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KROJOVANÉ HODY A HODKY 2017
Podivínská krojovaná chasa, stárci a stárky si Vás dovolují pozvat
na tradiční krojované hody hodky, které se uskuteční ve dnech
1. - 2. 7. 2017 a 8. 7. 2017.
1. STÁRKOVSKÝ PÁR: Barbora Zezulová a Jakub Zezula
2. STÁRKOVSKÝ PÁR: Eva Kosová a Marek Huňa
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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XV. ze dne 28.2. 2017
Zastupitelstvo města na svém zasedání
projednalo a schválilo následující body:
1. vzalo na vědomí zprávu starosty města
ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva
města č. XIV. ze dne 15.12. 2016
2. provedlo kontrolu rozpočtového opatření č. 10 k rozpočtu města na rok 2016
a toto rozpočtové opatření vzalo na vědomí bez výhrad
3. zamítlo nabídku prodeje id.1/2 pozemku p.č. 2983/8 a id. 1/2 pozemku p.č.
2985/4 vše v k.ú. Podivín s tím, že rozjednáníím
hodlo pověřitt starostu města jednáním
o výši kupní ceny.
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6. rozhodlo prodat pozemky p.č. 1521/12
- ostatní plocha, jiná plocha, p.č.
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plánem č. 1859-2/2016 z původního
pozemku p.č. 1521/13 v k.ú. Podivín
těmto kupujícím: Petr Švec, …., RČ:
…….., Pavel Sicha, …….., RČ: ……., Helena Steinbacherová, ……, RČ: ….., Bronislav Krška, ………., RČ: …….. za těchto podmínek : prodejní cena pozemků
činí Kč 150,-/m2 vč. DPH. Kupující dále
uhradí náklady spojené se zajištěním
vkladu do katastru nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí
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do 28.03. 2017 do 12:00 hodin.
8. zamítlo žádost o prodej části pozemku
p.č. 1223 v k.ú. Podivín č.j. 2189/2016.
9. rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 2824/174 – trvalý travní porost o výměře 29.112 m2 v k.ú. Podivín
za těchto podmínek: prodejní cena Kč
6,-/m2, kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovité věci do
jeho vlastnictví. Podmínkou prodeje
je ekologický záměr využití pozemku,
jímž je myšleno zachování přírodě blízkého ekosystému (přírodního prostředí), případně zlepšování podmínek pro
výskyt a rozmnožování volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin.

Vyloučeno je využívání pozemku jako
orné půdy. Město Podivín si smluvně
vyhrazuje právo předkupního prodeje
v případě nedodržení podmínek ekologického záměru využití pozemku.
Písemné žádosti budou přijímány do
28.03. 2017 do 12:00 hodin.
10. zrušilo rámcovou plánovací smlouvu
o poskytnutí příspěvku na technickou
infrastrukturu města, schválenou usnesením zastupitelstva města Podivína č.
IX– 175 – 12 ze dne 08.03. 2012 s účinností k 28.02. 2017.
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Podivín. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou o
oba převodci (každý
z převodu své nem
nemovité věci) a jsou
povinni podat daňové přiznání k dani
z nabytí nemovitých věcí každý samostatně a daň zaplatit.
13. schválilo podání žádosti o bezúplatný
převod pozemku p.č. 58/5 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře
98 m2, p.č. 58/8 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 84 m2, p.č. 58/12
– ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 119 m2, p.č. 58/13 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 250 m2, p.č. 58/14 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 125 m2,
p.č. 58/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 135 m2 a p.č. 58/16
– ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 256 m2 vše v k.ú. Podivín.
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14. schválilo Strategický plán rozvoje města Podivína 2017 – 2027.
15. v souladu s ustanovením. 6 odst. 5
písm. a) a v souladu ustanovením § 55
odst. 2 za použití ustanovení § 47 odst.
1 zákona č 183/2006 Sb., o územním
plánováni a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisu (dále jen „stavební zákon“), rozhodlo o pořízení Změny
č. 1 Územního plánu Podivín. Město
Podivín požádá o pořízení Změny č. 1
Územního plánu Podivín Městský úřad
Břeclav, odbor rozvoje a správy, oddělení úřad územního plánování. Zastupitelstvo města Podivín schvaluje pro
spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č. 1 Územního plánu Podivín určeného zastupitele Ing. Průdka
Petra nar. dne 28.3.1964, trvale bytem
Husova 604/16, 691 45 Podivín.
Zastupitelstvo města Podivín se zavazuje pořídit vyhotovení Změny č. 1
Územního plánu Podivín zahrnující
právní stav.
16. projednalo a schválilo zahájení akce:
„Volnočasové centrum Spolkový dům
Podivín“.
17. vzalo na vědomí zprávu starosty města
ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva
města č. XV. ze dne 28.02. 2017.
18. provedlo kontrolu rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu města na rok 2017
a toto rozpočtové opatření vzalo na vědomí bez výhrad.
19. schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč
43.000,- pro Svaz tělesně postižených
v České republice z.s. místní organizace
Podivín, se sídlem: Palackého 389/26,
691 45 Podivín, IČ:75085968 zastoupený Marií Ondrákovou, předsedou
místní organizace. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Podivín č. 1/2017 s organizací Svaz tělesně postižených v České republice
z.s. místní organizace Podivín, se sídlem: Palackého 389/26, 691 45 Podivín,
IČ:75085968 zastoupený Marií Ondrákovou, předsedou místní organizace
ve věci poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu města Podivína za účelem
úhrady provozních nákladů příjemce.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
20. schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč
4.000,- pro Malovaný kraj, z.s., se sídlem
17. Listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav,
IČ:27010511, zastoupený PhDr. Evou
Kovaříkovou, předsedou. Zastupitel-
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stvo města schválilo Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 2/2017 s organizací Malovaný kraj, z.s., se sídlem
17. Listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav,
IČ:27010511, zastoupený PhDr. Evou
Kovaříkovou, předsedou ve věci poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína za účelem úhrady
nákladů spojených s vydáváním časopisu Malovaný kraj. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
21. schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč
60.000,- pro MS Podivín, z.s., se sídlem
Pod Branou 927/24, 691 45 Podivín, IČ:
48455164, zastoupené Mgr. Ladislavem Richterem, předsedou výboru, Bc.
Ivanem Radkem, mysliveckým hospodářem. Zastupitelstvo města schválilo
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Města Podivín č.
3/2017 s organizací MS Podivín, z.s.,
se sídlem Pod Branou 927/24, 691 45
Podivín, IČ: 48455164, zastoupenou
Mgr. Ladislavem Richterem, předsedou
výboru, Bc. Ivanem Radkem, mysliveckým hospodářem ve věci poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu města
Podivína za účelem úhrady provozních
nákladů příjemce, úhrady nákladů spojených s konáním akce „Pytlácká noc“,
opravou parkoviště a příjezdové cesty,
úpravou pronajatého pozemku u myslivny. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.
22. schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč
720.000,- pro Tělovýchovná jednota
Slavoj Podivín z.s., se sídlem U Stadionu 982/6, 691 45 Podivín, IČ: 42324211,
zastoupená Bronislavem Krškou, předsedou výboru spolku, Pavlem Kavanem, členem výboru spolku. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 4/2017 s organizací
Tělovýchovná jednota Slavoj Podivín
z.s., se sídlem U Stadionu 982/6, 691
45 Podivín, IČ: 42324211, zastoupená
Bronislavem Krškou, předsedou výboru spolku, Pavlem Kavanem, členem
výboru spolku ve věci poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města
Podivína za účelem úhrady provozních
nákladů příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
23. schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč
43.000,- pro YMCA T.S., se sídlem: Na
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Řádku 307/21, 690 02 Břeclav, IČ: 265
32 859, zastoupenou Radimem Holubem, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Podivín č. 5/2017 s organizací YMCA
T.S., se sídlem: Na Řádku 307/21, 690
02 Břeclav, IČ: 265 32 859, zastoupenou Radimem Holubem, předsedou
ve věci poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu města Podivína za účelem
úhrady provozních nákladů příjemce.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
24. schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč
8.000,- pro Jana Petříka, bytem: Štefánikova 64/43, 691 45 Podivín, RČ:
710725/4077. Zastupitelstvo města
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 6/2017 s Janem Petříkem, bytem:
……. ve věci poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu města Podivína za
účelem úhrady části nákladů na uspořádání kulturní akce – koncert čtyř hudebních punk–rockových skupin. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy.
25. schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč
137.000,- pro Římskokatolickou farnost
Podivín, se sídlem: Komenského 193/3,
691 45 Podivín, IČ: 64520943, zastoupenou Mgr. Slavomírem Bedřichem,
farářem. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín
č. 7/2017 s Římskokatolickou farností
Podivín, se sídlem: Komenského 193/3,
691 45 Podivín, IČ: 64520943, zastoupenou Mgr. Slavomírem Bedřichem,
farářem ve věci poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu města Podivína za
účelem úhrady nákladů na generální opravu sakristie v kostele sv. Petra
a Pavla a na vypracování projektové
dokumentace na opravu kaple „Cyrilky“. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
26. schválilo poskytnutí dotace ve výši
Kč 115.000,- pro Tělocvičnou jednotu
Sokol Podivín, se sídlem: Palackého
386/7, 691 45 Podivín, IČ: 00531367,
zastoupenou Miroslavem Ustohalem, starostou, Jiřím Osičkou, jednatelem. Zastupitelstvo města schválilo
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Města Podivín č.
8/2017 s organizací Tělocvičná jednota Sokol Podivín, se sídlem: Palackého
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386/7, 691 45 Podivín, IČ: 00531367,
zastoupená Miroslavem Ustohalem,
starostou, Jiřím Osičkou, jednatelem
ve věci poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu města Podivína za účelem
úhrady provozních nákladů příjemce.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
27. schválilo poskytnutí dotace ve výši
Kč 46.000,- pro Postoj, z.s., se sídlem:
Palackého 389/26, 691 45 Podivín, IČ:
01466712, zastoupenou Mgr., MgA.
Darinou Herákovou, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 9/2017 s organizací Postoj, z.s., se sídlem: Palackého
389/26, 691 45 Podivín, IČ: 01466712,
zastoupenou Mgr., MgA. Darinou Herákovou, předsedou ve věci poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu města
Podivína za účelem úhrady provozních
nákladů příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
28. schválilo poskytnutí dotace ve výši
Kč 33.000,- pro Dětský folklórní soubor Voděnka, z.s., se sídlem: Děvínská
942/1, 691 45 Podivín, IČ: 03780554,
zastoupený Mgr. Petrou Kosovou,
předsedou. Zastupitelstvo města
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 10/2017 s organizací Dětský
folklórní soubor Voděnka, z.s., se sídlem: Děvínská 942/1, 691 45 Podivín,
IČ: 03780554, zastoupený Mgr. Petrou
Kosovou, předsedou ve věci poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města
Podivína za účelem úhrady provozních
nákladů příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
29. schválilo poskytnutí dotace ve výši
Kč 5.000,- pro Jana Viskota, bytem:
Rybáře 149/24, 691 45 Podivín, RČ:
951216/4431. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Podivín č. 11/2017 s Janem Viskotem,
bytem: ….. ve věci poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína
za účelem úhrady nákladů spojených
s účastí na Juniorském mistrovství
světa v plachtění. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
30. schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč
288.000,- pro Moravský rybářský svaz,
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z.s. pobočný spolek Podivín, se sídlem:
Pod Branou 928/15, 691 45 Podivín,
IČ: 00546968, zastoupený Petrem Švecem, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Podivín č. 12/2017 s organizací Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek
Podivín, se sídlem: Pod Branou 928/15,
691 45 Podivín, IČ: 00546968, zastoupený Petrem Švecem, předsedou ve
věci poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu města Podivína za účelem
úhrady na činnost rybářského kroužku,
úhrady nákladů spojených s oslavou
300letého založení rybářského cechu.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
31. schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč
43.000,- pro Spolek Chasa Podivín, se
sídlem: Rybáře 906/9, 691 45 Podivín,
IČ: 22876235, zastoupený Jakubem Zezulou, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Podivín č. 13/2017 s organizací Spolek
Chasa Podivín, se sídlem: Rybáře 906/9,
691 45 Podivín, IČ: 22876235, zastoupený Jakubem Zezulou, předsedou
ve věci poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu města Podivína za účelem
úhrady provozních nákladů příjemce.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
32. schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč
43.000,- pro BILICULUM, z.ú., se sídlem: Rybáře 561/1, 692 01 Mikulov, IČ:
26641046, zastoupený Petrem Maláskem, ředitelem. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Podivín č. 14/2017 s organizací BILICULUM, z.ú., se sídlem: Rybáře 561/1,
692 01 Mikulov, IČ: 26641046, zastoupenou Petrem Maláskem, ředitelem
ve věci poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu města Podivína za účelem
úhrady nákladů spojených s dopravou
klientů do Denního stacionáře Mikulov
(nafta, pravidelná údržba a opravy svozových vozidel). Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
33. schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč
2.000,- pro Ing. Lenku Žůrkovou, bytem: Růžová 324/23, 691 46 Ladná, RČ:
855902/4485. Zastupitelstvo města
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Po-
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divín č. 15/2017 s Ing. Lenku Žůrkovou,
bytem: ……… ve věci poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína za účelem úhrady nákladů spojených s účastí Anny Kouřilové z Podivína s Tanečním studiem N.C.O.D. na
finále světového šampionátu „World
dance masters 2017“ v Chorvatsku. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy.
34. schválilo poskytnutí dotace ve výši
Kč 17.000,- pro Petra Petráše, bytem:
1.máje 791/7, 691 45 Podivín, RČ:
841028/4069. Zastupitelstvo města
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 16/2017 s Petrem Petrášem,
bytem: ……….. ve věci poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu města
Podivína za účelem úhrady nákladů
spojených s účastí na závodech v silovém trojboji: PRO RAW BIG DOGS
2 – FRANKSTON Austrália 15.10.2017
a mistrovství Evropy EUROPEAN
CHAMPIONSHIP 2017 v Polsku 25.6.1.7.2017. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
35. rozhodlo prodat pozemek p.č. 1051
– zahrada o výměře 459 m2 v k.ú. Podivín do společného jmění manželů
Petře Důbravové Flachbartové, bytem
….. a Martinu Důbravovi, bytem ……..
Prodejní cena pozemku činí 508,20
Kč/ m2 vč. DPH. Kupující dále uhradí
náklady spojené se zajištěním vkladu
do katastru nemovitostí. Poplatníkem
daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Zastupitelstvo města schválilo
kupní smlouvu na prodej pozemku
1051 – zahrada o výměře 459 m2 v k.ú.
Podivín s Petrou Důbravovou Flachbartovou, bytem …….. a Martinem
Důbravou, bytem …… Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
36. rozhodlo prodat pozemek p.č.
2824/174 – trvalý travní porost o výměře 29.112 m2 v k.ú. Podivín Bc. Karlu Hrubému, bytem ……… za těchto
podmínek: prodejní cena Kč 6,-/m2,
kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do jeho
vlastnictví. Podmínkou prodeje je ekologický záměr využití pozemku, jímž je
myšleno zachování přírodě blízkého
ekosystému (přírodního prostředí),
případně zlepšování podmínek pro
výskyt a rozmnožování volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin.
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Vyloučeno je využívání pozemku jako
orné půdy. Město Podivín si smluvně
vyhrazuje právo předkupního prodeje
v případě nedodržení podmínek ekologického záměru využití pozemku.
Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na prodej pozemku p.č.
2824/174 – trvalý travní porost o výměře 29.112 m2 v k.ú. Podivín s Bc. Karlem Hrubým, bytem ……….. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
37. vzalo na vědomí, že v termínu zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č.
1780/15 v k.ú. Podivín nebyla přijata
žádná žádost o prodej tohoto pozemku.
38. schválilo směnnou smlouvu s organizací Tělovýchovná jednota Slavoj Podivín,
z.s., U Stadionu 982/6, 691 45 Podivín,
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IČ: 42324211 zastoupenou Bronislavem Krškou, předsedou a Pavlem Kavanem, členem výboru. Směna pozemků ve vlastnictví Města Podivín v k.ú.
Podivín: p.č. 1589/7 – ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha o výměře 4180 m2, který byl nově vytvořen na
základě geometrického plánu č. 18991/2017, který vyhotovila Ing. Markéta
Berková, První zeměměřická a.s., Sokolská 474/4, 691 45 Podivín z pozemku
p.č. 1589/7, za pozemek ve vlastnictví
Tělovýchovné jednoty Slavoj Podivín
z.s. v k.ú. Podivín: p.č. 1589/9 – ostatní
plocha, sportoviště a rekreační plocha
o výměře 4341 m2, který byl nově vytvořen na základě geometrického plánu č. 1899-1/2017, který vyhotovila Ing.
Markéta Berková, První zeměměřická

