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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. VII
ze dne 24.10. 2019
Zastupitelstvo města na svém zasedání
projednalo a schválilo následující body :
1.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva
města č. VI ze dne 26. 08. 2019.
Zastupitelstvo města provedlo
kontrolu rozpočtových opatření č.
6/2019, č. 7/2019 a č. 8/2019 k rozpočtu města na rok 2019 a tato rozpočtová opatření vzalo na vědomí
bez výhrad.
Zastupitelstvo města provedlo kontrolu plnění rozpočtu k 30.09. 2019
a toto vzalo na vědomí bez výhrad.
Zastupitelstvo města zamítlo koupi spoluvlastnického podílu id. 1/3
pozemku p.č. 2959/579 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 88 m2
v k.ú. Podivín.
Zastupitelstvo města rozhodlo
prodat pozemky p.č. 1025 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 86
m2, p.č. 1026/2 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 19 m2, p.č. 1027
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 a pozemku p.č. 1032/5
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 55 m2, odděleného geometrickým plánem z původního pozemku p.č. 1032/1 vše v k.ú. Podivín
manželům: Jiřímu Věžníkovi, nar.
…… a Miluši Věžníkové, nar…….
Prodejní cena 325,- Kč/m2 vč. DPH.
Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovité věci
do jejich vlastnictví.
Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na prodej pozemků p.č.
1025 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 86 m2, p.č. 1026/2 – za-

2.

3.

4.

5.

6.

stavěná plocha a nádvoří o výměře
19 m2, p.č. 1027 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 30 m2 a pozemku p.č. 1032/5 – ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 55 m2, odděleného geometrickým plánem z původního pozemku p.č. 1032/1 vše
v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
7. Zastupitelstvo města zamítlo vyhlášení záměru prodeje části pozemku
p.č 821/1 a části pozemku p.č. 888
vše v k.ú. Podivín.
8. Zastupitelstvo města zamítlo vyhlášení záměru prodeje pozemků
p.č 32/19, 32/20, 32/21 a 32/24 vše
v k.ú. Podivín.
9. Zastupitelstvo města zamítlo vyhlášení záměru prodeje pozemku
p.č. 952/1 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 139 m2 v k.ú.
Podivín.
10. Zastupitelstvo města zamítlo vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.
721/4 – ostatní plocha, manipulační
plocha o výměře 80 m2 v k.ú. Podivín.
11. Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č.
1373/5 – zastavěná plocha, garáž
bez čp/če o výměře 2 m2, odděleného geometrickým plánem z pozemku p.č. 1373 vše v k.ú. Podivín,
prodejní cena 1000 Kč/m2 vč. DPH,
žadatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do
jeho vlastnictví. Písemné žádosti
budou přijímány do 22.11. 2019 do
12:00 hodin.
12. Zastupitelstvo města zamítlo vyhlášení záměru prodeje části pozemku

p.č. 1373 v k.ú. Podivín.
13. Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č.
740 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 172 m2
v k.ú. Podivín, prodejní cena 460 Kč/
m2, žadatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovité věci
do jeho vlastnictví. Písemné žádosti
budou přijímány do 22.11. 2019 do
12:00 hodin.
14. Zastupitelstvo města zamítlo vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.
2325/1 v k.ú. Podivín.
15. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí žádost Mgr. Petra Houžvičky
o prodej pozemku p.č. 978 a části
pozemku p.č. 982/1 v k.ú. Podivín.
Současně vzalo na vědomí připomínky Miroslavy Konečné a Svatoslava Řezáče k investičnímu záměru
Mgr. Petra Houžvičky v ulici U Mlýna, Podivín.
16. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí žádost pana Svatoslava Řezáče o prodej pozemku p.č. 978 v k.ú.
Podivín.
17. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí vyjádření Tomáše Hřebačky k výši nabídnuté kupní ceny
1569 Kč/m2 k pozemkům p.č. 745/3,
745/4 a 745/8 vše v k.ú. Podivín
a zamítlo odkoupení spoluvlastnického podílu k těmto pozemkům
za tuto nabídnutou cenu. Zastupitelstvo města pověřuje radu města
dalším jednáním s panem Tomášem
Hřebačkou ve věci odkupu, nebo
směny jeho spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 745/3, 745/4
a 745/8 vše v k.ú. Podivín.

MĚSTO PODIVÍN, ODDÍL YMCA SKAUT A CHARITA ČR
POŘÁDAJÍ, STEJNĚ JAKO V PŘEDEŠLÝCH LETECH, V MĚSÍCI LEDNU 2020

TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
AŽ SE U VÁS V SOBOTU 4. 1. 2020 ZASTAVÍ TŘI KRÁLOVÉ,
KTEŘÍ SE PROKÁŽÍ POVĚŘENÍM CHARITY,
OTEVŘTE JIM NEJENOM DVEŘE, ALE TAKÉ SVÁ SRDCE. JE STÁLE MNOHO LIDÍ,
KTEŘÍ VAŠI POMOC POTŘEBUJÍ.
MYSLETE PROSÍM NA TO, ŽE KOLEDNÍCI JSOU LECKDY MALÉ DĚTI, I ODMÍTNUTÍ LZE SDĚLIT MILE.
NEOKRÁDEJTE JE O ILUZE V JIŽ TAK RANÉM VĚKU.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V PODIVÍNĚ MÁ MNOHALETOU HISTORII,
DĚKUJEME VÁM.
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O radnici naposled
Nejsem si jistý, zda se v titulku neopakuji a zda to „naposled“ nebylo již
víckrát. Slibuji však, že tentokrát to už
opravdu bude naposled.
2. září 2019 byla zahájena akce „Kulový blesk“, v našem pojetí „Z úřadu na
radnici“. Nemohu přesně popsat, jak vše
probíhalo, protože jsem si musel vzít dovolenou, abych si od těch památkářek
trochu odpočinul. Když jsem se vrátil,
byly a byli už všechny a všichni na svých
místech a zápasili /dámy prominou/
s prvními problémy, které zákonitě musely nastat. Přepojovaly se telefonní linky,
proto celý dlouhý měsíc bylo spojení závislé na soukromých přístrojích jednotlivých zaměstnanců radnice. S internetem
a elektronickým spojením nebyly kupodivu žádné potíže, takže účetnictví a bankovní služby nebyly ohroženy.
Co však bylo a je dodnes ohroženo, je
komunikace na chodbách radnice. Riba-

na mluví tiše, ale Vinnetou ji slyší. Asi tak
nějak to vypadá, když na ní /na té chodbě/ promluvíte. Řešením by bylo umístění
akustických panelů na stěny chodeb, případně obrazů význačných osob s radnicí
spojených. Například starostů.
A ještě jeden vtip. Dokud nebyla radnice vybavena orientačními tabulkami,
všichni všechny našli. Po jejich instalaci
návštěvníci hledají a tápou. Zakopaný pes
je v tom, že přízemí je na těchto tabulkách
/podle názvosloví použitého v projektu/
označeno jako první podlaží a první patro jako podlaží druhé. Pro zjednodušení:
v přízemí hledejte podatelnu, pozemky,
matriku a majetek. V prvním patře starostu, místostarostu, tajemníka, stavební odbor, ekonomku a účetní. A je to.
Vtip poslední. Na základě neoficiálně
vyhlášené ankety o podobě nápisu na
budově /zda RADNICE nebo RADNICA/
zvítězil o jeden hlas ten druhý. V okamži-

ku instalace nápisu přišly ještě dva hlasy,
bylo nutno provést změnu, a tak máme
na budově takový nápis, jaký tam máme.
Ale teď vážně. Tento článek je mimo
svůj rádoby vtipný a trochu ironický nádech poděkováním všem zaměstnankyním, zaměstnancům a pracovníkům
technických služeb města za náročný
přesun agendy a všeho s ní spojeného
na současnou radnici.
Slávek Machovský

