dobré zdraví.
V lednu město Podivín vyhlásilo ve
spoluprací s personální agenturou APROFES, s.r.o. výběrové řízení na osazení uvolněné pozice, jejíž pracovní náplň bude širší
než jen vedení knihovny. Inzerát zněl:
… Hledáme energickou kolegyni nebo
kolegu, kteří by chtěli rozvíjet místní knihovnu a infocentrum. Vaší kreativitě se u nás
meze nekladou!

Chceme do týmu pracovníka, který by
chtěl vést agendu naší knihovny a zároveň
pomoci s rozvojem infocentra, které by sloužilo pro místní i turisty. Máme mnoho možností a oblast, kterou se rozhodnete rozvíjet,
bude z velké části na Vaší volbě. Oceníme,
pokud byste měl/a zájem kromě knihovnických činností také spravovat internetové
stránky knihovny, města i městského facebooku. Budeme také rádi, pokud se budete
chtít podílet na průvodcovské činnosti nebo
spolupracovat s redakční radou Podivínského zpravodaje a městské kroniky. Umožníme Vám také organizovat kulturní akce a ve
všem Vás podpoříme. …

Do výběrového řízení se přihlásilo 26
uchazečů, z nichž výběrová komise ve
složení starosta, místostarosta a paní Iveta
Sigmundová z personální agentury vybrala k pohovorům 6 uchazeček, které musely
vyplnit osobnostní testy a dostaly za úkol
připravit k pohovoru grafický návrh a koncept na uspořádání kulturní akce.
Vítězkou výběrového řízení a naší novou paní knihovnicí se stane paní Radka
Mildnerová, kterou výběrová komise zvolila za nejvhodnější uchazečku. Paní Mildnerová nastoupí v polovině dubna, do
té doby bude provoz knihovny probíhat
v omezeném režimu.
Martin Důbrava, starosta

Kácení dřevin na Masarykově náměstí
V průběhu měsíce března 2022 proběhne v rámci plánované
rekonstrukce části Masarykova náměstí odstranění stávajících
dřevin. Město Podivín, konkrétně Rada města Podivína, se zabývala otázkou, zda stromy zachovat a zakomponovat je do nové
podoby náměstí. Rada města oslovila dva nezávislé subjekty, odborníky v oboru, a to Doc. Ing. Přemysla Krejčiříka, Ph.D., autora
projektové dokumentace, a Radovana Kučeru, certifikovaného
arboristu. Oba znalci se nezávisle shodli, že dřeviny nevykazují
ani krátkodobou perspektivu setrvání na stanovišti a jejich zdravotní stav a především provozní bezpečnost jsou na hraně únosnosti. Jejich kořeny jsou také v blízkosti inženýrských sítí, nebo
do nich přímo zasahují a mohly by je poškodit (písemné vyjádření Doc. Ing. Přemysla Krejčiříka, Ph.D.).
V rámci rekonstrukce bude Masarykovo náměstí nově lemováno dvanácti lípami velkolistými, které jsou vyšlechtěny

tak, aby byly vhodné do městského prostředí, zvládaly jeho náročné podmínky a také mají menší korunu, takže svým měřítkem lépe odpovídají navrhovanému záměru. Nahradí stávající
stromořadí jírovců. Stromy budou vysázeny jako větší výpěstky
se zapěstovanou korunou, obvodem kmínku 20-25 cm a výškou asi 5-6 m. U nově vysazených stromů bude navíc vytvořen
systém pro zasakování, který ke kořenům pomůže přivést a zadržet maximální množství vody. Rada města zvážila vyjádření
odborníků a požádala správní orgán o povolení kácení dřevin
(5 ks jírovec maďal, 1 ks zerav západní, 1 ks bříza bělokorá, 1 ks
lípa srdčitá). Orgán ochrany přírody a krajiny žádosti vyhověl za
podmínky provedení náhradní výsadby 12 ks listnatých dřevin
dle projektové dokumentace vypracované Doc. Ing. Přemyslem Krejčiříkem, Ph.D..
Radim Mildner, tajemník MěÚ Podivín

Hodina Země
Hodina Země je každoroční mezinárodní akce, jejímž cílem je atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Hodina
Země povzbuzuje jednotlivce, obce a organizace k zhasnutí světel na dobu jedné
hodiny od 20.30 do 21.30. Akci vymyslel
Světový fond na ochranu přírody (WWF).
První ročník se konal v roce 2007 v Sydney
v Austrálii. Během let se tato úspěšná akce
rozšířila do celého světa a koná se vždy
poslední sobotu v měsíci březnu. Od roku
Podivínský zpravodaj

2010 se koná i v České republice, kde ji koordinuje Ekologický institut Veronica.
Klimatický systém Země se razantně mění a dopady pociťujeme stále více
i u nás doma. Abychom odvrátili největší
problémy, musíme výrazně proměnit naše
chování a fungování celé společnosti. Potřebujeme skutečně začít šetřit s energiemi, větší podíl energie získávat z obnovitelných zdrojů a skončit s pálením fosilních
paliv, které ke změně klimatu přispívají nej-

víc. Celkem dvacet z dvaceti jedna nejteplejších roků za posledních 150 let bylo zaznamenáno od roku 2000. Rychlost růstu
teplot se navíc v posledních letech zvyšuje.
Významným dopadem klimatický změn
je nedostatek vody. Cílem kampaně je tak
mimo jiné upozornit na to, jak naše každodenní spotřebitelské chování ovlivňuje
životní prostředí po celém světě. Klimatickým závazkem, který mohou přijmout
instituce i jednotlivci, jsou tedy i cílené
7
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úspory vody. Nejen té, která teče v našich
kohoutcích, ale zejména vody spotřebované na pěstování a výrobu potravin.
Změna klimatu se dotkne nás všech
a k odvrácení jejich nejhorších dopadů
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musíme svým dílem přispět všichni. Alespoň symbolicky to můžeme udělat právě
na Hodinu Země, kdy na šedesát minut
zhasneme byty, domy, památky a firmy.
(zdroj: www.hodinazeme.cz)