XLVII. ročník

a.s., Sokolská 474/4, 691 45 Podivín
z pozemku p.č. 1589/1 v k.ú. Podivín.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy.
39. zveřejňuje záměr prodeje pozemku
p.č. 1055/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 v k.ú. Podivín.
Prodejní cena Kč 150,-/m2 vč. DPH. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovité věci do jeho
vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány do 26.05.2017 do 12:00 hodin.
40. zveřejňuje záměr prodeje pozemku p.č.
631 – vinice o výměře 83 m2 v k.ú. Podivín. Prodejní cena Kč 150,-/m2 vč. DPH.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do jeho
vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány do 26.05.2017 do 12:00 hodin.

Podzimní číslo Podivínského zpravodaje vyjde 20. 10. 2017.
Uzávěrka příspěvků bude 22. 9. 2017. Na příspěvky zaslané po termínu uzávěrky nemusí být brán zřetel.
Příspěvky zasílejte na emailovou adresu zpravodaj@podivin.cz (fotografie a pozvánky na akce zasílejte
samostatně v příloze).
redakční rada

Podivínský zpravodaj
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Historický spolek

Investice 2017

Jak jste si zcela určitě všimli, tak téměř rok volalo
město po kronikáři. Přes počáteční neúspěch se konečně
objevil zájemce ženského rodu, který má trochu strach,
že jeho nevýhodou je tzv. náplava. Takže konečně došlo
na přetřes, zda by nebylo vhodné zřídit nějakou formu
historického spolku, který by byl nápomocen při tvorbě nejenom kroniky, ale i při shromažďování informací
a artefaktů, které byly a jsou spojeny s naším městem.
Myšlenka je to Zdenkova, tedy Hasilíkova, a uvidí se, zda
a kolik bude zájemců o tuto činnost.
Prosím tedy všechny, kteří by se chtěli v této oblasti angažovat, ať mne jakýmkoliv způsobem kontaktují.
602 890 803 je telefon, starosta@podivin.cz je e-mail. A
na úřadě jsem téměř furt.
Slávek Machovský

V březnovém zpravodaji vyšla
informace o plánovaných akcích
na tento rok.
V okamžiku, kdy budete v ruce
držet tento zpravodaj, bude známo, které investice a zda vůbec
proběhnou. Na pracovním zasedání zastupitelstva města se rozhodne, zda město půjde do úvěru
na Starou radnici, který by činil cca
25 milionu korun, či zda se investiční činnost omezí tak, aby výše
úvěru nemusela být tak vysoká.
Případně abychom se úvěru vyhnuli úplně.

Co v každém případě proběhne,
bude:
- zahájení rekonstrukce Staré
radnice, tedy akce, kvůli které
se to všechno děje
- chodníky Poříčí, Rybáře, na něž
jsme požádali o dotaci, která bude /doufám/ přidělena
v červnu
- venkovní amfiteátr Spolkového domu
- tenisové kurty
Všechny ostatní akce budou
předmětem diskuse na červnovém
zasedání ZM.
Stanislav Machovský, starosta

Ordinace MUDr. Jany Kazinotové oznamuje rozšíření služeb
o nadstandardní vyšetření
Nově máme pro pacienty v ordinaci k dispozici EKG přístroj,
močový analyzátor a přístroj k analýze z kapilární krve. Z jedné
kapky krve z prstu provádíme vyšetření CRP (zánětlivý fakor),
INR (krevní srážlivost) a glykovaný hemoglobin (diabetici).
Těšíme se na vás v nově zrenovovaných prostorách bývalé
ordinace MUDr. Němcové na adrese:
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Palackého 38, Podivín.
Ordinační doba: Po 7-13 ÚT 11-18 ST 7-13 ČT 7-13 PÁ 7-12
Každý den máme vyhrazenou dobu pro objednané pacienty.
Objednání je možné telefonicky v ordinační době na tel. 799 517 357
Více info na www.ordinacepodivin.cz
Stále registrujeme nové pacienty.

Podivínský zpravodaj
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Vánoční strom
Město Podivín hledá vhodný vánoční strom, který během
adventu ozdobí Masarykovo náměstí v Podivíně. Žádáme, aby
se přihlásili majitelé pozemků, kteří by byli ochotni vhodný
strom na svém pozemku pro tento účel darovat městu, nebo

o podobném stromu ví. Vánoční strom by měl být 6 až 10 metrů vysoký, v dobrém stavu, který na místě posoudí pracovník
města. Výhodou je také dobrá dostupnost pro techniku, která
jej po pokácení nepoškozený naloží a převeze.

O deratizaci
V měsíci březnu se objevil na MěÚ anonymní „dopis“ s kritikou práce firmy, která pro Podivín zajišťuje celoplošnou deratizaci.
Protože jsem věc s firmou DERATEX Zlín řešil, považovala firma za vhodné se ke kritice vyjádřit. Uvádím doslovné znění tohoto
vyjádření.
Stanislav Machovský
Dovoluji si reagovat na anonymní dopis, týkající se deratizace Vašeho města.
1. Nástrahu, kterou provádíme deratizaci, používáme ve více jako 120 městech a obcích, kde provádíme plošné
deratizace. Nástrahy pro tento účel
dovážíme od výrobců z Itálie nebo
ze Slovenska. Od žádného našeho
zákazníka nemáme poznatek k neúčinnosti nástrahy.
2. Profesionální odborník, se kterým
konzultoval anonym naši nástrahu, pravděpodobně nemá ponětí
ani o názvu nástrahy, ani o výrobci
nástrahy. Nejedná se o žádný levný
šmejd, jde o standardní přípravek.
Jsou samozřejmě i jiné přípravky, jiných formulací, které jsou dvakrát
až třikrát dražší než nástraha granulovaná. Tyto nástrahy mají stejnou
účinnou látku, stejný účinek na hlodavce, ale zbytečně by prodražovaly
samotnou deratizaci.
3. Naše granulovaná nástraha je v obalu z PE, čímž se prodlužuje její trvanlivost. Obal chrání nástrahu proti znehodnocení vlhkem zeminy nebo ka-

nalizace. Pro hlodavce není obal z PE
žádnou překážkou. Jedná se o obal
a ne o žádné umělé plastické komponenty. Pokud to dotyčný konzultoval
s některým kolegou deratizérem, tak
jeho stanovisko považujeme za součást nekalého konkurenčního boje.
4. Pokud si anonymní stěžovatel koupil
sám nástrahy, tak si koupil nástrahu
se stejně účinnou látkou, pouze pod
nějakým jiným obchodním názvem.
5. Pokud si sám likvidoval hlodavce,
nemůže vědět, jak veliká to byla populace, protože potkan žije v koloniích. Proto se mohlo stát, že nástraha
nebyla použitá v dostatečném množství, stávající populace nebyla vyhubena celá a on měl dojem o neúčinnosti nástrahy.
6. Jsem přesvědčen, že stěžovatel nemá
ani ponětí o provádění deratizace
a snaží se anonymně lobovat pro někoho jiného s poukazováním na nekvalitní firmu, tj. naši firmu. Ve vašem
městě pracujeme již od roku 1995, tj.
22 let. Současná cena byla stanovena
v roce 2003. Tzn., že jako dlouhole-

tému a stálému klientovi jsme Vám
cenu již 14 let nezvyšovali a ani v současné době to nemáme v úmyslu.
7. Pisatel uvádí, že má zjištěno, že ty
obce, které se chovaly moudřeji, mají
minimální problém. Nevím, o které
obce jde, protože ve vašem okolí deratizace obcí a měst zabezpečujeme
my. Jmenovitě - Lednice, Velké Pavlovice, Kobylí, Moravská Nová Ves,
Lanžhot, Prušánky. Donedávna i Velké Bílovice, kde jsme tuto činnost přenechali deratizační firmě, která má
sídlo právě ve Velkých Bílovicích. Vaši
nejbližší sousedé plošnou deratizaci
neprovádí. Mám na mysli např. Hustopeče nebo Rakvice. Za celou dobu
naší činnosti ve vašem kraji a okrese
jsme se nesetkali se žádnou podstatnou připomínkou.
Podávám tuto informaci a jsem s pozdravem
DERATEX, spol. s r.o.
Staromlýnská 47 Zlín,
Příluky 760 01
Dr. Oldřich Bubrinka jednatel

