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

OSLAVU 76. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
našeho města, která se bude konat ve čtvrtek 15. 4. 2021 v 10.00 hodin
u pomníku padlých na Masarykově náměstí v Podivíně.
Po ukončení oslavy na Masarykově náměstí budou položeny květinové dary
také u pamětní desky členů TJ Sokol Podivín,
popravených a umučených v průběhu II. světové války
zastupitelé města Podivína
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Informace ze zasedání zastupitelstva města
č. XIII ze dne 15.12. 2020 a č. XIV ze dne 18.02. 2021
1. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města č. XII
ze dne 24.09. 2020.
2. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtových opatření č. 8/2020 a č.
9/2020 k rozpočtu města na rok 2020
a tato rozpočtová opatření vzalo na vědomí bez výhrad.
3. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu plnění rozpočtu k 31.10.2020 a toto
vzalo na vědomí bez výhrad.
4. Zastupitelstvo města schválilo zahájení investičních akcí a jejich zařazení
do majetku města: 1. Podivín – Poříčí
II, komunikace a chodník, 2. RE-USE –
opětovné využití odpadů, 3. Hliníky –
změna využití území.
5. Zastupitelstvo města schválilo bez
výhrad rozpočet na rok 2021 ve znění
dle zveřejněného návrhu rozpočtu na
rok 2021, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Celkové příjmy ve výši
52.315.300,- Kč, celkové výdaje ve výši
111.251.500,- Kč, celkové financování
ve výši 58.936.200,- Kč. Zastupitelstvo
města schválilo zahájení investičních
akcí a jejich zařazení do majetku města:
1. Podivín – Poříčí, parkoviště a propojka, 2. Pumtrack, 3. Základní škola Podivín – venkovní přírodovědná učebna,
4. Dětská hřiště: Hliníky, U Fruty – nové
herní prvky, 5. Objekt čp. 907 – rekonstrukce, 6. Dům zvláštního určení Podivín – přestavba zubní ordinace.
6. Zastupitelstvo města schválilo bez
výhrad střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2022, 2023 ve znění dle zveřejněného návrhu střednědobého
výhledu rozpočtu na roky 2022, 2023,
který je nedílnou součástí tohoto
usnesení. Celkové příjmy pro rok 2022
54.178.000,- Kč, celkové výdaje pro rok
2022 57.900.000,- Kč, celkové financování pro rok 2022 3.722.000,- Kč, celkové příjmy pro rok 2023 52.311.000,Kč, celkové výdaje pro rok 2023
56.200.000,- Kč, celkové financování
pro rok 2023 3.889.000,- Kč. Dlouhodobé pohledávky ve výši Kč 0,-, dlouhodobé závazky 0,- Kč.
7. Zastupitelstvo města schválilo dokument „Program rozvoje města Podivín
na období let 2021-2027“.
8. Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Podivína
č. 1/2020 o místním poplatku za pro4

voz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu.
9. Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Městem
Podivín, se sídlem Masarykovo nám.
192/2, 691 45 Podivín, IČ: 00283495
a panem Mgr. Petrem Houžvičkou,
nar. 30.5. 1974, bytem Kopce 968/20
b, 69145 Podivín, týkající se částí pozemků p.č. 888, p.č. 981 a p.č. 982/1 vše
v k.ú. Podivín, které byly vymezeny geometrickým plánem. Úplata za služebnost se stanovuje jako součin plochy
pozemků stanovených smlouvou ke
služebnosti a ceny 500 Kč/m2.
10. Zastupitelstvo města Podivína pověřuje starostu města podpisem smlouvy
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku p.č. 982/6 – ostatní
plocha, jiná plocha v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit
záměr prodeje pozemku p.č. 982/6
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře
5 m2 v k.ú. Podivín odděleného geometrickým plánem z původního pozemku p.č. 982/1 v k.ú. Podivín, prodejní cena 500 Kč/m2 vč. DPH, žadatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do jeho vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány
do 15.01.2021 do 12:00 hodin.
11. Zastupitelstvo města zamítlo níže uvedený návrh na směnu pozemků předložený panem Tomášem Hřebačkou:
pozemky ve spoluvlastnictví rodiny
Hřebačků ve prospěch Města Podivína: LV 973, pozemek p.č. 745/2 celková
plocha pozemku 45 m2, velkost podílu 1/4 = 11,25 m2, LV 435, pozemek
p.č. 1595/11 celková plocha pozemku
87 m2, velikost podílu 1/4 = 21,75 m2,
za pozemky ve spoluvlastnictví Města
Podivína: LV 46, pozemek p.č. 745/8
celková plocha pozemku 132 m2, velikost podílu 1/14 = cca 9,5 m2, LV 884,
pozemky p.č 745/3 a p.č. 745/4, celková plocha obou pozemků 270 m2, velikost podílu celkem na obou pozemcích 1/30 = 9 m2. Zastupitelstvo města
konstatuje, že v platnosti zůstávají dříve přijatá usnesení zastupitelstva města č. XII.-193-20 ze dne 24.09. 2020
a č. XII.-194-20 ze dne 24.09. 2020.
12. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
zprávu starosty města ke kontrole pl-

nění úkolů zastupitelstva města XIII. ze
dne 15.12. 2020.
13. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtových opatření č. 10/2020
a č. 11/2020 k rozpočtu města na rok
2020 a tato rozpočtová opatření vzalo
na vědomí bez výhrad.
13. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu plnění rozpočtu k 31.12. 2020 a toto
vzalo na vědomí bez výhrad.
15. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtového opatření č. 1/2021
k rozpočtu města na rok 2021 a toto
rozpočtové opatření vzalo na vědomí
bez výhrad.
16. Zastupitelstvo města schválilo koupi nemovité věci, a to pozemku p.č.
2838/2 – zahrada v k.ú. Podivín od
prodávajícího Římskokatolické farnosti Podivín, IČ: 64520943 se sídlem
Komenského 193/3, 691 45 Podivín
za kupní cenu ve výši 29.960,- Kč.
Smluvní strany se dohodli že náklady
spojené s převodem nemovité věci
uhradí kupující. Zastupitelstvo města
schválilo Kupní smlouvu č. 1001/2021
mezi Městem Podivín, se sídlem Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín,
IČ: 00283495 a Římskokatolickou farností Podivín, IČ: 64520943 se sídlem
Komenského 193/3, 691 45 Podivín ve
věci koupě nemovité věci, a to pozemku p.č. 2838/2 – zahrada v k.ú. Podivín.
Zastupitelstvo města Podivín pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.
17. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat
pozemek p.č. 982/6 – ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 5 m2, odděleného geometrickým plánem z původního pozemku p.č. 982/1 v k.ú. Podivín
do společného jmění manželů Luboši
Jírovcovi, nar. … a Petře Jírovcové, nar.
… oba bytem … Prodejní cena 500,Kč/m2 vč. DPH. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovité věci do jeho vlastnictví. Zastupitelstvo města schválilo Kupní smlouvu č.
1/2021 mezi Městem Podivín, se sídlem Masarykovo nám. 192/2, 691 45
Podivín, IČ: 00283495 a manželi Lubošem Jírovcem nar. … a Petrou Jírovcovou, nar. … oba bytem … na prodej
pozemku p.č. 982/6 – ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 5 m2, odděleného geometrickým plánem z původního pozemku p.č. 982/1 v k.ú. Podivín.
Zastupitelstvo města pověřuje starosPodivínský zpravodaj
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tu města uzavřením smlouvy.
18. Zastupitelstvo města Podivín revokovalo usnesení Zastupitelstva města Podivín č. XIII-203-20 ze dne 15.12.2020.
19. Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Městem
Podivín, se sídlem Masarykovo nám.
192/2, 691 45 Podivín, IČ: 00283495
a panem Mgr. Petrem Houžvičkou, nar.
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…, bytem …, týkající se částí pozemků
p.č. 888, p.č. 981 a p.č. 982/1 vše v k.ú.
Podivín, které byly vymezeny geometrickým plánem. Úplata za služebnost
se stanovuje jako součin plochy pozemků stanovených smlouvou ke služebnosti a ceny 500 Kč/m2. Zastupitelstvo města Podivín pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy.

20. Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Podivín
č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
dle předloženého návrhu.
21. Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Podivín
č. 2/2021 o místním poplatku o evidenci označených psů a jejich chovatelů dle předloženého návrhu.

