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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXII. ze dne 31.5. 2018
1. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města č. XXI
ze dne 06.03.2018.
2. Zastupitelstvo města projednalo návrh
závěrečného účtu města Podivína za
rok 2017, který je zveřejněn na internetových stránkách Města Podivín – na
elektronické úřední desce Městského
úřadu Podivín a na úřední desce od
16.05.2018. Zastupitelstvo města uzavřelo projednání Závěrečného účtu
Města Podivína za rok 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením Města Podivín za rok 2017, a to bez
výhrad.
3. Identifikace účetní závěrky: Účetní závěrka k 31.12.2017, za účetní jednotku: Město Podivín, Masarykovo nám.
180/20, 691 45 Podivín, IČ:00283495,
DIČ: CZ00283495. Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku za rok
2017 Města Podivín, Masarykovo nám.
180/20, 691 45 Podivín, IČ:00283495,
DIČ: CZ00283495. Zastupitelstvo města nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č.220/2013
Sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek, věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční
situace účetní jednotky.
4. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtových opatření č. 2, č. 3 a č. 4
k rozpočtu města na rok 2018 a tato
rozpočtová opatření vzalo na vědomí
bez výhrad.
5. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu a vzalo na vědomí plnění rozpočtu
města Podivína k 30.04. 2018.
6. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 65.000,- pro
Moravský rybářský svaz, 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. 14/2018 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
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mládeže a na údržbu a provoz majetku
spolku. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.
7. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 20.000,- pro Jana
Viskota, bytem:. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Podivín č. 15/2018 s Janem Viskotem,
bytem: ve věci poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína
za účelem úhrady nákladů spojených
s účastí na závodech 2018 (Prievidza,
Tábor, Raná, Szeged) a úhrady nákladů
na treninkové lety 2018. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
8. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 195.000,- Tělovýchovné jednotě Slavoj Podivín z.s.,
se sídlem: U Stadionu 982/6, 691 45
Podivín, IČ:42324211, zastoupená Bronislavem Krškou, předsedou, Pavlem
Kavanem, členem výboru. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 16/2018 s organizací Tělovýchovná jednota Slavoj Podivín
z.s., se sídlem: U Stadionu 982/6, 691 45
Podivín, IČ:42324211, zastoupená Bronislavem Krškou, předsedou, Pavlem
Kavanem, členem výboru ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace
z rozpočtu města Podivína za účelem
úhrady nákladů na opravu sociálního
zařízení. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
9. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 35.000,- pro BILICULUM, z.ú., se sídlem: Růžová 561/1,
692 01 Mikulov, IČ: 26641046, zastoupený Petrem Maláskem, ředitelem.
Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Podivín č. 17/2018
s organizací BILICULUM, z.ú., se sídlem: Růžová 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. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
10. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 150.000,- 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. 18/2018
s Římskokatolickou farností Podivín,
se sídlem Komenského 193/3, 691 45
Podivín, IČ: 64520943, zastoupená
Mgr. Slavomírem Bedřichem, farářem
ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína
za účelem úhrady nákladů na opravu
kaple sv. Cyrila a Metoděje v Podivíně.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
11. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 10.000,- pro Základní uměleckou školu Velké Bílovice,
okres Břeclav, příspěvková organizace,
se sídlem: Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 337, okres Břeclav PSČ 69102,
IČ: 75022648, zastoupenou Mgr. Janou
Zachovalou, ředitelkou. Zastupitelstvo
města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Podivín č. 19/2018 s organizací
Základní umělecká škola Velké Bílovice, okres Břeclav, příspěvková organizace, se sídlem: Velké Bílovice, nám.
Osvoboditelů 337, okres Břeclav PSČ
69102, IČ: 75022648, zastoupená Mgr.
Janou Zachovalou, ředitelkou ve věci
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína za účelem úhrady nákladů souvisejících s účastí žáků
ZUŠ s trvalým pobytem v Podivíně na
mistrovství světa v tanci Dance World
Finals v Chorvatsku. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
12. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
zajištění opravy výtahů v Domě zvláštního určení v Podivíně v ceně 397.700,bez DPH. Účetně bude řešeno rozpočtovým opatřením.
13. Zastupitelstvo města schválilo dokončení prací na původně vedené trase
cyklotrasy.
14. Zastupitelstvo města schválilo podání
žádosti o bezúplatný převod pozemku
p.č. 1246/3 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 44 m2 odděleného z pozemku p.č. 1246/1 geometrickým plánem
č. 1962-7/2018 vyhotoveného Ing.
Markétou Berkovou, První zeměměřická a.s, Sokolská 474/4, 691 45 Podivín
od Jihomoravského kraje, Žerotínovo
Podivínský zpravodaj
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náměstí 449/3, 602 00 Brno s právem
hospodaření Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje, Žerotínovo náměstí
449/3, 602 00 Brno.
15. Zastupitelstvo města schválilo Dohodu a narovnání a uznání vlastnického
práva s Evou Bachoríkovou, r.č.:, Jaromírou Hudákovou r.č.: a Janem Valíčkem, týkající se převodu pozemku
p.č. 1635 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 407 m2 v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města zamítlo žádost o prodej části pozemku p.č. 1076/1 v k.ú.
Podivín a zamítlo vyhlášení záměru
prodeje části pozemku p.č. 1076/1 –
ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 15 m2 v k.ú. Podivín.
16. Zastupitelstvo města zamítlo žádost
o směnu části pozemků p.č. 745/8
a 2748/16 vše v k.ú. Podivín a dále
zamítlo zveřejnění záměru směny
či prodeje částí pozemků p.č. 745/8
a 2748/16 vše v k.ú. Podivín
17. Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č.
1222/5 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 35 m2, který byl nově vytvořen na základě geometrického plánu
č. 1934-299/2017, který vyhotovil Ing.
Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav z pozemku p.č. 1222/1– ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 4801 m2 v k.ú. Podivín za těchto podmínek: prodejní cena
Kč 1.000,-/m2 včetně DPH. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do jeho vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány
do 31.07. 2018 do 12:00 hodin.
18. Zastupitelstvo města zamítlo žádost
o prodej pozemku č.j. MUP-0572/2018
a revokovalo usnesení Zastupitelstva
města Podivína č. XXI-349-18 ze dne
6.3. 2018.
19. Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemků p.č.
2959/843 – ostatní plocha, zeleň o výměře 665 m2, p.č. 2959/844 – vodní
plocha, nádrž umělá o výměře 110 m2
a p.č. 2959/846 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42 m2 vše
v k.ú. Podivín, které byly vyčleněny
geometrickým plánem č. 1964-4/2018
ze dne 30.05.2018 vyhotoveným Ing.
Markétou Berkovou, První zeměměřická a.s., Sokolská 474/4, 691 45 Podivín
z původních pozemků p.č. 2959/90,
p.č. 2959/91 a p.č. 2959/124 vše v k.ú.
Podivín za těchto podmínek: prodejní
Podivínský zpravodaj
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cena Kč 30,-/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do jeho vlastnictví. Písemné
žádosti budou přijímány do 31. 7. 2018
do 12:00 hodin.
20. Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č.
985/2 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 36 m2 v k.ú. Podivín za těchto
podmínek: prodejní cena Kč 300,-/m2.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do jeho
vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány do 31.07. 2018 do 12:00 hodin.
21. Zastupitelstvo města zamítlo žádost
o revokaci usnesení zastupitelstva
města a prodej pozemků p.č. 2676/34,
2714/4, 2715/2 a 2716/2 vše v k.ú. Podivín dle žádosti č.j. MUP-0204/2018.
22. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat
pozemek p.č. 32/3 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Podivín
a to: id. 1/2 pozemku panu Ing. Ivo Štěpánkovi, a id. ¼ pozemku panu Karlu
Teturovi, a id. 1/4 pozemku paní Heleně Teturové. Prodejní cena pozemku
činí 500,- Kč/ m2. Kupující dále uhradí
náklady spojené se zajištěním vkladu
do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na
prodej pozemku p.č. 32/3 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú.
Podivín a to: id. 1/2 pozemku panu
Ing. Ivo Štěpánkovi, a id. 1/4 pozemku
panu Karlu Teturovi a id. 1/4 pozemku
paní Heleně Teturové. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
23. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat
pozemek p.č. 32/4 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Podivín
a to: id. 1/2 pozemku panu Ing. Ondřeji
Hégrovi Ph.D. a id. 1/2 pozemku panu
Vítězslavu Kavanovi,. Prodejní cena pozemku činí 500,- Kč/ m2. Kupující dále
uhradí náklady spojené se zajištěním
vkladu do katastru nemovitostí. Zastu-
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pitelstvo města schválilo kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. p.č. 32/4
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře
19 m2 v k.ú. Podivín a to: id. 1/2 pozemku panu Ing. Ondřeji Hégrovi Ph.D.
a id. 1/2 pozemku panu Vítězslavu Kavanovi. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.
24. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat
pozemek p.č. 32/6 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Podivín a to: id. 1/2 pozemku paní Lence
Bachoríkové a id. 1/2 pozemku panu
Petru Švecovi. Prodejní cena pozemku
činí 500,- Kč/ m2. Kupující dále uhradí
náklady spojené se zajištěním vkladu
do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na
prodej pozemku p.č. 32/6 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú.
Podivín a to: id. 1/2 pozemku paní
Lence Bachoríkové a id. 1/2 pozemku
panu Petru Švecovi. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
25. Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemků p.č.
32/22 – zastavěná plocha a nádvoří,
garáž bez čp/če o výměře 21 m2 a p.č.
32/23 – zastavěná plocha a nádvoří,
garáž bez čp/če o výměře 20 m2 vše
v k.ú. Podivín, které byly vyčleněny geometrickým plánem č. 1958-7/2018 ze
dne 15.05.2018 z původních pozemků
p.č. 32/19 a p.č. 32/20. Prodejní cena
Kč 500,-/m2 vč. DPH. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem
nemovité věci do jeho vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány do
31.07.2018 do 12:00 hodin.
26. Zastupitelstvo města schválilo pro
následující volební období let 2018 –
2022 počet členů Zastupitelstva města
Podivína : 15 členů.
27. Zastupitelstvo města schválilo návrh
zadání Změny č. 1 územního plánu Podivín.

Konkurzní řízení na obsazení
funkce ředitele Základní školy Podivín
Rada města na základě výsledků konkurzního řízení jmenovala
pana Mgr. Miroslava Cagáška na pracovní místo ředitele
příspěvkové organizace Základní školy Podivín s účinností od
01.08. 2018.
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Uzávěrka podzimního čísla zpravodaje
Příští číslo Podivínského zpravodaje vyjde týden před termínem komunálních
voleb, tedy již 27. září. Uzávěrka do předvolebního čísla zpravodaje bude v pátek
7. září. Fotografie neposílejte jako součást textu, ale samostatně v příloze ve
formátu JPG.
Politické strany, spolky a sdružení kandidující v komunálních volbách mohou do
termínu uzávěrky dodat svůj materiál s programem a představením kandidátů
(maximálně dvě strany formátu A4).
Na příspěvky dodané po termínu uzávěrky nebude brán zřetel.
redakční rada

MUDr. Jana Kazinotová
oznamuje,
že od 25.6.2018 se ordinuje
na nové adrese:
Bratislavská 52 , Podivín.
Telefonní kontakt: 799 517 357,
stránky www.ordinacepodivin.cz
i ordinační doba zůstávají stejné.
Těšíme se na Vás
v nových prostorách.
Stále registrujeme
nové pacienty.