Podivínská kronika
Rok 191
17 – pokračování (v
v doslov
vném přep
pisu)
Dne 13.června 1917 – tedy na prahu léta, překvapil zemědělské obyvatelstvo nevítaný host – mráz. Brambory
a kukuřice v nati již hodně vyrostlé, pomrzly v takové míře,
že mnozí lidé přímo plakali. Obava o zkázu sklizně se však
na štěstí nesplnila, právě toho roku urodilo se bramborů
a kukuřice nad očekávání velmi mnoho.
Zatím dospívala válečná moc ruská k úplnému rozvratu. Vůdce revolucionářů Lenin organizoval zvláštní sověty
(tj. samosprávná tělesa svobody z vojáků a dělníků) a horlil
proti válce. Nic nezpomohlo, že za ministra války byl povolán revolucionář Kerenský, propaganda Leninova nabývala
stále vrchu pro diktaturu proletariátu. Vzdor tomu vzchopili
se Rusové k ofensivě dne 1. července 1917 za velení genePodivínský zpravodaj

rálů Kornilova a Brusilova. V této bitvě byli Čechové poprvé
účastni boje proti Rakušanům a Němcům u Zborova jako
samostatná bitevní jednotka, která hrdinně čelila náporu
nepřítele, leč tato oběť byla již marná. Stav ruské armády
byl den ze dne horší a když dne 19. července 1917 zdvihla
se německá armáda k protiútoku, nedržely se ruské voje již
jako celek a jsouce prolomeny, vzdávaly se celé pluky, jiné
pak opouštěly zákopy a odhazovaly zbraně. Němci zajímali
bez boje celé armádní sbory ruské, vypudili Rusy z Haliče
a vnikli do Ruska právě v době, kdy Rumuni udatně se bránili němec.generálovi Mackensenovi na řece Seretu.
Balkánská fronta u města Bitolje nedoznala v roce 1917
v celkovém stavu žádnou změnu, výjma řadu opevnění
7
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a zřízení komunikací, což nasvědčovalo, že se na této frontě
něco důležitého připravuje.
Jinak se dařilo vojům anglickým v boji proti Turkům
v Asii. Porazili Turky na řece Eufratu, obsadili Bagdad, později Jerusalem a dokonce obsadili i před rokem kapitulovanou pevnost Kut-el-Amaru.
Veškeré tyto události na frontách nezmařily však důvěru českého lidu k lepšímu obratu, i když nouze o potraviny,
persekuce a nucené dodávky stále se opakovaly. Lid jako-by zvykl na strádání a snažil se zatajiti vše, po čem úřady
sáhaly ať se jednalo o potraviny a jiné nezbytné životní potřeby. Lhostejně přihlížel i k rekvisici zvonů, na něž v nouzi
o materiál k výrobě střeliva také došlo. U nás byly cestou
nařizovací odebrány tři největší zvony a ponechány jen dva
nejmenší, jimiž se zvonívá při pozdvihování a úmrtí. Snad

červen 2017

proto, aby lid v nedaleké době mohl zvoniti Rakousku „umíráčkem“?
Zvony byly na věži dne 22. května 1917 rozbity, po kusích dolů shozeny a odveženy. Jeden úlomek z největšího
zvonu byl uschován u obce na památku.
Úřady nespokojovaly se však jen rekvisicemi životních
potřeb a materiálu, k vedení války bylo třeba také mnoho
peněz a proto byla vyložena k upisování IV. a v druhém
půlroce V. válečná půjčka. Protože lid dobrovolně upisovací
akce se nesúčastnil, sáhly úřady k násilí a upisování válečných půjček jednoduše předepisovaly. Obcím, peněžním
ústavům, zámožnějším občanům a konečně osobám od vojenské služby osvobozeným byla výše úpisu válečné půjčky
předepsána. Že i v tomto případě se mnozí úpisům válečné
půjčky obratně vyhnuli, netřeba poznamenati.
-rm-

Stará radnice – historie a vývoj II
I když jsme v úvodní části historie
Staré radnice v březnovém Podivínském
zpravodaji skončili u její demolice, je
vhodné zmínit se o stavebních úpravách,
k nimž došlo ještě před ní.
V první polovině 40. let 19. století
bylo přestavováno i dvorní křídlo radnice,
kde byla obecní šatlava s bytem bachaře
a obecního pastýře. Bezprostředním důvodem k úpravám této části radnice byl
útěk vězně - mladého pacholka od koní
z Němčic na židlochovickém panství. V
archivu města se dochovaly návrhy liechtenštejnského zednického mistra Franze Schlepse z Valtic s datací 25.10.1841
a podivínského tesařského mistra Jana
Straškraby z 15.1.1842 s rozpočtem 1 501
zlatých. Rozpočet předložili také Conrad
Schenk a Bendmann(?). Není známo,
který projekt byl vybrán. Licitace o zakázku na provedení stavby byla vypsána
na sumu 1 448 zlatých a vyhlášena byla
na 22. února 1844. Na základě tohoto
řízení pak stavbu provedl stavitel Anton
Engelmann, majitel domu na Velké Nové
73 (dnešní Lidická ulice) v Brně. Ke 3. říjnu
1844 byla věznice připravena ke kolaudaci. Stavitel měl za své dílo ručit rok, ale
ještě v listopadu 1845 stále obec marně
upomínal o peníze.

Po již zmíněné demolici se úřad měl
nejprve přestěhovat do podnájmu v domě
č.p. 215 na rynku, nakonec však přesídlil do
č.p. 64 v Nové ulici /v podivínské kronice
k tomuto datu je uvedeno doslovně: „1846
Radní dům. Toho roku byl radní dům do
gruntu rozbořen, kancelář se přestěhoval
do Novej ulice na dům Václav Koditka z Bilovic“/. Ze staré stavby zůstaly stát některé
zdi a J. Poppelak byl 6. září 1847 přizván ke
komisionálnímu posouzení jejich případného využití v novostavbě. V dalších jednáních však už J. Poppelak nevystupuje.
Podle dochovaných písemností předložili
plány a rozpočty na novostavbu Vincenz
Supp z Bma (čtyři zmiňované plány se nedochovaly), Vincenc Špaček, c. k. cestmistr (který za ně žádal vyplatit 90 zl., rovněž
se nezachovaly) a Franz Kühn. Kühnův
projekt se zachoval v torzu, sestávajícím
z řezu, půdorysu krovu a nárysu průčelí
o osmi osách. Podle navrženého krovu
měla mít novostavba půdorys písmene „L“.
Takový půdorys je vyznačen i na nedatovaném situačním plánu okolí novostavby
s nečitelným podpisem. Nová budova
předstupuje hlavním průčelím před starou
stavební čáru. Podle dochovaného řezu
vyprojektoval F. Kühn pilířové schodiště
a vaznicový typ krovu. Průčelí bylo navr-

ženo jako neorenesanční s rustikou. Bylo
členěno soklem a kordonovou římsou.
Nad ní v patře probíhal hladký parapetní
pás. Okna se šambránami a nadokenními
římsami byla usazena přímo na průběžné římse v úrovni parapetů. Průčelí završovala vyložená korunní římsa s bohatší
profilací. Přes četné shody s dochovanou
stavbou nebyl projekt realizován. Stavba
byla vystavěna na zrcadlově obráceném
půdoryse ve tvaru „L“ s průjezdem v ose
dispozice, s nímž projekt podle řezu nepočítal. Rovněž krov byl odlišně sestaven
jako hambalkový. S odlišným počtem
os byl uplatněn návrh neorenesančního
průčelí s charakteristickým pásem v parapetech oken patra. Je proto pravděpodobné, že Kühn svůj projekt přepracoval
a lze mu připsat autorství stavby. V licitaci
o provedení stavby dne 27. ledna 1852
uspěl stavitel Josef Burzal (Burcal) z Lednice. Stavba byla dokončena asi v roce
1854, v roce 1853 se ještě stavělo.
V třetí části historie Staré radnice se
již dostaneme do počátků 20. století, ale
současně se vrátíme do století patnáctého. S největší pravděpodobností z roku
1446 pochází jeden z trámů stropu mezi
prvním patrem budovy a její půdou.
Stanislav Machovský, starosta

KROMĚŘÍŽ UCTILA PADLÉ OSVOBODITELE A GEN. LUDVÍKA SVOBODU
Tento jarní čas je každoročně příležitostí, aby si obce a města si připomněly podle místních zvyklostí výročí osvobození
v roce 1945. Tak tomu bylo 4. května 2017 v Kroměříži, kdy město se Společností Ludvíka Svobody uctilo padlé hrdiny. Tradičně
je tento akt na městském hřbitově spojen s položením květů
u rodinného hrobu generála Ludvíka Svobody.
Vedle značné účasti občanů měla akce i důstojnou podporu ze strany veteránů a odbojářů z Prahy a Ostravy. Nechyběli
8

představitelé brněnského Generálního konzulátu RF v čele s A.
N. Budajevem.
Zvláště srdečně byla přijata účast prof. Zoe Klusákové – Svobodové, která vyjádřila poděkování Městu Kroměříž i všem
přítomným, že otec má trvalé místo v jejich vzpomínkách. Měl
jsem jako každoročně příležitost připomenout přítomným provázanost Podivína s životními osudy generála, kdy před 72 lety
v době od 7. – 1O. května pobýval se svým štábem v našem
Podivínský zpravodaj
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městě a naplnilo se mu zde šest let očekávané přání spojit se s milovanou rodinou. Paní profesorka a současně
i starosta Kroměříže mě požádali, abych našim občanům
předal srdečné pozdravy, což touto cestou činím.
plukovník v.v. Vlastimil Němeček
člen ČSBS, ČsOL a SLS
emeritní starosta města Podivína

setkání aktérů – starosta Kroměříže Mgr. Jaroslav
Němec, prof. Zoe Klusáková – Svobodová, autor

pocta u hrobu - praporečník, předseda SLS Ing. Ludvík Engel,
autor příspěvku

Nerealizované projekty v Podivíně – I. Část
O tom, že Podivín zaujímal významné místo ve všech sférách společenského života na Moravě, není
pochyb. Svědčí o tom i úmysl podivínských radních vybudovat v roce
1893 nemocnici. Projekt na budovu,
která měla stát na staré škole /v ulici Radniční/, je uložen v Moravském
zemském archivu Břeclav se sídlem
v Mikulově. Snad se mi podaří zjistit důvody, proč k realizaci nedošlo.

Podivínský zpravodaj

Předpokládám, že to byl důvod finanční, ale to je jenom domněnka.
Zápisy z městské rady jsou v archivu
uloženy, jsou psány v jazyce německém, je potřeba je vyhledat a přeložit. Na přiložených fotografiích je
zakreslena poloha stavby a čelní pohled na budovu.
Zdroj: MZA Břeclav,
se sídlem v Mikulově
Jiří Hollý
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Základní škola
Testování žáků IX. tříd Českou školní inspekcí
Naše škola byla zařazena do výběrového zjišťování výsledků
žáků 9. ročníku ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) ČŠI, které proběhlo
ve dnech od 09. 05. 2017 do 26. 05. 2017 v těchto testovacích
předmětech: český jazyk, anglický jazyk a globální rizika. Musím
konstatovat, že naši žáci testování zvládli na výbornou a dosáhli procentuálně vyšších hodnot, než je republikový průměr.
Český jazyk: testu se celkem zúčastnilo 40.344 žáků ze škol
z celé republiky s průměrným výsledkem 65 %. Naši deváťáci
měli 71% úspěšnost.
Anglický jazyk byl koncipován ve 4 oblastech – čtení s porozuměním, gramatika, slovní zásoba a poslech s porozuměním. Test plnilo 37.411 žáků s průměrem 72 %. Podivínský 9.
ročník celý test zvládl na 78%.