Plán rozvoje města na období let 2021-2027
Zastupitelstvo města v prosinci 2020 schválilo Plán rozvoje
města na období let 2021-2027 jakožto jeden celistvý koncepční
rozvojový dokument a hlavní nástroj řízení města. Je základním
plánovacím dokumentem každé obce a je zakotven v zákoně č.
128/2000 Sb., o obcích. Na základě poznání situace v obci a názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších
subjektů v obci formuluje představy o budoucnosti obce spolu
s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ.
Program rozvoje města Podivín na období let 2021–2027
vznikal v druhé polovině roku 2020. Dokument zpracovala
MAS Lednicko-valtický areál. Při tvorbě se vycházelo z Metodiky
tvorby Programu rozvoje obce, kterou zpracovalo Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR. Využita byla webová aplikace OBCEPRO
(www.obcepro.cz).
Děkuji všem, kteří jste se prostřednictvím dotazníkového šetření zúčastnili jeho přípravy. Vůli zapojit se do průzkumu projevilo celkem 167 respondentů, což odpovídá přibližně 5,5 % všech
občanů města. Struktura respondentů ukazuje, že větší zájem
projevily ženy (61,1 % odpovědí). Více než polovina respondentů
spadala do věkové skupiny 30–49 let.
Níže cituji naši strategickou vizi, která je více rozpracována do
pěti cílů a jejich podcílů: Cíl 1. Bezpečné město, Cíl 2. Kvalitní ži-

votní prostředí ve městě i mimo něj, Cíl 3. Město kulturních tradic
a plné možností pro volnočasové vyžití, Cíl 4. Rozvíjející se město
s výbornou dopravní dostupností a Cíl 5. Vzdělané a sociálně odpovědné město.
Vize města: Podivín je městem menší velikosti, které si však
zachovává převážně venkovský charakter. Žít zde znamená využívat výhod každodenního kontaktu s přírodou, mít možnost
být součástí komunity vyznačující se užšími sociálními kontakty
s významným fenoménem sousedství a silným vztahem k lidovým tradicím. Zároveň jsou však občanům k dispozici všechny
základní služby a v případě nutnosti dojíždění za prací, do škol
či za službami mohou využívat kvalitní dopravní infrastruktury
a vynikající dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou. Podporována je bytová výstavba s cílem zajistit mladším generacím
možnost zůstat bydlet ve svém rodišti. Přitom je kladen důraz na
to, aby nebyla deformována kompaktnost urbanistické struktury
města a nadměrným zatížením infrastruktury neutrpěla kvalita života obyvatel. Město je rovněž ideálním místem pro podnikatele
a atraktivním cílem pro turisty.
Plán má 46 stran a je volně k nahlédnutí občanů na odkazu:
https://www.podivin.cz/mesto/program-rozvoje-mesta-podivin/
Martin Důbrava, starosta

Společenská kronika
Od 1.1.2020 do 31.12.2020
narodilo se:
26 dětí, z toho 11 chlapečků a 15 holčiček
přistěhovalo se: 416 občanů
odstěhovalo se: 38 občanů
zemřelo:
35 občanů, z toho 9 v Podivíně
celkový počet občanů k 31.12.2020 – 2 897
sňatky celkem: 18
z toho:
9 na Janově hradě
6 na městském úřadě
1 církevní sňatek
místní občané: 8 sňatků
Nejstarší občané:
90 a více let:
20 občanů (nejstarší občanka - 99 let)
Statistika:
Věk do 15 let
Věk do 18 let
Věk nad 18 let

424 občanů
86 občanů
2387 občanů

Podivínský zpravodaj

z toho 213 chlapců a 211 dívek
z toho 42 chlapců a 44 dívek
z toho 1175 mužů a 1212 žen

Seznam zemřelých v roce 2020
Baláž Miroslav
Böhm Otto
Čáp Rudolf
Dobšíček Miloslav
Ellinger Vladimír
Floriánová Irena
Gálová Marie
Garšic Jan
Hamplová Drahomíra
Hřebačková Růžena
Jánošíková Květa
Javorková Ivana
Kajanovič Jozef
Kocourková Ludmila
Korčák Jaroslav
Krátký Jiří
Kratochvíl Pavel
Maňáková Emílie

Míčka Josef
Michlovská Anežka
Němeček Vlastimil
Nosálová Jana
Plotnárková Marie
Porubský Jozef
Pribilová Margita
Průdek Svatopluk
Roháčeková Helena
Rosenbreier Ivan
Rozsypal Jan
Stöhrová Anežka
Ševčík Jaroslav
Šottníková Cecilie
Švecová Věra
Tréšková Ludmila
Vágner Ladislav
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů
V prosinci 2020 jsme převzali od dodavatelské firmy
Agrotec nové vozidlo Iveco, které město Podivín zakoupilo, aby nahradilo více než 40 let staré vozidlo Avia. Na
nákup městu přispělo Ministerstvo vnitra ČR a Jihomoravský kraj dotacemi celkem na 35 % kupní ceny.
Přeji si, aby vozidlo bylo u co nejméně „ostrých“ zásahů, a současně, aby bylo lákadlem, které přitáhne nové
zájemce zejména z řad dětí i dospělých k záslužné a potřebné hasičské činnosti. A časem rozšíří naši jednotku
sboru dobrovolných hasičů (JSDH), kterou zřizuje město
v souladu se zákonem. JSDH nejen dle zákona, ale i skutečnosti provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.
Děkuji tímto všem členům JSDH za jejich pomoc občanů
a městu.
Stávající hasičská zbrojnice má svá tzv. nejlepší léta
za sebou, a proto se zastupitelstvo města rozhodlo připravit projekt výstavby nové hasičky. Hasička bude stát
na stávajícím místě, tj. za radnicí, jen bude umístěna
dále od ulice Radniční směrem ke kostelu. V průběhu
loňského roku jsme vypracovali několik variant vzhledu a dispozic hasičky a její finální podobu můžete vidět
zde. V letošním roce hodláme připravit projektovou dokumentaci a požádat o stavební povolení a dotaci na
její výstavbu.
Martin Důbrava, starosta
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Mokřad Bažina dokončen
Koncem února byly dokončeny stavební práce na akci„Mokřadu Bažina“, při kterých vznikly v lokalitě mezi Šutrákem a Hruštičkami na městských pozemcích od listopadu 2020 tři mokřadní
tůně s celkovou rozlohou vodní plochy 8.450 m2 a s průměrným
objemem vody 3.050 m3. Vytěženo bylo 9.530 m3 zeminy, z níž
byly vytvořeny tři hrúdy v blízkosti mokřadů.
Investorem akce bylo Město Podivín, které na spolufinancování akce získalo dotaci z Evropské unie v rámci Operačního
programu životní prostředí ve výši 100% nákladů. Zhotovitelem projektové dokumentace byl projektant vodohospodářských staveb pan Ing. Luděk Halaš. Zhotovitelem díla vzešlým
z výběrového řízení s cenou Kč 3.374.592,35 vč. DPH je firma
Ekostavby BRNO, a.s.
V letošním roce hodláme v lokalitě mokřadů vysadit stromy a vytvořit krátkou stezku, která přivede návštěvníky k první
tůni. Díky ní návštěvníci budou moci pozorovat živočichy, kteří
v mokřadu žijí nebo ho navštěvují, a přitom jim zachovají tolik
potřebný klid.
Martin Důbrava, starosta
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Borový háj u Šutrák
Všichni zřejmě víte, že kůrovcová kalamita, která postihla
v minulých letech téměř všechny lesy nejen v České republice,
ale i okolních státech, se nevyhnula ani našemu katastru. Kůrovcem byly napadeny borovice v „Borovičkách“ neboli „Borovém
háji“ neboli „Borováků“ u Šutrák. Město Podivín je vlastníkem
pouze cca 5 % z rozlohy Boroviček. Naše část patřila k nejvíce
napadeným plochám, proto jsme v zimě provedli vykácení suchých stromů. Suché stromy byly nebezpečné a i sebemenším
poryvem větru se skládaly k zemi. Část kácecích a odklízecích

prací provedl místní spolek rybářů, za což jim tímto velice děkuji.
Zbývají dřevo ležící v lese nařezané na metrová polena nabízíme
k prodeji za cenu 300 Kč za prostorový metr. Odhadem máme
k prodeji 100 m3. Zájemci o koupi se můžou hlásit na podatelně
radnice osobně nebo na e-mail podatelna@podivin.cz.
Závěrem prosím ostatní vlastníky pozemků v Borovičkách se
suchými stromy, aby také provedli jejich odtěžení a zvýšili bezpečnost občanů při procházkách v okolí města.
Martin Důbrava, starosta

Co je hodina Země?
Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem
na ochranu přírody (WWF). První ročník
se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii,
kdy cílem organizátorů bylo atraktivním
způsobem upozornit na změnu klimatu.
Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné
budově australské opery, do kampaně
se zapojily více než 2 miliony lidí. Během
let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu

v měsíci březnu. Od roku 2010 se koná
i v České republice.
Loňská Hodina Země 2020 je i přes
velmi tíživou situaci úspěšně proběhla. Zúčastnilo se 124 obcí, ve kterých
zhaslo veřejné osvětlení nebo různé domintanty, dále přes 60 firem a dalších
organizací. Zapojilo se 3500 jednotlivců.
Ti, kteří si navíc dobrovolně dali klimatický závazek, slíbili, že za rok ušetří skoro 2000 tun skleníkových plynů. Na ce-

lém světe akce proběhla ve 190 zemích.
Klima jsme již změnili a nadále se mění.
Pojďme proto nyní vyslat společný a jasný signál o tom, že nám na osudu planety
opravdu záleží.
Tento symbolický signál vyšleme tím,
že se zapojíme do Hodiny Země a v sobotu 27. března 2021 budeme věnovat
hodinu naší planetě. Hodina samozřejmě
nestačí, hodinou to pouze začíná.
Více na www.hodinazeme.cz