PS: Město hledá občana, který se zajímá o podivínskou historii a který by se
stal klíčníkem židovského hřbitova, tj.
mohli by se na něj obrátit zájemci o jeho
prohlídku. Je-li mezi námi někdo takový,
prosím kontaktujte mě. Děkuji.
Pozemky pod veřejným
prostranstvím či obchvatem
Rád bych zde jasně vyjádřil záměr
Města Podivín, že máme zájem vykupovat od občanů pozemky či jejich části,
na nichž se nachází veřejné prostranství
– chodníky či vozovka. Prosím, pokud
někdo z Vás takový pozemek vlastníte
a zvažujete jeho prodej, tak nám dejte
vědět a my Vám zaplatíme férovou cenu.
Uvedené se netýká pouze chodníků,
ale i pozemků v trase obchvatu našeho
města, který máme zanesen v územním
plánu.

K dotazu pani Ing. Ludmily Hrubé
Již před delší dobou jsem na některém plénu řekl, že si myslím, že smuteční
obřadní síň má patřit k občanské vybavenosti města, ale nyní přednost před
touto akcí mají jiné, taktéž důležité součásti občanské vybavenosti (viz. článek
O rozpočtu roku 2020). Projekt obřadní
síně nyní nepřipravujeme.
Martin Důbrava, starosta

Zimní údržba chodníků
Letošní zimní údržba chodníků bude
probíhat za použití nové komunální
techniky – viz. fotografie. Žádám tímto
všechny spoluobčany a jejich návštěvy,
aby svá vozidla nestavěli na chodnících
a nebránili tak průchodu chodců a průjezdu techniky. Současně předem děkuji
Vám všem, kteří nám pomáháte s odklízením sněhu na chodnících.
Psí exkrementy a pomočené domy
Znovu prosím majitele psů, aby po
svých čtyřnohých miláčcích uklízeli exkrementy (lidově bobky) a nenechávali psy
močit na cizí domy. Využívejte častěji odpadkové koše, kterých je již po letním rozvozu v ulicích města dostatek. Chápu stížnosti spoluobčanů, kteří mi volají, abych
s tím něco udělal, avšak mé možnosti jsou
omezené. Přesto alespoň strážníci městské policie dostali pokyn, aby uvedené
prohřešky více sledovali a řešili. Fotografii
k tomu příspěvku raději nepřikládám.
Židovský hřbitov
V minulých dnech bloudil Podivínem
jeden návštěvník a hledal někoho, kdo
by mu otevřel bránu židovského hřbitova. Hřbitov je majetkem židovské obce,
avšak jedny klíče od něj i obřadní síně,
v níž je umístěna výstavka připomínají osud místní židovské komunity, jsou
uloženy na radnici a po předchozí dohodě může být tato památka návštěvníkům otevřena.
Podivínský zpravodaj

Redakční rada
Příští číslo Podivínského zpravodaje vyjde 27. března 2020. Uzávěrka příspěvků
do březnového čísla zpravodaje bude v pátek 28. února 2020.
Děkuji všem, kteří si několikrát do roka i přes svou časovou vytíženost najdou
chvíli na to, aby si sedli, napsali příspěvek do zpravodaje, protřídili a vybrali fotografie dokumentující jejich aktivity. A musím konstatovat vzhledem k množství
a pestrosti příspěvků, že v Podivíně to opravdu žije.
Jménem všech členů redakční rady přeji všem, abychom se v tom našem každodenním běhu dokázali aspoň v adventní čas zastavit, užili si krásné kouzlo vánočních svátků a udělali si čas na společná setkání. A do nového roku pak vykročili tou
správnou nohou.
Pavla Schallenbergerová
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Návrh rozpočtu města Podivín na rok 2020