Globální rizika: opět byl test rozčleněn na oblasti – silniční provoz, ochrana zdraví, mimořádné události, obrana státu
a prevence kriminality. Tohoto „předmětu“ se celorepublikově
zúčastnilo 5.851 žáků s průměrným výsledkem 60% úspěšnosti. Naše IX. třída to zvládla na 80%.
Tohoto výběrového testování jsme se zúčastnili již počtvrté
a vždy jsme byli nad republikovým průměrem, jak je uvedeno
ve výročních zprávách v letech testování. Závěrem bych chtěl
poděkovat vyučujícím, kteří se podíleli na tak skvělých výsledcích a poukázat na to, že ZŠ Podivín je srovnatelná s ostatními
základními školami i víceletými gymnázii a připraví své žáky na
střední odborné školy, střední školy nebo gymnázia.
Mgr. M. Cagášek, ředitel školy

Sběr papíru
Ve dnech 26. 04. – 27. 04. 2017 ve spolupráci se SRPDŠ se uskutečnil sběr tříděného papíru. Žáci (s velkou podporou rodičů)
odevzdali celkem neskutečných 24. 528 kg
starého papíru. Je potěšující, že pořád zůstává vysoké procento zapojených žáků –
sběru se zúčastnilo 198 žáků - 87,61 %.
Nejlepší žáci:
Š. Konfráter (VI. třída) – 969 kg, V. Čápek

(II. třída) – 680 kg, K. Bartošík (IX. třída) – 630
kg, V. Rejentík (III. třída) – 560 kg, J. Buršík
(I. třída) – 560 kg, K. Buršíková ( IV. B) – 560
kg, O. Štefan (V. třída) – 540 kg, A. Městecký
(VII. třída) – 540 kg, E. Hřebačková (II. třída)
– 540 kg, M. Vízdalová (I. třída) – 500 kg.
Přehled tříd:
I. třída – 3.334 kg, II. třída – 3.385 kg, III.
třída – 3.259 kg, IV. A – 1.858 kg, IV. B – 1.527

kg, V. třída – 3. 294 kg, VI. třída – 2.877 kg,
VII. třída – 2.266 kg, VIII. třída – 465 kg, IX.
třída – 1.857 kg.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří jste
se podíleli na tak vynikajícím výsledku a tím
přispěli nejen k ochraně životního prostředí, ale i na odměňování žáků za jejich školní
aktivitu a reprezentaci školy.
Mgr. M. Cagášek, ředitel školy

Školní akademie 2017
Po třech letech nejen učitelé, ale i žáci připravili „Školní
akademii“, kterou jste mohli zhlédnout 31. května v sále Besedního domu v 15 hod. a v 18. hod. Více než 90% žáků naší
školy předvedlo své „umění“ celkem v 12 vystoupeních.
Přehled vystoupení:
1) II., Mgr. M. Poláchová – „Naše šou“
2) I., Mgr. K. Řezáčová - „Do školy sa těším“
3) III., Mgr. Z. Floriánová, V. Holubová – „Country tance“
4) V., Mgr. A. Racková - „Tanec gentlemanů“
5) IV. B, Mgr. D. Hošpesová – „Thriller M. Jacksona“
6) IV. A, Mgr. J. Kolaříková – „Ať žijí duchové“
7) VII., Mgr. J. Harnušková - „The Greatest“

I. třída
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8) VIII., Mgr. I. Šemorová – „Řekni to písní“
9) VI., Mgr. P. Schallenbergerová - „Jen pro ten dnešní den“
10) VII., Mgr. J. Harnušková – „Pohádka o velké řepě“
11) VII., Mgr. D. Mačicová – „Rock mi“
12) IX., Mgr. Svobodová, Mgr. P. Schallenbergerová –
„Vzpomínky na školní léta“
Školní akademii slovem provázeli: D. Glížová, T. Procházková
Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům a žákům školy,
kteří pro podivínskou veřejnost připravili tuto pestrou paletu
zábavy. Dále bych chtěl touto cestou poděkovat panu M. Ustohalovi (Sokol Podivín) za pronájem prostorů Besedního domu
a mistru ozvučení panu L. Harnuškovi, kteří nemalou měrou
přispěli ke skvělému průběhu školní akce.
Mgr. M. Cagášek, ředitel školy

II. třída

Podivínský zpravodaj
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VI. třída
III. třída

VII. třída
IV. A

VII. třída
IV. B

IX. třída

VII. třída

V. třída

VIII. třída
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Preventivní program Kyberšikana
Ve středu 29. března na Základní školu Podivín přijeli pracovníci z organizace Podané ruce z Brna. Jedná se o centrum
prevence, která na objednávku škol dělá interaktivní besedy
pro děti na aktuální téma. Pro děti ze 4. A jsme vybrali program Kyberšikana. Lekce trvala celkem 2 vyučovací hodiny
a děti si ji opravdu užívaly. Proč? Protože neseděly v lavicích,
ale v kroužku na koberci diskutovaly, sdělovaly si své názory
a myšlenky, tvořily profily. Dozvěděly se vše o bezpečí a nebezpečí kyberšikany z mobilního telefonu nebo počítače. Největší
nebezpečí zneužití informací hrozí na facebooku a jiných sociálních sítích, kde si zakládáte svůj profil. Žáci se od pí. Tamary
dozvěděli, jaké informace si na svůj profil dávat a které raději
nezveřejňovat. Reakce dětí byly velmi překvapivé. Na ukázku
přikládám několik hodnocení, které byly napsány:
„Byla jsem s programem velmi spokojená. Bylo to užitečné,
protože jsem se dozvěděla o různých nebezpečích, s kterými
se můžu setkat na sociálních sítích. Nejvíc se mi líbilo, když
jsme si zkoušeli, jaké to je mít veřejný profil (nosili jsme si ho
napsaný na listu, který byl přilepený na zádech celou přestávku, každý si tak mohl přečíst, kdo jsem atd.)“
Darja Lukešová

„S programem jsem spokojený, ale doufal jsem, že toho
bude víc. Bylo to pro mě poučné, pokud bych se někdy přihlašoval na facebook. Líbilo se mi, že jsme hráli různé hry.“
Jan Berka
„Byla jsem maximálně spokojená. Vím už, že si na facebook
nemám dávat rok, kdy jsem se narodila, a ani telefonní číslo.“
Michaela Vidlářová
„S programem jsem byl docela spokojený, protože jsem si
myslel, že to bude obyčejná přednáška.
I když facebookový profil nemám a ani ho nechci, bylo to
pro mě zajímavé, protože už znám nástrahy internetu.“
Matyáš Budín
„Byla jsem spokojená. Paní Tamara byla hodná a ochotná.
Bylo to velmi poučné. Teď už vím, jak se mám na internetu
a facebooku chovat. Nejlepší bylo vytváření pravých nebo falešných profilů a jejich odhalování.“
Barbora Doláková
Za 4. A Mgr. Jitka Kolaříková

Podané ruce – kyberšikana
V naší třídě, 4. B, seznamovala děti s kyberšikanou zábavnými aktivitami lektorka
Míša. Největší zájem vzbudila aktivita, při
níž si děti vytvořily svůj „papírový“ internetový profil a zkoušely si z navrhovaných
profilů vybrat jim nejsympatičtější. Později
zjistily, že se nevyplácí důvěřovat tomu, co
si lidé do svého profilu napíší, protože skutečné identity byly, a reálně také mnohdy
jsou, úplně jiné.
Z reakcí dětí:
„Bylo to super, protože jsem se dozvě-

děla, že kyber(šikana) je ubližování druhým
na počítači, telefonu, tabletu nebo notebooku.“ Kája
„Nevěděla jsem, že jde šikanovat přes
internet. Moc se mi líbilo, jak jsme psali svůj
profil na facebook.“ Jana
„Dozvěděla jsem se, že si se sociálními
sítěmi nemám zahrávat. Bylo to super. Poučila jsem se.“ Natálka
„Bylo to dobré. Zjistil jsem spoustu věcí.
Třeba, že Karel byl ve skutečnosti pedofil.“
Patrik

„Mně se to moc líbilo, protože jsem se
poučil. Ještěže nepoužívám Twitr nebo
něco podobného, protože se bojím, že mě
někdo unese.“ Pepa
„Moc se mi to líbilo. Líbily se mi skupinové práce. Už alespoň vím, že na facebooku nemusím všem věřit.“ Hanka
„Bylo to velmi zajímavé a hezké. Využiji
to i ve svém životě. Jsem moc ráda, že jsme
se o tom bavili.“ Ema
Za 4. B Mgr. D. Hošpesová

Divadelní představení „Čtyřlístek v pohádce“
Není snad nikdo, kdo by neznal čtveřici nerozlučných kamarádů. Dobrosrdečnou a důvtipnou
Fifinku, trochu roztržitého, ovšem geniálního vynálezce profesora Myšpulína, často ustrašeného,
ale oddaného kamaráda a vtipálka Pinďu a samozřejmě nemotorného siláka Bobíka. Ten spolu s Pinďou vymýšlí jednu lotrovinu za druhou.
Čtyřlístek se v tomto divadelním představení
vypraví do čtyř pohádek a zažije spolu s dětmi
zase jedno ze svých velkých a neopakovatelných
dobrodružství. Naši žáci se takového putování za
pohádkou také zúčastnili a 26. dubna navštívili
„břeclavskou Korunu“. Tam zažili s hlavními hrdiny spousty legrace a smíchu. Šestičlenná skupina divadelníků z Prahy se dětem velmi líbila a už
se těší, co nového pro ně v příštím školním roce
opět připraví.
tř. učitelky 1.,2.,3. a 4. třídy
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Atletický čtyřboj
Učitelé Tv naší školy ve spolupráci
s ASPV (Slavoj) Podivín uspořádali 9. ročník atletické soutěže. Vítězství zajišťovalo
postup do krajského kola v Brně, které se
uskutečnilo 14. 05. 2017. Soutěžilo se ve
čtyřech atletických disciplínách: běh 50
m (60m), hod kriketovým míčkem (150g
a 300g), běh 400 (800) metrů, skok daleký.

3. místo, školní kolo: D. Puzrla (4. místo kraj) F. Důbrava (7. místo – kraj)

Mladší žákyně I:
1. místo, školní kolo: S. Machovská (3. místo
- kraj)
2. místo, školní kolo: V. Padělková (3. místo
- kraj)
3. místo, školní kolo: I. Hájková, M. Osičková
(8. místo – kraj)

Starší žáci IV :
1. místo, školní kolo: F. Skotal (2. místo - kraj)
2. místo, školní kolo: D. Herzán
3. místo, školní kolo: G. J. Kellner (3. místo
- kraj) D. Puzrla (4. místo – kraj)

Starší žáci III :
1. místo, školní kolo: P. Procházka (5. místo
- kraj)
2. místo, školní kolo: V. Kratochvíl
3. místo, školní kolo: J. Rezek (7. místo - kraj)

Dorostenci:
1. místo, školní kolo: A. Ibrahimi (1. místo
- kraj)
2. místo, školní kolo: Š. Rybka
3. místo, školní kolo: T. Kratochvíl
Děkuji žákům naší školy za skvělé výkony a vybojování si postupu do republikového finále (1. – 3. místo v krajském
kole) v silné konkurenci zástupců z okresů
Znojma, Vyškova, Blanska a Brna, které se
uskuteční 27. 05. 2017 v Třebíči.
Mgr. M. Cagášek, ředitel školy