Město Podivín se opět připojilo k této celosvětové kampani Hodina Země. V našem městě v tuto hodinu – v sobotu 27.
března 2021 od 20.30 do 21.30 hod zcela vypneme veřejné osvětlení a nasvícení památek.
8
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70 let od velkého vlakového neštěstí Podivíně
V minulém čísle Podivínského zpravodaje jsem Vás zval na
slavnostní odhalení památníku obětem vlakového neštěstí,
které se stalo dne 21. prosince 1950 na železničním přejezdu
v Podivíně. K neštěstí došlo na základě chyby hradlaře, který
zvedl závory těsně před projíždějícím rychlíkem. Rychlík narazil
do plně obsazeného autobusu jedoucího z Podivína do Velkých
Bílovic.
Vzhledem ke složité epidemiologické situaci vlivem nemoci
Covid-19 a vládním nařízením jsme se rozhodli avizované pietní
veřejné setkání zrušit. V pondělí, v den výroční nešťastné události, jsme společně s paní starostkou Lenkou Grofovou z Velkých Bílovic a zástupcem Českých drah položili věnce u nově
vybudovaného památníku a společně jsme uctili památku obětí tragické srážky vlaku s autobusem.
Památník je dílem slovenského umělce pana Františka Bohunického. Jeho zhotovení společně financovala města Podivín, Velké Bílovice a svazek obcí Lednicko-valtický areál.
Martin Důbrava, starosta

Studna v Cyrilce
Při pročítání starších vydání zpravodaje, jsem několikrát narazil na články o tzv.
Cyrilce. Přidávám tedy příspěvek o jedné
akci, kterou vymyslel Karel Hrubý, někdy
v roce 1984. Spolu s Lubošem Adámkem
provozoval adrenalinové sporty, mimo
jiné také potápění a čištění studní. Vedly
jsme debaty o stáří studny v Cyrilce, jak je
postavena a co se nalézá na dně studny.
Pro nás to bylo mystické místo a přidávali
jsme k tomu své teorie. Něco bylo výplodem naší fantazie a něco jsme vyslechli
od hodně starších obyvatel. Bylo tedy rozhodnuto, že prozkoumáme studnu. Nejprve bylo jednání s panem farářem Onucou,
který ochotně souhlasil. Dále se musel
zajistit přívod el. energie, což také nebyl
problém. Další technické pomůcky zajistil
Karel s Lubošem, včetně silného čerpadla
a hasičských hadic. Za krásného sobotní-
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ho dopoledne jsme začali čerpat vodu ze
studny a pouštět na cestu směrem k mlýnu. Dlouho trvalo, než začala voda klesat,
snad 2 hodiny, což svědčí a silném pramenu. Za nějakou dobu přiběhla za námi
pani Kynická, která bydlela naproti. přes
cestu. Stěžovala si, že jsme ji stáhli vodu ze
studny. Bylo to dramatické, ale po vysvětlení, že akce je prováděna na přání pana
faráře, situaci jako silně věřící pochopila.
Jakmile se začalo objevovat dno, spustil
se Karel do studny, ale místo kýženého pokladu, vyzvedl ze dna tzv. kříž, který sloužil
jako nástroj na odnášení kbelíků s vodou.
Dřevěné ráhno se dalo na ramena, konce
byly opatřeny řetízkem na jehož konci byl
háček sloužící k zavěšení kbelíků. Tento
způsob využívali zejména starší lidé, kteří
bydleli ve větší vzdálenosti od zdroje pitné vody. Sám si pamatuji několik starých

mužů, kteří takto vodu nosili. Nutno podotknout, že pitná voda byla zdarma ve
veřejných hydrantech, rozvody do rodinných domů byla vize budoucnosti. Na náměstí byl hydrant před domem Navrátilů,
dnes budoucí restaurace, či pizzerie. Další
hydrant byl v zatáčce naproti Štěpinového,
který byl opatřen plechovou cedulkou, že
voda je vhodná pro kojence. Mimo tyto litinové hydranty, je dodnes na území města
několik již nefunkčních městských studní,
ale o tom někdy příště.
K samotné studni uvádím, že jsme patrně zklamáni z nenalezeného pokladu,
neprovedli základní věc – dokumentaci.
Nebylo provedeno měření, fotodokumentace apod. Pouze si pamatuji, že studna
je postavena na dubovém kříži, což bylo
v minulosti běžné.
Jiří Hollý
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Legionáři
Rád bych reagoval na článek (ne)Zapomenutí legionářští bráškové z Podivínského zpravodaje č. 4 z prosince 2019, jehož autorem byl místostarosta Machovský.
Článek pojednával o křtu knihy, zmíněn byl její autor a v hlavní části jsme se dozvěděli o panu Šulákovi, jeho manželce a jejich
potomcích, kteří přijeli z Karlových Varů, a dále o MUDr. Zapletalovi
s manželkou. Tušíme, že to asi byli potomci legionářů, ale ve které
generaci, to už nezaznělo. Článek byl doplněn dvěma fotografiemi.
A na toto bych chtěl právě zareagovat, protože v článku chybělo to podstatné, co bylo dle mého názoru neprávem opomenuto.
Kdo byl na těch fotografiích a proč? Dovolte mi tedy, abych tyto
informace doplnil.
Na záběrech z křtu knihy byly vidět také dvě starší dámy, které byly na akci pozvány z velmi specifických důvodů. Jsou to totiž dcery legionářů – paní Dana Fojtíková (roz. Ryšavá) a paní Jitka
Hrubá (roz. Pochylá). A navíc jsou to občanky Podivína. Je opravdu
výjimečné a úžasné, že se tyto dvě dámy dožily křtu knihy pojednávající i o jejich otcích.
Vlastně jsou jedinými přímými žijícími potomky ze všech obcí
zmiňovaných v knize. A z těchto důvodů byly pozvány, aby knihu
pokřtily.

Chtěl bych také připomenout, že otec paní Hrubé, legionář
František Pochylý, byl za bitvu u Zborova vyznamenán Československým válečným křížem a nejvyšším ruským oceněním Řádem
svatého Jiří.
Oběma dámám se patří za jejich účast na této akci poděkovat
a mně dovolte, abych jim do dalších let popřál hodně zdraví a duševní svěžesti.
Karel Hrubý

Seznam podivínských živnostníků v protektorátu, v roce 1939
Nešťastný rok 1939 snesl pohromu na
naše obyvatelstvo a tato pohroma trvala
2248 dní. Podivín v roce 1939 patřil v porovnání s přibližně stejnými obcemi a městy /podle počtu obyvatel/ k velmi vyspělému a kvetoucímu městu. Úpadek začal
prosazováním německé válečné ekonomiky. Vůči obyvatelstvu v produktivním věku
byl zaveden princip totálního nasazení.
K dalšímu oslabení podivínských podnikatelů došlo po deportaci židovského
obyvatelstva. V níže uvedeném seznamu
je velké procento židovských osob, které
podnikaly hlavně v obchodní činnosti. Na
úplné likvidaci podnikání se podepsala
padesátá léta. Soukromé podnikání bylo
utlumeno a podmínky byly nastaveny tak,
že podnikat ani nešlo. Mnoho z uvedených
podnikatelů jsem jako kluk znal a také
s některými pracoval /Alois Roháč/. Starší
ročníky jistě zavzpomínají, jak to následně
fungovalo, když se muselo prosit v Komunálních službách o řemeslnickou službu.
• MUDr. František Štěpánek – lékař
• MVDr. František Hrdlička - zvěrolékař
• Doležel Josef – autodoprava nákladní
• Duhajský Klement – autodrožka
• Hublík Jan, Rosenbreier Antonín bednáři
• Bio Beseda – kino na Besedním domě
• Šemora František, Švec František – výroba cementového zboží
• Strose Václav, Milt Josef – cukráři
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Bartošová Františka, Bařinová Milada –
obchody s cukrovinkami
Eisinger David, Eisinger Marek, Eisinger
Max, Glasspiegel Josef, Hauser Armin,
Heský Erich, Hirsch Vítězslav, Kohn
Erich,
Löwy Samuel, Tausig Emil, Sýkora Jaroslav – obchodníci s dobytkem
Novák Zdeněk – drogerie
Osička Jan – obchod s dřívím
Míčka Vojtěch, Stoček Antonín – elektrotechnické závody
Musil Antonín, Redl Karel – fotoateliéry
Konštandová Růžena, Maxa Jan, Šultes
František – obchody s galanterií
Florus Jaroslav, Mička Vojtěch, Stoček
Antonín – hodináři
Hospodářské družstvo
Bartaušicová Pacla, Chatrný František,
Ellinger Jan, Obdržálek Cyril, Štorková
Anna, Tanzerová Alžběta, Miltner Alois
– hostinští
Hotel Lidový dům
Continent spolek s r.o. – výroba hraček
Ing. Zapletal Pavel – stavebnictví
Šauman Karel – kapelník
Nedbálek Karel, Horáček Rudolf – klempíři
Dobrovolný Hynek – kloboučník
Krátký František, Šenk Inocenc – knihkupci
Jurčák František, Minařík Viktor, Ryšavý
Karel – koláři