březen 2022

Město Podivín se opět připojilo k této celosvětové kampani Hodina Země. V našem
městě v tuto hodinu – v sobotu 26. března
2022 od 20.30 do 21.30 hod vypneme veřejné osvětlení a nasvícení památek.
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Josef Vrbka Machovský a operace POTASH
Josef Machovský se narodil 30. září 1917 v Grešlovém Mýtě
v okrese Znojmo. Otec Josef byl železničář, matka Marie, rozená
Parůžková, byla v domácnosti. Měl o pět let mladšího bratra Vladimíra.
Josef Machovský dokončil obecnou školu v Podivíně, poté
navštěvoval reálné gymnázium v Břeclavi, kde 2. června 1937 maturoval. Prvního října téhož roku nastoupil na vojenskou základní
službu v Košicích. Při jezdeckém výcviku ve škole pro důstojníky se zranil, čímž byly ukončeny jeho aspirace na důstojnickou
hodnost. Poté prodělal poddůstojnickou školu a sloužil u dělostřelectva. 23. března 1939 byl v hodnosti svobodníka propuštěn
z armády a vrátil se zpět do Podivína. V Podivíně začal pracovat
jako úředník u Hospodářského družstva a zapojil se i odbojové
činnosti v řadách sokolské organizace.
Koncem března roku 1940 společně s Liborem Zapletalem
opustili protektorát a přes Slovensko, Maďarsko a Jugoslávii se
dostali do Bejrútu. Z Bejrútu lodí do Marseille a o dva měsíce
později, v květnu 1940, byli oba prezentováni v Agde do československé armády. Josef Machovský byl zařazen k dělostřelectvu,
bitvy o Francii se ale nezúčastnil.
Po pádu Francie se mu podařilo odplout uhelnou lodí do
Gibraltaru a následně parníkem Viceroy of India do anglického
přístavu Plymouth. Spolu s ostatními uprchlíky
z Francie se zúčastnil zakládání čs. smíšené brigády
v Cholmondeley u Chesteru. Na začátku roku 1942 na
návrh Františka Vrbky spolu
začali studovat školu pro
důstojníky pěchoty v záloze. Po dokončení školy byl
Josef Machovský 22. června
1942 povýšen na četaře aspiranta a vrátil se zpět k dělostřelectvu.

Poté, co byla zamítnuta jeho žádost o zařazení do výcviku pro
zvláštní úkoly, zběhl v půli listopadu 1942 od své jednotky do Londýna, kde se chtěl u plk. Moravce informovat o důvodech svého nezařazení do výcviku. Na přímluvu pplk. Palečka a přímluvu
svého kamaráda Františka Vrbky byl do výcviku zařazen. Od 4.
prosince 1942 do 23. února 1944 prodělal základní sabotážní kurz.
Následoval opakovací paravýcvik, konspirační a spojovací kurz,
kurz mikrofotografie a ovládání vysílačky. Výcvik zakončil tělovýchovnou zkouškou a spojovacím cvičením v Londýně. Do skupiny
POTASH byl zařazen jako radista. 16. dubna 1944 byl spolu s ostatními parašutisty přepraven do vyčkávací stanice Brindisi v Itálii.
Operace POTASH byl krycí název pro paradesantní výsadek
vyslaný během II. světové války z Anglie na území Protektorátu
Čechy a Morava. Byl organizován zpravodajským odborem exilového Ministerstva národní obrany a řazen byl do třetí vlny výsadků.
Výsadek tvořili npor. pěchoty Jan Bartejs, čet. asp. Josef Machovský (pod falešným jménem Jan Tužil), rotný Oldřich Pelc
a rotný Stanislav Zuvač. Úkolem bylo navázání spolupráce s domácím odbojem a udržování radiového spojení s Londýnem. Pro
tuto činnost byl výsadek vybaven radiostanicí s krycím jménem
Míla.

Odbojová činnost v Podivíně
Při příležitosti blížícího se výročí osvobození Podivína přepisuji vyprávění pana
Vítězslava Zippera, zaznamenané ve Vlastivědném sborníku
Odbojová činnost proti hitlerovskému
fašismu začala v Podivíně hned po obsazení Československa nacistickým Německem. V Podivíně byla založena odbojová
skupina „Obrana národa“, která se skládala převážně z členů úředně rozpuštěné
jednoty „Sokol“. Skupinu vedl pan učitel
Alois Zachara. Činnost byla zaměřena na
získávání zbraní a opatřování finančních
prostředků na podporu rodin, jejichž živitel byl zatčen gestapem. Tato skupina
zanikla po zatčení Aloise Nosála, jednoho
z vedoucích a nejobětavějších pracovníků
této skupiny. Byl popraven v Kaunicových
kolejích, po vyhlášení stanného práva po
Podivínský zpravodaj

atentátu na vraha českého lidu Heydricha,
16. června 1942. Další ranou pro „Obranu
národa“ bylo zatčení bratří Zacharů Aloise
a Karla, kteří byli odsouzeni za odbojovou
činnost na 5 let do vězení. Já sám jsem
byl za okupace dvakrát zatčen a vyslýchán gestapem. Poprvé jsem byl zatčen
v roce 1941 spolu s dalšími občany z Podivína, a to Jaroslavem Lédlem, Karlem
Šaumanem, Karlem Hellingerem, Šudrlou,
Františkem Nosálem a Bruno Eisingerem.
Z Rakvic byl zatčen Stanislav Foukal, jeho
bratr Jan Foukal a Václav Dobrovolný.
Stanislav Foukal a Václav Dobrovolný se
domů již nevrátili, byli umučení v koncentračním táboře. Podruhé jsem byl zatčen
na udání českého konfidenta gestapa
z Podivína pro moji účast v interbrigádě
ve Španělsku. Byl jsem šest měsíců vy-