Mladší žákyně II:
1. místo, školní kolo: K. Ferbarová (6. místo
- kraj)
2. místo, školní kolo: M. Hrdličková (1. místo
- kraj)
3. místo, školní kolo: L. Hejčová (8. místo kraj)
Starší žákyně III :
1. místo, školní kolo: K. Rejentíková (3. místo
- kraj)
2. místo, školní kolo: S. Böhmová (5. místo
- kraj)
3. místo, školní kolo: L. Syslová (6. místo
- kraj)
Starší žákyně IV :
1. místo, školní kolo: Š. Líčková (2. místo kraj)
2. místo, školní kolo: D. Glížová
3. místo, školní kolo: K. Hyclová (3. místo
- kraj)
Dorostenky:
1. místo, školní kolo: M. Švecová (1. místo
- kraj)
2. místo, školní kolo: J. Kovaříková
3. místo, školní kolo: T. Procházková
Mladší žáci I:
1. místo, školní kolo: J. Košulič (1. místo kraj)
2. místo, školní kolo: R. Meško (8. místo kraj)
3. místo, školní kolo: J. Křivánek (9. místo
- kraj)
Mladší žáci II:
1. místo, školní kolo: P. Opluštil (3. místo kraj)
2. místo, školní kolo: L. Herzán
Podivínský zpravodaj
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Republiková soutěž v atletickém čtyřboji
V sobotu 27. 05. 2017 se naši žáci zúčastnili republikového finále atletického
čtyřboje, které se uskutečnilo v Třebíči.
V silné konkurenci 14 krajů se umístili na celkovém 4. místě. Musím pochválit
naše zástupce v družstvu Jihomoravského
kraje, kteří svými sportovními výkony nemalou měrou přispěli k tomuto krásnému
výsledku. Zejména Janu Košuličovi, který
v kategorii mladší žáci II vybojoval stupně
vítězů a obsadil 3. místo. Ale i ostatní zástupci naší školy dosáhli skvělých výkonů.
Mladší žákyně I: Sára Machovská – 6. místo
a Veronika Padělková – 15. místo
Mladší žákyně II: Martina Hrdličková – 11.
místo
Starší žákyně III: Pavlína Berková – 6. místo,
Kateřina Rejentíková – 14. místo
Starší žákyně IV: Štěpánka Líčková – 14.
místo

Mladší žáci I: Jan Košulič – 3. místo
Mladší žáci II: Štěpán Horníček – 7. místo
Starší žáci IV: Filip Skotal – 7. místo
Dorostenci: Arian Ibrahimi – 6. místo

Chtěl bych poděkovat nejen našim
žákům, kteří výborně reprezentovali školu
i naše město, ale i rodičům, kteří podporovali naše sportovce při této akci.
Mgr. M. Cagášek, ředitel školy

Internetová soutěž v anglickém jazyce
Nakladatelství Cambridge vyhlásilo i letos soutěž pro žáky ZŠ
a víceletých gymnázií ve dvou kategoriích: 4. – 5. ročník a 6. – 9.
ročník. Soutěž probíhala od 15. listopadu 2016 do 17. února 2017
a žáci plnili čtyři úkoly.
Mladší například vytvářeli řetězy slov tak, že z daného slova měli
v určitém počtu kroků vytvořit jeho protiklad a v každém kroku
mohli změnit pouze jedno písmeno. Ve větách hledali schovaná
zvířata a ptáky a navíc měli napsat jméno autora, z jehož knihy
byla věta vzata. Pracovali i s písmeny abecedy a také s textem
o velbloudím hrbu, kde kromě vypracování úkolů k přečtenému
textu dostali za úkol složit krátkou básničku o daném počtu slabik
ve verších – 5 – 7 – 5.
Starší žáci nejdříve tvořili scrable. Ke slovu mrakodrap měli přistavět nejméně deset slov, které se tematicky k tomuto slovu pojí.
Pracovali i s homonymy. Vybrali si jich deset a uváděli je ve větách
v jejich různých významech. Také četli první kapitolu Robinsona
a vypracovávali úkoly k přečtenému textu. Ani druhou kategorii
neminul kreativní úkol. Spočíval v napsání příběhu, ve kterém
mělo být přesně padesát jednoslabičných slov.
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Do soutěže se zapojilo celkem 157 základních škol a víceletých
gymnázií, které vytvořily 80 skupin v první kategorii a 248 ve druhé kategorii.
Na naší škole soutěžily dvě skupiny z páté třídy, skupinka ze šesté,
dvě skupiny ze sedmé a jedna z osmé. Všichni žáci zvládli vypracovat všechny, někdy opravdu zapeklité úkoly a soutěž dokončili
s těmito krásnými výsledky.
Skupina:
Mgr. I. Šemorové z 5. třídy – 98,13%
Mgr. J. Harnuškové z 5. třídy – 96%
Mgr. I. Šemorové ze 7. třídy – 96,39%
Mgr. J. Harnuškové ze 7. třídy – 93,61%
Mgr. J. Harnuškové z 6. třídy – 93,61%
Mgr. I. Šemorové z 8. třídy – 91,81%
Je potěšitelné, že všechny skupiny byly hodnoceny nad hranicí
90%.
Všem zúčastněným žákům tímto děkuji a úspěšní řešitelé, kteří vypracovali nejméně tři za čtyř úkolů, budou na konci školního roku
odměněni.
Mgr. J. Harnušková

Sladká šedesátá
je titul divadelního představení, na které jsme se vydali 19. dubna do Brna s dvaceti pěti žáky sedmého až devátého ročníku. V tomto pololetí to byl jediný titul, který
jsme mohli navštívit. Návštěva divadelních
her v anglickém jazyce patří na naší škole
k příjemnému zpestření výuky angličtiny.
Tentokrát se jednalo o hudební komedii situovanou do malého americké-

ho městečka. Sehrál ji divadelní soubor
z ostravského gymnázia Olgy Havlové.
Z názvu vyplývá, že děj byl zasazen do
šedesátých let dvacátého století. Hrdiny
příběhu byli dospívající sourozenci, kteří trávili své prázdniny u babičky, jejich
kamarádi z městečka a neoblíbená sestřenice, která na pozvání babičky také
přijela. Byli jsme svědky toho, jak důleži-

té bylo nosit jeans (nejlépe značky Wild
Cat), vzniku prvních lásek i přeměny
sestřenice z ošklivého káčátka na atraktivní mladou slečnu. Jazyk byl tradičně
přizpůsoben úrovni žáků, nechyběly
vtipné situace, nápadité využití rekvizit,
herci mluvili srozumitelně a představení
se nám líbilo.
Mgr. J. Harnušková

Medvědí stezka
Ve středu 03. 05. 2017 žáci 4. - 9. ročníku se zúčastnili tradičního
závodu v přírodě „Medvědí stezkou“ v okolí „Šutráku“. Jako každoročně i letos dvojice na 1. a 2. místě postoupily do krajského kola,
které se uskuteční v sobotu 20. 05. 2017 v Olšanech.

Starší žákyně III.:
1. místo, školní kolo: D. Jeřelová, A. Houžvičková (4. místo - kraj)
2. místo školní kolo: S. Böhmová, D. Heráková (2. místo kraj)
3. místo, školní kolo: L. Pacalová, K. Havránková

Výsledky:
Mladší žákyně II:
1. místo, školní kolo: T. Střižíková, L. Hejčová (2. místo kraj)
2. místo, školní kolo: B. Doláková, M. Vidlářová (3. místo - kraj)
3. místo, školní kolo: K. Ferbarová, N. Mildnerová, K. Buršíková

Starší žákyně IV.:
1. místo, školní kolo: T. Kristková, Š. Líčková (3. místo - kraj)
2. místo, školní kolo: L. Syslová, K. Rejentíková (4. místo - kraj)
3. místo, školní kolo: L. Strnadová, M. Klusáčková

Podivínský zpravodaj
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Dorostenky:
1. místo, školní kolo: M. Švecová, D. Glížová
2. místo, školní kolo: T. Procházková, K. Hrdličková (1. místo - kraj)

červen 2017

3. místo, školní kolo: Š. Rybka, K. Bartošík, M. Mynařík
Blahopřeji všem zúčastněným za výborné sportovní a znalostní
výkony a reprezentaci školy
Mgr. M. Cagášek, ředitel školy

Mladší žáci II.:
1. místo, školní kolo: L. Herzán, A. Velička, M. Havlík (2. místo – kraj)
2. místo, školní kolo: D. Padělek, T. Scorvan (1. místo – kraj)
3. místo, školní kolo: D. Klimecký, P. Vlk
Starší žáci III.:
1. místo, školní kolo: J. Rezek, P. Procházka (5. místo – kraj)
2. místo, školní kolo: Š. Kolařík, J. Ševčík (3. místo – kraj)
3. místo, školní kolo: Š. Pospíšil, V. Kratochvíl (2. místo – kraj)
Starší žáci IV.:
1. místo, školní kolo: J. Wolfschűtz, P. Scorvan
2. místo, školní kolo: O. Macán, R. Vlachovský, D. Herzán
3. místo, školní kolo: F. Skotal, R. Tréšek
Dorostenci:
1. místo, školní kolo: M. Švec, T. Kratochvíl
2. místo, školní kolo: M. Jurkovič, A. Ibrahimi, J. Smutný (3. místo
– kraj)

Závěrem
V letošním školním roce byla rekonstruována a vybavena novým nábytkem učebna pro I. třídu (výměna podlahy a vymalování), dále byl vymalován vstup do budovy.
Vedle náročných úkolů ve výchovně-vzdělávacím procesu, se zaměstnanci
školy zapojili do akcí, kterých se nejen zúčastnili, ale mnohé z nich sami uspořádali
(např. vědomostní, výtvarné a sportovní
soutěže, atd.). Tím přispěli k dobrému jmé-
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nu školy a reprezentaci našeho královského města.
Do první třídy pravděpodobně nastoupí 18 žáků. Jistě se těší na nové kamarády,
kamarádky a paní učitelku Mgr. A. Rackovou.
V 7. ročníku budeme vyučovat vedle
prvního cizího jazyka (anglický jazyk) i povinně volitelný druhý cizí jazyk - německý
a ruský jazyk.

Závěrem chci poděkovat všem pedagogickým pracovníkům naší školy za
náročnou práci, kterou vykonávají při
vzdělávání dětí. Děkuji provozním zaměstnancům za zodpovědnou práci při zajištění
bezproblémového chodu školy.
Velké díky také patří těm, kteří přímo
nebo nepřímo pomáhají ZŠ Podivín.
Přeji Vám všem příjemnou dovolenou.
Mgr. M. Cagášek, ředitel školy
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Mateřská škola
Výsledky zápisu do MŠ Podivín pro školní rok 2017/18
Zápis do mateřské školy Podivín proběhl dne 10. května 2017 v odpoledních
hodinách.
Na 18 volných míst podalo žádost
29 zájemců. V souladu se zákonem č.
561/2004 Sb., a vyhláškou č.14/02005

Podivínský zpravodaj

Sb., ředitelka školy požádala zřizovatele
v příštím školním roce o udělení vyjímky navýšení počtu dětí z 96 na 100, čímž
vzniknou další čtyři místa. Mělo by tedy
být přijato 22 z 29 dětí. Situaci komplikuje
navíc povinné předškolní vzdělávání. Dvě

děti, které jsou na seznamu občanů města Podivína a mají se v příštím roce vzdělávat v MŠ Podivín, se k zápisu nedostavily, nereagují na výzvu. MŠMT ani zákon č.
561/2004 Sb., školský zákon zatím neřeší
vzniklou situaci, tudíž není zřejmé, zda
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dvě místa pro předškoláky držet. Jelikož
tato situace nastala v mnoha mateřských
školách v ČR, věříme, že ministerstvo školství vydá do začátku září metodický pokyn, jak situaci řešit.
Děti s povinným předškolním vzděláváním, kterých je zatím 33, budou rozmístěny do dvou horních tříd. Ve spodním
patře školy budou umístěny děti mladší.
Blíží se prázdniny, končí školní rok.
Chtěla bych tímto poděkovat za práci
zaměstnancům mateřské školy, zřizovateli, rodičům a všem, kteří nám pomáhají
vytvářet dětem co nejlepší podmínky pro
jejich rozvoj.
Krásné léto Vám všem a budoucím
školákům úspěšný start v základní škole.
Bc. Lenka Studená, MBA / ředitelka