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Rosolová Marie – kominictví
Helerová Františka, Maxa Jan, Dobšíčková Emílie, Hauser Max, Eisinger Mořic,
Wenger Leopold, Konštandová Růžena,
Šultes František – prodejci konfekce
Buksa Blažej, Gála Ferdinand – košíkáři
Krchňáček Josef, Roháč Alois, Škrha Josef – kováři
Rosenberger Emil – obchod s koženým
zbožím
Dobeš L., Florus Jan ml., Chromý Josef,
Pochylý K., Sedmidubský Antonín, Svoboda František, Vízdal Antonín, Bochníček Josef – krejčí
Ph.Mr. Hlavatý Antonín – lékárna „U anděla strážce“
Klíma Jan – výroba lihu
Gold Tomáš, Musil Antonín, Ryšavý
František, Tureček Petr, Zelinka Jan –
malíři pokojů
Engel Eduard, Kamenský Alois – mechanici
Kvapilová Věra, Kamenská Anna – mlékárenské výrobky
Báner Julius – mlynář
Faltýnková Bedřiška – modistka
Lucký Jaroslav – výroba a prodej mýdla
Baťa, akciová společnost, Helerová
Fany – prodej obuvi
Pramen: Adresář protektorátu Čechy a Morava, pro průmysl, živnosti a obchod. Praha
1939.
Jiří Hollý
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Příspěvek podivínského občana
Sčítání lidu 2021
Sčítání lidu v ČR se uskuteční od
27. března do 11. května 2021. Online přes internet a bez kontaktu se
sčítacím komisařem se můžeme sečíst od 27. března do 9. dubna. Pokud
se nesečteme online, budeme muset
v době od 17. dubna do 11. května
vyplnit a odevzdat tištěný formulář.
Ve sčítacích formulářích, stejně jako
v předchozích sčítáních, budeme mít
příležitost uvést svou moravskou národnost a svůj moravský mateřský jazyk.
V průběhu posledních desetiletí
je Morava postupně vytlačována nejen z povědomí obyvatel, ale i z oficiálních informací o České republice.
Například na žádost představitelů ČR
zaregistrovala Organizace spojených
národů v roce 2016 oficiální název
naší republiky Czechia, od roku 2011
je na dresech našich sportovních reprezentantů nahrazován velký znak
České republiky se znaky Čech, Moravy a Slezska pouze znakem Čech
a s mnohými dalšími případy se setkáváme v každodenním životě.
Přihlášením se k moravské národnosti a moravskému jazyku vzdáváme
nejen dík a úctu generacím našich
předků, které za více jak tisíc let vytvořily na Moravě kulturní a společenské dědictví nesmírné hodnoty, ale
především tím vytváříme podmínky
k zachování Moravy i dalším generacím.
Jistě Vás napadne otázka, proč
moravská národnost, proč moravský jazyk. Předkládám několik otázek
a odpovědí, které Vám pomohou při
rozhodování.
Moravská národnost
Jaká moravská národnost? Moravané jsou Češi.
Vnucování představy o tom, která
národnost má či může existovat a jak
by se různí lidé měli cítit a označovat,
je dávno překonaná a odporuje všem
svobodám a právům jedince. Národnost si každý volí zcela svobodně a je
zakázáno odnárodňování. Už z tohoto
důvodu jsou Moravané národem a hotovo.
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Copak v občance nemáme všichni
napsanou českou národnost?
Do občanského průkazu se uvádí
státní příslušnost, nikoliv národnost.
Švéd, který se narodil a žije ve Finsku,
také nemusí mít finskou národnost.
Národnost je osobním přesvědčením
každého člověka, není podmíněná občanstvím, jazykem ani ničím jiným.
Ale objektivně, jak je to s moravskou
národností? Není to jen novodobý výmysl moravských nacionalistů?
Každá národnost se vyvíjí a také
Moravané zaznamenali v posledních
desetiletích proměnu vnímání své
identity. Nicméně, kořeny moravského
etnosu jsou prastaré, sahají hluboko
před Velkou Moravu. Moravská identita překlenuje staletí a byla zásadní
složkou sebeidentifikace obyvatel Moravy až do počátku 20. století.
Moravský jazyk
Vždyť jsme se všichni ve škole učili
češtinu. Co to je ta moravština?
Ve skutečnosti se nesčítá spisovný
jazyk, ale jazyk mateřský. A to je jazyk,
jakým mluví matka na své dítě. Rozumí
se, že to nemusí být jazyk vyšlechtěný vysokou jazykovědou, nemusí být
kodifikovaný ani široce uznávaný. Na
rozdíl od jazyků vybroušených a někdy
neživých (např. latina) má však nespornou výhodu, že je jazykem živým. Moravské maminky pochopitelně mluví
moravsky.
Moravština - je to tedy směs nářečí
češtiny?
Dalo by se odpovědět protiotázkou
- je nářečím češtiny slovenština? A není
čeština nářečím ruštiny? Skutečnost je
taková, že mluvené jazyky jsou směsí
nářečí. To je holý fakt.
Jak je to tedy se spisovným moravským jazykem?
Za moravský jazyk se až do počátku 20. století zcela běžně označovala
řeč, kterou se hovořilo na Moravě. Je
k tomu mnoho písemných důkazů.
Teprve se sílícím vlivem českého nacionalismu se prosadilo označování mo-

ravštiny za češtinu. Jde de facto o politický název našeho jazyka. Naštěstí
máme svobodu a můžeme věci opět
nazývat správnými jmény.
Odjakživa ale existovala česká literární tradice, proto je správné společný
jazyk označovat za češtinu…
Když jsme u společné literární tradice, vnucuje se námitka, že by tedy
i název jazyka měl být společný, tzn.
českomoravský, podobně jako se svého času nazývala srbochorvatština.
Nicméně ona ta společná tradice má
ve skutečnosti moravské základy. A to
nejen v dávné minulosti u staroslověnštiny a prvního vlastního slovanského
písma. I v novověku, kdy se na základě
jazyka Bible kralické (která vznikla na
Moravě) vyvíjela moderní „čeština“, šlo
o zcela zásadní moravskou produkci.
Proč a jak se k Moravě hlásit?
Opravdu se to smí, uvádět při sčítání
lidu moravskou národnost a řeč?
Ano, opravdu. Před deseti lety se
k moravské národnosti přihlásilo přes
půl milionu lidí. A přitom nešlo o pouhé zaškrtnutí políčka - dali si tu práci
a moravskou národnost vepsali sami.
Ale k čemu to bude dobré, když se
k Moravě při sčítání lidu přihlásím?
Moravská země je na tom nejhůř za
celou svou dlouhou historii - rozporcovaná na nesmyslné kraje a dlouhodobě marginalizovaná. Tím, že si každý
uvědomí svou příslušnost k Moravě
a vyjádří ji alespoň takto, dá jasně najevo, že Morava tu stále je a Moravanům na ní záleží.
Tohle opravdu není vtip?
Nám na tom, jak Morava postupně ztrácí svou identitu a rozpouští se
v “Čechii”, nic vtipného nepřijde. Lidé,
kteří propagují moravskou národnost
a jazyk, tak činí z upřímné lásky ke své
vlasti a často investují spoustu vlastního času i peněz, aby aspoň trochu pomohli při zachování Moravy pro další
generace.
Takže při sčítání národnost moravská, jazyk moravský.
Jan Petřík
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Mateřská škola
Mateřská škola Podivín, příspěvková organizace
aktualizuje informace ohledně zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/22.