Paragraf

Položka

org.1

Návrh rozpočtu na rok 2020

Schválený
rozpočet
2019

Skutečnost /
očekávané plnění 2019

Kč

Kč

Kč

Název závazného ukazatele rozpočtu
Z toho

PŘÍJMY
XXXX

1XXX

DAŇOVÉ PŘÍJMY

XXXX

2XXX

NEDAŇOVÉ PŘIJMY

XXXX

2XXX

XXXX

3XXX

XXXX

4XXX

XXXX

4134

3000 Převody z rozpočtových účtů - sociální fond

XXXX

4XXX

6014 Revitalizacre vegetace v extravilánu města Podivín

XXXX

4XXX

6017 VPP č. BVA-VZ-10/2019

XXXX

4XXX

6018 VPP č. BVA-VZ-11/2019

47 689 000,00

46 670 000,00

46 670 000,00

4 015 100,00

3 836 400,00

4 525 300,00

3000 Sociální fond - úroky

100,00

KAPITÁLOVÉ PŘÍMY

0,00

PŘIJATÉ TRANSFERY

4 287 900,00
230 000,00

100,00

100,00

0,00

217 500,00

2 131 000,00

2 974 700,00

211 000,00

211 000,00

52 637 400,00

54 387 500,00

51 964 700,00

59 186 300,00

1 485 000,00
148 600,00
21 000,00

PŘÍJMY celkem

55 992 000,00

VÝDAJE
XXXX

5XXX

XXXX

51XX

XXXX

5331

XXXX
XXXX
XXXX

5342

XXXX

54XX

BĚŽNÉ VÝDAJE

52 330 800,00

3000 Sociální fond - výdaje dle směrnice

85 100,00

89 600,00

89 600,00

301 Mateřská škola Podivín,přísp.organizace,IČ:49963406

1 200 000,00

1 552 000,00

1 552 000,00

5331

302 Základní škola Podivín,přísp.organizace, IČ:70285471

3 447 000,00

3 116 000,00

3 116 000,00

5331

303 Školní jídelna při Základní škole Podivín,p.o.,IČ:60680610

945 000,00

840 000,00

840 000,00

3000 Základní příděl sociálního fondu obcí

230 000,00

211 000,00

211 000,00

3000 Sociální fond - výdaje dle směrnice

181 000,00

150 400,00

164 600,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

643 000,00

402 000,00

402 000,00

XXXX

5903

XXXX

5XXX

6014 Revitalizace vegetace v extravilánu města Podivín

Rezerva na krizové opatření

XXXX

5XXX

6017 VPP č. BVA-VZ-10/2019

XXXX

5XXX

6018 VPP č. BVA-VZ-11/2019

XXXX

5XXX

707 Město Břeclav,IČ:00283061

XXXX

5XXX

806 Dobrovolný svazek obcí LVA,IČ:71243852

60 300,00

60 100,00

60 100,00

XXXX

5XXX

812 Dobrovolný svazek obcí Čistý Jihovýchod,IČ:75117436

10 100,00

10 000,00

10 100,00

XXXX

6XXX

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

VÝDAJE celkem

4 000 000,00
148 600,00
21 000,00

45 476 000,00

43 486 100,00

39 220 100,00

97 806 800,00

95 450 800,00

98 406 400,00

42 813 400,00

44 018 900,00

FINANCOVÁNÍ
XXXX

8XXX

XXXX

8XXX

FINANCOVÁNÍ

41 814 800,00

3000 Sociální fond

FINANCOVÁNÍ
celkem

36 000,00
41 814 800,00

29 000,00

43 200,00

42 813 400,00

44 018 900,00

Město zpracovává rozpočet v návaznosti na svůj střednědobý výhled rozpočtu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve vznění pozdějších předpisů.
V rámci rozpočtu se vyčleňuje účelová rezerva k zajištění přípravy a řešení krizových situací a odstraňování jejich následků v souladu s §25 písm.a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Saldo příjmů a výdajů tvoří schodek rozpočtu města na rok 2020 ve výši 41.814.800,-Kč. Schodek bude hrazen ze zdrojů, které tvoří
rozpočet financování na rok 2020 a to zapojením finančních prostředků z minulých let na bankovních účtech města. Usnesením č.
XI-202-12 ze dne 21. 06. 2012 Zastupitelstvo města v souladu s § 102, odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů zmocnilo radu města ke schvalování a provádění rozpočtových opatření dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v plném rozsahu. Kontrolu provedených změn rozpočtu
provádí zastupitelstvo města na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
Po schválení rozpočtu zastupitelstvem města se provádí neprodleně jeho rozpis podle podrobné rozpočtové skladby. Rozpis rozpočtu a jeho změny schvaluje starosta města. Zahájení investičních akcí a jejich zařazení do majetku města: - Vybudování varovného
systému ochrany před povodněmi města Podivín, digitální povodňový plán. Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou
zveřejněné na internetu viz https://monitor.statnipokladna.cz

Svoz odpadu během vánočních svátků
UPOZORNĚNÍ !
Městský úřad upozorňuje občany, že svoz separovaného odpadu v pytlích (plasty, papír, nápojové kartony) bude proveden v pátek 27. prosince 2019.
Firma Hantály a.s. Velké Pavlovice oznamuje, že poslední svoz
v letošním roce TKO (tuhý komunální odpad z domácností)
4

bude proveden v pátek 27. prosince 2019.
Místní poplatky za odpady a ze psů bude možno hradit na
podatelně MěÚ od pondělí 3. února 2020. Poplatky lze platit
i bezhotovostně platební kartou. Při úhradě poplatku obdrží
každý poplatník 8 ks pytlů na tříděný odpad. Termín k zaplacení
poplatků je stanoven do 30. 4. 2020.
Podivínský zpravodaj
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Upozornění na změny u místních poplatků
Zastupitelstvo města Podivína na
prosincovém jednání bude vydávat
nové obecně závazné vyhlášky, které
budou platit od roku 2020. Tyto budou
po schválení zveřejněny na úřední desce
a na webových stránkách města.

zaregistrovat číslo mikročipu do centrálního registru, bude při placení poplatku
ze psů od držitele psa požadován údaj
o provedeném čipování psa. Tato evidence bude sloužit jen pro úřední potřebu správce poplatku z důvodu snazšího
dohledání držitele psa.

nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Tomuto novému poplatku z pobytu bude podléhat krátkodobý
pobyt za úplatu bez ohledu na to, kde je
poskytnut nebo jaký má účel a bez ohledu na to, zda je místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení či nikoliv
(tj. platí se za tzv. ubytování v soukromí),
pokud délka tohoto pobytu nepřekročí
60 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
Sazba poplatku z pobytu je navržena ve
výši 10,- Kč za den.
M. Důbrava, starosta

Poplatek za komunální odpad
Sazba poplatku za komunální odpad
Poplatek z pobytu
je pro rok 2020 navržena a stanovena ve
Nový zákon o místních poplatcích
výši 600,- Kč na poplatníka a rok. Splat- nově zavádí jen jeden místní poplatek
nost poplatku je nově jen do 30. 4. 2020. z pobytu, proto je třeba zrušit v souOsvobození a úlevy se oproti předchozí časné době platný poplatek za lázeňský
vyhlášce nemění. Ke zvýšení poplatku dojde po poprvé po čtyřech letech,
neboť neustále rostou náklady na sběr,
svoz a ukládání odpadu. Pokud vezeme
všechny náklady a od nich odečteme výnosy (tj. odměny za třídění odpadu – pa- O rozpočtu roku 2020
pír, sklo …) a vydělíme počtem obyvatel,
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 12. 12. 2019 schválilo rozpočet městak vychází náklad na občana ve výši cca ta na rok 2020, který počítá s příjmy na úrovni 55,99 milionů Kč a výdaji na úrovni
640 Kč. Rozdíl mezi touto částkou a po- 97,8 milionů Kč /vč. Rozpočtové rezervy 5,7 milionů Kč/. K financování rozdílu mezi
platkem hradí Město Podivín.
příjmy a výdaji budou použitý stávající volné finanční prostředky. Výdaje na uvedené
úrovni by byly vynaloženy, pokud by se všechny naplánované akce kompletně doPoplatek ze psů
končily v roce 2020, což se však jistě nestane.
Místní poplatek ze psů se bude i naMezi hlavní investiční akce roku 2020 patří:
dále platit za psa staršího 3 měsíce, kdy
poplatníkem je držitel psa s přihlášeným Realizace investiční akcí
Kč
pobytem (nově i cizinec). Splatnost po- Informační panely k památkám
200 000
platku je do 30. 4. 2020.
900 000
Sazba poplatku činí 200,- Kč za jed- Digitální rozhlas a varovný systém (zapojení dotace EU)
150 000
noho psa, za každého dalšího 300,- Kč. Spolkový dům - oplocení
Snížená sazba činí 100,- Kč za jednoho Hřbitov - nová urnová místa
150 000,00
psa, za každého dalšího 150,- Kč.
Výkup pozemků – pro veřejná prostranství
2 000 000
Sazba poplatku závisí na věku drži12 500 000
tele psa. O sníženou sazbu poplatku ze Masarykovo náměstí Podivín – rekonstrukce (zapojení dotace EU)
psů, budou moci požádat držitelé, kte- Mokřad za Šutráky (zapojení dotace EU)
3 700 000
rým je minimálně 65 let.
Revitalizace extravilánu – dokončení akce z roku 2019 (zapojení do- 2 500 000
Sazba poplatku bude jednotná, ať tace EU)
je pes chován v bytě nebo v rodinném
Dům zvláštního určení - penzion- zateplení, výměna oken, oprava 21 340 000
domě.
Od poplatku ze psů je osvobozen balkonů (zapojení dotace EU)
350 000
držitel psa, kterým je osoba nevidomá, Kamerový systém (zapojení dotace EU)
osoba, která je považována za závislou Jednotka sboru dobrovolných hasičů - dopravní automobil – náhra- 1 100 000
na pomoci jiné fyzické osoby podle zá- da za vůz Avia (zapojení dotace z kraje a státu)
kona upravujícího sociální služby, osoRadnice – dokončení venkovní uprav - sklep, dvůr, brána
1 000 000
ba, která je držitelem průkazu ZTP nebo
ZTP/P. Zákon rozšiřuje osvobození na
provozování všech druhů útulků.
Projekční příprava investičních akcí
Kč
Čipování psů
Upozorňujeme držitele psů, že mají
povinnost od 1. 1. 2020 své psy označit mikročipem nebo tetováním. Pokud
nebude pes označen čipem nebo tetováním, bude naočkování psa proti vzteklině neplatné.
Vzhledem k tomu, že není povinnost
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ul Hřbitovní - dopravní a technická infrastruktura (komunikace, kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, plynovod)