Nové internetové stránky města
Město Podivín od června letošního roku
spouští nové webové stránky. Motivem
k jejich spuštění je zejména zvýšení uživatelského komfortu, přehlednosti a také zvýšení atraktivity městského webu, k čemuž
snad přispěje i nový moderní design a jádro
systému od společnosti Galileo Corporation. Responzivní design stránek navíc optimalizuje zobrazení pro různá zařízení, takže
umožní snadný a plnohodnotný přístup
například i z mobilních telefonů či tabletů.
Nový vzhled stránek by měly usnadnit
a sjednotit orientaci návštěvníků v poměrně bohatém a tematicky pestrém obsahu
prezentace, zpřehlednit obsah a zrychlit
přístup k základním informacím, které občan na webu hledá. V jednotlivých sekcích
najdete průběžně aktualizované informace
o městě z pohledu samosprávy, o městském úřadě jako subjektu státní správy,
ale také o současnosti a historii města jako
místa, kde žijeme, pracujeme a trávíme svůj

volný čas.
Zásadní změnou je propojení webových stránek
s mobilní aplikací „V OBRAZE“.
Ta občanům v mobilním telefonu automaticky načítá informace z webu vybrané samosprávy. Občan tak nemusí navštěvovat obecní nebo městský web, stále je však v obraze
ohledně dění v obci. Aplikace
umí zobrazit informace z více
webů samospráv najednou.
Do aplikace se z webu samosprávy mohou načítat například tyto informace: aktuality, záznamy
z úřední desky, zprávy, pozvánky na akce,
fotky z fotogalerií, hlášení rozhlasu apod.
Aplikace „V Obraze“ je určena pro mobilní telefony s operačním systémem Android a iOS. Instaluje se z internetu a je
pro občany zdarma.

Revitalizace zeleně v katastru města
Zastupitelstvo města rozhodlo vložit v letošním roce finanční
prostředky do zpracování projektové dokumentace na obnovu zeleně v našem katastru. Dokumentace naváže na průzkum a terénní
šetření z roku 2017, na jejichž základě vznikla studie, která měla za
cíl analyzovat část extravilánu města a navrhnout lokality s potřebou stabilizace vegetace. Studie se zaměřila na část katastru od
železnice směrem k Lednici a navrhla vytvořit systém zeleně, který
bude propojovat jednotlivé lokality v majetku města – např. Hruštičky s větrolamem za Frutou. Město má za cíl, aby důsledkem
realizace navrhovaných opatření bylo snížení větrné eroze, zadržení většího množství vody v krajině, zvýšení biodiverzity a podpora
možností využití systému zeleně v krajině z hlediska fauny a flory
i volnočasových aktivit občanů.
Projektová realizační dokumentace, tj. projekt obnovy nebo
založení ekologických prvků (např. remízky, aleje, stromořadí, lou-
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Nové webové stránky města najdete na
původní adrese www.podivin.cz .
Vítám vás na novém oficiálním webu
města Podivína. Věřím, že bude atraktivní
i funkční vizitkou města a všem nám dobře
poslouží.
Ing. Petr Průdek

ky, mokřady aj.), je připravována firmou Atelier Krejčiříkovi, s.r.o.
a bude hotova v průběhu letošního srpna. Atelier připravuje dokumentaci tak, abychom mohli v průběhu září 2018 požádat o poskytnutí dotace z Operačního fondu životní prostředí. Abychom
zvýšili šanci získat dotaci výše 80-100 % uznatelných nákladů, uzavřeli jsme smlouvu s poradenskou firmou Alnio group, s.r.o., která
usměrňuje práci projektanta. Alnio je firma specializující se na získávání dotací a úspěšně realizovala podobný projekt v Rakvicích.
Když půjde vše dobře, tak první úpravy a výsadba by se mohla realizovat na podzim 2019.
Jsem rád, že se na přípravě prvotní studie podíleli i členové
místní spolků – myslivců, rybářů, včelařů i členové komise města
pro životní prostředí – a zvýšili tak svými návrhy užitnou hodnotu
studie pro další fáze přípravy revitalizace extravilánu. Tímto všem
zúčastněným děkuji.
Martin Důbrava, člen rady města
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Tenisové kurty zpřístupněny veřejnosti
Po dlouhých letech se konečně podařilo v loňském roce vybudovat v Podivíně
dva tenisové kurty s povrchem z polypropylénového umělého trávníku JUTAgrass.
Na jaře ještě proběhlo jedno dopískování
povrchu křemičitým pískem. Nyní jsou již
oba kurty, které se nacházejí v areálu fot-

balového stadionu, k dispozici široké veřejnosti.
Zatím kurty provozuje Město Podivín
ve spolupráci s TJ Slavoj Podivín. Pro občany města Podivína je v rámci tzv. dnů
otevřených dveří vstup na kurty do konce
letních prázdnin zdarma. Klíče od kurtů

si můžete vyzvednout v restauraci Sport.
Dále je možné - mimo otvírací dobu restaurace, pokud je přítomen správce areálu p.
Švestka - nechat si zpřístupnit kurty od něj,
nebo si vyzvednout klíče u p. Martina Rybky na ul. Sokolská 608/13 (tel:725088805).
Ing. Petr Průdek

Žádám o prošetření výše uvedených osob, podezřelých z potencionálního šíření
nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti podle § 153 Trestního zákoníku.
Tímto textem začíná dopis adresovaný Policii České republiky,
Krajské hygienické stanici, Městu Břeclav, následně pak v poněkud jiném znění Oblastní charitě Břeclav a dopravní firmě Šíma Hustopeče.
Průběžně je úkolována Městská policie, aby kontrolovala pohyb dvou
mužů /které nesmím jmenovat/, pohybujících se po městě, případně
aby asistovala při jejich převozu do zařízení, zajišťujících hygienický
servis pro takovéto typy osob. Věřte, že není tak jednoduché se s tímto
problémem vypořádat. To, že se někdo neumývá, páchne a dělá své
potřeby jinde, než by měl, není dostatečným důvodem ke stíhání dotyčného, nebo dotyčných Policií ČR.
To, že choroby, jimiž ti „bezejmenní“ trpí, nejsou epidemického
charakteru, není důvodem k jejich izolaci za účasti a pomoci Hygienické stanice. Je to smutné, ale zákon už je takový.
To, že dotyční po zajištění osobních dokladů, které do té doby
nevlastnili, po jejich zapsání do evidence Pracovního úřadu Břeclav

stávají se osobami s nárokem na sociální dávky už není smutné, ale
k neuvěření.
To, že po zajištění dopravy dotyčných do nemocenských a charitativních institucí, které jsou ochotny poskytnout jim své služby, tito
dotyční odmítnou, není ani smutné, ani k neuvěření, ale trestuhodné.
Tím, kdo je potrestán, nejsou však oni dotyční, ale město, které se
v rozporu se vším, co nám říká selský rozum, musí stát dle zákonných
norem a rozhodnutí soudu opatrovníkem jednoho z oněch nejmenovaných.
Už v tomto okamžiku se obávám, zda jsem některé z těch zákonných norem neporušil, zda jsem neuvedl údaje, podle kterých je možno osoby, o nichž píši, identifikovat a zda mě není možné díky tomu
soudně stíhat.
Stanislav Machovský

150. výročí položení základního kamene Národního divadla v Praze
„PŘIVÁŽENY JSOU KAMENY ZA VELIKÉ
SLÁVY ZE VŠECH KOUTŮ ZEMĚ! ŽÁDNÝ KRAJ
NECHCE BÝT OPOMENUT!“
Cituji z Národnědivadelních listů, vydaných v Praze dne 12. května 2018 k 150.
výročí položení základního kamene Národního divadla. Ty ovšem také citují a to
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z tiskovin dobových z roku 1868 – Národních a Humoristických listů, Českých novin
i z dokumentů Archivu Národního divadla.
PODIVÍN
„CIHLU VĚNOVALI OBČANÉ MĚSTA
PODIVÍN. KDO A KDY CIHLU DO PRAHY

PŘIVEZL A NA STAVENIŠTI PŘEDAL, NENÍ
ZNÁMO.“
Odpovědí na tuto neznámou se zabývalo několik profesionálních i amatérských
historiků, v neposlední řadě bývalý starosta města pan Vlastimil Němeček, který ve
Vlastivědném sborníku Jihomoravského
města Podivína uvádí vzpomínky paní Cecilie Beránkové (1863 – 1961). Paní Beránková vzpomíná na ověnčený vůz, který vezl
něco /zda to byla cihla nebo kámen nevěděla/ do základů ND a že jedním z aktérů,
účastnících se převozu cihly byl i její muž
Pavel Beránek (1847-1927).
Jiným potencionálním „dovozcem“ cihly mohl být, a podle vzpomínek podivínského občana Františka Nedbálka jím také
byl, vlastenecky orientovaný Florián Liščák.
Dá se předpokládat, že onen ověnčený vůz nevezl cihlu z Podivína až do Prahy.
Jednalo se pravděpodobně o cestu na nádraží, odkud pak dar občanů města Podivína putoval do Prahy vlakem.
„V HLOUBI POD SKLEPY NÁRODNÍHO
DIVADLA JSOU ULOŽENY JEHO ZÁKLADNÍ
KAMENY, STRÁŽNÉ KAMENY POSVÁTNÉ BUDOVY ČESKÉHO NÁRODA. MEZI NIMI SPO5
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ČÍVÁ CIHLA, UHNĚTENÁ Z HLÍNY A VODY
STUDÁNKY, Z NÍŽ PODLE POVĚSTÍ KŘTIL SLOVANSKÝ VĚROZVĚST CYRIL. CIHLA SEM BYLA
ZASLÁNA Z PODIVÍNSKA.“
Ano, z PODIVÍNSKA, nikoliv z PODIVÍNA. Text je uveden v pamětních deskách,
které byly v roce 1968 předány tehdejším
představitelům Národního divadla při příležitosti stého výročí položení základních
kamenů. Pamětní desky s uvedeným textem byly vystaveny na unikátní výstavě
darů Národnímu divadlu ve dnech 12. až
16. května 2018 v Provozní budově B Národního divadla.
Po padesáti letech od onoho zápisu,
tedy v letošním roce, stojí na podiu mezi
oběma scénami Národního divadla znovu
starosta města a starosta TJ Sokol Podivín.
Do rukou současného ministra kultury
a ředitele ND vložili miniaturu podivínské
cihličky, označené číslem 20.
Starosta města podobně jako před deseti lety ve své zdravici připomněl neznámá a v onom okamžiku i nově známá fakta
o podivínské cihle v základech ND v Praze.
„NENÍ DŮLEŽITÉ V JAKÉM POŘADÍ, JAK
A KÝM BYLY ZÁKLADNÍ KAMENY DO PRAHY DOPRAVENY. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE FAKT,
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ŽE BYLY DOPRAVENY A ŽE VE SVÉ MOZAICE
VYTVÁŘEJÍ ONEN JEDNOLITÝ ZÁKLADNÍ
KÁMEN VŮLE VŠECH ČECHŮ A MORAVANŮ,
NA NĚMŽ STOJÍ BUDOVA ZLETÉ KAPLIČKY,
SYMBOL KULTURY, SVOBODY A VLASTENECTVÍ.“
Po této zdravici pozvali oba starostové,
herci i režisér v jedné (nebo spíše ve dvou