Zápis do Mateřské školy Podivín, příspěvková organizace
pro školní rok 2021/22 proběhne 6. května 2021.
Do mateřské školy doručte následující dokumenty:
1. Přihláška
2. Kopie rodného listu dítěte
3. Evidenční list dítěte podepsaný rodiči a potvrzený dětským lékařem
Způsob doručení:
1. Osobně dne 6.5.2021 od 9 do 15 hodin do připravené schránky
2. Do datové schránky školy
3. E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze poslat
obyčejný email)
4. Poštou
Dokumenty si stáhněte z webu Mateřské školy Podivín.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA OTEVŘENA – BEZKONTAKTNÍ PŮJČOVÁNÍ a vracení
Epidemiologická opatření nám v současné době nedovolují
běžný provoz knihovny. Naštěstí je zde alespoň možnost bezkontaktního půjčování a vracení knih. Jak vše probíhá?
Nejdůležitější je knihy předem objednat !
Knihy si můžete objednat mailem nebo telefonicky 606 816 860,
knihovna@podivin.cz. Na vyžádání připravím balíček knih – dle
Vašeho výběru , tj. konkrétní tituly, nebo od určitého autora
nebo Vám vyberu knihy sama, podle Vašeho přání.
Také můžete kliknout na online katalog https://podivin.katalogyknih.cz/lanius/, kde zadáte autora či název knihy, po
rozkliknutí názvu se Vám zobrazí, zda kniha je dostupná.
https://podivinknihovna.webk.cz/
Knihy budou připraveny další půjčovní den, příp. dle domluvy. Balíček označený jménem si „samoobslužně“ vyzvednete na chodbě na stolku u dveří knihovny.
Bezkontaktní vracení - knihy, kterým končí výpůjční doba
a chcete odevzdat, vložíte do krabice u otevřených dveří na
chodbě knihovny. Po 3 dnech v karanténě jsou Vám odepsány ze čtenářského konta a dány znovu do oběhu. Není potřeba průkazka, knihovnický systém pozná, kdo knihu vrátil.
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Ani se nemusíte obávat, že knihy někdo vezme, na chodbu
vidím. Pokud obdržíte upomínku, tato upomínka nebude
zpoplatněna, je to pouze upozornění, že knihy je potřeba
vrátit, aby si je mohli půjčit další čtenáři.
Bezkontaktní půjčování a vracení knih probíhá pouze v obvyklých půjčovních hodinách.
Knižní novinky
Šikmý kostel 1.2. díl - Lednická Karin – historická sága
Šarlatán - Klíma Josef - životopisné drama Jana Mikoláška
Království, Nezvratné alibi, Údolí, Mlha nad Shadow Sands ,
Bratrstvo kamene - detektivky
Tajemný oheň, Král králů, Nad propastí – Smith Wilbur - dobrodružné romány
Ztracený řád, Hrozba patriotů, Maltézská výměna – Berry
Steve – historické thrillery
Sestra s perlou, Sestra ve stínu, Sestra Luny, Sestra bouře, Olivovník – Riley Lucie - romány pro ženy
Půjčovní dny: pondělí 9 -12,30 * 13,30-18 * úterý 12,30 -18*
čtvrtek 8 -12,30 *13,30 -18
Hana Ocelíková, knihovnice
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Základní škola

Zápis do první třídy
Pro školní rok 2021/2022 zápis do 1. ročníku pro děti narozené od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015, se uskuteční od 12. dubna 2021 do 14. dubna 2021 (pondělí až středa). Zápis proběhne jen formálním způsobem.
Zákonný zástupce podá „Žádost o přijetí“ a „Zápisní lístek“ k plnění povinné školní docházky svého dítěte, kterou obdrží
poštou nebo si ji vytiskne z webových stránek školy (www.zspodivin.cz).
Možnosti podání:

- datovou schránkou s elektronickým podpisem (cjmz7p5)
- e-mailem s elektronickým podpisem (sekretariat@zspodivin.cz)
- poštou
- osobně (v době od 08:00 do 15:00)

Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad
školní docházky. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno získat na webových stránkách naší školy
(www.zspodivin.cz).
Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit, včetně výše uvedených tiskopisů, ředitelství školy
nejpozději v den zápisu.
Bližší informace je možno získat na telefonu 519 344 207, 602 180 410 nebo e-mailem
sekretariat@zspodivin.cz

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2021/2022
Ve školním roce 2021/2022 Základní škola Podivín, příspěvková organizace otevře:
- jednu první třídu s celkovým maximálním počtem do 30 žáků,
- dvě první třídy v případě celkem zapsaných více než 30 dětí.
1. Věk dítěte dle zákona 561/2004 Sb. v platném znění.
2. Trvalé bydliště ve městě Podivín.
3. V případě volné kapacity do určeného počtu žáků ve třídě základní školy se bude pro přijetí dětí, které mají trvalý pobyt
mimo spádový obvod Základní školy Podivín, přihlížet k těmto kritériím (kritéria jsou seřazena dle důležitosti při posuzování žádostí).
ředitel ZŠ Podivín

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG
V letošním školním roce začal působit
na naší základní škole speciální pedagog.
Činností školního speciálního pedagoga
je samostatná poradenská služba, která
směřuje k žákům školy, jejich zákonným
zástupcům i pedagogům. Zabývá se zejména speciálními vzdělávacími potřebami žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit
podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání.
Kdy pomáhá speciální pedagog?
Když se žákům při čtení nebo psaní pletou písmenka nebo když se čtení a psaní
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vůbec nedaří. Když je žák při školní práci
moc pomalý nebo často škrtá a „mizíkuje“, bojí se diktátu, ze kterého dostává převážně špatné známky. Pomáhá
také žákům, kterým nejde učení, i když
se doma učí. Když se žáci nedokáží dostatečně soustředit ve škole při hodině
a vše okolo je rozptyluje.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami se setkávají v edukačních kroužcích, kde jsou rozvíjeny jejich dílčí funkce
(zraková a sluchová diferenciace, prosto-

rová orientace, grafomotorika a motorika). Setkáváme se také ve čtenářských
dílnách, na kterých rozvíjíme čtenářskou
gramotnost a čtenářské dovednosti.
Pokud máte dotazy a zajímá Vás činnost speciálního pedagoga na naší základní škole, můžete mě kontaktovat
každé úterý po telefonické domluvě na
tel. 725 815 096 nebo na e-mail: hana.vizdalova@zspodivin.cz.
Mgr. Hana Vízdalová
školní speciální pedagog

Podivínský zpravodaj

březen 2021

číslo 1

LI. ročník

Tělocvik trochu jinak
Víte, kde je ukryt habánský poklad?.......Ne?.........Naši žáci druhé
třídy už ano.
Před jarními prázdninami s pomocí paní učitelek A. Veselé,
Z. Pálkové a H. Vízdalové se proměnili v hledače pokladů a šli po
šipkách, které jim nechali na cestě „permoníci“.
Ale nebyla to jen tak jednoduchá cesta. Během 1,5 kilometrové cesty měly děti 5 zastavení, na kterých musely dokázat, že si
poklad zaslouží.
Jednotlivá zastavení byla u historických informačních tabulí města Podivína „Stará čtvrť, Habánov, kostel sv. Petra
a Pavla, Podivín, Škola“. Permoníci u každého stanoviště schovali dětem obálku s otázkami, které museli hledači vyhledat

v historických textech. Správné odpovědi zapisovali do připravených křížovek.
Úkolem hledačů nebylo jen správně vyplnit křížovky, přijít na
tajenku a tím odhalit místo, kde mají svůj poklad. Ale největším
úkolem pro ně bylo spolupracovat, vzájemně si pomáhat, poslouchat, dávat pozor, správné odpovědi vyhledat v textu a zapsat si je.
Všechny tyto těžké úkoly naši hledači zvládli na jedničku a odměnou jim byl sladký „habánský poklad“ schovaný na školním
hřišti.
Všem hledačům moc děkuji za velmi příjemný a milý den a paním učitelkám za pomoc a spolupráci.
Mgr. Alena Veselá

Rusalka v V. třídě
I v této těžké době jsme rádi za příjemné rozptýlení od těžkých myšlenek. Proto
si společně se žáky V. třídy připomeňme
výročí českého hudebního velikána Antonína Leopolda Dvořáka, který by tento rok
oslavil 180 let od narození.
Antonín Leopold Dvořák byl jedním
z nejvýznamnějších českých hudebních
skladatelů a je světově nejhranějším českým skladatelem vůbec.
Dvořákova symfonická a koncertantní díla jsou tradiční součástí repertoáru
významných orchestrů po celém světě.
Síla jeho melodické invence uchvacuje
dodnes.
V roce 1892 byl Dvořák obeslán dopisem ze Spojených států amerických. Za-