slýchán a vězněn v Brně v Kaunicových
kolejích. V roce 1944 za mnou přišel Jan
Ellinger z Podivína a František Imrich z Prušánek, abych vedl ilegální skupinu v Podivíně. Po delším rozhovoru jsem souhlasil
s vedením ilegální skupiny s tím, že budu
plnit úkoly dané Imrichem a udržovat
styk s ilegálními skupinami v okolí Podivína. Až po osvobození jsem se seznámil
s celou strukturou ilegálních odbojových
organizací, jež byly ustavovány pod názvem „Moravská rovnost“. Teprve po válce
jsem se dozvěděl, že některé zprávy, které jsem získával, dostával Antonín Bartoš
z Lanžhota, který byl shozen v roce 1944
jako československý parašutista z anglického letadla. Jako spolupracovníky
jsem si vybral Františka Nosála a Ludvíka
Savaru. Dostali jsme úkol získávat infor9
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mace od spolehlivého a kvalifikovaného
spolupracovníka, který by předával zprávy o průjezdu vojenských transportů,
nákladu apod. Tenkráte byl přednostou
stanice pan Adámek z Podivína. Narodil
se za Rakouska, chodil do německých škol
a německy mluvil stejně dobře jako česky.
V první válce byl lajtnantem /poručíkem/
rakouské císařské armády. Mnozí v Podivíně jej považovali za vlažného Čecha,
který spíše nadržuje Němcům. Já jsem byl
přesvědčen, že je poctivý demokrat, který
nenávidí fašismus. Neobrátil jsem se na něj
hned, třebaže jsme se občas stýkali v hostinci u Hájků. Pohovořil jsem si napřed
s jeho švagrem, velkým rolníkem a starostou Pochylým, který mně za Protektorátu
na oko zaměstnával, abych nemusel odejít
na nucené práce do rajchu. Ten mne ujistil,
že mohu přednostovi naprosto důvěřovat. Přednosta souhlasil za podmínky, že
zprávy bude předávat pouze mně osobně.
Tento nebezpečný úkol, jehož vyzrazení
znamenalo smrt, a on to jako bývalý důstojník a inteligentní člověk dobře věděl,
plnil až do osvobození. Každý druhý den
předával zprávy a Savara je převážel ukryté v řídítkách jízdního kola na půl cesty
do Prušánek, kde je předával Imrichovi.
Dalším úkolem bylo zorganizovat úderné
čety. Ustanovili jsme dvě úderné čety jedna se skládala z členů KSČ, tuto vedl Slávek
Dobšíček. Druhou z řad jinostraníků, vedl
Alois Mildner. I když nebyly vojensky nasazeny, osvědčily se velmi dobře po přechodu fronty, při udržování pořádku, bezpečnosti a ochraně národního majetku. Dále
jsme měli ustanovit revoluční národní výbor, bez ohledu na politickou příslušnost
a v březnu 1945 v budově městské spořitelny jsme měli ustavující schůzi za účasti
Františka Glíže, Františka Kratochvlíla, Miloše Luckého, Jana Maxe, Františka Nosála,
Ladislava Švestky a mě. Naše úderné čety
potřebovaly zbraně, které měly být shozeny mezi Moravským Žižkovem a Prušánkami. Vybudovali jsme pro ně úkryt v hrobkách opuštěného židovského hřbitova, ale
ke shozu zbraní nakonec nedošlo.
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Ve své vzpomínce se zmíním o některých občanech z Podivína a okolí, o kterých převážná většina občanů dodnes
neví, dávali v sázku nejen svoji svobodu,
ale i životy.
Dělník Bohumír Nedbálek z Podivína
pracoval za války v Čistějově /Zistersdorf
v Rakousku/ při těžbě nafty. Byl zde zřízen
tábor sovětských zajatců, kterým donášel
jídlo a oblečení, samozřejmě zdarma, přestože byl sám chudý. Několika sovětským
zajatcům pomohl utéci z lágru a tím jim
zachránil život. Jednoho z těchto uprchlíků ukrýval ve svém malém domku v Podívíně, když hrozilo vyzrazení, tak jsme jej
převedli do Rakvic k Antonínu Sindlovi,
kde přečkal až do konce války. U Sindla
se ukrývali také dva maďarští dezertéři,
kteří měli již války plné zuby a odevzdali nám zbraně. Vlastenecky se zachovala
také ctěná rodina ing. Zapletala, kdy syn
Borek byl popraven v Mauthausenu a jeho
rodiče zahynuli v plynové komoře v Terezíně. Jeho bratři Milan a Mirek se vrátili. Za
vzpomínku stojí i příběh občana Přibyla
z Podivína, který ukrýval až do konce války parašutistu Pepu Machovského. Ten
nemohl jít ke svým rodičům, kteří se vrátili
z koncentračního tábora ve Svotobořicích
a byli pod dohledem gestapa. Rovněž hrdinsky se zachoval František Solařík, který
až do osvobození ukrýval uprchlého sovětského zajatce. Statečně a vlastenecky
se choval lékárník magistr Hlavatý a lékař
doktor Štěpánek, kteří dodávali léky partyzánům. Za rozšiřování letáků byl zatčen
Karel Duhajský, za montování krátkých vln
do radiopřijímačů, byl zatčen syn řídícího učitele Ladislav Černý, který byl v roce
1944 v Breslau /Vratislav/ popraven. Krátké vlny musely za okupace být úředně „vykuchány“, aby nebylo možno poslouchat
stanice Londýn a Moskvu. O solidaritě
českého lidu za války svědčí i některé další
příběhy. Třeba o zásobování potravinami,
kterých byl za války velký nedostatek. Starostou byl tenkrát velký rolník Jan Pochylý
a mlynářem Julius Banne. Rolník Pochylý
chránil mne a dalšího občana před po-

vinným nasazeními práce do rajchu /Nemecka/ tím, že nás na oko vedl jako své
celoroční zaměstnance, třebaže jsme u něj
pracovali vždy jen několik dní při špičkových pracích při žních, při výmlatu apod.
Starosta byl pro německé úřady zkušebním kamenem pro určování výnosu zemědělských plodin, podle kterých se určovaly
povinné dodávky pro všechny ostatní rolníky. Když v roce 1944 končily žně, dostal
náš starosta od svých přátel tajnou zprávu,
že do Podivína přijede komise, aby zjistila,
jak sypalo obilí. Starosta, který se mnou
chodil do školy, měl ke mně velkou důvěru. Zavolal mě a řekl mi jména rolníků, kam
má komise přijít na kontrolu. Měl jsem je
obejít a pomoci jim ukrýt přebytky obilí
a jiných plodin. Tak jsem třeba přišel k rolníku Františku Osičkovi, úkol jsem splnil
a vrátil se starostovi, který se zeptal: „Tak
co, kolik to sypalo Osičkovi?“. Když jsem
mu řekl, že tři a půl metráku z měřice, obořil se na mne a poslal zpátky, že musí mít tři
metráky jako on. V posledních válečných
žních jsem s kamarádem kočím Josefem
Krčkou odvážel obilí od mlátičky na sýpku a starosta mi řekl, abych zůstal po práci
a naložil 45q pšenice a Josef to odveze do
mlýna. Toto bylo přísně zakázáno a hrozil
za to nejtěžší trest. Mouka se prodávala po
pěti korunách za kilo přednostně rodinám,
ve kterých měli vězněného živitele či jiného člena rodiny. Samozřejmě tato činnost
nezůstala utajena a začalo vyšetřování německými orgány. Byl vyšetřován mlynář
a jeho manželka, ale dopadlo to dobře. Blížil se konec války a zkorumpovaní úředníci
německé kriminální policie za nějakou tu
mouku, vajíčka, máslo a slivovici věc ututlali. K věci ale musím dodat, že se našli i takoví, kteří koupili u mlynáře mouku za pět
korun a prodali kilo chleba za padesát.
Vyprávění pana Vítězslava Zippera
je vzhledem k velkému rozsahu kráceno
a celé znění můžete najít ve Vlastivědném
sborníku Jižní Morava, svazek 11, rok 1975.
Svoboda a mír je krásný stav, ale bohužel relativní.
Jiří Hollý

deníky Jana Tesaříka č. 355, Františka Křivánka čís. 80, Aloise a Josefa Helingra č. 16,
Stanislava Zipra č. 438, Tomáše Hájka č. 37
a Ludvíka Anta, jak poblíže Podivína honili
zajíce do vody v úmyslu, by je tam holemi
utloukli a odcizili. Strážník dohonil Jana Tesaříka, který ostatní zradil.
V září 1927 byli Jan Tesařík, příslušný

do Podivína, a Josef Kozumplík, rovněž
příslušný do Podivína, zadrženi na nádraží
v Rájci, kde přiznali, že jsou bez zaměstnání
a jako zdroj obživy mají to, že bez jakéhokoliv povolení loví v řekách ondatry, které
potom prodávají. Při osobní prohlídce bylo
u Tesaříka nalezeno patero želez, několik
kousků tenkého drátu , jedna ondatra, pa-