Poděkování MŠ
Je normální lidskou vlastností, že to, co je dobré, či dobře funguje se bere jako samozřejmost a nikdo se nad tím nepozastavuje.
Maximálně když nastane nějaký problém, komplikace nebo nějaká chyba, tak se vždycky velmi dobře stěžuje, brblá, pomlouvá
apod. Lidé však naštěstí mají i spoustu jiných a ušlechtilejších
vlastností.
Jednu z těch ušlechtilejších vlastností člověka bych tady a teď
chtěla použít a upozornit na něco, co nám v našem městě už roky
tak dobře funguje. Nad čím se ani nepozastavujeme. Bereme to
jako samozřejmost. Chtěla bych upozornit na naši MŠ Podivín.
Nejenom na ni upozornit, ale chtěla bych VŠEM zaměstnancům MŠ Podivín na tomto místě moc poděkovat za jejich práci.
Jako maminka dětí, které tuto školku navštěvovaly, musím říci, že
za ty roky, kdy jsem v kontaktu s MŠ, jsem se nesetkala s nevstřícností, nepochopením nebo nějakým neřešitelným problémem.
18

Naše děti do školky chodily rády. Střídání paní učitelek ani hlídání
tetinek, či kontakt s ostatními zaměstnanci jim nevadil, protože
všechny pro ně byly stejně hodné.
Dle mého mínění je NAŠE školka na vysoké úrovni, co se týče
vybavení, odbornosti, vzhledu, vzdělávacích i volnočasových aktivit. Děti mají velmi rozmanité denní plány. Ale hlavně, za vším
vždy stojí lidé. My máme velké štěstí, že u nás jsou lidé, kteří kromě
super vybavení umí udělat i pohodové prostředí a náladu. Rodiče
tak mohou být v zaměstnání zcela v klidu, protože své děti mají
opravdu v dobrých rukách.
Je mi docela líto, že o navštěvování MŠ musím psát v minulém
čase, neboť naše děti už odrostly. Ještě jednou tedy DĚKUJI VŠEM
zaměstnancům MŠ Podivín a do dalších let jim přeji spoustu osobních i pracovních úspěchů.
Jana Ševčíková
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Pálení čarodějnic
Sokol Podivín uspořádal již tradičně
na konci dubna pálení čarodějnic – hravé
odpoledne pro děti a večerní zábavu pro
všechny bez ohledu na věk. Letos se stovka
dětí i mnoho rodičů vydalo na čarodějnou
stezku od Besedního domu po polních
a lesních cestách v okolí Podivína, kde na
ně čekaly čarodějnice s rozmanitými úkoly
– nalezení cesty bludištěm, slalom na koštěti, namotávání příšerek, lanová stezka se
zavázanýma očima, hod pařátem na čarodějnici, hledání příšerek v pytlíčcích se zásobami, výroba bylinkových škapulířů a na
závěr vaření lektvarů. Stezka končila v pohostinství U Šveca, kde měly děti možnost
nechat si namalovat na obličej čarodějné

obrázky či samy namalovat tajemnou pavučinu. Po příchodu všech dětí ze stezky
se zapálila jediná zlá čarodějnice toho odpoledne a poté si v plápolajících plamenech děti mohly
opéct špekáčky. Večer všem
zahrála kapela In Vina Musica, která mnohé i roztančila.
Velké díky patří všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na
přípravách i průběhu akce,
včetně početné skupinky
skautek, které pomáhaly na
několika stanovištích velkým
čarodějnicím. Další dík patří
za darovaná jablíčka panu

Vlastimilu Šemorovi z Jihofruktu a panu Tomáši Hřebačkovi za příspěvek na špekáčky.
Martina Robošová, Sokol Podivín

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala Podivínským Popelkám (Blance Hemzové a Dagmar Pelikánové) za skvělý Dětský maškarní bál,
který byl letos poprvé v jejich režii.
Vše se povedlo, věřím, že děti byly spokojené a jejich rozzářené tváře tomu nasvědčovaly. Kouzelník Mišuge, bohatá tombola, DJ
Ivan, vystoupení tanečních skupin – to vše pobavilo malé i velké.
Přeji hodně elánu a nápadů do dalších akcí, věřím, že budou minimálně stejně tak vydařené jako letošní karneval.
Šárka Ondráková
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30 let od založení skautského oddílu Táborový oheň Podivín
Historie podivínského skautského oddílu začíná v době, kdy v naší zemi vládla
totalita a skautské hnutí bylo zakázáno.
Povoleny byly pouze turistické oddíly,
které pracovaly pod pionýrem nebo svazarmem. A tak v září 1987 založil Libor Pospíšil v Podivíně turistický oddíl.
Za pomoci pracovníka DDM Břeclav,
Leo Homéra Čudy, který měl na okrese na
starost turistické oddíly a sám jako dítě do
skautského oddílu chodil, se podařilo zavést v oddíle skautský družinový systém.
V roce 1989 odešel Libor Pudink
Pospíšil na vojnu, a tak vedení oddílu
přebrala na dva roky Jitka Vosa Poláko-

vá (Průdková). V té době se také podařilo získat první opravdovou klubovnu
– malý domeček pod prodejnou COOP
(Universal).
Po revoluci, kdy začala obnova junáka, přešel oddíl pod skautské středisko
Svatopluk Břeclav. Tam zůstal až do roku
1994. Poté přešel spolu s několika dalšími skautskými oddíly z jižní Moravy pod
celosvětově působící křesťanské sdružení mladých lidí – YMCA.
V roce 1997 přišla do oddílu Katka
Básňa Sedláčková (Pospíšilová). Přinesla
s sebou spoustu nových nápadů a projektů, začala vydávat oddílový časopis Stráž-

ce ohně a spolu s oddílovou radou vedla
program celého oddílu až do roku 2007.
V září roku 1999 založila Jana Rotík
Rotterová (Ševčíková) při skautském oddíle taneční krůžek Ratolest.
V roce 2002 postavilo město Podivín
pro oddíl novou klubovnu v areálu MŠ,
neboť oddíl zažíval rozkvět a stará klubovna doslova praskala ve švech.
V roce 2007 převzala vedení oddílu
mladší generace a vůdcem se stal Radim
Elf Holub, který je vůdcem dodnes.
Ze srdce děkuji všem bývalým i současným vedoucím, rádcům a členům za
pomoc, obětavost a čas, který věnovali
druhým. Za kamarádství a společně prožité chvíle, za všechny ty tábory. Děkuji
také všem rodičům za jejich podporu
a důvěru. Děkuji i městu Podivín za finanční a materiální pomoc a všem, kteří
nám fandili a fandí.
Na začátku září tohoto roku plánujeme setkání bývalých a současných členů
oddílu, výstavu z historie i současnosti.
Večer pak zahoří slavnostní oheň. Přijďte, jste srdečně zváni!
Prosím všechny bývalé členy, na které již nemám kontakt a kteří mají zájem
se setkat nad fotkami a kronikou, zazpívat u ohně a zavzpomínat, zašlete mi e-mail nebo telefon.
Kontakt: pudajs@seznam.cz
Prosím i rodiče bývalých členů, aby
jim tuto informaci předali. Děkuji
Libor Pudink Pospíšil

A teď nejdůležitější akce (tábory) a mezníky oddílu v proudu času
září
1987
září
1988
19891990
září
1990
1991
1991
1992
1993
1994
1994
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založení oddílu pod domem dětí a mládeže
vznik družinového systému (družiny ORLÍCI
a KOSATKY)
Přechod oddílu pod Junák svaz skautů a skautek
Máme konečně svoji klubovnu
Tábor světlušek
Bítov
21.7 - 2.8
Vodácký putovní
Sázava
27.7 – 3.8
tábor
Tábor Pravěk
Oslavany
26.7 – 9.8
Tábor Barevných
Sloup
26.7 – 8.8
copánků
Odchod z Junáka do organizace YMCA
Tábor Zlatá horečka Radenice
30. – 13.8

Družiny: (Ostříži, Vydry, Kopretiny, Sedmikrásky)
1995

Tábor Václav II

Malé
hradisko

8.7 – 22.7

1996

Tábor Pán prstenů

Baliny

4.8 – 18.8

1997

Tábor Hiavatha

Čučice

26.7 – 9.8

1998

Tábor Egypt

Radenice

4.8 – 18.8

1998

Vydávání oddílového časopisu Strážce ohně

Družiny: (Ostříži, Bobři, Pomněnky, Sedmikrásky)
1999

Tábor V Erbu Lvice

Baliny

Září
1999

Vznik tanečního krůžku Ratolest. Vedoucí Jana
Rotík Rotterová (Ševčíková)

2000

Tábor v zemi vycházející- Jetřichoho slunce
vice

16.7 – 30.7

2001

Tábor Pravěk

22.7 – 5.8

Baliny

17.7 – 31.7

Podivínský zpravodaj
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Září
2002

Začínáme v nové klubovně v areálu MŠ

2002

Tábor Zlatá horečka

Radenice

2003

Tábor Pán prstenů

2004

XLVII. ročník

2011

Táboření (Rodiče s dětmi)

Radňoves

31.7 – 7.8

28.7 – 11.8

2012

Tábor Mafie

Libavá

14.7 – 28.7

Oslavany

26.7 – 9.8

2012

Radňoves

5.8 – 12.8

Tábor Egypt

Libavá

17.7 – 31.7.

Táboření (Rodiče s dětmi)

2005

Tábor Harry Potter

Libavá

16.7 – 31.7

2013

Tábor Indiáni

Rudolec

20.7 – 3.8

2006

Tábor (Rodiče s dětmi)

Kněžice

22.7.- 29.7.

2013

Olešná

5.8. -9.8.

2007

Tábor Mauglí

Milkov

28.7 – 4.8

Táboření (Rodiče s dětmi)

Září
2007

Předání vedení oddílu nové generaci. Vůdcem se
stal Radim Elf Holub.

2014

Tábor Pán prstenů

Libavá

19.7 – 2.8

2014

Táboření (Rodiče s dětmi)

Radňoves

3.8 – 10.8

2015

Tábor vlčat a světlušek

Podivín

13.7 – 17.7

2015

Tábor Cesta kolem světa

Libavá

18.7 – 1.8

2015

Táboření (Rodiče s dětmi)

Radňoves

2.8 - 8.8

2016

Tábor vlčat a světlušek

Podivín

4.7 – 8.7

2016

Tábor Svět knih

Libavá

16.7 – 30.7

2016

Táboření (Rodiče s dětmi)

Vřesovice

29.7.-7.8.

2008

Tábor Harry Potter

Kněžice

2008

Táboření (Rodiče s dětmi)

Kněžice

2.8 – 16.8

2009

Tábor Keltové

Libavá

5.7 – 18.7

2010

Tábor Piráti

Libavá

10.7 – 24.7

2010

Táboření (Rodiče s dětmi)

Rudolec

24.7- 30.7

2011

Tábor Karel IV.

Libavá

16.7 – 30.7

Devětatřicetikilometrový puťák údolím Oslavy
„Akce jen pro otrlé,“ hlásala návratka.
Vyrazit na víkend do lesů s batohem sbaleným tak, aby vám nic nechybělo a současně abyste neměli nic navíc, vyžaduje
mnoho kompromisů, silné tělo i mysl,
dobrou krosnu a rozchozené pohorky.
Putovní výpravy v polovině května se
nebálo čtrnáct skautů a skautek.
Den před odjezdem jsme se setkali
na skautské klubovně, abychom vyhod-

Podivínský zpravodaj

notili počasí a buď náš záměr odložili,
nebo si rozdělili stany. Bez debaty jsme
pokračovali v plánu, teplota měla být
příjemná, i když meteorologové nepředpovídali nebe bez mraků.
Rozhodli jsme se cestovat do Kralic
nad Oslavou po hromadné ose vlakem
a autobusem (pro jednoduchost se můžeme označit jako skupina A). Neskromně musím říct, že časový plán trasy se

dařilo plnit po celý puťák výtečně a to
i přes kratší odvážné nohy Darji, Štěpy
a Červenáčka. První den jsme rozbili tábořiště po 8km chůzi údolím Chvojnice
již za tmy a v pravou chvíli, neboť ukončujíce večeři začalo pršet, z dálky se ozývaly hromy. Kdo chtěl spát pod širákem,
musel se chtě nechtě natlačit do stanu
a v hamace to Tom riskovat nechtěl, neb
měl jen jednu celtu a obě nohy stejně
dlouhé.
Bubnování deště by se
krásně poslouchalo, spalo
by se náramně, ale nebylo
tomu tak. Všichni včetně
Písklete a Vašíka mohou
potvrdit, že projevy zpěvu
určitého mně neznámého
tvora v korunách stromů
a houkání sovy přelétající
zleva doprava a zpět byly
výrazně demotivující ke
snaze o zdravý spánek.
Nicméně ráno vysvitlo
slunce, my jsme si mohli
vyčistit zuby, nasnídat se,
lehce vysušit stany a putovat dál. Našlapovat na mokrý kmen bude Lady příště
opatrněji, na druhou stranu
její boty již zažily tolik zajímavých situací! Chvojnice
s námi přitekla k Oslavě
na známou a velkou křižo21
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vatku turistických cest
u Senoradského mlýna,
kde jsme doplnili pitnou
vodu ze studánky. Naše
kroky vedly nejprve podél levého břehu, poté
přišla otočka, kterak to
nazvala Týna, výšlap na
Vlčí kopec a kráčelo se
dál podél pravého břehu.
Pravidelné zastávky a doplňování tekutin si vyžádaly další poděkování za
vodu ze studánky. To bylo
1,5 km před zamýšleným
cílem sobotního putování a život nám přál dobrodružství. Nestihli jsme
se téměř ani obalit do
nepromokavých svršků,
pláštěnek či celt a na nás
se přivalila taková bouře
a krupobití, až Mára drže
se holé skály na úzké pěšince vysoko nad řekou
křičel do hrozícího nebe:
„Tohle je nejšťastnější chvíle v mém životě!“ a smál se jako šílený. Sdělil jsem mu,
že v těchto situacích sdílím podobné pocity.
Mokří a vysílení jsme vystoupali na
Velkou skálu, déšť před vrcholem ustal.