O STARÉ RADNICI a novém MNV
25.4.1957
„Protože budova radnice č.p. 192 /postavená v r. 1864/ je ve špatném stavebním stavu a stará, uvažuje se o její generální opravě“.
Cituji z kroniky města k uvedenému datu.
„Pokud jde o projekt na generální opravu radnice, byl podnět komise pro výstavbu znovu radou MNV a členy komise prověřen a projednán s Okresním stavebním podnikem Břeclav“.
První projekt byl shledán nevyhovujícím. Nebyly v něm respektovány požadavky města na výměnu střešní krytiny a naopak zachování stávajících oken. Jako zásadní změnou bylo doporučeno
zrušení vrátnice a zřízení kulturní místnosti s knihovnou.
„Budova bude izolována svislou izolací proti vlhku a na dvoře vybudována kolna na palivo. Záchody v přízemí i v poschodí, jakož i záchody veřejné v uličce, budou splachovací, zajištěny proti zamrznutí“.
Nevím, kde byly tenkrát orgány památkové péče, které by izolaci striktně zakázaly. Vždyť přeci v devatenáctém století se takovýmto způsobem neizolovalo! A záchody splachovací nebudou!!

osobách) všechny přítomné na červencové vystoupení podivínského divadelního
souboru PODIVA na Nové scéně ND.
Velké poděkování za výrobu miniatury
podivínské cihly s číslem 20 a dekorativní
krabičky na ni patří manželům Kateřině
a Liboru Pospíšilovým.
Stanislav Machovský

nutí nebyly názory jednotné, v rozpravě zaznělo, že dům č.p. 180
není na reprezentačním místě a že finanční částka na opravu vyčleněná nebude dostačující.
„Na tyto námitky nebyl brán zřetel a tak rozhodnuto budovu č.p.
180 přestavět pro úřady MNV“.
24. – 26.4.1961
„Práce na generální opravě budovy č.p. 180 na náměstí Míru pokročily tak daleko, že tam mohly být přestěhovány kanceláře MNV.
Stará radnice č.p. 192 byla postoupena Službám města pro podnikové
ředitelství a provozovny sklenářskou a elektrotechnickou. Na generální opravu budovy č.p. 180 bylo vydáno celkem Kč 378.031,49. V nové
budově jsou kromě kanceláří MNV i zasedací síň v přízemí, obřadní síň
v prvním poschodí a místnost pro knihovnu.“
Poslední citací z kroniky pokračuji v „seriálu“ o rekonstrukci Staré radnice, památkově chráněné budovy, která ještě chvilku bude
hyzdit tvář Masarykova náměstí v našem městě.
Stanislav Machovský

27.11.1958
„Na dnešním zasedání MNV přítomní členové se
vyslovili pro návrh, pokusiti se o provedení úpravy
budovy č.p. 180 na Náměstí /dříve kanceláře Jednotného zem. družstva/ pro potřeby úřední budovy
MNV a radnici č.p. 192 přestavět na kulturní dům“.
Tato citace vychází ze zápisů, z nichž kronikář
konstatuje, že členy prověrkové komise bylo poukazováno na nehospodárnost generální opravy
tehdejší radnice. Jako u všech zásadních rozhod6
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Galerie osobností
Věnováno těm, kteří by neměli upadnout v zapomnění.
V letošním roce uplyne již padesát
let, co ve věku 77 let zemřel jeden ze zapomenutých odbojářů z let druhé světové války - Antonín PŘIBYL.
Narodil se 3. června 1891 v Kojeticích,
okrese Třebíč, vyučil se zedníkem, ale po
skončení války v roce 1918 nastupuje pomocné služby u ČSD na stanicích Českomoravské vysočiny. Od 1. srpna 1923 byl
až do důchodu trvale spojen jako hradlař
s železniční stanicí Podivín. Nejen povoláním, ale i rodinným životem spojil toto místo, protože již 31.7. 1923 dostal povolení
k výstavbě domu na Sokolské ulici č.p. 473,
který dostavil již v únoru 1924.
Se svou manželkou Martou , roz. Jeníčkovou, vychovali dceru Martu, narozenou
17. 2.1936.
Jak je již výše uvedeno, Antonín Přibyl byl od 1.12.1944 důchodce, zemřel
20. 1. 1968.
O jeho činnosti podala svědectví dcera
Marta, provdaná Maráková, se kterou jsme
společně připravili podklady k žádosti
o přiznání odškodného, které se nabízelo
z prostředků německé nadace v červnu
2001. Mimo úřední svědectví obsahovala
její následující vzpomínky.
A/ Poklidná skromná rodinná situace
trvala v mém dětství až do počátku druhé
světové války. První bezprostřední stres přímo v našem nejbližším okolí jsme pocítili
23.5. 1942, kdy naši přímí sousedé – rodina
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Ing. Pavla Zapletala - byli zatčeni a odvlečeni
do koncentračního tábora. Jako důvod byla
skutečnost, že syn Libor uprchl do zahraniční armády do Anglie. Do jejich domu se pak
nastěhovala předsunutá rezidentura gestapa. Další šokující událostí pro nás a celou podivínskou veřejnost bylo další opatření, které postihlo na 286 židovských spoluobčanů,
odvlečených v lednu 1943 rovněž do táborů
smrti. Zatýkání a likvidace se nevyhnula
i řadě našich blízkých přátel, především z řad
TJ Sokol. Do této atmosféry strachu a obav
o další budoucnost, se mě, devítileté školačce, přihodila tato nevšední událost.
B/ Ve druhé polovině července 1944
jsem se potulovala po naší zahrádce a v křovinatém porostu, které sousedilo se zahradou vzpomínané rodiny Zapletalů, jsem
objevila cizí osobu, která mně dala najevo,
abych ho neprozradila. Otec pro mne našel
vysvětlení, že to byl náhodný zbloudilý tulák.
Až po skončení války jsem se dověděla, že to
byla první návštěva podivínského občana,
anglického parašutisty ze skupiny Potasch
– Josefa Vrbky Machovského. Otec ho informoval o tragédii u Zapletalů, zprostředkoval
neúspěšnou schůzku s jeho vlastní s rodinou i možnost navázání kontaktů s partyzány na Vysočině. Poté se Machovský vrátil ke
své skupině na Uherskobrodsko.
C/ Druhá jeho „dlouhodobá“ návštěva se podle svědectví otce udála v druhé
polovině října 1944. Z počátečního úkrytu
v zemljance se v zimních měsících projevilo
u jmenovaného vážné plícní onemocnění,
musel být přesunut a ukryt přímo v domě,
což přinášelo pro rodinu a hlavně pro mne,
zvídavé dítě zvláštní životní režim. Aby
nedošlo k prozrazení cizí osoby, nemohla
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být vyhledána ani pomoc místního lékaře.
Léčebnou proceduru zajišťoval otec díky
znalosti léčivých bylin. Zvláště obtížné bylo
zásobování další osoby při tak náročné záležitosti, jakou byl lístkový systém. Nebylo
možno vyhledat pomoc či podporu u dalších vlastenecky orientovaných známých,
protože řada z nich byla v té době ve vězení, či pod tvrdým dozorem policie.
Dala by se uvést i řada dalších dopadů na naši rodinu, zejména mou matku,
u které každé objevení gestapa u sousedního domu vyvolávalo psychickou depresi.
V našem domě se nepřetržitě ukrýval Josef
Machovský, a to až do osvobození Podivína 15. dubna 1945, kdy vystoupil z ilegality
a ohlásil se na velitelství RA.
V závěru své vzpomínky Marta Maráková uvádí, že rodina brala tuto pomoc
ukrývanému jako vlasteneckou a lidskou
povinnost. V následujících letech se otci
a rodině nedostalo ze strany státních orgánů, nebo společenských organizací nějakého ocenění nebo uznání. Ani ze strany
Josefa Machovského nelze mluvit o projevu trvalejšího vděku. Nabízí se vysvětlení,
že po únoru 1948, byl kontakt s účastníkem odboje na západě spíše kádrovou
závadou.
V letošním roce si připomínáme sto let,
od vzniku naší svobodné republiky. Domnívám se, že je to příhodný čas připomenout
si tohoto skromného, pracovitého spoluobčana, který v době tak nesmírně nebezpečné prokázal příkladnou statečnost i za
cenu ohrožení svých nejbližších.
Zaslouží si naši trvalou vzpomínku
a úctu, jaká patří jen skutečným hrdinům.
Vlastimil N ě m e č e k

Městská knihovna Podivín - knižní novinky
Neobyčejné Brno - kniha psychologa a publicisty PhDr. Jaroslava Štěpaníka přibližuje Brno jako místo výskytu pozoruhodných
unikátů a prvenství. Obrací se k obyvatelům regionu a k návštěvníkům města se zájmem o historii, současnost i budoucnost jihomoravské metropole. Brněnská prvenství nebyla dosud v knižní
podobě a v takovém rozsahu představena.
Moje dlouhé mlčení - Erika Bezdíčková, autorka autobiografického příběhu, byla v roce 1944 jako třináctiletá odsunuta do
Osvětimi, kde zahynuli oba rodiče i větší část rodiny. Na konci
války utekla z pochodu smrti a v úkrytu se dočkala osvobození.
Předmluvu ke knize napsala režisérka Olga Sommerová, která také
o autorce knihy natočila dokument Sedm světel.
Měděný jezdec, Taťána a Alexandr, Letní zahrada - Simons Paullina - historická trilogie
Vzácné dary, Osamělý orel, Kouzlo, Rozbouřené vody, V utajení Steel Danielle - romantické romány
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Rudá volavka, Palác zrady - Matthews Jason - špionážní romány
Nezvěstná, Spi sladce, Skryté okno, Zabij mě znovu, Ohrožená Abbott, Rachel - detektivní romány
Hora mezi námi - Charles Martin - dobrodružný román - přichází
bouře a provoz na letišti je ochromen. Ashley se bojí, že nestihne
vlastní svatbu, na chirurga Bena čekají pacienti. Ačkoli se nikdy neviděli, objednají si spolu charterový let, aby se dostali domů dřív.
Jejich letadlo se ale zřítí a oni se ocitají uprostřed zasněžených hor
bez naděje na záchranu. Přehodnocují minulost a v extrémních
podmínkách bojují o život.
Ztracený dopis - Erler Claudia - kniha popisuje záhadu nalezeného dopisu . Láska a tajemství za dob války čekaly na odhalení
půl století.
Pan Lišák má knihy rád, O lakomém křečkovi, Napínavý závod,
Ukradený papoušek - první čtení pro děti
7
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Tajemství pergamenu, Hon na vyděrače, Hledači pokladu, Příběhy
rodiny Smrtičovy - dobrodružné knihy pro děti
Ďábelská zubařka, Kluk v sukních, Pan Smraďoch, Krysburger, Půlnoční gang - Walliams David - humoristické knihy pro děti
Moje peníze- Rozvíjejte finanční gramotnost svých dětí -Bailey Gerry - kniha o tom, jak děti naučit zacházet s penězi
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Tajemství čínského léčitelství -Harper Jennifer - inspirující kniha
kombinuje moudrost tradiční čínské medicíny s bezpečnými přírodními terapiemi, které mohou být použity k sebeléčení.
Slepičí polévka pro duši - O andělech mezi námi - 101 pravdivých
příběhů ze života, o podivuhodných setkáních, zázracích a vyslyšených modlitbách.
Hana Ocelíková