Podivínští zločinci
Dne 20. ledna 1902 se narodil v Podivíně Janu Tesaříkovi a Anně roz. Práškové ,
syn Jan Tesařík. Jeho život byl dobrodružný a pestrý. Od mládí prováděl pytláctví
a krádeže dřeva, což bylo v době začínající
krize v chudších rodinách zcela běžné.
Vztah k pytláctví měl kladný, např. 23.
ledna 1920 přistihl strážm. Otrádovec ná-
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klíč a páčidlo. O paklíči a páčidle uvedl, že
tyto předměty nalezl. U Kozumplíka byli
nalezeny dvě kůže z ondatry. Téhož dne
byli předání Okr. soudu v Blansku pro tulácký život a krádeže.
V noci na 31. 12. 1927 byla vyloupena
ohnivzdorná pokladna městské spořitelny
v Podivíně /spořitelna měla sídlo v budově dnešního městského úřadu/. Odcizeno
bylo 57.270 Kč a 40 hal. na hotovosti. Výslechem svědků a šetřením zjistila obchůzka, že Jan Tesařík ml. jest dobrým přítelem
nebezpečného zločince Jana Pouzra
z Velkého Brna, Komín č. 325. Při domovní
prohlídce v domě otce Jana Tesaříka, bylo
nalezeno na dvoře v konvě na mléko 3.250
Kč a jeden smotek 50 ks mincí po 50 hal.
Mince určitě pocházely z této krádeže, což
bylo dokázáno rukopisem pokladního Augustina Huleji, který smotek mincí podepsal a své písmo poznal.
Tesařík byl odsouzen zemským trestním soudem v Brně na dva roky vězení
a městské radě bylo Okresním soudem
v Hodoníně uloženo, že po dobu dalších
dvou let bude vykonávat policejní dozor,
jakmile bude propuštěn na svobodu. Dozor spočíval v tom, že k dlouhodobému
i krátkodobému pobytu mimo obec musí
mít souhlas zdejšího úřadu. Tesařík si podal proti tomuto odvolání, které bylo zamítnuto.
Tesařík byl 5. ledna 1933 zatčen a vzat
do vazby, při zatčení nabitý browning se
7 náboji z nichž jeden byl zasunut v hlavni s otevřenou pojistkou, kromě toho měl
dalších 17 nábojů. Po zatčení požádal
o tužku a papír s tím, že chce sepsat všechny své trestné činy. Přiznal se k vloupání
- do obchodu s látkami v Bilovicích nad
Svitavou dne 4. ledna 1933,

číslo 1

-

vloupání do bytu poštovního tajemníka Rudolfa Šenkýře, Brno, Pod strání 6,
- vloupání do řeznického obchodu Jaroslava Nováčka v Brně, ul. Dr.B. Macků č.
58, v noci z
30. 11. na 1. 12.1932,
- vloupání do řeznického obchodu Jana
Kremera v Kr. Poli, Masarykova 36, a to
dne 24. prosince 1932
- Vloupání do obchodu s radiopřijímači
Anny Šlesingerové, Brno, Orlí č. ll v noci
na 20.12.1932
- Vloupání do hostinské místnosti Václava Lorence, Brno, Pražská 4, v noci z 27.
na 28. prosince.
- Vloupání do nálevny lihovin Emy Popalíkové, Brno, Nová 39,
- Vloupání do obchodu s likéry Ferdinanda Lowa, Brno, Olomoucká 28,
- Vloupání do bytu Marie Fuchsové,
Brno, Nová 40,
- Vloupání do obchodu s mlékem, Brno,
28. října č. 20,
- Vloupání do bytu Jana Bittmana v Nových Černovicích,
- Vloupání do hostinské místnosti Růženy Dobrovolné, Brno, Cejl č. 41,
- Vloupání do hostinské místnosti Emila
Brucknera, Brno, Nové sady 32,
- Vloupání do řeznického obchodu Viléma Raaba v Husovicích, Provazníkova
ul. č. 5,
- Vloupání do obchodu se smíšeným
zbožím Antonína Zemana, Brno Nové
sady č. 32,
Přiznal se ještě k 21 dalším vloupáním,
vše v roce 1932 - 1933. Za zmínku stojí
vloupání do obchodu se smíšeným zbožím Františka Blažka, Brno, Blatná ul. č. 2,
kde při pronásledování ohrožoval šoféra
Adolfa Boudného střelnou zbraní.

LII. ročník

Dne 5. ledna 1933 byl dopoledne zatčen čtyřmi strážníky v ulici Josefa Hybeše
v uzenářské obchodě. Tesařík měl při zatčení oblečený tmavomodrý oblek, který
poznal tajemník Šenkýř jako svoje vlastnictví, které mu bylo dne 3. ledna 1933
z bytu odcizeno.
V říjnu 1932 se vloupal do budovy
měšťanské a obecné školy v Podivíně, kde
odcizil v ředitelně 320 Kč, ke škodě ředitele
Antonína Procházky. V budově školy bydlel ředitel Procházka a školník František
Glíž, tito ničeho v noci neslyšeli.
Dne 10. 8. 1935 uprchl Tesařík s dalšími
třemi komplici z věznice Krajského soudu
v Uh. Hradišti z kopky v druhém patře tím,
že pomocí prkna z postele roztáhli okenní mříž a pomocí provazu z prostěradel se
spustili na římsu prvního patra a seskočili,
uprchli neznámo kam v trestaneckých šatech. Dne 15. srpna v 16.30 hod. zadržel
přísežný polní hlídač Karel Švestka z Podivína č. 578 nebezpečného zločince Jana
Tesaříka a jeho společníka neznámého
jména. Tesařík odhalil košili a řekl: Klidně si
střel, čeká mě 6 roků kriminálu a když se
vrátím z kriminálu, tak přijdu do Podivína
a odstřelím tě. Švestka nechtěl použít střelnou zbraň a rychle utíkal do Podivína věc
oznámit.
V říjnu 1939 si odpykal ve věznici Krajského soudu trestního v Praze, 2letý těžký
žalář. Uvedeného dne byl předán policejnímu ředitelství v Praze za účelem postrku do domovské obce. Uvedl, že se bude
zdržovat u své sestry Boženy Dobšíčkové.
Dne 31. 1. 1942 byl pro krádeže vloupáním
opětovně zatčen a umístěn do vazební
věznice. Tím jeho stopa končí, bližší skutečnosti se mi nepodařilo zjistit.
Jiří Hollý