Podruhé jsme rozbili tábořiště, převlékli
se do suchého (Štofle do zařivé zelené),
uvařili si polévku, odpočívali, běhali, bádali a sledovali. Dle libosti. Oblačnost,
která se držela v údolí, a vypařující se
vlhkost z lesů upoutala nejenom Tyterku a Šárku na vyhlídce.
Západní scenérie hodná
12. YMCA-SKAUTský oddíl Tábo- obrazu. Véna jako vlk
samotář upíral zrak na
rový oheň Podivín
sever. 20,5 km s těžkým
batohem za sobotu,
Vás zve
e na osla
avu
úctyhodné.
Ráno jsme snídali
0 lett činnosti
30
na vrcholu Velké skály
při východu slunce. Ne9. 9. 2017
dělní cesta neměla být

červen 2017

jen cestou k dopravnímu prostředku, to
jsem všem řekl. Proto jsme si zbývající
10,5km úsek užili, jak se má. Zbytky jídla
a dobrot padly do našich žaludků, poslední dlouho vyhlížené doplnění pitné
vody nám dal pramen U Berana. Čekajíce
na bus v Oslavanech se k nám 5 minut
před jeho příjezdem přihnal lijavec, že
jsme i přes krátkou vzdálenost mezi přístřeškem a strojem nastupovali středně
mokří.
Dali jsme si do těla a opravdu to stálo
za to. Těšíme se na další!
Za úspěšnou výpravu 12. YMCA-SKAUTského oddílu Táborový oheň Podivín
Ráďa

Velikonoční výstava
Po celý velikonoční víkend byla návštěvníkům Spolkového domu
otevřena výstava na téma „Podivínské jaro“ očima žáků ZŠ Podivín.
Především děti nižšího stupně dokázaly svou kreativitou a fantazií nadchnout oči návštěvníků, díky kterým skvěle vystihly nádheru našeho
městečka. Všechny vystavené obrázky se velmi povedly, což je jistě nemalou zásluhou i učitelského sboru. Tímto bych chtěla poděkovat všem,
kteří se na výstavě nějak podíleli. Ovšem také chci poděkovat především
Vám, návštěvníkům, za nalezení chvilky pro návštěvu výstavy a tím i podpoření našich talentovaných ratolestí, kterým se podařilo vykouzlit krásná díla. Těším se na každou další výstavu, kterou uspořádám, a doufám,
že to pro Vás bude nadále příjemné zpestření života u nás v Podivíně.
Helena Macánová
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KROJOVANÉ HODY A HODKY 2017
Podivínská krojo
ovaná chasa a sttárci si Vás dov
volujíí srde
ečně po
ozvat
é hodyy a hodky, které se usku
utečníí ve dn
nech
na tradiční krojjované
17 a 8. 7. 2017.
1. - 2. 7. 201
OVSKÝ PÁR: Barb
bora Zezulová a Jak
kub Ze
ezula
1. STÁRKO
RKOVS
SKÝ PÁ
ÁR: Eva Kosová a Marek
k Huňa
2. STÁR
ogra
am hodů:
Pro
Ve čtvrtek 29. 6. 20
017 po
o 16. hodině postavím
me ho
odovú
ú máju
Páttek 30. 6. 2017
Od 20:3
30 hod. proběhne na hodové
ém sóle Přřed
dhodová zábavva, naa které
é vystou
upí VUSS Ondráš
z Brna a Všetečníci z Bratislaavy. Spo
olu s vyystoup
peními bude probíh
hat minikošt vín. Po vystoupeních náásleduje beseda u cimbálu s hud
debníí složkou VUS Ondrááš a přřed půllnocí prroběhne
ém.
třetí ročník souttěžže v klobúkové
né 100,-Kč.
Vsttupn

Sob
bota
a 1. 7. 2017
Hodovvá sobota začne v 9:0
00 hod. hodovvou mší v kostele sv. Petraa a Pavvla v Po
odivíně. Po mši
ůvod ch
hasy mě
ěste
em s položením kytic k pom
mníkům
m.
následuje prů
00 hod. sraz krojovan
né chasyy u prvvního stárka na ulici Zahraadní, následu
uje průvod uliVe 14:0
eny Něm
mcové k paanu starostovi Maachovvském
mu, kterrý slavn
nostním
cemi Úlehlova na ulici Bože
předáním
m práv stárkům zah
hájí hody. Průvvod bude dále pokračovatt na hodové
é sólo a to ulicemi Božen
ny Němcové, Husovva, Havllíčkovaa a U Stadionu. Na só
óle náásledu
uje odp
polední zábava.
Hraaje DH Bojané.

Ned
děle
e 2. 7. 2017
Ve 14:3
30 hod. sraz krojovan
né chasyy a mužáků
ů u druhé stárky na ulici Úle
ehlovaa. Průvo
od chasy
ů na hodové sólo povede ulicem
mi Zaahradní, Bratislavvská, Palackkého, Sokolskká, Druža mužááků
eduje odpo
ole
ední zábava a vítáníí krojo
ovaných
h přesp
polních.
stevníí a U Stadionu. Na sóle násle
Hraaje DH Bojané.
0 hod.
Večerrní zábavy po oba dny začínají ve 21:00
dní vsttup ZDARMA.
Odpoled
Večern
ní vsttupné 120,-Kč.
obota 8. 7. 2017
Hodkovvá so
00 hod. sraz krojovan
né chasyy u Dru
uhéh
ho Stárka na ulici Příčn
ní, Průvod ulicemi ZborovV 15:0
ská, Kom
menského, Palackého, Havlííčkova a U sttadionu na hod
dové sólo, kde navváže od
dpolední
záábaava.
Hraje DH Lan
nžhotčanka.
ní zábaava začčíná ve 21:00 hod.
Večern
olední vstu
up ZDARMA, veče
erní 120,-K
Kč.
Na hodky odpo

Těšííme se
e na
a Vaši návštěvu
u.
Podivínský zpravodaj
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Přes přísný zákaz …
Ano, tak nějak zněl název divadelního kusu, kterému v pátek 12.5. a v neděli 14.5.2017 patřila prkna podivínského Besedního domu. Zcela netradičně
zahajovali divadelníci se „spuštěnou“
oponou, po jejímž otevření mohli diváci nabýt dojmu, že se bude hrát stejný
kus, jako před pár lety. Inu, Procházka!
Tedy autor hry, který musí i na kulisách
šetřit. Na čem však Antonín nešetřil, bylo
množství textu. Devadesát čtyři stran
bylo i na tak zkušené ochotníky, jakými
jsou ti podivínští, víc než dost. Ale (jak
říkali někteří diváci, kterým se dá věřit)
popasovali se s tím dobře. Prý „skoro“
nic nepoznali. Ti diváci. Zcela určitě nepoznali, že za Jožku Vlka, kterého zradila
záda, v roli policajta „zaskočil“ Libor Mičík, kterého se 14 dní před premiérou
režisérovi podařilo přemluvit. Nepoznali
také, že Ester pendlovala na zkoušky na
trase Olomouc – Podivín i několikrát týdně. A to pár dní před státnicemi!!
A tak se tedy na prknech, které u nás
v Podivíně znamenají malý, ale přesto
svět, paní domácí přetahuje s Ninou o Erika, který se mimořádně líbí Édovi, umě-

lecky nadaný policajt se nejdřív chlubí
s Kafkou, poté se Špálou, aby nakonec
proměněnému Edovi odloudil Ester. Jenom zloděj furt krade. I když tentokrát
neúspěšně a navíc si jej kolem prstu omotává Editka. Naděžda Ivanovna a všichni
ostatní Rusové jsou tou pověstnou tře-

šinkou na mnohobarevném divadelním
dortu. I když rusky moc neumí.
Diváci se bavili a byli tolerantní. A
že jich bylo! Besedňák praskal ve švech
a na některé se ještě nedostalo. Takže asi
bude repete.
Váš Éda Pružina

Městská knihovna Podivín
KNIŽNÍ NOVINKY PRO DĚTI
Malý miliardář, Dědečkův velký útěk , Babička Drsňačka, Deník malého poseroutky
10 dílů, Deník mimoňky 10 dílů - humoristické romány, Ztraceni v čase, Einstein a teorie relativity, Psí záchranářky, Prostě kluci, Sedm strašidelných příběhů - dobrodružné
příběhy
KNIŽNÍ NOVINKY PRO DOSPĚLÉ
Rembrandtovo poselství, Pokrevní svazky, Ohnivý ostrov, Predátor, Zběsilá bezmoc
– detektivky, Dánská dívka, Země odpoledního slunce, Deset přání, Uvězněná královna,
Čas zapomnění – romány pro ženy, Dívka, která se dotkla nebe, Hvězda moří, Zasvěcení
– historické romány
Hana Ocelíková

Spolková činnost v Podivíně – pokračování
Spolek chovatelů králíků a drobného hospodářského zvířectva pro Podivín
a okolí. Založen 31.7.1941, předsedou zvolen Karel Kratochvíl, řídící učitel, bydlící na
čp. 656, jednatelem Ludvík Forejtník, čp.
16, úředník naftových dolů, pokladník byl
František Kaláb, čp. 573, poštovní zřízenec.
Sportovní klub Podivín – zapsán
30.8.1930. Jednatel byl Puzrla Rudolf,
úředník, potom Zechmaister Jan, pokladník byl Petráš Jan, holič. Spolkový
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spis byl dne 6.12.1945 postoupen Národní bezpečnosti v Břeclavi.
Dobrovolný hasičský sbor – zapsán
27.10.1922. Na předsednickém místě se
postupně vystřídal Lédl Rudolf, Valíček
Antonín, Kadlec Metoděj, Hrdlička František, Rotter Karel, Smetana a Kos. Místopředsedu zastávali postupně Kadlec Metoděj, Vízdal Antonín, Hasilík Ferdinand,
Hronek Ludvík, Sýkora Tomáš a Kratochvíl Jaroslav.