Mateřská škola
Výsledky zápisu do MŠ Podivín pro školní rok 2018/19
Zápis do Mateřské školy Podivín proběhl dne 10. května 2018 v odpoledních hodinách. Přihlášku podalo 29 zájemců o předškolní vzdělávání. Ředitelka mateřské školy
se při posuzování žádosti řídila § 34 zákona
č. 561/2004 Sb., a směrnicí MŠ č. 24/2018 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole při překročení
kapacity mateřské školy s datem přijetí od
1.9.2018, která se uplatňuje v případě , že
je do MŠ přihlášeno více dětí, než je povolená kapacita školy. Kapacita školy byla
překročena o 4 děti. 25 dětí bylo přijato.
S blížícími se prázdninami chci poděkovat
za práci všem zaměstnancům mateřské
školy, Městu Podivín, rodičům a všem, kteří
nám pomáhají vytvářet dětem co nejlepší
podmínky pro jejich rozvoj.
Krásné léto Vám všem …
ředitelka Bc. Lenka Studená, MBA
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Základní škola
Sběr papíru
Ve dnech 02. 05. – 03. 05. 2018 ve spolupráci se SRPDŠ se uskutečnil sběr tříděného papíru. Žáci (za velké podpory rodičů) odevzdali celkem neuvěřitelných 29. 397 kg starého papíru. Je potěšující, že pořád zůstává vysoké procento zapojených žáků – sběru se
zúčastnilo 201 žáků - 90,01 %.
Nejlepší žáci:
O. Štefan (VI. třída) – 680 kg, A. Kozelský (II. třída) – 633 kg, E.
Hřebačková (III. A) – 533 kg, J. Buršík (II. třída) – 527 kg, K. Buršíková
(V. B) – 527 kg, M. Vízdalová (II. třída) – 520 kg, O. Krůtil (VI.třída) –
520 kg, A. Městecký (VIII. třída) – 520 kg, V. Čápek (III. A) – 460 kg, P.
Vlk (V. B) – 460 kg.

Přehled tříd:
I. třída – 2.189 kg, II. třída – 4.788 kg, III. A – 2.186 kg, III. B – 1.963 kg,
IV. třída – 3.728 kg, V. A – 2.446 kg, V. B – 2.334 kg, VI. třída – 3.424 kg,
VII. třída – 2.597 kg, VIII. třída – 2.047 kg, IX. třída – 881 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

Výchovný koncert nonartificiální hudby „Hudební krabičky“
16. 5. 2018 se Besedním domem v 9:00
hodin ozvalo jásavé přivítání „ AHÓÓÓÓJ“
Mgr. Milana Parnahaje - kytaristy, zpěváka,
autora a moderátora vlastního hudebního
pořadu o nonartificiální hudbě „Hudební
krabičky“.

Žáci se během 60 minut seznámili s různými hudebními styly – krabičkami - ve spolupráci s Josefem Šlikem - kytaristou, zpěvákem, zvukařem a vedením projekce. Zábavným způsobem byla žákům představena
historická fakta, hudební základy a podstaty

Srovnávací testy Kalibro
I v letošním roce proběhly celorepublikové
srovnávací testy Kalibro pro pátý ročník. S výsledky jsme byli velmi spokojeni. Největšího úspěchu
dosáhli tito žáci:
5. A
Matematika:
1. místo – Marie Šťávová (93,2 %)
2. místo – Jakub Švec a Vendula Hemzová (81,8 %)
3. místo – Matyáš Budín a Michaela Vidlářová
(77,3 %)
Český jazyk:
1. místo – Michal Peka (88,5 %)
2. místo – Vendula Hemzová (88,3 %)
3. místo – Matyáš Budín (82,1 %)

Podivínský zpravodaj

hudebních stylů Jazz- Bulue, Pop, Rege, Hip-Hop. Vše bylo v doprovodu vtipné obrázkové projekce, hudebními ukázkami vlastní
i převzaté tvorby a soutěžními otázkami inspirovanými průřezovými tématy Hv.
Žáci se během pořadu bavili a aktivně
se zapojovali do interaktivních úkolů, jako například
dotvoření regé svým zpěvem, doprovod popové
písně tleskáním, dotvoření
blues zvoláním atd…..
Žáci si z koncertu kromě dobré nálady odnesli
i spoustu nových informací
o moderní hudbě.
Mgr. Alena Veselá

Anglický jazyk:
1. místo - Barbora Doláková (91 %)
2. místo - Jakub Švec (89,1 %)
3. místo – Matyáš Budín (84,4 %)
Přírodovědný základ:
1. místo – Vendula Hemzová (79,4 %)
2. místo – Michal Peka (70,1 %)
3. místo – Marie Kernová (67,6 %)
Ekonomické dovednosti:
1. místo – Peka Michal (86,5 %)
2. místo – Barbora Doláková (81,7 %)
3. místo – Vendula Hemzová (78,8 %)
Humanitní základ:
1. místo - Michal Peka (84,9 %)
2. m. – Jan Berka a Vendula Hemzová (61,6 %)
3. místo – Marie Šťávová (60,5 %)
Mgr. J. Kolaříková

Den dětí
ve 2. třídě
Den dětí druháci strávili
v nové kavárně Jasan v Podivíně. Přijali jsme pozvání
pana Ondráka. Děti si mohly - jakožto první návštěvníci kavárny vůbec - vybrat
zmrzlinu a na doplnění
energie dostaly i tatranku
a fruko. Na zpáteční cestě
jsme se ještě zastavili na hřišti. Myslím, že Den dětí se
nám vydařil na výbornou.
Tímto bych ještě jednou
ráda poděkovala panu Ondrákovi za krásný dárek pro
děti. Velmi si toho vážíme.
Mgr. Kristýna Řezáčová
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Moravský zemský pohár ve 3D lukostřelbě
12. 5. 2018 se uskutečnily závody v lukostřelbě na zvířecí 3D terče na Kobylské
skále. Mezi asi 200 závodníky byla i žákyně
IV. třídy Veronika Veselá, navštěvující lukostřelecký kroužek na Základní škole v Podivíně, pod záštitou střediska volného času
Duhovka Břeclav, pod vedením trenéra Jaroslava Wunche . Tento kroužek v letošním
školním roce navštěvovali čtyři žáci a pravidelně se v pondělí setkávali a hodinu trénovali ve školní tělocvičně.
Tento závod byl spojením lukostřelby
a pohybu v poměrně náročném a rozmani-

tém terénu, kdy se střílelo
do zhruba 30 zvířecích
figurín v životní velikosti
ze vzdáleností od 5 až 20
metrů rozmístěných na
různých, často i těžko dostupných místech. Figuríny mají zónová označení,
která jsou různě bodována.
Během soutěže vládla na trati i mimo ni
příjemná přátelská sportovní atmosféra. I
když jsou soutěžící soupeři, jsou to i přátelé
a vzájemně si pomáhají i radí.

Veronika se ve své kategorii ze 14 dívek
umístila na pěkném čtvrtém místě. Panu
trenérovi děkujeme za odborné vedení
a Veronice gratulujeme.
Mgr. Alena Veselá

Školní výlety 2018
Jako každoročně i letos je žákům zpestřen konec školního roku různými třídními
výlety. Některé výlety jsou více zaměřeny
na poznávání naší krajiny a historie, jiné na
rozvoj spolupráce a motoriky.
Všechny jsou však velmi vhodné na
stmelování třídního kolektivu a nalezení
si cesty k sobě i třídním učitelům. Věřím,
že žáci i pedagogové se na výletech bavili
a poznali se i z jiné stránky.
Mgr. Alena Veselá

Přehled výletů
třída
pedagog/pedagogové
VII.
Mgr. P. Schallenbergerová, J. Švábová
Mgr. K. Řezáčová, Mgr. M. Poláchová,
II.+III.A,III. B Mgr. V. Mihalíková, L.Machačová
I.
Mgr. A.Racková
Mgr. Z. Floriánová, Mgr. J. Kolaříková,
IV., V. A, V. B Mgr. Z. Pálková, V. Holubová
VIII., IX
Mgr. I. Šemorová, Mgr. J. Harnušková
VI.
Mgr. J. Medek

místo
Brno-Jumppark, Špilberk
Permonium Oslavany
Mikulov
Mirakulum, Milovice u Prahy
Jeseník
Dolní Morava

Permonium Oslavany
6. června se druháci a třeťáci vydali na školní výlet do Oslavan. V zábavním parku Permonium zažili velmi příjemný den. Byl
to výlet plný akce, napětí, soutěže i poučení v atraktivním prostředí bývalého černouhelného dolu. Vrámci naučné hry Magic
permon plnili řadu rozmanitých úkolů a všichni si jako odměnu
odnesli malého permoníka. Třešničkou na dortu byl sjezd Škrtí
lanovkou. Vše se nám vydařilo na 1* - počasí nám přálo, sluníčko
hřálo. Děti byly velmi hodné a zaslouží velkou pochvalu. Věříme,
že si školní výlet všichni užili.
Třídní učitelky Mgr. Martina Poláchová,
Mgr. Vlasta Mihalíková, Mgr. Kristýna Řezáčová

ŠKOLNÍ VÝLET – PARK MIRAKULUM
Ve středu 6. června se děti pátých tříd vypravily již brzy ráno
směr Milovice u Prahy do zábavního parku Mirakulum. Cesta v růžovém autobuse nám velmi rychle utíkala a ihned po příjezdu jsme
se vydali na jízdu tankem. Tato atrakce měla největší úspěch, dětem se líbil terén, ale i zděšený křik paní učitelek, které se s dětmi
s radostí pustily do všech aktivit.
Absolvovali jsme maxi trampolínu, houpání na obří houpačce,
lanové překážky, vodní prvky. Někteří překonávali svůj strach z výšek a sklidili velké ovace od kamarádů. Po návštěvě lesní naučné
stezky jsme výlet zakončili v podzemních chodbách, kde jsme si
připadali jako Indiana Jones. Cestu zpět nám „zpříjemnila“ hodino-
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vá kolona na dálnici, ale i tak jsme si všichni výlet užili, děti zjistily,
že jsou prima kolektiv a že i s paními učitelkami je velká legrace.
Moc bychom chtěly tímto pochválit žáky 5. A a 5. B za vzorné chování během cesty i v parku a doufáme, že to bylo pěkné ukončení
prvního stupně.
Mgr. Pálková, Mgr. Kolaříková

První výlet
Ve školním roce bývá měsíc červen
spjatý se školními výlety. Pro prvňáčky je to
samozřejmě výlet první, na který se určitě
nezapomíná. Mohu to potvrdit i já, přestože je to už dost dlouhá doba, na výlet
v první třídě do Lednice s paní učitelkou
Vondráčkovou si moc dobře pamatuji.
Ve středu 6. června jsme jeli autobusem
do Mikulova. Pro prvňáčky jsem letos ob-

jednala edukační program Jak se žilo našim
prababičkám, který byl nabízen v místním
zámku. Dětem byl představen běžný život
těsně se vznikem Československa v roce
1918 do roku 1938. Chlapci a děvčata si
hravou a soutěživou formou na vlastní kůži
vyzkoušeli, jak se dříve učilo ve škole nebo
jak se nakupovalo, mohli tak srovnat život
tehdejších a dnešních dětí. Lektorka s dět-

mi pracovala poutavě, dětem se program
líbil.
Výlet se vydařil, počasí nám přálo, svačina v zámeckém parku všem chutnala,
zmrzlina v nedaleké cukrárně byla také
dobrá a proběhnutí se u Kolonády na Reistně ve Valticích, kde se dětem podařilo najít
tzv. kešku, bylo také bezvadné.
Mgr. Anna Racková, tř. učitelka