Kronika města Podivína - Rok 1922
19/1 Po úmrtí hrobníka Ludvíka Svobody byl za hrobníka na
místním katol. hřbitově ustanoven Matěj Lendicr dnem 19. ledna
1922. O udělení tohoto místa přihlásilo se 10 žadatelů.
Hospodářská porucha z roku 1921 byla pocítěna až v roce
1922. Nedostatečný odbyt průmyslových výrobků měl za následek propouštění dělnictva z průmyslových závodů a nezaměstnanost postihla zejména vrstvy nejchudší, odkázané na práce
v továrnách. K čelení nezaměstnanosti byly obce nuceny prováděti práce nouzové a proto i obec Podivín usnesením svým ze dne
6. března 1922 se rozhodla k provedení projektu přeložky okresní
silnice u Zem. hospodářské zimní školy v Podivíně a za tím účelem
navázala jednání o postup pozemku parc. čís. 13/6 od Leopolda
Koželuhy a části pozemku parc. čís. 1439 z knížecího újezdu.
K ulehčení obživy nezaměstnaného chudého lidu byla ze strany všech úřadů státních zařízena též nouzová akce výdejem zlevPodivínský zpravodaj

něné chudinské mouky. Obce pobíraly chudinskou mouku na
poukazy politických úřadů a chudým rodinám – jimž byl přiznán
nárok na chudinskou mouku, vydávala poukázky k nákupu zlevněné mouky. Rozdíl mezi cenou skutečnou a cenou zlevněnou
za přikazovanou mouku chudinskou, byl uhražován z pokladny
státní.
Zemědělci nebyli touto přechodnou hospodářskou poruchou postiženi a proto byla zákonem uvalena na daň pozemkovou tak zvaná moučná dávka; moučná dávka byla obcemi vybírána a státní pokladně odváděna.
Mimo toho vydal stát k upisování 6% ní státní moučnou půjčku, jejíž výnos byl použit k úhradě nákladu na chudinskou moučnou akci.
(text v původním znění)
-rm11
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Mateřská škola

Zápis do Mateřské školy Podivín
Zápis do Mateřské školy Podivín, příspěvková
že za bezpečnost svého dítěte zodpovídá
organizace pro školní rok 2022/23 proběhne
rodič.
4. května 2022 od 9:00 do 15:00 hodin.
2. Do datové schránky školy
3. E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, (nelze poslat obyčejný
Do mateřské školy doručte následující dokumenty:
email)
1. Přihláška
4. Poštou
2. Evidenční list dítěte podepsaný rodiči a potvrzený dětským lékařem
Potřebné dokumenty si stáhněte z webu
Mateřské školy Podivín
3. Kopie rodného listu dítěte
www.mspodivin@seznam.cz
Způsob doručení:
V měsíci červnu chystáme informační schůzku
1. Osobně dne 4. května 2022 od 9:00 do 15:00 rodičů přijatých dětí s vedením školy.
Pravděpodobný termín 9. června od 16:00 hohodin do schránky mateřské školy.
V tento den v čase 10:00 – 12:00 hodin din bude ještě potvrzen.
bude zájemcům poskytnuta možnost indi- Na toto setkání přijďte bez dětí.
viduálně nahlédnout do interních prostor
Bc. Lenka Studená, MBA/ ředitelka školy
a využít ke hře hřiště mateřské školy s tím,
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DFS Voděnka
ve spolupráci
s
s Městem
tem
Podiv
divín
Podivín a Chasou Podivín

DĚTSKÉ HODY
neděle 29. května 2022
pro máju pojedeme v 8,00 hod. – sraz na sóle
začátek průvodu v 15,00 hod. u stárka J. Švába na ul. Bratislavská
Jste srdečně zváni.
Těšíme se na Vaši návštěvu

Podivínský zpravodaj
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Základní škola

Zápis do první třídy
Ředitel ZŠ Podivín oznamuje, že zápis do 1. ročníku pro děti narozené od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2016 pro školní rok 2022/2023
proběhne ve středu 20. dubna 2022 od 15:00 hodin v prvním patře budovy ZŠ Podivín.
K zápisu přijde zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy,
a přinesou s sebou
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce
• žádost o přijetí
• zápisní lístek
• souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů dítěte
Zápisu se zúčastní i děti, kterým ředitel školy vydal rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky v roce 2021.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2022/2023
Ve školním roce 2021/2022 Základní škola Podivín, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 230 otevře:
- jednu první třídu s celkovým maximálním počtem do 30
žáků,
-

dvě první třídy v případě celkem zapsaných více než 30 dětí.
1. Věk dítěte dle zákona 561/2004 Sb. v platném znění.

2. Trvalé bydliště ve městě Podivín.
3. V případě volné kapacity do určeného počtu žáků ve
třídě základní školy se bude pro přijetí dětí, které mají
trvalý pobyt mimo spádový obvod Základní školy Podivín, přihlížet k těmto kritériím (kritéria jsou seřazena dle
důležitosti při posuzování žádostí).
Mgr. Miroslav Cagášek

Rizika online her
V pátek 18. února proběhla ve 4. třídě beseda na téma Rizika
online her. Lektor se s žáky bavil o zkratkách a anglických výrazech, které se používají na sociálních sítích. Ukázal jim na praktických případech, k čemu může vést nedostatečné rozlišování
virtuálního světa od skutečného. Zdůraznil dětem, kdy dochází
k závislosti tzv. netolismu a proč je důležité mít nastavená pravidla od rodičů, jak dlouho dobu trávíme v online prostředí. Ohlasy
dětí si můžete přečíst sami.
Mgr. J. Kolaříková
Překvapilo mě, že soc. sítě jsou bezpečné, jenom když s nimi bezpečně zacházíme. A pokud bych klikl při hře na tlačítko její podpory
nebo vylepšení, mohl bych zaplatit hodně velké peníze.
O. Hoďa
Nic nového jsem se nepřiučil, 89 % z toho jsem věděl. Ale líbilo se
mi téma, podle mě super program.
L. Hopian

Když začal lektor mluvit, vůbec jsem mu nerozuměla, protože
žádné hry nehraji. Nevěděla jsem, že se na hrách můžu stát závislou.
Hodně jsem se toho naučila, byla to zajímavá prezentace.
E. Trávníčková
Nejvíc mě vyděsila závislost, díky které ublížil jeden chlapec své
mamince. Proto jsem ráda, že máme doma nastavená pravidla, jak
dlouho můžu hrát denně na PC.
I. Zemková
Byla jsem překvapená, kolik spolužáků hraje na počítači. Já nehraji a jsem za to velmi ráda!!!
K. Vidlářová
Program mi hodně pomohl, protože jsem se dozvěděla, co je
v mobilu nebezpečné. Zjistila jsem, že bez dovolení rodičů si nic sama
nebudu do her kupovat. Hraji hodně her skoro každý den, ale od teď
se budu snažit hrát méně.
N. Kozelská