220 000

Obslužná cesta –mezi benzinkou a betonárnou

126 000

Odstavené pruhy v ulicích

150 000

Pavilon k mateřské škole Podivín pro děti od 2 let

200 000

Přestavba bývalého úřadu na byty

200 000

Tělocvična ZŠ

500 000
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Provozní doba na sběrném dvoře
v období od 13. prosince 2019 do 28. prosince 2019
Pátek 13. prosince 2019 otevřeno 14,00 – 17,00 hod.
Sobota 14. prosince 2019 otevřeno 8,00 – 11,00 hod.

Pátek 27. prosince 2019 zavřeno
Sobota 28. prosince 2019 zavřeno

Pátek 20. prosince 2019 otevřeno 14,00 – 17,00 hod.
Sobota 21. prosince 2019 zavřeno

Otevírací a zavírací doba na místním hřbitově v období vánočních svátků
24., 25., 26. prosince bude hřbitov otevřen od 7,00 hod. do 20,00 hod.

Realitní poradna Jakuba Faráře
Jak prodat nemovitost
1. díl - Prověření právního stavu nemovitosti
Jak často prodáváte nemovitost? Většina lidí jednou až dvakrát za život a zpravidla jde o tu největší část jejich majetku.
Proto je důležité, aby vše proběhlo hladce, bezpečně a abyste
za svou nemovitost dostali odpovídající částku.
Pro takový úspěšný prodej je zapotřebí udělat několik zásadních kroků. Dnes se podíváme na první z nich.
1. Prověření právního stavu
Nemovitost, kterou prodáváte, byste měli znát skutečně
do posledního detailu. Prověřením právního stavu ještě před
zahájením prodeje předejdete budoucím problémům při prohlídkách nebo ještě hůře před podpisem kupní smlouvy.
Právní stav nemovitosti se ověřuje zejména na listu vlastnictví (LV), který získáte na katastrálním úřadě, na poště, u notáře, nebo na internetu na stránkách https://nahlizenidokn.
cuzk.cz/.
Jde o ten nejdůležitější dokument, z kterého se dozvíte například:
jména, adresy a rodná čísla majitelů, případně podíly při spoluvlastnictví
omezení vlastnického práva (zástavní právo (hypotéka), exekuce, věcná břemena)
u bytů např. podíl na společných částech domu,
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nabývací titul (kupní smlouva, darovací smlouva, aj.)
aktuální probíhající řízení (změna majitelů, vklad zástavního
práva, omezení), atd.
Mně jako makléři se nezřídka stává, že na listu vlastnictví
nemovitosti najdu omezení, o kterém majitelé ani netuší. Např.
věcné břemeno chůze a jízdy sloužící sousednímu pozemku,
exekuci, nesmazané zástavní právo, atd.
Existují i omezení právního stavu, která z listu vlastnictví nevyčtete, např. nájemní právo, nebo trvalý pobyt. Ochranu proti
těmto omezením je potřeba pečlivě zakotvit v kupní smlouvě.
Pokud máte pro kupujícího připravené všechny informace
týkající stavu nemovitosti, nic mu následně nebrání v konečném rozhodnutí a podepsání rezervační smlouvy.
Strach kupujícího z nejasností kolem právního stavu vaší
nemovitosti může vést až k tomu, že nemovitost nekoupí.
Prodeji nemovitostí se věnuji denně a rád vám ušetřím váš
čas, nervy i peníze.
Jakub Farář
realitní makléř z Podivína
737 636 891
farar@gaute.cz
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Podivín uctil nejen vojenské dobrovolce
Letošní svatováclavské slavnosti jsme v našem městě spojili s nevšední vzpomínkovou akcí, kdy se na městském
hřbitově uskutečnilo připomenutí vojáků a jednotek, kterým se dostalo společné označení „ DOBROVOLCI“.
Tento termín se začal používat od roku 1919, kdy vyšel republikový zákon, který jednoznačně stanovil a rozlišil
vojáky podle toho, kdy do vojska vstoupili při vzniku ćeskoslovenské republiky. Pokud složili přísahu novému státu
do 28. října 1918, nesli označení legionáři, ti, kteří tak učinili později, se stali jenom dobrovolci.
Těch dobrovolců nebylo málo, jen pro
osvěžení paměti si připomeňme, že jen
italských dobrovolců bylo téměř 60 tisíc,
v našem regionu nejznámější jednotka
Slovácká brigáda čítala na 7 tisíc a desítky dalších jednotek vznikly po celé vlasti. A řada příslušníků těchto jednotek se
z bojového nasazení vrátila ke svým rodinám mnohdy až v roce 1920.
Tento krátký úvodní vstup je dostatečným důkazem, že máme vůči dobrovolcům letitý dluh a že si i po letech zaslouží naši pozornost a úctu.
V Podivíně se o to snažíme již řadu let.
Jedním z takových impulzů se stal i prostý litinový kříž na městském hřbitově, který kolemjdoucím připomíná, že zde byl
uložen k poslednímu odpočinku v říjnu
1919 mladičký 21letý příslušník Slovácké
brigády - vojín Václav Neužil.
S osudy tohoto našeho rodáka jsme
seznámili naše občany prostřednictvím
našeho zpravodaje již v roce 2008, nechyběla i podrobnější informace o této
brigádě, zejména o její úloze a přínosu
při vzniku republiky. Příležitostně jsme
tyto informace uváděli i v dalších letech.
V loňském roce, kdy jsme si různými akcemi připomínali stoleté výročí vzniku
státu, jsme čtenáře seznamovali nejen
s dobrovolníky, ale zveřejnili jsme i seznamy rodáků a občanů legionářů. Zajímavé
akce se uskutečnily i v Břeclavi – znovuodhalením památníku italským dobrovolcům, a v Hodoníně, kde Klub vojenské
historie SLOVÁCKO / KVH / pod vedením
Mgr. Aleše Lexy uskutečnil rekonstrukci
přísahy Slovácké brigády z roku 1918.
Všechny tyto souběhy vedly Město
Podivín, aby společně s KVH Slovácko,