Podivínský zpravodaj

kladatelka americké národní konzervatoře
v New Yorku
Po návratu do Čech Dvořák především
odpočíval s rodinou ve Vysoké u Příbramě.
Právě zde pak složil dvě ze svých nejznámějších oper – Rusalku a Armidu. V této
poslední fázi tvorby mu byl inspirací také
český folklór.
V roce 1895 se Dvořák stal profesorem
na pražské konzervatoři, kde vychoval řadu
významných českých skladatelů
Martina Hrdličková, IX. třída
Rusalka
Daleko v temných lesích leželo jezero,
na jehož dně bylo v noci živo. Starý vodník, celý zelený, rákosím obrostlý, s blánami
mezi prsty, byl dobrák. Večer vyplouval až

ke břehu, kde jeho dcery rusalky zpívaly
o závod s lesními žínkami.
Jedna z rusalek byla obzvlášť krásná.
Její tělo bylo od pasu dolů pokryto rybími
šupinami a nohy neměla vůbec, oči průsvitně zelené jako rodná voda.
Ale tato Rusalka byla už řadu dní zamyšlená, smutná, až se nad ní vodník podivoval.
Tu se Rusalka přiznala, že už častokrát
hýčkala jako vodní vlna ve svých loktech
prince. Toužila po tom, aby i on ji uviděl
a zamiloval si ji. Vodník se zasmušil a poradil, aby zavolala ježibabu.
Stará a ošklivá ježibaba bydlila v chaloupce u jezera. Na Rusalčino zavolání se
vybelhala.
„To já znám, chceš lidskou lásku! Hloupá jsi, hloupá! Ale pomohu ti, když mi za
17
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to dáš svůj průsvitný a svůj líbezný hlásek!
Ale jestli nezískáš opravdovou lásku toho,
koho miluješ, nikdy už se nebudeš smět
vrátit ke svým sestrám, budeš bloudit jako
přízrak. A co víc, staneš-li se člověkem, budeš němá!!“
Ježibaba uvařila hořký nápoj a podala
jej Rusalce. Rusalka poslušně pila. Tu tupá
bolest jí projela jejím srdcem, až ztratila vědomí.
Břeskné lovecké fanfáry a lovčí písně zahlaholily, když vyjel mladý princ na lov.
Rusalka vyšla z ježibabiny chatrče. Byla
v prostém venkovském šatě a bosa. Zastavila
se bázlivě před princem, ale on, sotva ji spatřil, omámeně jí vykročil vstříc. Tu ji princ objal
kolem ramen a odvedl si ji na zámek a stanovil den svatby, na kterou pozvali mnoho
hostí, mezi nimi i krásnou cizí kněžnu.
Ta byla docela jiná než Rusalka. Byla
černovlasá, šaty měla zářivě červené a každý její pohled, každý úsměv byly vyzývavé.
Nepřála bledé něžné Rusalce princovu lásku ani svatbu s ním.
V den svatební slavnosti stála Rusalka
sama opuštěna v parku, myslela jen na svého prince a srdce se ji svíralo.
Princ přicházel, objímal cizí kněžnu,
sliboval jí lásku, divý oheň mu plál z očí.
Už nevěděl, že slíbil lásku Rusalce. Tu se
vodník vztyčil z vody, strhl Rusalku k sobě,
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proklel prince a zmizel. Kněžna se
vytrhla princi, který ve své úzkosti
hledal u ní pomoc, a zlá, sobecká
a nelítostná jej ponechala zlému
osudu.
Vodník odnesl Rusalku zpět do
lesního jezera. Už nebyla krásná
jako dřív. Vyplouvala jako bludička
nad hladinu. „Pomoci bys chtěla?“
skuhrala ježibaba. „Vezmi tento
nůž a zahub toho, kdo tě oklamal.“
„Raději chci sama snášet všechna
muka“, zachvěla se Rusalka.
To už byla v lese docela tma
a ticho, dokud se lesem neozvalo zoufalé
princovo volání: Princ vyběhl z lesa k jezeru,
naříkal, až se Rusalka vynořila. Vyčítala proč
ji oklamal, varovala, aby na ni zapomněl,
nechce-li propadnout prokletí.
„Ne, nemohu bez tebe žít, chci raději
smrt z tvých rukou, jen mi odpusť mou zradu,“ volal princ zoufale.
„Políbím-li tě, zemřeš!“
„Líbej mne, mír mi přej!“ prosil princ.
Tu jej Rusalka objala a políbila. Snad nadarmo, ale s odpuštěním a šťasten zemřel jí
princ v loktech.
Text Anna Hostomská, Příběhy, pověsti
a pohádky paní hudby
Obrázky skupinová práce žáků V. třídy.
Mgr Alena Veselá

Velikonoční zamyšlení
Drazí přátelé, v minulém roce jsme
sklidili nemilé překvapení, když nám byla
oznámena tehdejší nepříjemná situace
- nebudou se moci slavit Velikonoce. No,
co se dalo dělat. Skutečnost světové pandemie byla vážná a my všichni jsme k ní
museli zaujmout bojový postoj. Objevil
se nepřítel přinášející zlo a smrt. Bylo jej
třeba rychle a rázně zneškodnit. Zapojili
se všichni, hlavně ti, kteří mají silnější moc,
vědci, zdravotníci a politici. Mnohé se jim
podařilo, vyvinula se vakcína a povedla se
spousta dalších věcí. Ale po roce, který byl
pro mnohé vyčerpávající, jsme zjistili, že
onen nepřítel je stále mezi námi, je opravdu velmi mocný a že má ještě mnoho sil.
Jistě s ním budeme bojovat i nadále a vypadá to, že tomu padnou za oběť i ty letošní velikonoční svátky. Opět je budeme
slavit doma v úzkém kruhu svých blízkých
žijících v jedné domácnosti v očekávání
věcí příštích. Ano, snad příště budou veřejné, radostnější a to teprve bude oslava.
Zničení nepřítele, toho, který lidstvo
sužuje svými neduhy a přivádí jim smrt,
je zároveň poselstvím křesťanských Veli18

konoc, které každoročně prožíváme především v našich chrámech jako projev
vykoupení ze smrti a darování svobody
lidstvu, která už není a nebude nikdy
ničím omezena. Obraz světové pandemie nám tuto rovinu více připomíná, že
my, lidé, ve svém životě stále bojujeme
s nekonečným rozměrem různého zla
naší existence, do které vstoupil sám
Bůh svým lidstvím. Chtěl bojovat
s námi
j
a bojoval v čele
lidského šiku na
prvním místě.
Zvítězil. Z toho
pramení ono
slavné
vítězství, které vede
až za hrob, jež
nakonec zůstal
prázdný.
Zlo
je již poraženo
a budoucnost
už bude navždy
těžit z nekonečné studnice
této síly.

Ať jsou letošní svátky ve znamení
hodnot velikého očekávání a nesmírné
naděje, které zvláště dnes potřebuje celé
lidstvo, a že ono vítězství nad zlem je zde
stále s námi přítomné v Tom, který je Věčný, Slavný, Nekonečný, plný Lásky a Života, kterým navždy obdaroval každého
z nás.
Hezké a požehnané Velikonoce.
P. Slavomír Bedřich, farář
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YMCA SKAUT
Tříkrálová sbírka v roce 2021
Pláště byly vyprané, koledníci z řad
skautů připraveni, stačilo nasadit koruny
na hlavy. Naneštěstí jsme cestu s požehnáním dům od domu nemohli podniknout
kvůli koronaviru a s ním spojenými omezeními.
Jelikož se v tomto čase situace a to,
co se může a nemůže, měnila a mění dynamicky, zvolili jsme jednu z povolených
možností – umístění pokladničky na podatelně radnice – a u té jsme zůstali. K dispozici byla v úřední hodiny od 11. do 20. ledna. Druhou možností k přispění na dobrou
věc byla on-line koleda. Skautští vedoucí
alespoň roznesli letáček o těchto možnostech do každé schránky, děkuji jim.
Důležité sdělení – on-line kasička je stále otevřená na www.trikralovasbirka.cz či
jednoduše přes QR platbu (viz obrázek zde
u článku) a to až do 30. dubna 2021. Pokud
jste koledu v lednu promeškali, nebo byste
chtěli přispět opakovaně, prosím neváhejte – nejlepší je využít první impuls.
Letošní koledování bylo v Podivíně
podvacáté. Výtěžek z fyzické pokladničky

Pokračujeme v on-line činnosti
– www.taborovyohen.cz
Dokud nám současná situace a přijatá vládní opatření neumožní setkání tváří
v tvář, zůstáváme i nadále aktivní jen v on-line prostoru. Předpokládám, že tomu tak
bude i v čase vydání zpravodaje.
Vlčata – sledujte web a jeho aktuality
a e-aktivity v menu nahoře. Takřka každý týden přibývá jedna nová. Pokud jste některé
aktivity nestihla, milá vlčata, podívejte se
i na ty starší, určitě vás ještě nějaká zaujme!
Skauti a skautky – sledujte web a jeho
aktuality, e-aktivity, kalendář akcí. Přihlaste
se do interní sekce (vpravo nahoře v menu).
Nemáte-li účet, vytvořte si tamtéž registraci. Po přihlášení získáte přístup do zabezpečených částí webu (např. TOP12) a do fóra,
kde probíhají mimo jiné i družinovky!
Těšme se na živé setkání, dodržujme
základní hygienická pravidla a necítíme-li
se dobře, nikam necourejme a nejprve se
uzdravme! A jak říká skautské heslo: buď
připraven!
Za 12. oddíl Táborový oheň Podivín,
YMCA SKAUT Ráďa, Radim Holub
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18 801 Kč (20 % minulého roku), výtěžek
z on-line koledy se na obce nerozlišuje,
pouze na oblastní charity.
Sbírka probíhá v celé České republice,
pořádá ji Charita Česká republika. Většina
vykoledovaných prostředků se vrací k oblastním charitám, které v regionu koledování organizují (u nás Oblastní charita
Břeclav), pro pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí. Navštívíte-li webovou adresu www.breclav.charita.cz, dozvíte se to
podrobněji.
Děkuji každému z vás, kterými není
dobrý skutek cizí, děkuji za solidaritu, děkuji za pomoc druhým. Děkuji za všechny
příspěvky do tříkrálové sbírky. Těším se
na příští ročník, který bude, pevně věřím,
opět s vlajícími plášti přes ramena skautů
a skautek v ulicích našeho města.
Opatrujte se, buďte zdraví a šťastní.
Za 12. oddíl Táborový oheň Podivín,
YMCA SKAUT
Ráďa, Radim Holub