Poděkování
Dobrý den,
chtěla bych touto cestou vyzdvihnout práci, činnost a úžasný přístup k dětem ZŠ Podivín pod vedením ředitele školy Mgr.
Miroslava Cagáška. Před necelým rokem jsme se za ne úplně příjemných okolností přestěhovali z Olomouckého kraje, kde má
dcera navštěvovala ZŠ se spec. pedagogem. Přechod pro mou
dceru nebyl jednoduchý, ale v ZŠ Podivín jsme dostali personálem školy úžasnou pomocnou ruku.
14

Chci velmi poděkovat paní učitelce Mgr. Zuzaně Pálkové za
to, jak se dětem věnuje a co pro ně dělá, a celkově za její péči.
Z pohledu rodiče, který má možnost porovnat přístup učitelů,
mohu jen konstatovat, že paní učitelka Mgr. Zuzana Pálková
předčí našeho bývalého spec. pedagoga, a to jak profesionálním, lidským, ale i rodinným přístupem. Děti pod vedením paní
učitelky Pálkové mají plno neustálých podnětů k rozvoji, rozmanitých zážitků a kvalitně stráveného času. Spousta rodičů (včetPodivínský zpravodaj
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ně mě) toto bere jako samozřejmost, ale není to tak a přístup
naší učitelky je výjimečný.
Čeho si cením nejvíc, že ve škole dokážou i ve velkém počtu
dětí zajistit rodinnou atmosféru, patří jim za to náš velký obdiv
a díky. V celé škole vládne přátelská atmosféra, mají krásné historické prostředí, pěkně čisto a uklizeno. Chutné a rozmanité

LII. ročník

obědy a v družině jsou skvělé vychovatelky, jenž mají pro naše
děti pochopení, otevřenou náruč i srdce.
Jsem nadšená, že má dcera může navštěvovat ZŠ Podivín
s tak úžasným personálem.
Velmi za vše děkuji a přeji Vám spoustu spokojených rodičů.
S přáním hezkého dne Vyroubalová Hana

Lyžařský výcvikový kurz 2022
Po roční pauze (pandemie) v termínu 12. 02. 2022 – 19. 02. 2022 opět žáci
7. a 9. ročníku vyjeli na lyžařský výcvikový
kurz. Poprvé jsme nejeli na naši oblíbenou chalupu v Těchoníně – Celné, ale na
horskou chatu v Hynčicích pod Sušinou.
I v letošním roce pod vedením lyžařských
instruktorů P. Čapkové, E. Vízdalové, D.
Březiny, S. Blanářové a M. Cagáška si žáci,
kteří poprvé „stáli“ na lyžích, osvojili zá-

Podivínský zpravodaj

klady lyžování a ti „zkušení“ se zdokonalovali ve smykové a carvingové technice
na svazích Kralického Sněžníku a na Červené vodě. Své lyžařské dovednosti pak
uplatnili v závodě ve slalomu a ve sjezdu.
O naše zdraví se starala zdravotnice S. Blanářová.
Chtěl bych poděkovat instruktorům za
skvěle odvedenou práci. Dále bych chtěl
poděkovat sponzorům: Alexandru Čap-

kovi, Kovomat Podivín manželům Lucie
a Petra Varmužových, Luu Style paní Lucie
Suské, Město Podivín, Micro Trading s.r.o.,
Ovoce a zelenina paní Stanislava Opluštilová, Pavlíně Čapkové a Palu Hoďovi.
Věřím, že všichni si LVK užili i přes nepříznivé podmínky počasí a výpadek elektrického proudu a odvezli si hodně zážitků
a budou vzpomínat na tento kurz.
Miroslav Cagášek
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VIDA Brno
Také páťáci byli 24. února ve VIDA
centru v Brně. Mimo jiné v místním Divadle vědy navštívili science show v délce
30 minut pod názvem Poměř sílu.
Viděli pokusy, které se řídí Newtonovými pohybovými zákony. Páťáci odhadovali, co se stane s balancujícím vajíč-

kem nad sklenicí vody, kterým směrem
se pohybuje balónek naplněný vodíkem, když se s ním rozjedeme v autě,
viděli, jak se plachetnice rozhýbe, když
foukáme do plachet a jiné zajímavé
úkazy.
Žáci tipovali pomocí mobilní ap-

Mysli na smysly
Ve čtvrtek 24. února jsme podnikli výlet do Vidy v Brně. Lektorky si pro nás připravily hodinový program Mysli na smysly.
Prozkoumali jsme přesnost vlastních smyslů na pěti různých stanovištích. Otestovali jsme si – hmat, sluch a zrak. Své výsledky
jsme následně porovnali se spolužáky a zjistili, jak se naše smysly

likace Kahoot, jak pokusy dopadnou,
a to i přesto, že neznali přesnou definici
Newtonových pohybových zákonů. Netrpělivě čekali, kdo získá nejvíce bodů.
Tato vědecká show se všem líbila, bylo
to pro ně velmi zajímavé i poučné.
Za 5.třídu Mgr. Anna Racková

liší a který je ten nejpřesnější. Dozvěděli jsme se i několik nových
a zajímavých informací – např. kolik váží náš mozek, jak dlouhá
je naše mícha a k čemu máme ucho. Na závěr jsme dostali plakát
o smyslech k dotvoření ve škole. Poté mohly děti v hale na 180
interaktivních exponátech objevovat, jak funguje svět kolem nich.
Mgr. J. Kolaříková

Karneval v 1. třídách
Blíží se konec února a toto období se nese ve znamení masopustu, karnevalů a zábav v maskách. Nenechali jsme si to ujít
ani v 1. třídě a ve čtvrtek 24. 2. 2022 jsme si užili krásné dopoledne. Děti se na karneval moc těšily a někteří si masky připravovali
dlouho dopředu.
Před karnevalem jsme si s dětmi pověděli, jak se masopust
slavil dříve, podívali jsme se na masopustní díl Chaloupky na vršku a nechybělo ani masopustní tvoření, kdy děti s velkou chutí
vyráběly masopustní jitrnici.
Ráno se děti převlékly do svých masek. Samozřejmě, že byli
všichni nedočkaví a zvědaví, v jakých maskách se objeví paní učitelky a ty se nenechaly zahanbit. V tělocvičně bylo pro děti připraveno několik zábavných her a stanovišť – skákání v pytli, prolézací
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tunely, slalom s pingpongovým míčkem nebo míření na dřevěné
klauny. Děti se všem ve svých maskách krátce představily, viděli
jsme princezny, víly, policistu, paní doktorku, kočky, myšku, ježečka, zebru, fotbalisty, Harryho Pottera, Hermionu a další, také jsme
si zahráli hru MASO - PUST, zatančili si MACARENU a JEDE, JEDE
MAŠINKA, nechyběla všudypřítomná diskotéková hudba a karnevalové rejdění.
Na konec karnevalu si prvňáčci za své masky a nadšení zasloužili sladkou odměnu. Za drobnosti pro děti děkujeme paní Pavlíně
Čapkové.
Mgr. Olga Škrobáková,
Mgr. Kristýna Řezáčová