Sbor dobrovolných hasičů – zapsán
9.1.1939. Předseda byl Pochylý Jan, čp.
301, členové výboru Důbrava Jaroslav,
Pod Branou 237 a Osička František, Novosady čp. 71.
Místní skupina Katolických zemědělců - zapsána 19.12.1935. Předseda
byl Rotter Karel čp. 305, členové výboru
Rotter František, čp. 350, Tanzer Karel, čp.
350. Zanikl v roce 1939, na základě Nařízení vlády č. 97/1939 Sb.
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Společnost Lidového domu – zapsána
22.1.1941. Předseda Rotter Karel, čp. 305,
členové výboru Maxa Jan, holič, čp. 302,
Tomšej Jan čp. 207, Pochylý Jakub, Čapka
František.
Ludmila – Farní odbor charity. Zapsán
9.3.1928. Předseda Novotný Jan. Výmaz
18.3.1943.
Spolek absolventů zemské odborné
hospodářské školy – zapsán 9.3.1934, výmaz v roce 1941. Předsedou byl Jan Netopil z Ladné.
Rybářský spolek – zapsán 24.7.1927.
Předseda Puzrla František, čp. 499, místopředseda Černý Ladislav čp. 230, pokladní
Míčka Vojtěch čp. 212. Výmaz v roce 1941.
Místní odbor Národní matice v Podivíně – zapsán 26.8.1939. Předseda Matěj
Fiala čp. 558. Výmaz v roce 1941.
Dělnický sportovní klub se sídlem
v Podivíně – zapsán 3.4.1935. Předseda
Rybníkář Jan, čp. 5, místopředseda Dobšíček Bohuslav čp. 525. V roce 1936 byl
předseda Křížek Václav z čp. 8. V roce 1937
byl předseda Tesařík Jiří a místopředseda
Jordán Jaroslav.
Federovaná Dělnická jednota v Podivíně – zapsána v roce 1925. V roce 1925-1927
byl předseda Kolegar Karel, místopředseda Dobrovolný Emil. V roce 1927 byl místopředseda Běhal Stanislav. Dále v roce 1927
došlo ke změně Stanov a názvu na „Jednota proletářské tělovýchovy v Podivíně“. K
výmazu došlo v roce 1934. Předsednickou
funkci výkonávali Kolegar Augustin, Kří-
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žek Václav a Lédl Jaroslav. Místopředsednickou funkci vykonávali Běhal Stanislav,
Puzra Ludvík a Dobšíček Josef.
Jednota Čsl. Orla v Podivíně, se sídlem
v Podivíně – zapsána 29.3.1924. Na funkci předsedy se vystřídal Čapka Frantrišek,
Rotter Karel, Švec František. Místopředsedu vykonávali Kulíšek Bohumil /katecheta v Podivíně/, Tomšej Jan, Švec František,
Bartoš Pavel, Zouhar Alois, Švec Petr.
Včelařský spolek pro Podivín a okolí,
se sídlem v Podivíně – zapsán 13.11.1922.
Předseda byl Zachara Alois a místopředseda Jan Obrtel z Velkých Bílovic. Výmaz
ze spolkového rejstříku byl proveden na
základě výnosu Zemské správy politické
ze dne 12.11.1927.
Místní domovina domkařů a malorolníků v Podivíně, se sídlem v Podivíně
– zapsána 20.1.1923. Předsedové byli Sýkora Jaroslav, Smetana Jan, Glíž Bohumil.
Zástupci byli postupně Hřebačka Karel,
Jochman Bohumír, Ing. Pavel Zapletal, Zapletal Alois.
Otčina domkařů a malorolníků v Podivíně – zapsána 16.5.1924. Výmaz dne
18.8.1928.
Lidová otčina domkařů a chalupníků
se sídlem v Podivíně - zápis 10.2.1925.
Předseda Tomšej Jan, místopředseda Rotter Vojtěch, Tanzer Emil. Výmaz
16.12.1930.
Jednota Československých malozemědělců, domkařů a živnostníků v Podivíně – zapsána 20.8.1924. Přesedou byl

XLVII. ročník

Muller František, místopředsedou Valíček
Antonín. Výmaz 11.3.1928.
Místní jednota obce legionářské pro
Podivín a okolí – zapsána 28.7.1925. Výmaz proveden 15.10.1927.
Odbočka svazu Československé mládeže socialistické v republice Československé, pro obec Podivín – zapsáno
31.3.1926. Předsedové Kos Jan, Siegl
Bohumír, Řepková Jiřina, Číhalík Arnošt,
Švestka Alois. Místopředsedové – Bartošíková Adéla, Bartošicová, Vidlářová, Antonín Bartošík, Řepka Břetislav, Faltýnek
František.
Spolek Ludmila – Farní odbor charity
v Podivíně, se sídlem v Podivíně. Zapsáno
dne 9.3.1928. Předseda Špička František
/duchovní správce podivínské farnosti/,
pokladní Čapková Adéla, Heinzová Marie,
Darmovzalová Marie.
Odbočka Zemského ovocnářského
spolku Moravského – zapsán v roce 1939,
zanikl v roce 1941 z důvodu neustanovení se.
Úsporný a podporující spolek zaměstnanců zemědělských závodů se sídlem
v Podivíně – zapsán 11.3.1930. Výmaz
proveden v roce 1934.
Spolková skupina svazu proletářských
bezvěrců v Podivíně – zapsán 2.4.1930.
Předsedkyně Lédlová Anastázie, pokladník Josef Dobšíček. Spolková činnost byla
zastavena z moci úřední 24.7.1933.
Pokračování příště.
Jiří Hollý

Z činnosti Mysliveckého spolku
Dlouho očekávané jaro přineslo úlevu pro
přírodu a hlavně pro zvěř. Prosperita každého živého tvora v přírodě je závislá na klidu v přírodě,
potřebném krytu /remízky, větrolamy, tzv. palachoviska a pod./ a potravě. Od přechodu k intenzivnímu zemědělství v padesátých a následných
letech /doposud/, nastává úbytek zvěře. Důkazem je mizení koroptve, což je také nazýváno –
nenápadná oběť kolektivizace. V roce 1935 bylo
na území tehdejšího Československa odhadem
6 milionů koroptví a dle statistik se roční úlovek
pohyboval kolem 2,5 milionu. V současné době je
v ČR tohoto polního kura zhruba 30 000 jedinců.
Do podobné situace se dostávají početní stavy
zajíce polního. Myslivecký spolek prostřednictvím rozhodnutí hospodáře zrušil několik honů
na zajíce a intenzivněji se přikročilo k likvidaci
jejich predátora, lišky. Bylo obnoveno a opraveno
několik umělých nor k odchytu. Pomocí norných
psů, za účasti i členů okolních mysliveckých spolků, se podařilo několik lišek utratit. Norování je
Podivínský zpravodaj

velmi fyzicky náročné, poslední případ hovoří za vše. Pod vedením Rosti
Judexa se skupina členů spolku musela ručně prokopat do hloubky 2 metry, ale bylo to následně korunováno
úspěchem. Vysoká škola veterinární
v Brně prováděla v minulosti výzkum
žaludků utracených lišek se zjištěním,
že liška týdně zkonzumuje jednoho
zajíce. Při výskytu minimálně pěti lišek v honitbě si lehce spočítáte, jakou
škodu na zajících a srnčatech způsobí.
Členové spolku provedli v dubnu
opravu a desinfekci zásypů a krmítek,
vyčištění pítek, opravy kazatelen a posedů probíhají doposud. Bylo rozmístěno do revíru několik hnízdících budek pro kačeny a doufáme, že kachny
zahnízdí a vyvedou mladé.
Soukromý zemědělec Jaroslav Rosenbraier zhotovil tzv. smyk na úpravu
25
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polních cest, neboť agrotechnické lhůty nedovolí zemědělcům čekat, až polní cesty oschnou, a musí svoji zemědělskou
činnost provádět nezávisle na počasí. Tímto dochází k rozjezdění polních cest a stávají se pro cyklisty a pěší neschůdné
a nesjízdné. Žádáme proto zemědělce, aby tento „smyk“ používali a cesty po sobě upravili.
V měsíci dubnu 2017 proběhla mimořádná valná hromada
Honebního společenství Podivín-Ladná. Členy společenství
mohou být pouze vlastníci, nebo spoluvlastníci pozemků /od
dálnice nahoru k Velkým Bílovicím a Mor. Žižkovu/. Honební
společenství je založeno za účelem tvorby a využití společné
honitby, která byla následně pronajata Mysliveckého spolku
Podivín. Starostou Honební společnosti byl zvolen JUDr. Jiří
Hollý MBA., bytem Rakvice, místostarostou byl zvolen Miroslav Nešpor, bytem Ladná, a jako pokladní byla zvolena Hana
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Bílá, bytem Břeclav. Samotná organizace svolání valné hromady obnášela spoustu administrativní práce. Písemně nebo
osobně se doručovala pozvánka majitelům pozemků po celé
ČR a dokonce v několika případech i do zahraničí. Na tomto
se podíleli všichni členové MS Podivín a Ladná, ale především
Rostislav Judex a Kamil Štoll z Ladné, za což jim výbor MS
Podivín děkuje. Rovněž výbor děkuje majitelům pozemků za
vstřícný přístup při realizaci této akce. Starostou Honební společnosti Podivín /spodní část revíru/ byl v minulosti zvolen a je
doposud, Ing. Petr Hřebačka z Velkých Bílovic.
Všichni členové Mysliveckého spolku Podivín si dovolují
pozvat spoluobčany Podivína a okolí, přátele myslivosti, dobrého jídla a zábavy na pytláckou noc, která se koná na sv. Jana
– 24. června 2017 na Myslivně v Podivíně.
výbor MS Podivín

Zabíjačka ve stylu „retro“ na Myslivně
Jednoho ponurého únorového dne
se parta myslivců a rybářů při velmi
plodné debatě u svého dlouhého stolu
pohostinství „U Kavky“, pro neznalé na
Chatrném, rozhodla o provedení domácí zabíjačky. Termín byl stanoven na 1.
dubna 2017 a provedení samotné akce
se mělo provést ve stylu 70-80. let. Čili
totalitní, ale někomu to pojmenování
vadí, tak jsme to nazvali „retro“, jak je
dnes moderní. Ústroj byla pevně stanovena, a to – Jankl /kostkovaná bílo-černá řeznická blůza/, flanelová košile,
manšestráky, filčáky a na hlavě zmijovka.
Ne všichni dodrželi ústrojovou kázeň,
ale vykázáni nebyli. Docela problém na-
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stal, když jsme sháněli „troky“ na paření
prasete. Dříve to bylo u každého řezníka
a sedláka, ale dnes je to minulost. Přesto
jsme si poradili a zapůjčili je v Rakvicích
od Podivínčáka Petra Průši. Odchylka od
doby minulé byla v tom, že k usmrcení prasete došlo elektrickým proudem
a pod kotlem hořel místo dřeva plyn,
z čehož měl největší radost Ondra Hollý,
protože měl funkci topiče.
Na hlavní úkoly byli stanoveni tři řezníci a to podle tělesné velikosti. Největší
Jara Glíž, prostřední Ivan Racek a menšími řeznickými úkoly byl pověřen Milan
Krůtil. My ostatní jsme plnili pomocné
práce. Ing. Jan Kostrhun rozjímal při jarním slunci a vzpomínal na
dobu, kdy v tomto prostoru bylo pastvisko pro husy,
které taky jako kluk musel

pást. Všechny husy z Nové ulice, náměstí, Úlehové a Pod branou, byly označeny
modrou barvou /naše taky/, že dodnes
nedovedu pochopit, kde se ta barva ve
statku kradla.
Samotná zabijačka probíhala v pohodě, nevypila se ani bedna piva a Jara
Dobrovolný s funkcí svářeče zanedbal
svůj úkol a svařené víno nebylo – prý nemrzne, tak není důvod.
Celkově pohodovou atmosféru narušila fáze výroby tlačenky, pluncen, jitrnic
a jelit. Jara s Ivanem mají zaběhlý valticko-podivínský styl, ale Petr Levčík se snažil vnést trkmansko-pavlovický způsob,
díkybohu neuspěl.
Teprve večer v již zmíněné hospodě
jsme popili, hodnotili klady a nedostatky
/nebyly/ a odsouhlasili příští rok druhý
ročník.
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MĚSTO PODIVÍN
A SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PODIVÍN
pořádají v sobotu 12.8.2017
u příležitosti

130.VÝROČÍ

ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PODIVÍNĚ
SLAVNOSTNÍ ŽEHNÁNÍ A PŘEDÁNÍ PRAPORU
Program:
9:00-11:00 výstava hasičské techniky
10:00 slavnostní mše a žehnání praporu v kostele sv. Petra a Pavla
Budeme potěšeni, když se s Vámi všemi
při této slavnostní příležitosti setkáme.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PODIVÍN
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Koupím zahradu v kolonii za benzínkou. Tel. 602128642
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