s podporou farního úřadu, základní školy,
základní umělecké školy, sborem dobrovolných hasičů, TJ Sokol, podivínskou krojovanou chasou, organizací YMCA SKAUT
a dalšími aktivisty uskutečnili v sobotu
28. září 2019 na městském hřbitově vzpomínkové setkání. Zahájené bylo právě
u vojenského hrobu Václava Neužila.
Úvodní duchovní slovo patřilo D. p. Slavomíru Bedřichovi, který zejména vyzvedl odvahu mladého vojáka i jeho dalších
spolubojovníků ve složitém období republiky a v závěru svého vystoupení hrob
vysvětil. Přivítání všech přítomných provedl pak starosta města Ing. Martin Důbrava, který ve svém vystoupení přiblížil
dobu kolem vzniku republiky i rodinné
poměry a krátké životní osudy mladého
vojáka. Hlavní organizátor Vlastimil Němeček připomněl přítomným akce, kterými jsou naši občané i čtenáři v regionu
seznamováni s osudy Václav Neužila, i význam a účinkování Slovácké brigády v náročném období počátků nového státu.
Závěrečné slovo patřilo Mgr. Aleši Lexovi, který se již několik let vědecky věnuje
problematice Slovácké brigády a i zde se
o své výsledky práce podělil s přítomnými
svým poutavým vystoupením. Za zvuků
vojenské večerky byly položeny na hrob
květy a za město starosta položil věnec.
Ukončení této části bylo svěřeno trojici žáků ZUŠ, kteří za řízení vedoucího
pedagoga Richarda Lekavého přednesli velebný chorál – moravskou národní
hymnu.
Další část vzpomínky byla věnována
symbolicky nejen dobrovolcům, ale všem
účastníkům boje za svobodu, kteří na
tomto hřbitově odpočívají. Po závěreč-

Nástup s prapory Sokol, ZDH, farář D.p. Bedřich, kostelník Duda
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Prapor města Podïvína (Lašek), hrob č.
107(Neužil), prapor SB (Trčka)
ném slově starosty se účastnici přesunuli
k rodinným hrobům dalších tří příslušníků SB – velitelů, aby uctili jejich památku
položením květů. Zhostily se toho hodové stárky – Alžběta Průdková, Michaela
Kršková a Barbora Teleszová, v doprovodu rodinných příslušníků - Mgr. Igora Huleji, Miroslava Zachary a Luboše Adámka,
organizátorů i dalších účastníků.
Vážení hosté po skončení pietního
aktu přijali pozvání starosty a městského
zastupitelstva na skleničku podivínského
vínka a prohlídku radnice po ukončené
generální rekonstrukci.
Celé toto stručné pojednání by nebylo úplné, kdybychom nepřipojili poděkování a ocenění těch, kteří se vedle vedení
města zasloužili o zdar tohoto nevšedního díla.

Po položení věnců - organizátoři
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Podpora školy byla zřejmá již z účasti
řady žáků. Pohlazením na duši bylo vystoupení tria ZUŠ ze třídy Martina Konečného - Jaroslava Ševčíka, Davida Košuliče
a Matěje Střížka.
Krojované stárky byly připomenuty
u kladení květů, překvapením byla akceschopnost a početná účast skautů pod
vedením Ing. Radima Holuba.
Samostatné ocenění si zaslouží tři organizace, které ozvláštnily tuto nevšední
akci vynesením praporů svých organizací.
Historický prapor SB, dlouhá léta uchovávaný v lanžhotském muzeu, představil
praporečník SB – bratr Petr Trčka z Lanžhota.

číslo 4

Nepřehlédnutelný, bohatě vyšívaný
prapor hasičského sboru rozvinul osobně velitel místní jednotky Zdeněk Kučera
a Jiří Kříž. Prapor TJ Sokol byl vynesen zásluhou praporečníka Mgr. et Mgr. poručíka Františka Trechy, který neváhal s účastí
a absolvoval obtížnou cestu z vojenské
posádky z Jinců u Příbrami. V doprovodu praporu nechyběl ani starosta Sokola
bratr Miroslav Ustohal. Poprvé v historii
Podivína byl vynesen na veřejnost městský prapor, zasloužil se o to pověřený
praporečník - stárek a student gymnázia
Petr Lašek s čestným doprovodem stárka
Matěje Kovaříka. Nezměřitelný kus práce,
organizační i pracovní, vykonala skupina

Mgr. Huleja, starosta TJ Sokol Ustohal, praporečník Trocha,
stárky, skauti

XLIX. ročník

Služeb města pod vedením pana Milana
Knoppa, na vlastním aktu pan Radek Krška.
Touto nevšední akcí vyjádřilo vedení
města, ale i samotní občané, že jim není
lhostejná slavná historie našeho národa,
že nezapomínáme ani na ty skromné aktéry, kteří se podíleli na vytváření nové
podoby naší vlasti – svobodné, demokratické republiky československé. A ti,
kteří za tyto ideje a postoje obětovali to
nejcennější - své životy - zůstanou trvale
zapsáni zlatým písmem v našich srdcích.
plukovník v. v. Vlastimil N ě m e č e k
starosta města 1990 - 1994

8854 – u hrobu Augustina Huleji, praporečník Lašek, praporečník Trčka

(ne)Zapomenutí legionářští bráškové
V sobotu 9. listopadu 2019 proběhla
v Kulturním domě ve Velkých Bílovicích
slavnostní prezentace knihy, jejíž název
je v nadpisu tohoto článku. Kniha mapuje osudy desítek legionářů z pěti obcí
- Ladné, Moravského Žižkova, Podivína,
Rakvic a Velkých Bílovic.
Řada z nás, kteří jsme se akce účastnili, se zde setkala s lidmi, o jejichž existenci jsme neměli ani tušení. V mém případě to byli potomci Josefa Šuláka, kteří
přijeli na prezentaci knihy až z Karlových
Varů. Pana Šuláka si z dětství pamatuji
jako pracovníka sběrných surovin, který
nám – dětem, jež jsme k němu vozili na
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„kárkách“ starý papír a železo – ukazoval,
kam že ten sběr máme uložit, případně
ho jednoruč házel na hromady v dřevěných „šopách“, k tomuto účelu na starém
hřišti /na místě dnešní sběrny STAVOSURU/ postavené. To „jednoruč“ píšu proto, že druhá ruka mu chyběla. Po pravdě
řečeno, dnes už nevím, která to byla, ale
pro nás děti to bylo neobvyklé a velmi
zvláštní. Zvláštní byla také manželka
páně Šulákova – Vassa. Protože jsme
bydleli na stejné ulici, mohli jsme ji jako
děti pozorovat. Ještě dnes si ji vybavuji
jako starou, do vlňáku i s hlavou zahalenou osobu, která některé z nás svým