Naše
družina

Podivínský zpravodaj
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YMCA SKAUT
Tříkrálová sbírka v roce 2022
Tento rok jsme mohli po roční pauze, kdy byla jen online
koleda a jedna kasička na radnici, vyrazit koledovat do ulic
a potkat se s vámi v otevřených dveřích. To bylo důležité, neboť
venku bylo chladno.
Sbírka probíhá v celé České republice, pořádá ji Charita Česká
republika. Většina vykoledovaných prostředků se vrací k oblastním
charitám, které v regionu koledování organizují (u nás Oblastní charita
Břeclav), pro pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Navštívíte-li webovou adresu www.breclav.charita.cz, dozvíte se to podrobněji.
Navzdory složitému roku 21 (i 20) se díky vám všem podařilo v Podivíně nashromáždit rekordních 117 150 Kč. Děkuji, že pomáháte. Děkuji
skautkám a skautům, že uvádí v praxi naše skautské ideály.
Mějte a mějme se rádi.
Za Táborový oheň Podivín Radim Ráďa Holub

Tříkrálová sbírka - soupis obcí - Oblastní charita Břeclav
Bavory
22 365 Kč
Boleradice
48 447 Kč
Bořetice
87 971 Kč
Borkovany
35 750 Kč
Břeclav
139 055 Kč
Březí
53 752 Kč
Brod nad Dyjí
20 321 Kč
Brumovice
41 548 Kč
Cvrčovice
19 978 Kč
Diváky
23 744 Kč
Dobré Pole
12 000 Kč
Dolní Dunajovice 65 329 Kč
Dolní Věstonice
0 Kč
Drnholec
54 209 Kč
Hlohovec
86 000 Kč
Horní Bojanovice 22 574 Kč
Horní Věstonice
15 117 Kč
Hrušky
21 026 Kč
Hustopeče
52 306 Kč
Podivínský zpravodaj

Ivaň
43 441 Kč
Jevišovka
6 113 Kč
Kašnice
11 302 Kč
Klentnice
3 363 Kč
Klobouky u Brna 75 126 Kč
Kobylí
106 294 Kč
Kostice
16 733 Kč
Křepice
72 000 Kč
Krumvíř
44 718 Kč
Kurdějov
23 957 Kč
Ladná
51 376 Kč
Lanžhot
50 794 Kč
Lednice
33 850 Kč
Mikulov
31 564 Kč
Milovice
18 099 Kč
Moravská Nová 128 942 Kč
Ves
Moravský Žižkov 39 203 Kč
Morkůvky
17 770 Kč

Nejdek
Němčičky
Nikolčice
Nové Mlýny
Novosedly
Nový Přerov
Pasohlávky
Pavlov
Perná
Podivín
Pohořelice
Popice
Pouzdřany
Přibice
Přítluky
Rakvice
Šakvice
Sedlec
Šitbořice

6 642 Kč
27 809 Kč
30 340 Kč
7 370 Kč
17 135 Kč
13 663 Kč
27 557 Kč
21 977 Kč
19 735 Kč
117 150 Kč
25 837 Kč
66 384 Kč
7 329 Kč
42 855 Kč
18 214 Kč
9 408 Kč
15 302 Kč
27 699 Kč
146 115 Kč

Starovice
27 359 Kč
Starovičky
22 104 Kč
Strachotín
4 089 Kč
Tvrdonice
96 917 Kč
Týnec
38 969 Kč
Uherčice
71 525 Kč
Valtice
100 251 Kč
Velké Bílovice
192 023 Kč
Velké Hostěrádky 23 312 Kč
Velké Němčice
40 880 Kč
Velké Pavlovice
57 173 Kč
Vlasatice
26 161 Kč
Vranovice
89 125 Kč
Vrbice
72 421 Kč
Zaječí
4 786 Kč
CELKEM kasičky
3 111 753
Kč
CELKEM online
48 122 Kč
koleda
19
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Lednové dobrodružství
V sobotu 29. ledna jsme se v nepříliš
hojném počtu vydali na lednové dobrodružství. V pozdních ranních hodinách
jsme autobusem vyjeli na cestu do nedalekých Valtic. Po příjezdu se starší skauti
chopili map a buzol a vykročili jsme směrem k Lednici.
První zastávkou na naší cestě byla
památka Randez-vous, kde jsme se na
chvilku posadili, občerstvili se a pokračovali dál. Po pár kilometrech nás čekala

20

další pauza, tentokrát u kaple sv. Huberta v Bořím lese, kde jsme si odpočinuli,
poobědvali a zahráli si hru. Souboj mezi
dvěma družstvy byl velmi napínavý. A to
až natolik, že zaujal kolemjdoucího pána,
který se posadil na pařez opodál a s úžasem nás chvíli pozoroval. Po necelých
dvou hodinách jsme za začínajícího deště
pokračovali ke Třem Gráciím, kam jsme
dorazili už poněkud zmoklí, ale i přesto
s úsměvem na tváři. Cestou dál nás pro-

vázelo čím dál více deštivé počasí, a tak
jsme se před Lednicí zastavili v areálu
s přístřeškem, kde jsme se chvíli schovali
a využili zbývající čas na improvizovanou
překážkovou dráhu, která nás všechny
bavila a hlavně zahřála.
Poté jsme zamířili směrem k autobusu a odjeli domů, kde jsme se na zastávce
rozloučili.
za Táborový oheň
Klára Vodník Lukešová
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Nové Velikonoce
Drazí přátelé, prožíváme neustálou dimenzi času, ve které se opět přiblížily velikonoční svátky, které, jak doufáme, prožijeme v míru, klidu a pokoji. Moc si to přejeme, zvláště v této náročné a těžké době.
Jsme pyšní, že věříme v život, který je ztělesněním Někoho. Život, který přemohl smrt, i když víme, že většina společnosti věří ve smrt a v její
nevratný triumf, který má sílu proměnit něco tak krásného, jako je život
sám, v nic, v neexistenci, v naprostý zánik.
Svou vírou však vnímáme život jako poctu a obdarování. Někdo nám
dává o sobě vědět, jako o nekonečném zdroji života. Ten si můžeme představit skrze kapku vody, která vzešla z oceánu a zase se jen do něj vrací po
náročné pouti a proměně, kterou musela vykonat, aby se s tím nekonečným oceánem opět mohla spojit a tvořit s ním jednotu.
Život má tedy svůj svátek, ne jen ten, který se na jaře probouzí, ale především ten, který je hmatatelný, který je v nás a který skrze bohočlověka
přemohl smrt. V této oslavě vnímáme obrovskou naději, že jsme životem
pozváni k velkým hodnotám jistot a krásám nekonečným. Jen chvíli se
o nás bude pokoušet smrt, ale i v každém z nás bude přemožena. Tedy
oslava Velikonoc stojí za to, slaví tu největší hodnotu. Nic většího než Život
neexistuje.
Naše přítomná existence lze přirovnat k otroctví. Je toho dost, co musíme a bez čeho se neobejdeme. Do tohoto otroctví jsme upadli svou vinou,
vinou člověka. Jak podobná je dnešní doba i v tom, co dovede zavinit jeden
člověk. Všichni jeho vinou pak musí trpět. Kdo to vrátí zpět? Najde se někdo
takový? Opět potřebujeme zachránce, kdo všechno zvrátí zpět, do bodu,
který přináší jistoty, radost a štěstí. Kéž bychom zažili Nové Velikonoce.
P. Slavomír Bedřich, farnost Podivín a Rakvice