NOVĚ OTEVŘENÁ

VETERINÁRNÍ ORDINACE
V PODIVÍNĚ
Palackého 38
ORDINAČNÍ DOBA
pondělí 14,00 - 16,00
středa
15,30 - 17,30
čtvrtek 10,00 - 12,00
pátek
10,00 - 12,00
Tel.: 775 172 790, 773 220 428
Při první návštěvě odčervení /Vašeho pejska nebo
kočičky zdarma.
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YMCA Podivín – když je zavřeno…
Stejně jako všechny volnočasové organizace má i YMCA Podivín zavřeno. Současná situace nás vůbec netěší. Trvá to už dlouho a navíc nevíme,
jestli lze říct, že se nám blýská na lepší časy. Asi všichni dokážeme porozumět tomu, že je potřeba se chovat obezřetně, že je potřeba dělat všechno
pro to, aby virus přestal nabírat na síle, že je potřeba se co nejméně vystavovat riziku, že člověk něco chytí a dopadne to špatně. Nicméně doufáme,
že takhle neprožijeme další rok, nebo roky, ale že situace se brzy uklidní
a všichni se budou opět potkávat bez toho, že by se k druhému báli přiblížit.
Tenhle článek měl být o plánech na léto, o tom, co se bude dít, jak budeme ukončovat školní rok, co bude v létě… Zatím lze napsat jen to, že se
necháme překvapit, protože nikdo nedokáže říct, co bude dál, v jakém horizontu dojde k možnosti vrátit se do volnočasovek, nicméně jsme připraveni.
Aby ten čas, kdy je zavřeno, byl něčím vyplněný, povedlo se nám alespoň vybavit klubovnu většími skříňkami a tím zútulnit zázemí. Za to, že je
můžeme mít, děkujeme městu Podivín, které nám jejich část poskytlo při
vyklízení prostor dnes už opuštěné radnice. Skříňkám jsme nechali vyměnit
dvířka, pořídili jsme pěkné úchytky, kusy, které chyběly, jsme nechali dodělat a těšíme se, až se zase budeme potkávat v kroužcích na Spolkovém
domě. Snad už to bude brzo.
M. Macinková
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Rybáři si mákli
V rámci organizované akce rybářů
PS Podivín se konala po dvě soboty 23.
1. a 30. 1. 2021 pravidelná zimní brigáda
na Šutráku. Práce letos neznamenala jen
čištění břehů od rákosu, ale navíc kácení
uschlých borovic, které zapříčinilo suché
období v minulých letech. Uschlé a podmáčené stromy začaly padat při větším
poryvu větru a stávaly se rizikem pro kolemjdoucí občany. Přes 50 uschlých borovic bylo pokáceno rybáři. Na vymýcené
ploše za boudou vznikla pěkná mýtinka.
O další uschlé stromy ležící na pozemcích
města se postarali 2 lesníci, které zajistilo
město Podivín.

Rákos na Šutráku je další problém. Pro
dokonalé vyčištění břehů od rákosu je zapotřebí mnoho dnů silných mrazů. Bez
pevného ledu je špatná dostupnost k sečení. Jinými slovy - tu práci v zimě udělat je
potřeba, proto jsou silné mrazy příjemným
pomocníkem. Za posledních 10 let tomu
tak ale není. Prorůstá velmi rychle i na místa, kde by eventuálně vůbec být nemusel.
Rybáři se k němu nedostanou. Z toho důvodu byl rákos posekán zase jenom zčásti.
Posečený rákos bude po ohlášení hasičům
postupně pálen. Více fotografií z akce
najdete na: https://www.rybaripodivin.
cz/2021/01/30/lednova-brigada-na-sutrakach/
Bylo by fajn, kdyby
se do zvelebení okolí
vody a lovných míst zapojilo více dobrovolníků. Čímž vybízím např.
i kolemjdoucí občany,
kteří můžou odpad vzít
a odnést do nejbližšího
koše. Náš revír v k.ú.
Podivína potřebuje neustálou údržbu a péči.
Výbor rybářského spol-

ku je potěšen a cení si rybářů, kteří s maximální péčí a citlivostí obětují svůj čas očistě
našich krásných vod.
Za rybáře PS Podivín napsala
Helena Macánová

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
Ryšavý Lukáš
Podivín
tel. 607 113 833
Nabízím veškeré obkladačské, sádrokartonářské
a drobné zednické práce
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Myslivecké jaro
Ukončení lovecké sezony bylo poznamenáno pandemií Covid-19. Řada spolků
včetně našeho pociťuje dopady jednotlivých omezení, protože i naše ekonomika
je založena na příjmech z poplatkových
lovů a prodeje zvěřiny. Výkup zvěřiny nefunguje, výkupní ceny jsou na minimu.
Restaurace jako hlavní odběratelé zvěřinu
z pochopitelných důvodů nenakupují. Není
vyloučeno, že budeme muset sáhnout do
vlastních peněženek, aby spolek fungoval
na odpovídající úrovni. Na závěr lovecké
sezony tradičně pořádáme Poslední leč,
která byla v prosinci zrušena. Přijatá vládní
opatření se negativně projevují i v naší honitbě. Z obyvatel Podivína a okolních obcí
se stávají turisté, navštěvují les, kde se chovají tak, jako by tam byli poprvé. Nejdou za
přírodou, ale hledají zábavu a užitek. Například u rakvického podjezdu je dennodenně
spousta aut, aby si mohla osádka nařezat
tzv. kočičky, první to potravu včel. Sněženky
raději opomíjím.
Samotná lovecká sezona byla úspěšná, hospodář na základě kontroly revíru
rozhodl o odstřelu zajíce polního na dvou
honech. Rozhodnutí bylo rovněž motivováno tlakem zemědělců, kteří pěstují zeleninu
a zajíci jím způsobují škodu na porostech.
Část členů spolku, kteří se nezúčastnili
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honů, se zaměřuje na odstřel škodné – lišek,
které páchají značné škody v revíru. I letošní rok je poznamenán množstvím sražené
srnčí zvěře motorovými vozidly. Například
v úterý 23. února zhasl v našem revíru v důsledku střetu s motorovým vozidlem srnec
a srna.
Utichl honby hluk a v přírodě je relativně klid a mír.
Březen: začínají tokat bažanti, divoké
kachny se páří a divoké husy sedí na vejcích, bachyně se prasí, divocí králíci, kuny
a zaječice metají,
Duben: vyhledáváme liščí nory, vykopáváme mladé lišky, bažanti kladou vejce,
mladé husy líhnou se z vajec, zaječice, vydry a tchoři metají mláďata, staří srnci počínají vytloukat,
Květen: mladí bažanti se začínají líhnout, bachyně se dosud prasí, laně a srny
metají svá mláďata,
Myslivci a legislativa
Myslivci bojovali proti nesmyslné paskvilní směrnici EU, která měla záměr odzbrojit myslivce. Pořádala se v Praze demonstrace a sepisovaly se petice. Snaha nebyla
marná a od 30. 1. 2021 je účinná novela zákona o zbraních. Tento zákon nám zaručuje,
že máme právo na držení, vlastnění a nošení zbraně za splnění daných podmínek.
Jsme jeden z mála států v Evropě, který
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nesmyslnou směrnici EU neimplementoval
do svého zákona. V rámci novely zákona
o zbraních je vyhlášení amnestie na držení nelegálních zbraní, střeliva či hlavních
součástek ke zbraním – tzv. zánik trestnosti
nedovoleného ozbrojování. Tímto je dána
možno odevzdat střelnou zbraň, střelivo
a součásti střelných zbraní na Policii ČR do
31. července 2021. Zde vám nebudou kladeny žádné dotazy o původu zbraně, střeliva. Předložíte občanský průkaz a bude vám
vystaveno potvrzení o odevzdání. Pouze se
do potvrzení rozhodnete, zda budete požadovat zbraň zpět, nebo ji předáte do vlastnictví státu. Časově se jedná o 10 minut.
Předejdete do budoucna podezření z trestného činu – nedovoleného ozbrojování.
Další nesmyslnou věcí byla snaha
o adaptaci nařízení EU o invazních nepůvodních druzích. Pro bližší vysvětlení uvádím, že se jednalo o zákazu dovozu a převozu v rámci EU, uvádění na trh, zákazu
držení, přepravy, chovu, rozmnožování
a vypouštění do volné přírody, celkem 68
druhů rostlin a živočichů. Seznam se týkal
nepůvodních evropských druhů, např. muflona, kozy bezoárové, kamzíka, jelena siky,
pstruha duhového, amura bílého, sivena
amerického, cukrovky, slunečnice, topinambur, ořechů, akátů, kaštanů apod.
Myslivosti zdar a Covidu zmar
Jiří Hollý