zjevem mohla i trochu strašit. Jaké bylo
moje překvapení, když jsem si prohlédl
fotografie k článku o legionáři Josefu Šulákovi a na nich jsem spatřil Vassu, která
ani vzdáleně nepřipomínala onu osobu,
kterou jsme v dětství na ulici Boženy
Němcové vídali.
To, že jsem se zde setkal s MUDr. Pavlem Zapletalem a jeho ženou Věrou /rozenou Míčkovou/, kteří dorazili pro změnu „jen“ z Kamenice nad Lipou, už byla
jenom třešnička na dortu.
Zástupci výše jmenovaných obcí
křtem již třetí publikace, zabývající se
tématem italských, francouzských a ruských legionářů, symbolicky poděkovali
autorovi Mgr. Františku Trávníčkovi za
neskutečně obrovský kus práce, kterou
tomuto dílu věnoval.
Osudy jednotlivých legionářů budou
postupně uveřejňovány v jednotlivých
vydáních podivínského zpravodaje. Kniha bude v prodeji na podatelně městského úřadu na radnici. Cena Kč 250,-.
Slávek Machovský
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Galerie osobností
Věnováno těm, kteří nemohou
upadnout v zapomenutí
POKORNÝ Karel, francouzský legionář,
poručík 21. čs. střelecký pluk
Narozen 22. 9. 1885 Police u Jemnice,
v početné rolnické rodině.
Po maturitě na učitelském ústavě
v roce 1904 působil tři roky na obecné
škole v Radějově, do roku 1912 učil v Dol.
Bojanovicích a téhož roku je jmenován
učitelem v Lanžhotě. Počátek války 1914
ho zastihl v dalmatském letovisku Krku,
kde se o prázdninách léčil z plicního kataru, kterým trpěl již od maturitních let.
Bez prodlení se vrací domů a počátkem srpna 1914 se hlásí k vojenské prezentaci.
Dnem 7. září je zařazen k 3. pěšímu
pluku a jeho 2. praporu, pluk se po dokončení dozbrojení přesouvá koncem
září do Bosny. Po vyčerpávajících pochodech se dostává k řece Drávě a zde již navazuje pluk bojové kontakty se srbskou
armádou.
Celé další období jeho činnosti je zde
provázeno řadou těžce snesitelných jevů,
nejen samotnými střety s nepřítelem, ale
s dalšími jevy průvodními, jakými bylo
hrubě zanedbané zásobování potravinami, ale i ošacením, které nebralo ohled
na deštivé, či mrazivé počasí. Všechny
tyto skutečnosti se dále projevily i na
značném počtu nemocných a padlých
i trvalým vztahem ze strany rakouských
oficírů, kteří dávali Čechům najevo méněcennost. U samotného Karla Pokorného,
u kterého jsme hned v úvodu naznačili,
že nebyl v dobré zdravotní kondici, došlo
k prudkému zhoršení zdravotního stavu
a skončil v nemocnici ve Valjevu. Shodou
náhod se stalo, že se jí zmocnily srbské
předsunuté jednotky, a tak již 10. prosince 1914 upadl do zajetí.
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Na své další vojenské osudy vzpomíná Karel Pokorný ve svém deníku takto :
Rok 1915 a i ty další jsou poznamenány dalšími útrapami, kdy jsme vláčeni
s ustupující srbskou armádou řadou zajateckých táborů Srbskem, přes Albánii
až k Tiraně a k mořskému pobřeží, kde
jsme se dostali do kontaktu s italskou
armádou. Její příslušníci byli ohromeni
množstvím lidských trosek, s jakými se
setkali, a snažili se nám pomáhat, pokud
to bylo jen trochu možné.
Koncem roku 1915 končí hrůzostrašné zajatecké balkánské časy a lodí nás
převezli a soustředili do zajateckého tábora na ostrově Asinary.
Koncem května 1916 jsme byli převezeni do Francie, kde jsme krátce prošli
karanténním táborem, a pak jsme putovali přes Avignon, Lyon a Dijon do Berangeru. Zde byly vytvářeny pracovní skupiny na nejrůznější práce v podnicích, na
polní práce i na nejtěžší práce v přístavu,
na které nás Čechy stále ještě mohli záměrně posílat zajatí němečtí velitelé,
kteří skupiny sestavovali.
V říjnu 1916 zřejmě pod vlivem našich politických představitelů, se začíná
naše situace a podmínky měnit, v chování francouzů se začal projevovat režim
přátelský, hlavní známkou bylo zlepšení
materiálních podmínek a zásobování.
Naši představitelé rovněž vyvinuli
veliké úsilí, abychom se dověděli o jejich
záměrech a postupu prací pro osvobození našeho národa i co pro to má udělat každý z nás. Projevilo se to v tom, že
na podzim 1917 se řada z nás rozhodla
přihlásit jako dobrovolníci do čs. vojska.
Pro vznikající naše jednotky určilo velení
francouzského vojska město Cognac.
Do čs. legionářského vojska jsem se
přihlásil 25. října 1917 a nastoupil jsem
službu 7. února 1918. Zde jsme se zbavili
i posledního viditelného propojení s PG
/prisonnier de guerre/, dostali nové uni-
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formy a do začátku května prodělali výcvik. Náš 21. střelecký pluk v červnu odešel na frontu, nejprve do Alsaska a pak
zasazen u řeky Aisny, za níž měli Němci na
výšinách /u Terronu/ vybudované mohutné pozice a naše jednotky byly vysazeny
tvrdému dělostřeleckému bombardování. Přesto se nám podařilo toto uskupení
dobýt a počátkem listopadu dochází na
celé německé linii k ústupu. Po všech těch
útrapách nás čeká 8. listopadu slavnostní
přehlídka velitelem 4. francouzské armády a hlavně nás přijel pozdravit představitel naší vlády Dr. Eduard Beneš. Tlumočil
nám pozdravy z již osvobozené naší vlasti
a slíbil nám zajištění brzkého návratu.
Slib byl naplněn, a tak 11. června 1919
jsem ukončil svoje působení u 2. čety –
21. střel. pluku v hodnosti poručíka.
Touto částí končí ve zkrácené verzi
vzpomínky Karla Pokorného, jak byly
zveřejněny i v publikaci „Legionáři okresu Břeclav“ na straně 67 a zachycují jeho
osudy v době války. Po demobilizaci se
na krátko objevuje ve svém předválečném učitelském působišti v Lanžhotě,