Podivínský zpravodaj
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Naše krásné Šutráky – brigáda 2022
MRS PS Podivín má celkem 429 členů,
z toho pouze pár desítek rybářů každoročně přiloží ruku k dílu k očistě vod. Brigády
neodmyslitelně patří k činnosti rybářského spolku. Za odvedenou práci nabízí PS
Podivín finanční vypořádání. Kdo brigády
odpracuje, může získat bezplatnou mimopstruhovou povolenku. Venkovní práce - čištění břehů od rákosů, ořezy stromů
a náletových křovin, hrabání a pálení, to
je všechno pohyb, který je prospěšný pro
tělo i mysl, navíc s dobrou věcí a péčí o přírodu. Zimní brigáda na Šutráku se letos
konala po 4 únorové soboty. Počasí bylo
objednané, rána byla slunná s modrou
oblohou. Snad jedinou překážkou byl silný
vítr, který plíce povzbudil a čerstvý vzduch,
nasycený vůní z borovic, práci ovlivnil. Výsledek brigád je znát…
Děkuji z celého srdce za tu hrstku nadšenců, kterým nejsou naše lovné vody lhostejné.
Všichni víme, že cílem rybářů je zlepšení podmínek na Šutráku. Břehy enormně zarůstají rákosem a náletovými křo-
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vinami a voda není vhodná ke koupání.
Z toho důvodu byly ze strany rybářů za
spolupráce města Podivín učiněny první
kroky směřující k vyčištění vodní plochy.
Doporučuji přečíst si na našich stránkách
www.rybaripodivin.cz dostupné dokumenty, které obsahují výslednou analýzu
Monitoringu od firmy ENKI a Předběžné
zhodnocení současného přírodního stavu lokality, rámcového návrhu revitali-

začního opatření, které vypracoval RNDr.
Lukáš Merta, Ph.D..
Naší snahou je získat dotace z Ministerstva zemědělství s programem na odbahnění a celkovou revitalizaci lokality.
Doufejme, že se záměr podaří a budeme
si moci „přírodně“ zaplavat v našich krásných Šutrákách.
Petrův zdar
Helena Macánová
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Začal nám myslivecký rok …
Nový myslivecký rok pro nás začal
smutnou událostí. Naše řady opustil a do
mysliveckého nebe se odebral pan Milan
Doležal, rodák z Podivína, žijící v Hruškách.
Do poslední chvíle se podílel na všech našich akcích a vždy rozdával dobrou náladu.
Poslední poctu jsme mu složili smuteční
salvou na naší myslivně. Čest jeho památce.
Zimní měsíce a část jara je pro nás povinností zabezpečit dostatečný přísun potravy pro zvěř v revíru. Pravidelně zavážíme na pokyn hospodáře obiloviny a seno
do revíru a odměnou je nám zdravá a vyvinutá zvěř v honitbě, bohužel moc nemilovaná zemědělci, protože jim ničí zdroj obživy - úrodu. Nyní se nacházíme v období,
kdy srnce začínají zdobit narůstající nové
parůžky. Zejména v době parožení je nutno zajistit dostupnost minerálních látek,
tzv. lizy, které máme rozmístěné v honitbě. Zvěř potřebuje minerální látky po celý

Poslední
P
l d í pocta
t panu M
M. D
Doležalovi
l ž l i

kalendářní rok. V březnu je mineralizace
paroží nejsilnějších srnců dokončena a lýčí
vysychá a srnci se ho zbavují vytloukáním.
Odstřel srnců obecných je povolen od
1. května.
Začátek jara je ideální dobou pro získání představy o skutečném počtu zvěře
v honitbě, jejím zdravotním stavu a četnosti. Dne 26. února jsme provedli sčítání
zvěře v reviru, hospodář souhrnné hlášení
předá nadřízenému orgánu, který na základě tohoto vydá plán odstřelu zvěře pro
rok 2022.
V lokalitě Hrubé pole nám městský
úřad pronajal pole, kde v rámci podpory
biodiverzity chceme narušit rozsáhlé plochy orné půdy pravidelně oseté kukuřicí
a obilovinami. Zakoupili jsme doporučené
stromky /část již loni zasadil MÚ / a v březnu provedeme výsadbu. Dále jsme zakoupili vhodnou travní směs a tuto zde zasadíme. Stromy tvoří v krajině trvalé prvky

zelené infrastruktury, jejich význam narůstá zejména pokud rostou ve volné krajině.
Za MS Podivín
Jiří Hollý

P
Poslední
l d í pocta
t panu M
M. D
Doležalovi
l ž l i

autor: M. Vighová
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Sokolské závody
Poslední únorovou sobotu se děti ze Sokola Podivín zúčastnily župních závodů ve šplhu a plavání v Bzenci. Celkem závodila padesátka dětí z různých sokolských jednot. Podivín měl
pěkné zastoupení – 9 členů Sokola a 3 hosté (sourozenci), a tak
se to při společném nástupu pěkně žlutilo podivínskými tričky.
Nejdříve přišly na řadu závody ve šplhu na tyči. Podle věku
děti šplhaly do výšek dvou, tří nebo čtyři a půl metru. I přes počáteční nezdary, kdy některým dětem tyče klouzaly, se nakonec
všem podařilo domáchnout na stanovenou značku. Dokonce se
šplhu zúčastnily i dvě naše předškolačky a oběma se podařilo
zdolat jejich cíl.

Podivínský zpravodaj

Po šplhu následovaly závody v plavání. Nejmenší děti mohly
závodit i s vestou nebo rukávky, a tak se všem závodníkům podařilo doplavat do cíle. Po plaveckých závodech zbyl i čas, aby si děti
mohly v bazénu dohromady zařádit. Při vyhlašování výsledků se
podivínští mohli radovat z krásných úspěchů – celkem 6 medailí ve šplhu a 8 medailí v plavání. A některým utekla medaile jen
o fous, protože máme i několik čtvrtých míst. Všem závodníkům
gratulujeme k úspěchu a můžete s námi držet dětem palce do
příštích závodů – zálesáckých v dubnu a atletických v květnu.
Martina Robošová, Sokol Podivín
Foto: Martin Vajbar
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