Medvědí stezka
V pátek 27. 04. 2018 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 uskutečnilo v sobotu 12. 05. 2018 v Olšanech.
Výsledky:
Mladší žákyně II:
1. místo, školní kolo:
2. místo, školní kolo:
3. místo, školní kolo:
Starší žákyně III.:
1. místo, školní kolo:
2. místo školní kolo:
3. místo, školní kolo:

B. Doláková, M. Vidlářová (kraj – 2. místo)
A. Střižíková, M. Osičková, I. Hájková (kraj - 4. m.)
D. Vidlářová, V. Hemzová
D. Lukešová, M. E. Midddleton (kraj – 1. místo)
A. Kellnerová, Z. Schmalzová (kraj – 2. místo)
M. Palkechová, V. Bäumlová

Starší žákyně IV.:
1. místo, školní kolo: S. Pekaříková, S. Böhmová (kraj – 3. místo)
2. místo, školní kolo: P. Glížová, T. Kristková, Š. Líčková (kraj – 1. místo)
3. místo, školní kolo: L. Syslová, K. Rejentíková
Dorostenky:
1. místo, školní kolo: K. Hrdličková, J. Kovaříková
2. místo, školní kolo: L. Syslová, D. Heráková (kraj – 2. místo)
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Mladší žáci II.:
1. místo, školní kolo: K. Šuderla, M. Střižík (kraj – 6. místo)
2. místo, školní kolo: K. Pospíšil, A. Robošová (kraj – 2. místo)
3. místo, školní kolo: T. Mík, J. Pacalová
A. Velička, M. Hrdličková (kraj – 5. místo)
Starší žáci III.:
1. místo, školní kolo: T. Scorvan, M. Havlík (kraj – 2. místo)
2. místo, školní kolo: D. Puzrla, N. Mildnerová
3. místo, školní kolo: O. Krůtil, O. Štefan (kraj – 3. místo)
Starší žáci IV.:
1. místo, školní kolo: P. Procházka, J. Rezek
2. místo, školní kolo: M. Havránek, M. Puzrla (kraj – 3. místo)
3. místo, školní kolo: G. J. Kellner, T. Rotter
Dorostenci:
1. místo, školní kolo: F. Skotal, D. Herzán
2. místo, školní kolo: R. Tréšek, D. Vavřík (kraj – 3. místo)
3. místo, školní kolo: R. Ferbar, V. Lendyel
F. Skotal, V. Lendyel (kraj – 1. místo)
Blahopřeji všem zúčastněným za výborné sportovní a znalostní výkony a reprezentaci školy.
Mgr. M. Cagášek, ŘŠ
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Zvěřinec 5. A
Žáci pátého ročníku si ve slohové výchově pohráli s názvy zvířat. Každé zvíře
jsme dle slabik rozdělili na dvě části. První
část slova jsme spojili s druhou částí jiného
slova. Vznikly tak nové názvy.
Děti pracovaly ve dvojicích a jejich
úkolem bylo nově vzniklé zvíře popsat.
Práce je velmi bavila a při tvoření popisu
si užily i spoustu zábavy, protože dětská
fantazie je nepřekonatelná a mnohdy i nevyčerpatelná. Posuďte sami.
Mgr. Jitka Kolaříková

Atletický čtyřboj
Učitelé Tv naší školy ve spolupráci s TJ Slavoj Podivín uspořádali 10. ročník atletické soutěže. Vítězství zajišťovalo postup do
krajského kola v Brně, které se uskutečnilo 20. 05. 2018. Soutěžilo se ve čtyřech atletických disciplínách: běh 50 m (60m), hod
kriketovým míčkem (150g a 300g), běh 400 (800) metrů, skok
daleký.
Mladší žákyně I:
1. místo, školní kolo: E. Havlíková (3. místo - kraj)
2. místo, školní kolo: N. Pospíšková (6. místo - kraj)
3. místo, školní kolo: . Švábová (7. místo- kraj)
V. Padělková (1. místo – kraj)
Mladší žákyně II:
1. místo, školní kolo: S. Machovská (1. místo - kraj)
2. místo, školní kolo: N. Mildnerová (7. místo - kraj)
3. místo, školní kolo: M. Vidlářová (8. místo - kraj)
D. Vidlářová (10. místo – kraj)
Starší žákyně III :
1. místo, školní kolo: K. Ferbarová (5. místo - kraj)
2. místo, školní kolo: M. Hrdličková (4. místo - kraj)
3. místo, školní kolo: L. Pacalová (6. místo - kraj)
Starší žákyně IV :
1. místo, školní kolo: A. Kouřilová (1. místo - kraj)
2. místo, školní kolo: K. Rejentíková
3. místo, školní kolo: S. Böhmová
K. Havránková (2. místo – kraj)
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Mladší žáci I:
1. místo, školní kolo: E. Zhejbal (3. místo - kraj)
2. místo, školní kolo: J. Křivánek (2. místo - kraj)
3. místo, školní kolo: T. Hájek (6. místo - kraj)
Mladší žáci II:
1. místo, školní kolo: J. Berka (5. místo - kraj)
2. místo, školní kolo: A. Schmalz (1. místo – kraj)
3. místo, školní kolo: J. Košulič (7. místo - kraj)
P. Opluštil (4. místo – kraj)
Starší žáci III :
1. místo, školní kolo: L. Kotásek (1. místo - kraj)
2. místo, školní kolo: V. Kratochvíl (5. místo – kraj)
3. místo, školní kolo: Š. Kolařík (8. místo - kraj)
Starší žáci IV :
1. místo, školní kolo: G. J. Kellner (2. místo - kraj)
2. místo, školní kolo: N. Terpák
3. místo, školní kolo: R. Ferbar
Dorostenci:
1. místo, školní kolo: D. Herzán (1. místo - kraj)
2. místo, školní kolo: F. Skotal (3.místo – kraj)
3. místo, školní kolo: V. Lendyel
Děkuji žákům naší školy za skvělé výkony, reprezentaci školy
a našeho města.
Mgr. M. Cagášek
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Mobilní planetárium Morava
Ve čtvrtek 31. 5. 2018 k nám do školy zavítalo Mobilní planetárium Morava.
Školní tělocvičnu na celé dopoledně zaplnila kopule, kde se žáci 1. stupně velmi
poutavou formou dozvěděli mnoho
Pro prvňáčky a druháčky byl připraven
příběh O holčičce, která chodila vzhůru no-

hama. Třeťáci a čtvrťáci zažili dobrodružství
s polárním medvědem a tučňákem v příběhu Polaris. Pro žáky 5. ročníku si připravilo
program Rossetta. Film byl o sondě Rossetta,
která měla za úkol přistát na kometě Churyumov-Gerasimenko. Komety jsou tajemné
a zároveň nejrozlehlejší objekty naší Sluneč-

Závěrem
Co nového po materiálně-technické stránce
1) oprava podlahy III. A a v malé PC učebně
2) vymalování tříd
3) oprava žaluzií
4) modernizace připojení PC učeben
Vedle náročných úkolů ve výchovně-vzdělávacím procesu se
zaměstnanci školy zapojili do dalších akcí, kterých se nejen zúčastnili, ale mnohé z nich sami pořádali (např. XII. Školní ples“,
Projekt EU – „Profesní rozvoj pedagogů ZŠ Podivín“), dále vědomostní a sportovní akce – přehled bude zveřejněn ve Výroční
zprávě ZŠ Podivín za školní rok 2017/2018). Tím jsme jistě přispěli
k dobrému jménu školy a reprezentaci našeho města.

ní soustavy. My jsme mohli krátce spatřit její
desetiletou výpravu. K tomu jsme si zopakovali i důležitost Měsíce pro naši planetu.
Pro všechny žáky to byl opravdový zážitek a budeme se těšit na další vesmírnou
výpravu.
Mgr. J. Kolaříková, Mgr. K. Řezáčová

Co nás čeká …
Do první třídy pravděpodobně nastoupí 30 prvňáčků. Jistě se
těší na nové kamarády, kamarádky a paní učitelku.
V 7. ročníku budeme vyučovat vedle povinného cizího jazyka (anglický jazyk) i povinně volitelný druhý cizí jazyk - německý
a ruský jazyk.
Velké díky
Závěrem chci poděkovat všem pedagogickým pracovníkům
naší školy za náročnou práci, kterou vykonávají při vzdělávání
dětí. Díky všem provozním zaměstnancům za skvělou práci při
zajištění bezproblémového chodu školy. Díky také patří těm, kteří
přímo nebo nepřímo podporují a pomáhají ZŠ Podivín.
Přeji Vám všem příjemnou dovolenou.
Mgr. M. Cagášek

ZUŠka v roce 2017/2018
S pomalu končícím školením rokem
2017/2018 bychom chtěli připomenout, co
všechno jsme pro Vás, posluchače, připravili spolu s žáky ZUŠ v Podivíně.
Hned na úvod školního roku vystoupili
žáci naší školy na Janově hradě k příležitosti 300 let rybářského cechu v Podivíně.
Dětský pěvecký soubor Kadůbek pod vedením Richarda Lekavého pak vystoupil na
akci pro naše děti Setkání s Mikulášem.
Následovaly Mikulášská a závěrečná Vánoční besídka. V rámci projektu Modré úterý
jsme Vám společně s našimi žáky připravili
netradiční koncert v prostorách místního
kostela plný krásných nejen vánočních
melodií, díky kterým jsme se na chvíli ve
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vánočním shonu pozastavili a začali vnímat
krásnou vánoční atmosféru, krásu Vánoc.
První hudební akcí našich žáků v roce
2018 bylo vystoupení Žesťového kvintetu pod vedením Martina Konečného při
příležitosti oslavy 73. výročí osvobození
u pomníku padlých na Masarykově náměstí v Podivíně.
Jaro jsme v prostorách Spolkového
domu v Podivíně přivítali s děti Jarní besídkou, kde vystoupili naši nejmladší žáci. Již
tradičně jsme potěšili srdce nejen našich maminek a babiček koncertem pro maminky.
24.5. se konal po celé České republice
II. happening základních uměleckých
škol ZUŠ OPEN ve veřejném prostoru, pod

záštitou operní pěvkyně Magdaleny Kožené.
Naše škola se již tradičně připojila ke čtyřem stům ZUŠŠ koncertem ve venkovních prostorách Spolkového
domu v Podivíně.
Těší nás, že naše děti svými vystoupeními potěšily posluchače nejen na akcích pořádaných ZUŠ. Rádi bychom také mezi nás
přivítali nové pěvecké talenty, kteří mají zájem navštěvovat dětský pěvecký soubor Kadůbek. Zájemci prosím kontaktuje Richarda Lekavého na mailové adrese: richlek@
atlas.cz. V neposlední řadě si velmi vážíme
Vašeho zájmu navštěvovat naši školu. Talentových zkoušek, které proběhly v měsíci
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květnu, se zúčastnilo velké množství talentovaných dětí nejen z města Podivína,
ale i okolních obcí. Je nám opravdu líto, že
vzhledem k definovaným kapacitám naší
školy nemůžeme všechny žáky přijmout.