Podivínský zpravodaj

prosinec 2019

aby celé své další životní osudy spojil trvale s městem Podivínem. V té době si již
nevedl deník, a tak jeho mnohotvárnou
záslužnou činnost bylo nutno alespoň
v hlavních rysech vystopovat v dobových materiálech škol i dalších organizací.
I. Kniha domů a obyvatel /1900 –
1945/ - města Podivína :
- dne 1.11.1919- je zaznamenáno přihlášení K. Pokorného k trvalému pobytu v Podivíně na ulici Štefanikova
č.p. 497 / Smetana, Masaříková/,
- dne 10. 5. 1929 vydáno povolení ke
stavbě RD na ul. Sokolská č.p. 557, na
jméno Karel Pokorný,
- dne 30. 11. 1929 stavba dokončena
a povoleno užívání,
II. Kronika školská č. IV. 1919 - 1938 :
- 1. 9. 1918 na obecnou školu nastupuje zast. učitelka Anna Masaříková
- dne 25. 10.1919- uč. Masaříková
a uč.- Pokorný slavili sňatek,
- dne 1.7. 1920 nastupuje na školu výpomocný učitel K. Pokorný,
- 1. 9. 1932 – učitel K. Pokorný- vyučující od roku 1920- 12 let střídavě na
měšťanské škole chlapecké a dívčí
a zástupy na obecné, byl Okresním
školním výborem Hodonín, pověřen
zprávou obecné školy Podivín.
- dne 31. 3. 1941 byl předčasně pensiován řídící učitel K. Pokorný, francouzský legionář, ve stáří 55 let a 6
měsíců.
III. Kronika Tělovýchovné jednoty sokolské :
- zachovaly se pouze dílčí zápisy, ale
i z těch je zřejmé, že K. Pokorný byl
od samého příchodu do Podivína nesmírně přínosnou osobou.
- Již v roce 1920 se i s manželkou zúčastnil VII. všesokolského. Sletu
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Na dobových fotografiích z let 1928 1933,
kde jsou zaznamenáni
činovníci a hlavní cvičitelé, zaujímá Karel
Pokorný čestné místo
vedle starosty Aloise
Zachary.
- dne 30. 1. 1938 byl na
valné hromadě zvolen K. Pokorný starostou TJ
- / je to jeden z mála
dochovaných zápisů/. Navíc je třeba
zdůraznit, že to byl rok vrcholného
ohrožení republiky a pro Sokolstvo
rok velmi náročných úkolů, zejména
konání X. všesokolského sletu.
IV. Hasičský sbor Podivín – písemné
zápisy valných hromad.
- i když zápisy této organizace jsou
orientovány spíše k zásahům při
požárech, přece se v podrobnějších
zápisech po osvobození našly záznamy, že i v této organizaci K. Pokorný
uplatnil své schopnosti, jako vzdělavatel- viz valná hromada – 11. 1.1948
a 30. 1. 1949.
V. VLASTIVĚDNÝ VALÉR
– za mého působení ve Společném
okresním výboru Českého svazu
bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské, jsme odkaz a vzpomínky na jeho působení
ve francouzských legiích vložily do
názvu historicko – vlastivědné akce,
organizované pro velitelský sbor armády, policie a pedagogy. která se
uskutečnila v listopadu 1998 v Břeclavi a Mikulově, jako hold odbojářům
obou světových válek.

XLIX. ročník

-

ve věku 94 let a je pochován v rodinném
hrobě na Městském hřbitově v Podivíněřada I. hrob. č. 532.

Karel POKORNÝ se v celé galerii pamětníků zapsal do povědomí Podivína
a celého regionu nejen jako obětavý
vlastenec a legionář, ale i tím, že městu
Podivínu věnoval celých 60 nejproduktivnějších let svého života, jako výjimečný, citlivý pedagog, nesmírně obětavý
aktivista v občanském životě, zejména
Tělovýchovné jednotě Sokol.
Jeho všestrannou záslužnou činnost
umocnili i další členové rodiny – manželka Anna, podivínská rodačka, která vyučoval na podivínské škole 22 let a syn
Vladimír, paleontolog světového významu, kterému byla v roce 1994 na rodinném domě odhalena pamětní deska.
Právem si proto zaslouží, aby se mu
dostalo čestného místa mezi rodáky
podivínskými, protože celé své životní
konání cílevědomě věnoval k povznesení našeho starobylého města Podivína
a celého regionu.
Sestavil z pramenů uvedených v textu
v červenci 2019 :
Plukovník v. v. Vlastimil N ě m e č e k
Karel POKORNÝ - zemřel 24.11. 1979
člen ČSBS , ČsOL a Společnosti
Ludvíka Svobody

Podivínské vzpomínky
Do Podivínského zpravodaje č. 3 v září 2019 jsem napsal článek o působení Odrůdové stanice UKZUZ v Podivíně v letech
1955-1989, jelikož ve Vlastivědném sborníku Podivín z roku
1997 není o tom ani zmínka. A protože jsem tehdy v Podivíně
také s rodinou bydlel do roku 1988 zhruba 15 let, zúčastnil jsem
se také veřejného a společenského života, na který dodnes rád
vzpomínám. První jsem se zapojil do místní organizace Československého protifašistického svazu bojovníků za svobodu
jako člen lednické organizace jako zahraniční voják- jugoslávský partyzán. Jeden čas jsem také cvičil jednu skupinu žáků
a dle pokynů okresní zemědělské správy jsem navštěvoval JZD
v okrese a přednášel v družstevní škole práce. Největší spolu-
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práci jsem měl se základní školou. Ta spočívala v uskutečňování
brigád žáků na naší stanici při jednoduchých sklizňových pracích, na které děti rády chodily. Zvlášt´ se nám dařila spolupráce
s rodičovským sdružením a přátel školy, kde jsem se stal předsedou a s místopředsedou Jendou Helingrem a paní učitelkou
Blaženou Otradovcovou, která byla školní organizátorka SRPŠ.
Kolektiv rodičů v SRPŠ byl úžasný. Ty maminky a snad i babičky dokázaly napéct takových dobrot a tak obohatit tombolu na
plesech, že se naše školní plesy staly nejnavštěvovanější. A když
jsme objevili mladou ještě žákovskou dechovku Charvatčanku,
tak ty naše plesy byly pohádkově nabité. Ti kluci z Charvatské
dokázali předvést dokonalé svěží taneční hudbu. Jednou si nás
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chtěli vyzkoušet, kolik vydržíme. A tak hráli polku celou hodinu
a čekali, kdy klesneme. Stalo se ale, že místo nás přestali oni, ale
i my jsme sotva stáli na nohou. Na ty zážitky jsme dlouho vzpomínali. Rád vzpomínám na učitelský sbor. Manželé Tréškovi, pan
učitel Ustohal, pan učitel Rak a několik mladých učitelek, na
jména kterých si už nevzpomenu. Nejjasnější vzpomínku mám
na pana učitele Vařejku. Už si nepamatuji jeho křestní jméno, ale
zato jeho moudrá slova – laskavé a dobré slovo je nejlepší klíč,
který i rezavý zámek otvírá. Tak to jsou milé a veselé vzpomínky.
Je i jedna smutná, která nás v Podivíně neminula. Ztratili jsme
tam šestiletého syna, když z ledové kry sklouzl a v ledové vodě
utonul. Ty přijemné vzpomínky bohatě převládají nad smutnými. A tak jsem si zavzpomínal a v duchu si s Podivínskými, známými i neznámými, podělil o pěkné vzpomínky na dobré obyvatele královského města Podivína.
Ing. B. Sedláček