Vinaři v Podivíně
„Říkají nám, že umíme vypěstovat leda
hlávku salátu … Když tedy nezmrzne a vyroste sama od sebe. Ale co se vína týká, sotva prý rozeznáme bílé od červeného, pokud
tedy nejsme barvoslepí.“
Cituji bez dovolení autora z úvodní stránky
katalogu I. místní výstavy vín, která se konala
18. března 1984 v Kulturním zařízení MěstNV
PODIVÍN. Pořadatelem byla tenkrát organizace
Československého svazu zahrádkářů v Podivíně.
„Když kníže Břetislav přišel v roce 1098
s vojskem na Moravu, přestavěl hrad Podivín a oslavil tam svatodušní svátky, čímpak
asi svlažil hrdlo? Nebo když kníže Vladislav
v roce 1121 znovu vystavěl hrad Podivín,
stojící na Moravě na řece Svratce, čímpak asi
zapíjel tučnou volskou kýtu?
To se ve svém textu /s odkazem na zápisy
v Kosmově kronice/ ptá jeho autor, spisovatel
Ing. J. K., mimochodem člen čestného předsednictva oné již zmíněné první výstavy vín.
A zatímco většina ostatních čestných členů
zasahovala do organizace následujících výstav
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opravdu jenom čestně a později už vůbec, stal
se Ing. J. K. pravidelným dodavatelem úvodního slova snad v každém katalogu. Podivínské košty se staly tradiční velikonoční akcí nejdříve obrok a později
rok každý.
„Tradice nejen zavazuje,
ale také povzbuzuje. I když
jsem si ji, doznávám, pro
dobrou věc trošku vymyslel.
Ale spíše – domyslel, a v tom
je rozdíl! Kosmas to nakonec
dělal také tak.“
Snad se na mne nebude
autor tučnou kurzivou psaných
řádků zlobit, ale jakými slovy
bych měl zahájit seriál o vinařích v Podivíně? O lidech, kteří
již třicet sedm let vyvracejí slova,
kterými je uveden tento článek.
O několika nadšencích, o nichž by
se, nebýt Ing. J. K., v novodobé historii města nenapsal snad ani řádek.
Slávek Machovský
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Podivinský silák Petr Petráš překonal světový rekord
Od soboty 5. 12. 2020 se
mohou obyvatelé Podivína
pochlubit, že nejsilnější muž
planety je jejich rodák. Petr
vybojoval na závodech v silovém trojboji v ukrajinské
Oděse světový rekord, který
má hodnotu 1160 kg total.
Zapsal: 470 kg dřep – 290 kg
benchpress – 400 kg mrtvý
tah. Vylepšil světové tabulky
v silové trojboji o 17,5 kg!
„Musím přiznat, že jsem
tam s myšlenkou na svěťák
už jel. Právě proto jsem tvrdě trénoval. Byl to můj velký
sen!
Situace na trénování
je jaká je. Polovinu přípravy jsem absolvoval doma
v garáži v téměř nulových
podmínkách. Všechna fitness-centra byla v poslední
době uzavřena.
Děkuji ze srdce všem, co
mi v mé přípravě pomáhali.“
Eva Petrášová

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje Rok vážek a nabízí finanční pomoc
i na jejich ochranu.
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlašuje rok 2021
Rokem vážek. Během roku budou – dovolí-li koronavir - po
celé České republice probíhat zajímavé aktivity, díky kterým se veřejnost dozví více o této pozoruhodné skupině
hmyzu i o prostředí, ve kterém žijí. Již nyní však ČSOP nabízí finanční podporu aktivit na pomoc vážkám.
Proč zrovna Rok vážek? Krom toho, že vážky jsou krásné
a samy o sobě pozoruhodné, jsou i symbolem zachovalých
vodních ploch a mokřadů. Míst, kterých je i přes řady politických proklamací o nutnosti zadržování vody v krajině stále větší nedostatek. Nejen, že se neobnovují dostatečně rychle, ale
leckde dosud i mizí (jsou zaváženy a podobně) či jsou nevhodným hospodařením (např. intenzivní chov ryb) degradovány.
Český svaz ochránců přírody by rád, aby si lidé začali mokřadů
více vážit; napomáhali jejich obnově a bránili jejich zániku. Nejen jako míst, ke kterým obracíme své zraky coby k přirozené
„klimatizaci“ v dobách letních veder, ale i míst plných života,
plných nejrůznějších – mnohdy i velmi vzácných – rostlin a živočichů. Právě vážky, tyto létající drahokamy, jsou toho symbolem.
Český svaz ochránců přírody pečuje o řadu mokřadů,
tůní a rybníků a přibližuje tato místa veřejnosti. Nabízí však
také finanční pomoc dalším subjektům, které by se chtěly do
ochrany (nejen) vážek zapojit. V rámci Národního programu
ČSOP Ochrana biodiverzity mohou spolky žádat o finanč-
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ní podporu jak na mapování vzácných druhů, tak na drobnější praktická opatření v terénu, mimo jiné právě třeba na
obnovu tůní, které potřebují vážky pro své přežití. Ti, kteří se
chtějí starat o nějaký mokřad dlouhodobě, se mohou zapojit do dalšího programu ČSOP – založit pozemkový spolek.
Pozemkové spolky jsou organizace, chránící cenné přírodní
lokality a pečující o ně na základě vlastnického či smluvního vztahu k pozemkům. ČSOP nabízí zájemcům o založení
pozemkového spolku pomoc nejen finanční, ale i metodickou, odbornou a právní. Bližší informace o obou programech
ČSOP i o aktuálně vyhlášených výběrových řízeních, jejichž
uzávěrka je v polovině března, najdete na webových stránkách www.csop.cz.
Vyhlášením tematického roku by ČSOP rád upozornil na
ohrožení konkrétní skupiny rostlin či živočichů a vyzval veřejnost k zapojení do její ochrany. Očekávat během roku můžete
vycházky za tajemstvím mokřadů, putovní výstavu o vážkách
a jejich ochraně, „vážkařské“ soutěže i lecjaká překvapení. Sledujte aktuality na webových stránkách www.csop.cz.
Generálním partnerem Národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity jsou Lesy České republiky, s. p., program je dále
spolufinancován Ministerstvem životního prostředí, Nadačním fondem Veolia a Nadací Ivana Dejmala.
Bližší informace: Jan Moravec, Český svaz ochránců přírody,
tel.: 777 063 340

23

INZERCE
Realitní poradna Jakuba Faráře
1. díl - dokumenty při prodeji
nemovitosti
Pomáhám majitelům prodat jejich
nemovitosti. A aby se kupující mohl bez
obav a rizika rozhodnout, že nemovitost
koupí a že cena, kterou majitel požaduje, je adekvátní, potřebuje k tomu znát
všechny důležité informace jako např.
velikost nemovitosti, příp. právní vady
nemovitosti (břemena, zástavy, atd.),
možnost připojení k inženýrským sítím,
poplatky za provoz, energetickou náročnost a další.
A z pohledu kupujícího platí pouze
to, co je na papíře.
Proto při prodeji zajišťuji následující
dokumenty:
dům
• list vlastnictví
• stavební dokumentace (u starších
domů často žádná neexistuje)
• vyjádření k existenci inženýrských sítí
• povodňová mapa

•
•
•
•

průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
technická
inspekce/popis
technického stavu domu
vyúčtování energií
ideálně i revizní zprávy, aj.

byt
• list vlastnictví
• předpis poplatků
• průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
• bezdlužnost vůči SVJ/družstvu
• vyúčtování poplatků
• vyúčtování energií
• výpis z FO a úvěru na domě
• zápis z poslední členské schůze
• prohlášení vlastníka
• stanovy SVJ
pozemek:
• list vlastnictví
• vyjádření k existenci inženýrských sítí
• povodňová mapa

•
•

katastrální mapa
územní plán vč. textové části

Čím lépe jsem na prohlídky nemovitosti a dotazy klientů nachytaný, tím
větší důvěru u nich získám a čím více informací se dozví, tím snadněji a rychleji
se budou moct rozhodnout, že vaši nemovitost koupí.
Pokud budou mít po prohlídce v hlavě spoustu nezodpovězených dotazů
a strašáků, nemovitost nekoupí.
A mým cílem je pomoct majiteli jeho
nemovitost prodat.
Takže pokud i vy chcete, aby prodej vaší nemovitosti řešil někdo, kdo se
tomu věnuje denně a prodal už více než
70 nemovitostí, zavolejte mi.
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