číslo 2

červen 2018

Závěrem bychom všem dětem, a nejen
jim, chtěli popřát pohodové letní prázdniny
protkané slunečními paprsky, a s některými
z Vás se těšíme naviděnou v novém školením
roce. Rádi na našich akcích přivítáme nejen

rodiče, babičky, tetičky…., ale i Vás, ostatní
posluchače. Přijďte podpořit naše mladé
talenty, kteří pro Vás své vystoupení pečlivě
připravují a zaslouží si bohaté obecenstvo.
Konečná Martina, Lekavý Richard

Kolektiv učitelů ZUŠ v Podivíně spolu s účinkujícími žáky

Posluchači ZUŠ v Podivíně

Žesťový kvintet

Pěvecký soubor Kadůbek

Představení YMCA Podivín
YMCA Podivín vznikla na podzim roku 2017 částečně oddělením neskautských aktivit od 12. YMCA-skautského oddílu,
který pracuje pod sdružením YMCA SKAUT, a pak také využitím
bývalých aktivních skautů, kteří mají stále chuť něco dělat, ale
nenašla se pro ně práce přímo ve skautském oddíle.
Ve spolupráci s městem se nám povedlo vybudovat takové
malé „volnočasové centrum“ Spolkový dům, o který se snažíme
pečovat a naplnit ho aktivitami. Tato myšlenka vznikla již někdy
v roce 2009 a od té doby jsme na ní spolu s městem dle možností
pracovali. Od září roku 2016 je Spolkový dům oficiálně v provozu
a od ledna roku 2018 jej má naše sdružení bezplatně ve výpůjčce.
Budova sousedí s areálem skautské klubovny, takže i jeho poloha skýtá mnohé využití do budoucna. V podkroví je šest učeben
ZUŠ a malý koncertní sál, v přízemí jsou pak 3 klubovny, prostor
pro mateřské centrum a v suterénu sklepní
prostor pro výstavy a přednášky. V zahradě se
letos bude budovat venkovní amfiteátr, malé
hřiště pro děti a přístupová cesta ke skautské
klubovně. Klubovny v přízemí využívá nejvíce
naše sdružení pro své aktivity. Ve Spolkovém
domě provozujeme 2x týdně klub dětí a maminek Veselý krokodýl, 4x týdně keramický
kroužek pro děti, rodiče s dětmi i dospělé, 2x
Výtvarka
týdně výtvarný kroužek pro děti a potom růz-
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né jednorázové akce, jako jsou naše tradiční tvořivé dílny. V blízké
budoucnosti máme v plánu pořádat příměstské tábory pro děti,
dramatický klub a v suterénu klub mladých.
Název Spolkový dům byl vybrán záměrně, neboť bychom
rádi spolupracovali i s dalšími organizacemi v našem městě a nabídli jim prostory k jejich činnosti – v současnosti prostory Spolkového domu využívá kromě ZUŠ DFS Voděnka jejich cimbálka
a senioři hrající na heligonky.
YMCA Podivín zakládali bývalí skauti, kteří již všichni mají děti
a rádi by vrátili něco z toho krásného času, který jim byl v oddíle
mezi kamarády dopřán. Spolupracujeme s místní ZUŠ, se skautským oddílem i dalšími organizacemi a věříme, že se nám společně podaří vybudovat prostor k setkávání generací, prostor, kde
každý najde něco pro sebe, prostor, odkud si každý odnese něco
do života, prostor, kde bude lidem společně dobře.
Libor Pospíšil, předseda

Keramika

Podivínský zpravodaj
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Jarní dílna YMCA Podivín
18. března se v prostorách Spolkového domu uskutečnila
naše již 27. tvořivá dílna. Rodiče, prarodiče i děti si mohli přijít
vytvořit velikonoční přáníčka z papíru i vlny, dekorace z barevného písku, větviček vinné révy, kraslice z vosku a vyzkoušet si

XLVIII. ročník

techniku plstění. A že vznikly mnohdy opravdu krásné výtvory!
Těšíme se na všechny tvořivé duše na další dílně (nejpozději na
Adventní)
Za tvořivý tým (Markéta Berková, Marie Macinková, Jitka Průdková, Iveta Lašková, Radka Mildnerová)
Katka Pospíšilová

Šestatřicetikilometrový puťák přes Králický Sněžník
Na počátku nás čekala čtyřhodinová
cesta vlakem do města Králíky, které bylo
výchozím bodem našeho putování pohořím Králický Sněžník u polských hranic. Již
při přestupu v Ústí nad Orlicí, kde si Hrom
zahrál na piano, jsme ucítili vůni blížících
se hor a lesů, ale v cílové stanici jsme je 11.
května mohli spatřit přímo před sebou.
Bylo nutné vystoupat z 560 do
863 m n.m. ještě téhož dne, proto jsme
plni energie po dlouhém sezení vyrazili
s čelovkami připravenými v horní kapse
krosny na 10km výšlap pod Klepáč. Po
lehkém dešti jsme se, snad mohlo být po
jedenácté hodině, zastavili a usedli a tiše
jako Myška ujedli část zásob k večeři a připravili si místo k přespání. Nikdo na nic nečekal a usnul.
Ráno bylo nádherné, bodejť by ne, když
nás čekal krásný hřeben s mnoha sedly a vrcholy včetně toho nejvyššího. Palačinka dojedla ke snídani zbytek večeře, hrdě hodila
tornu na záda a vyrazili jsme. Začínat se má
pozvolna, po krátké cestě znovu utáhnout
tkaničky a upravit výstroj, nicméně úvodní
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pasáž byla velmi strmá a předznamenala
blížící se terén. Snad jen Horalka s tímto
úsekem neměla žádné opletačky a jako
první čekala na ostatní.
Voda docházela, nedařilo se nám najít
studánku. Pramen Kladské Nisy jsme na
polské straně našli, ale nezdálo se bezpečné jej užít k pití, nevyvěrala k zachycení
a v korýtku se nám tam vyráchal pes, jenž
uměl aportovat. Vašík se vydal na průzkum
vyhledat pramen Lipkovského potoka, který jsme cestou neobjevili. Jemu se to nyní
podařilo.
Stoupání na Klepáč (1144) bylo úmorné, potkali jsme několik kol táhnoucích cyklisty (kolo první, natažené ruce a člověk následoval). Amazonka zvládla i tuhle zkoušku tělesné zdatnosti na jedničku, zřejmě
má zdatné předky. Rozhledna na vrcholu
posloužila jen částečně – oblačnost, blížící se déšť. Proč „turisté“ s malým batohem
odhazuji odpadky do již přetékajících košů?
My jsme si vše odnášeli, dokud nepotkáme
nádoby na tříděný odpad schopné jej ještě
pojmout.
Po
hřebenu
a střídajíce sedlo,
vrchol, sedlo a traverz po vrstevnici
jsme museli zdolat
druhý náročný výšlap této výpravy
na samotný vrchol
Králický
Sněžník
(1424). Ještě pod
ním se Žlababa
ocitla v sedmém
nebi, když spatřila

toliko borůvčí, že se sem bude chtít jistě
vydat o něco později znovu. Nahoře na
hoře byla mlha, vítr se proháněl po holých
stráních, jen Pískle vesele a možná částečně
ztuhle vytrvala ve svých šortkách po celý
víkend. Dal jsem si na mikinu radši i bundu
a kalhoty jsem si pochvaloval. Jen doufám,
že sem nepostaví lanovku. Oběd jsme si
dali již dříve a níže v sedle v závětří přístřešku, z nějž jsme vyrazili očekávajíce déšť,
který přišel naštěstí bez bouřky, přesto nás
donutil dočasně se ukrýt v lese.
Z pramene Moravy jsme pod nejvyšším
vrcholem kolem čtvrté hodiny nabrali plnou zásobu pitné vody, musí nám vystačit
do zítřejšího dopoledne. Cesta se stáčí a pokračuje na hřeben protější tomu zdolanému. Stříbrnická (1250), Černá kupa (1295),
Sušina (1321). Juju se už těšila na odpočinek. Dočkala se v tak kouzelném místě, kam
se pro změnu budu chtít znovu vypravit já.
Večeře, zuby (ti rozumnější, takže všichni),
vybalit spacák a spát – ulevit nohám po 17
km.
Další den nás čekal velice zajímavý sestup údolím, který si Šárka náramně užila,
sice byly některé kroky všech značně nejisté. Mraku nebylo, vzduch se ohříval, slunce
na obloze i v duši, štěstí plná krosna. Na
zastávku jsme dorazili s mírnou rezervou,
stihli jsme se najíst a vyměnit ponožky. Mašinfíra na nás zablikal, když jsme mu signalizovali naši přítomnost a touhu nastoupit na
cestu domů, do Podivína, Velkých Bílovic,
Valtic a do Nejdku.Za nezapomenutelnou
výpravu 12. oddílu YMCA SKAUT Táborový
oheň Podivín
Ráďa
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Krojované hody
a hodky 2018
Podivínská chasa
c
a stárci Vás srdečně zvou na tradiční krojové hody
dy a hodky,
které se uskuteční ve dnech 30. 6. – 1. 7. 2018 a 7. 7. 2018.
1. STÁRKOVSKÝ PÁR: Eliška Průdková a Ondřej Švec
2. STÁRKOVSKÝ PÁR: Alžběta Průdková a Petr Lašek
Program hodů:
Ve čtvrtek 28. 6. 2018 po 16. hodině postavíme hodovú máju.
Pátek 29. 6. 2018
Od 19.00 hod. vypukne na hodovém sóle Předhodová zábava, na které se nám představí nejlepší verbíři
Slovácka se svým výstupem a dále pak Veselá Partyja z Boršic. Během večera se budete moci zaposlouchat
do libozvučné CM Šmytec. Celý večer bude prostoupen minikoštem vín.
Vstupné 100 Kč
Sobota 30. 6. 2018
Hodová sobota začne v 9.00 hod. hodovou mší v kostele sv. Petra a Pavla v Podivíně. Po skončení mše
následuje průvod chasy městem s položením kytic k pomníkům.
Ve 14.00 hod. sraz krojované chasy u 1. stárka na ul. Bratislavská, následuje průvod
k 1. stárce na ul. Úlehlova. Průvod pokračuje k panu starostovi Machovskému na ul. Boženy Němcové,
který slavnostně předá hodové právo letošním stárkům a tak zahájí hody. Následně se průvod přesune
na hodové sólo, a to přes ulice Husova, Havlíčkova a U Stadionu. Na sóle pokračuje hodová zábava.
Hraje DH Legrúti
Neděle 1. 7. 2018
Ve 14.00 hod. sraz krojované chasy a mužáků u 2. stárka na ul. Boženy Němcové. Průvod chasy
a mužáků na hodové sólo povede ulicemi Bratislavská, Palackého, Havlíčkova a U Stadionu. Na sóle
následuje odpolední zábava a vítání krojovaných přespolních.
Hraje DH Legrúti
Večerní zábavy pro oba dny začínají ve 21.00 hodin.
Odpolední vstup ZDARMA.
Večerní vstupné 120 Kč.
Hodková sobota 7. 7. 2018
k
cemi Bratislavská,
V 14.30 hod. sraz krojované
chasy u 1. stárka na ul. Bratislavská. Průvod ulicemi
Dr
olední zábava.
Revoluční, Družstevní
a U Stadionu k hodovému sólu, kde naváže odpolední
Hraje DH Zlaťulka
Večerní zábava začíná ve 21.00 hodin.
Na hodky odpolední vstup ZDARMA, večerní 120 Kč.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
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Dětský folklorní soubor Voděnka
„TAK NA CO SI ZAHRAJEM ?…..“ s Voděnkou
Tento článek uvedeme netradičně , a to zmínkou o našem Vánočním koncertu, který
se konal již koncem loňského
roku. Koncert proběhl v prosinci a děti z malé i velké Voděnky měly premiéru. Obě Voděnky
poprvé představily svá pásma
s názvy „Na pejsky a na kočićky“ a „Do školy“. Pásma děti
trénovaly od začátku školního roku a výsledek jejich píle
dobře zúročily. Svou premiéru měla i CM Voděnka, která
poprvé doprovodila celou Voděnku. Mladí muzikanti hráli v nových krojích , které byly
autorkou také představeny veřejnosti . Kroje byly zhotoveny
pod odborným dohledem etnografky PhDr. Aleny Káňové
z Břeclavi a jsou hrazeny částečně z dotace Jihomoravského
kraje , kterou se nám podařilo
získat v loňském roce . Novinkou vánočního koncertu bylo
vystoupení „Lohoveckých dětí“,
které doplnily program svým
pásmem s vánoční tématikou.
Hostování souborů z okolních
dědin bychom chtěli na našich vánočních koncertech do
budoucna zachovat. Návštěvníci koncertu měli možnost si
prohlédnout tradiční výstavu fotografií a výrobků našich
dětí . Na přípravách koncertu se
již tradičně spolupodíleli také
rodiče a děti , za což jim moc
děkujeme . Odměnou pro naše
zpěváčky, tanečníky a muzikanty byly dárečky a také potlesk všech hostů v sále . Děkujeme .
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Začátkem letošního roku velká Voděnka již tradičně
zahájila svým pásmem místní rybářský ples a navázala
tak na dobrou spolupráci s podivínským
rybářským
spolkem. Tanečníky doprovázela CM Voděnka a my jsme již
nemuseli využívat reprodukovanou hudbu, tak jako v minulých letech . Plesová sezóna
pokračovala a navštívili jsme
dětské krojové plesy ve Staré
Břeclavi a Mutěnicích . Velkou
událostí byl pro nás náš Dětský
krojový ples. Naše pozvání přijali a ples přítomností obohatili Břeclavánek ze Staré Břeclavi , Hanýsek ze Šakvic, Jarabáček z Drnholce , Pomněnka
z Tvrdonic, Dunájek z Dolních
Dunajovic, ale především také
místní děti , které nejsou registrovány v souborech . Program plesu zpestřilo vystoupení
naší „malé“ předtančení besedy
i různé taneční hry, které jsme
připravili pro všechny věkové
kategorie . Letošní krojový ples
byl vskutku „Andělský“ - z ﬁnančních darů našich dobrých
dárců jsme zakoupili krásné výrobky chráněných dílen
v Ořechově , Nové Pace a Strážnici . Část výtěžku z tomboly byla věnována na podporu handicapovaných . Plesová
sezóna byla uzavřena plesem
v Drnholci , kde naši borci získali pohár publika i medaile
z tanečních soutěží .

V měsíci březnu se naše „velká“ uvedla na Velikončních
inspiracích v Synagoze v Břeclavi . V tomto měsíci nezaháleli ani naši „maláčci“, kteří
vyrobili Moranu. Moranu jsme
společně vynesli , řádně upálili , utopili , ukamenovali a nechali rozfoukat ve větvích ještě
holých stromů. V době jarních
prázdnin jsme s hrstkou statećných dětí z velké i malé Voděnky navštívili stacionář Billiculum Mikulov, kam jsem přijeli
předat část výtěžku z krojového plesu. Téměř pro všechny
to byla první zkušenost tohoto
typu, první setkání s handicapovanými a také první návštěva zařízení pro postižené . Naše
snaha vzbudit v nich sociální
cítění byla touto akcí zúročena a děti nás moooooc potěšily.
Musím říct, že děti byly opravdu velmi statečné a některé
překonaly sami sebe . Pro některé z nás byla však nejobtížnější jízda autobusem, kdy jsme si
ověřili svou statečnost („pobliju
se??? nebo to vydržím?? aţ už
konečně zastaví!!:)“
První dubnovou sobotu jsme
věnovali úklidu okolí našeho
města. Připojili jsme se tak k celostátnímu projektu „Ukliďme
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Česko“ - připojili se k nám také
místní organizace Sokolů pod
vedením paní Martiny Robošové i pár našich spoluobčanů.
Společně jsme nasbírali téměř
1tunu odpadků, které odvážel
pan Tomáš Hřebačka na místní sběrný dvůr. Musíme říct,
že se nám nepodařilo sesbírat
všechny odpadky a množství
i obsah odpadu nás hodně zaskočilo:(( Celou akci jsme zakončili zasazením lípy a společným táborákem. Všem moc
děkujeme a těšíme se na další
ročník .
Vyvrcholením našeho voděnkového snažení jsou již
tradiční Dětské hody, kterým
patří poslední květnová neděle . Letošním stárkem se stal
Víťa Čápek a stárkou Ema Hřebačková , kteří společně odvedli průvod na hodové sólo.
Hodové přípravy jsme započali přivítáním našich hostů Špačků z Hroznové Lhoty,
kteří s námi pekli koláčky i jeli
pro máju. Dalším hostujícím
souborem byl Charvatčánek
z Charvatské Nové Vsi . Všechny soubory předvedly hezká
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taneční pásma na hodovém
sóle a zpestřily tak hodovou
atmosféru. Přálo nám počasí
a rádi jsme se setkali se všemi
kamarády, kteří jsou příznivci
folkloru. Hodečkama však ještě
nekončíme . Pořadatelé Tvrdonských slavností nás v letošní roce pozvali na přehlídku dětských souborů, což je pro
nás obrovská čest a zkušenost.
Celá voděnka se s tímto úkolem poprala a vše dopadlo na
výbornou. Děti nás moc potěšily a některé vydržely až do
pozdních nočních hodin i do
úplného
závěru.
Odměnou
jim byla podívaná na obrovský ohňostroj. Ještě se můžeme
pochlubit článkem v časopisu Malovaný kraj, který vyšel
koncem měsíce května . Před
prázdninami
ještě stihneme hodečky
v Dolních Dunajovicích a společný závěrečný táborák „Na
bažině“.
Závěrem
bych
chtěla
poděkovat
všem, kteří se spolupodílejí při or-

červen 2018

ganizaci našich akcí , našim
příznivcům, sponzorům, ale
hlavně dětem a jejich rodičům. Velký dík patří také městu Podivín za podporu, ZŠ Podivín , Chase Podivín . Chtěla bych také poděkovat mým
dobrým duším za to, že jsou
ochotné „spáchat“ všechny mé
náročné plány a dotáhnout je
společně ke zdárnému konci .
Věříme , že je blízká vašemu
srdci aspoň část toho, co děláme , a že můžeme společně rozvíjet lásku k folkloru i městu,
ve kterém žijeme .
Závěrem:
„Žádný
učený
z nebe nespadl a my, naše děti
i naši muzikanti se snažíme
postupně zlepšovat. Musíme jen
věřit :)). Děkujeme za důvěru“.
Za Voděnku Petra Kosová
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Čarodky 2018
Sokol Podivín již tradičně uspořádal poslední dubnovou sobotu pálení čarodějnic
– odpolední čarodějnou stezku pro děti,
velký táborák a večerní country koncert.
Čarodějná stezka tentokrát začínala
u haly Sport a vedla polňačkami i lesem
až na dvůr Besedního domu. Po cestě na
děti čekaly velké čarodějnice, které pro ně
měly připraveny různé úkoly – let na koštěti
bludištěm, skákání čarodějnického panáka,
cestu lesem za rozmotaným klubíčkem,
provázkovou dráhu naslepo, trefování do
pařátů, hledání příšerek v tajemných pytlíčcích, třídění polodrahokamů a i letos
nechybělo kouzelné vaření lektvarů. Za
zdolání úkolů děti dostaly písmenka do
tajenky, za kterou na konci stezky dostaly
myši a pavouky. Jelikož byli želatinoví, tak si
na nich přece jen děti pochutnaly. Na dvoře
Besedního na děti také čekaly zdatné malířky a zájemcům pomalovaly obličej čarodějnými obrázky.

Až se na dvoře sešly všechny děti, mohla
být zapálená vysoká hranice, na které shořela jediná zlá čarodějnice tohoto setkání.
Na ohni si pak děti (většinou v zastoupení
rodičů) mohly opéct dobré špekáčky. K večeru začala hrát k tanci i poslechu country
kapela Popojedem. Pod hvězdami se pak
tančilo a povídalo až skoro do půlnoci.

Za vydařenou akci bych chtěla především poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravách, průběhu a fotografování celého odpoledne a večera. Dík
také patří Tomáši Hřebačkovi za příspěvek
na špekáčky pro děti.
Martina Robošová
T.J. Sokol Podivín

Postoj, z.s.
srdečně zve na
divadelní představení
Williama Shakespeara

Romeo a Julie
dne 22. září 2018
od 20°°hod. v sále
Besedního domu
Podivín.
vstupné 100,- Kč
na místě

Beachvolejbal
V loňském roce proběhla na dětském
hřišti na Hliníkách obnova pískového hřiště pro plážový volejbal. Letošní pozimní
úprava hřiště již nebyla tak náročná a proto je nyní již hřiště opět otevřeno pro celou širokou veřejnost. Beachvolejbalovým
nadšencům letošní počasí velice přeje. Hřiště je pro každého občana volně přístupné
a používání je zdarma. Ke sportování vás co
nejsrdečněji zve Sportovní komise města
Podivína.
Ing. Petr Průdek

Podivínský zpravodaj
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Májové „Rybářské závody“ v Podivíně na Štěrkovišti
Snad každému rybáři směřovaly jeho
myšlenky na víkend 12.-13.5. 2018, kdy
mu začala letošní rybářská sportovní sezóna v Podivíně. Tento májový slunečný
víkend se konaly tradiční rybářské závody
na Štěrkovišti.
Počasí bylo opravdu nádherné. I starší rybáři matně vzpomínali, kdy bylo tak
krásně. To vše dokazovala hojná účast
nejen dospělých, ale i juniorských rybářů.
U Boudy ve stánku bylo opravdu
rušno po celý víkend. Vůně grilu lákala
na příjemné posezení u vody. A jak bylo
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skvostné počasí, tak byly skvostné i úlovky.
Celkem dospělých na RZ se zúčastnilo
82 lovících rybářů, z toho 40 z našeho rybářského spolku v Podivíně a 42 z jiných
spolků. Dohromady bylo uloveno 206 ks
ryb (114 kaprů, 18 línů, 2 amuři, 2 úhoři,
70 ks jiné).
1. místo: Za nejdelší ušlechtilou rybu
vyhrál p. Bořivoj Vajbar z PS Podivín za
kapra 90cm (9,75kg) – GRATULUJEME!
Dětí do 15 let na DRZ se zúčastnilo celkem 51 lovících rybářů. Dohromady bylo

uloveno 178 ks ryb (78 kaprů, 11 línů,
3 amuři, 86 ks jiné).
1. místo: Za nejdelší ušlechtilou rybu
vyhrál Daniel Němec z Boskovic za kapra
53 cm.
Tímto patří velký dík celému týmu
„Pobočného spolku“ rybářů v Podivíně,
za skvělou organizaci a především velké poděkování panu Viktoru Agáiovi za
sponzorské dary.
Zároveň jste všichni příznivci rybaření
srdečně zvání na další akce v tomto roce.
Helena Macánová, kronikářka

Podivínský zpravodaj
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Červen – měsíc myslivosti
Trochu z historie
Na přelomu padesátých a šedesátých
let se prováděla tzv. bonitace honiteb a 25.
října 1955 byla provedena také v Podivíně.
Za nadřízený orgán byl přítomen pan Ladislav Kořínek a za tehdejšího majitele honitby JZD Podivín, myslivecký hospodář pan
Bartaušic Bohumír a předseda honebního
společenstva pan Rudolf Puzrla.
Komise dospěla k tomuto závěru:
- honitba je ucelená, výměra 1354 ha
- terén rovinatý, louky a močály – od severní strany mírně vlnitý – převážně pole
- nadmořská výška 165-175 m
- převládají větry severozápadní a jihovýchodní, výška sněhu je10-30 cm, který se
drží 1-2 měsíce, zřídka delší dobu
- ráz kraje zemědělský, z průmyslu se zde
nachází naftové závody a zeleninová konzervárna
- půdy hlinité a hlinito-písčité, v lužní poloze písek a štěrk, ve vyšších polohách jíl
- 400 ha bývá zaplavováno při povodních
a značná část jsou močály
- převládají pole a louky
- v revíru žije zvěř srnčí, zajíc, bažant a koroptev
- srnčí je v dobrého stavu, paroží vyvinuté,
poměr pohlaví 1:11/2, váha složených
kusů 16-22 kg zvěřiny, předválečný stav
byl o 40% vyšší
- zajíc i bažant rovněž nedociluje předválečného stavu , bažantu se celkově daří
a má vzestupnou tendenci. Škody na
kulturách minimální, úžitnost revíru je
dobrá. Pro krmení a zásypy jsou na skladě
zásoby a sice 4 q pšenice, 2 q zrniny, 12 q
krmné řepy, 8 q vojtěšky a 4 q kukuřice
- krytina pro zvěř jsou 4 remízy a palachy,
- vhodné jsou podmínky pro rozšíření bažanta. Třeba zde při stanovení bonity brát
zřetel na zaplavovaný terén lužní, kde vyskytuje se zaječí zvěře velmi málo a taktéž
pernaté. Bývají zde ztráty utonutím.
- hodnocení bonitní třídy jsou : srnčí V., zajíc II. Koroptev IV. Bažant V.
Zapsal: Myslivecký hospodář
Bartaušic Bohumír

číslo 2

Chtěl bych podotknout, že v honitbě se
již téměř nevyskytuje koroptev a lov zajíce
pro klesající počty nebyl v roce 2017 prováděn. Pro porovnání uvádím přehled ulovené zvěře, zaznamenán ve výkazu z roku
1954, 1955, 1956. Údaje jsou čerpány z výkazů, uložených v Státním okresním archivu v Mikulově.
1954
Uloveno:
319 zajíců, 49 bažantů, 12 ks srnčí zvěře
1955
Uloveno:
465 zajíců, 98 bažantů, 89 koroptví, 32
kachen, 3 hranostaji, 2 lasice, 4 pytlačící
psi, 20 koček, 12 káňat, 1 včelojed, 2 srnci,
4 srny, 4 srnčata, 1 srna zhaslá a 7 zhaslých
srnčat, 8 šedivek,
Po odstřelu bylo v revíru 52 kusů srnčí
zvěře.
V roce 1955 došlo ke přejmenování na
„Lidovou mysliveckou společnost“, hospodáře vykonával Boh. Bartaušic, honebního
starostu Puzrla Rudolf a pokladníka Balůsek
Václav.
1956
Uloveno:
597 zajíců, 149 bažantích kohoutů, 230
koroptví, 2 hranostaji, 5 lasic, 4 psi, 12 koček, 8 lesních káňat, 2 káně rousné, 12 šedivek,
Zhasl 1 srnec, 1 srna a 6 srnčat.
Byl proveden odchyt 65 kohoutů a 64
slepiček.
Je mi naprosto jasné, že čtenářům, kteří
nejsou těsně spjaty s přírodou a potažmo
s myslivostí, jsou to nic neříkající staré statistické údaje. Ovšem je nutno jít k jádru věci
a uvědomit si, že k dnešnímu dni z uvedených údajů platí snad jen ta nadmořská
výška. Jedná se o údaje staré pouze 63 let.
Není to zase tak velký časový úsek. Když si
starší ročníky promítnou, jak to bylo před
„X“ lety, je to k hlubokému zamyšlení. Jako
děcka jsme chytali půlmetrové štiky ve
Svodnici, raky v Šutrákách a po záplavách
byla každá příkopa plná různých druhů ryb.
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Člověku se nechce myslet na to, co bude
za padesát let. Právě dorůstající generace
po dostudování a zaujmutí různých funkcí
v samosprávě, nebo státní správě, nebo zemědělci, kteří převezmou hospodaření po
svých předcích, budou„ti“, kteří mohou tento nepříznivých vývoj ovlivnit /sám tomu
ale nevěřím/. Funguje tu silné loby a politická vůle, jejichž prioritou je zisk.
Současnost
Myslivecký spolek Podivín nezahálí. Po
zimním přikrmování, se začalo pracovat na
opravách loveckých zařízeních, údržbě a renovaci lovecké chaty, traktoru a další nutné
techniky. Rovněž před senosečí, provádíme
plašení srnčí zvěře, aby nedošlo k poranění
či usmrcení srnčí zvěře. Opět došlo ke zvýšení počtu usmrcené srnčí zvěře po střetu
s motorovými vozidly, zejména s přicházejícím soumrakem a noční dobou, kdy zvěř
migruje za potravou. Je to daň zvyšujícímu
se automobilovému provozu.
V těchto dnech se dožívá vzácného jubilea náš nejstarší člen, pan Vojtěch Černý.
Celý život zasvětil rodině, vínu a myslivosti.
Do dalších let mu kamarádi myslivci přejí
hodně zdraví.
Českomoravská myslivecká jednota z.s.,
Okresní myslivecký spolek Břeclav, zhodnotil naši práci a ocenil za práci pro myslivost
a ochranu přírody pana Ivana Racka a pana
Jana Latýna. K tomuto ocenění jim blahopřejeme.
Jako každoročně, dne 23. června
pořádáme tradiční Pytláckou noc v prostorách spolkového řízení, tj. na ulici
Pod Branou. Pro děti bude od 11.00
hod. zdarma skákací hrad, pro dospělé
budou připraveny myslivecké speciality, k tanci a poslechu zahraje od 19.00
hod. osvědčená skupina Gravity z Brna.
Zveme všechny děti a dospělé, přejeme
hezkou a příjemnou zábavu, spojenou
s gurmánským zážitkem.
Závěrem je nutno podotknout, že
i v letošním roce nám byla poskytnuta finanční dotace Města Podivín, za což děkujeme panu starostovi, městské radě
a zastupitelstvu.
Za Myslivecký spolek Jiří Hollý

Oddíl fotbalové přípravky - poděkování
Oddíl přípravky při TJ Slavoj Podivín získal od mateřského klubu
na jarní sezonu nové fotbalové dresy. To přivedlo rodiče na myšlenku pořídit malým fotbalistům teplákové soupravy. Dovolte, abychom touto cestou poděkovali za sponzorské příspěvky těm, bez
kterých by se nákup souprav nemohl uskutečnit: manželé Jeřelovi,

Podivínský zpravodaj

manželé Hřebačkovi, pan Boleček, Petr Městecký, Vlastík Holub,
manželé Varmužovi, Jaroslav Zhejbal, Autoservis Hrdlička, Karel
Hrubý, Jaroslav Švec, Vladimír Kos, Dagmar Pelikánová.
V letošním roce oddíl mladší a starší přípravky trénoval pod
vedením trenérů Pavla Kolaříka, Martina Vaculíka, Vlastimila Mild-
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nera, Petra Opluštila a Radka Ferbara. Všichni si uvědomujeme, že
v dnešní době není vůbec jednoduché pracovat s mládeží, získat si
její pozornost a lásku ke sportu. Vaše práce je nedocenitelná, často
na úkor osobních, každodenních povinností.
Proto Vám, „Páni“ trenéři, děkujeme a přejeme Vám i do dalších
sezon hodně síly, trpělivosti a příznivých sportovních výsledků!
rodiče

Mladší přípravka

Starší přípravka

červen 2018

FOTO&VIDEO
ateliér - Milan Krásný
Reklamní, reportážní a ateliérová fotografie – video
- rodinné foto, děti, portrétní foto, svatby, školní
foto….
- produktová fotografie pro webshop (napři. lahve…)
- zhotovení fotografií až do formátu 100x300cm
- digitalizace starých filmů 8 mm, VHS, video 8…
a přepis na DVD, flashdisk, harddisk… střih videa
- průkazové foto na počkání
- grafické práce: plakáty, banery, skládačky, letáky,
pozvánky, oznámení, pohlednice…
- vizualizace produktů, počítačová animace, 3D
grafika
- fotoknihy, fotoobrazy na plátno, obrazy,
fotopanely, fotokalendáře, foto na keramiku, foto
na textil…
- porcelánové foto na pomník
- sběrné a výdejné místo www.FOTOLAB.cz
Oficiální pracovní doba v ateliéru Po – Pá od 12:00 –
do 17:00 nebo po telefonické domluvě kdykoliv.
Mírová 405, Velké Bílovice
www.fotovideokrasny.cz, mobil: 776 682 000

Tři tituly pákařů
28. dubna 2018 proběhlo v Kosticích mistrovství České
republiky v armwrestlingu – páce.
Nejdůležitější domácí akce se ze současného šestičlenného kádru pákařů TJ Sokola Podivín zúčastnilo trio závodníků (ostatní se z objektivních důvodů omluvili) a nevedli si
vůbec špatně.
Naopak. V silné konkurenci nejlepších pákařů z celé
ČR vybojovali 5 medailí, z toho tři zlaté a po jedné stříbrné
a bronzové medaili.
Titul na pravou ruku vybojoval ve váze do 75 kg Robin
Svačina, aby o něco později přidal ještě stříbrnou na levou
ruku . Pro Robina je to do sbírky už 14. titul v jeho sportovní
kariéře. Za ta léta, co se věnuje sportu ( přesněji od roku 1999,
kdy se poprvé zúčastnil MR), by si zasloužil sportovního důchodu.
Výborného výsledku dosáhla i Dana Surá, která získala
dva tituly mezi ženami ve váze do 65 kg. Dana se vrací do
soutěží po ukončení vysoké školy a hned skvělým výsledkem.
Tečku za úspěšné vystoupení podivínských pákařů na
mistrovství ČR uzavřel pátou medailí bronzové hodnoty Pavel Stejskal v kategorii mezi muži do 85 kg.
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