ROK 1919
18. ledna 1919 byla zahájena mírová konference o likvidaci světové války
a o podmínkách míru. Konference se
odbývala v Paříži v paláci Versailleském
a vůdcem české mírové delegace byl ministerský předseda Dr. Karel Kramář.
Okresní úřad politický v Hodoníně
jednal s obcí o umístění stálé vojenské
posádky v Podivíně a žádal o vyjádření,
čím by obec přišla vstříc vojenskému eráru. Tehdejší členové obecní rady pánové
Ant. Nebuda a Dr. Jan Šlechta ve schůzi
zastupitelstva dne 8.2. 1919 až příliš opatrně navrhovali zjištění všech podrobností a tím se stalo, že o věci nebylo učiněno
ani zásadní usnesení, takže politický úřad
nabídku již více neopakoval. Nutno zde
poznamenati, že se zřízením stálé vojenské posádky v Břeclavi vážně nepočítáno
pro velké zadlužení města.
Rozhárané poměry poválečné počaly se
v novém státě urovnávati a Revol. Národní
shromáždění v Praze usilovalo vydáním nových zákonů jak ve směru hospodářském
a kulturním tak i sociálním a politickém, aby
se veřejný život normalisoval.
V tomto roce byly vydány nejdůležitější zákony, jimiž:
28/1 zřízena druhá česká universita
v Brně;
31/1 vydán řád volení do obcí na podkladě všeobecného, přímého a tajného
práva hlasovacího pro muže i ženy po dosaženém věku 21 let, s povinností volební;
nařízeno okolkování veškerých bankovek
a zadržení těchto do výše 50% proti 1%
úrokování; provádění soupisu všech peněžních vkladů, cen. papírů, pohledávek,
zlata, stříbra a cizích peněz, dobytka, strojů, vozidel, zboží a skvostů. Účelem těchto
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soupisů bylo, aby byl získán podklad pro
vyměření dávky z majetku a dávky z přírůstku na majetku, aby byla čsl. měna od
korun rakouských a uherských odloučena
a aby inflace papírových peněz byla zabrzděna;
28/2 zrušena číselná loterie a ponechána v platnosti jen loterie třídní;
16/4 uvalen zábor na fidejkomisní
(svěřenské) a jiné velkostatky za účelem
parcelace a zřízen státní pozemkový úřad;
1/7 vydány první čsl. bankovky, nejprve po 100 Kč a 5000 Kč, pak po 1000 Kč,
a později i drobné bankovky po 1 a 5 Kč;
22/7 nařízeno všem obcím, aby zřídily
obecní veřejné knihovny a k vedení těchto zvolily zvláštní knihovní rady a knihovníky;
24/7 zřízena vysoká zemědělská škola
v Brně;
8/8 zavedeny všeobecné občanské
legitimace, které nahražovaly každému
občanu jakýkoliv jiný průkaz v tuzemsku a současně zrušeny knížky pracovní
a čelední; uzákonněny právní poměry
a ustanovena úprava platů obecních zaměstnanců v zemích koruny České, takže
zaměstnanci obecní byli tímto zákonem
vyvazeni z dřívější poroby a zvůle obecních zastupitelstev, zejména v menších
městech a obcích venkovských;
14/10 prohlášen den 28. října za svátek státní pro oblast celé republiky Československé.
Nový zákon o slučování a o rozluce
obcí dal zdejší městské obci možnost, aby
o zrušení israel. obce v Podivíně a přivtělení této k městské obci Podivínu u příslušných úřadů zažádala. Nejprve jednáno se
židovskou obcí o dobrovolné její připo-

jení k městu, leč bezvýsledně. Židovská
obec v čele se starostou Siegfriedem Eisingerem a sekretářem Adolfem Hohenbergerem houževnatě odpírala připojení,
chtíc uchovati svou politickou a na městské obci neodvislou samosprávu. Vzdor
tento netrval však dlouho. K žádosti města Podivína byla politická židovská obec
Podivín výnosem presidia ministerské
rady v Praze ze dne 16. července 1919 čís.
12456 ai 1919 zrušena a pod jednotným
jménem „Podivín“ k městské obci přivtělena. Slučovací jednání bylo příčinou že
byl povolen odklad voleb do obecního
zastupitelstva, nařízený na den 15. června 1919, až do doby, kdy budou obě obce
tvořiti jeden správní celek. Likvidace žid.
obce nebyla úkolem snadným, neboť
obec tato o svém správním řízení ničeho
nezanechala a zejména korespondenci
a kompromitující listiny zavčas odstranila. Likvidační řízení prováděl zmocněnec
zemského výboru účetní rada Hrubý za
účasti zástupců obou obcí dne 13.listopadu 1919 a o předání jmění a písemných
dokladů sepsán protokol. Jmění židovské
obce pozůstávalo jedině z budovy čís. 24
jakožto dvoutřídní obecné školy s německým jazykem vyučovacím, a ze staveb
plochy parc. čís. 319. Zjištěná hotovost
a pohledávky nedosahovala ani té výše,
aby byly uhraženy dluhy a nedoplatky.
Písemný materiál svědčil o tom, že správa
židov. obce byla soustředěna jen v rukách
starosty Eisingera a tajemníka Hohenbergera, kteráž sloužila těmto dvěma funkcionářům především za záštitu k výdělkovém udílení domovského práva různým
cizozemcům.
RM (text v původním znění)
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Mateřská škola

Zaměstnanci Mateřské školy Podivín děkují všem svým
podporovatelům, zřizovateli, rodičům, sponzorům, spolupracovníkům, kolegům ze základní školy ….
Přejeme všem krásné pohodové Vánoce, hodně zdraví,
štěstí a osobní spokojenosti po celý rok 2020.
Podivínský zpravodaj
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Základní škola
Vážení čtenáři,
už jen krůček chybí do konce roku
2019 a většina z nás hodnotí, co se mu
v uplynulém roce podařilo a co plánuje
do nového roku.
Na internetových stránkách školy
(www.zspodivin.cz) je zveřejněna výroční zpráva školy za školní rok 2018/2019,
kde se lze seznámit s tím, co nejen zaměstnanci, ale i žáci za rok 2019 zvládli
nejen ve výchovně vzdělávacím procesu, ale i v mimoškolní činnosti.
Chtěl bych mimo jiné vyzvednout

školní i mimoškolní činnost: projektové
dny, exkurze, návštěvy divadel, Školní
akademii, pokračování v projektu Ekoškola a s tím související sběr papíru.
V roce 2020 bychom chtěli ve spolupráci se zřizovatelem zajistit projektovou dokumentaci na stavbu tělocvičny
a uskutečnit výměnu oken směrem na
školní hřiště. Dále nás čeká rekonstrukce
počítačové učebny (dotace IROP) a další
zapojení do projektu EU v rámci Výzvy
Šablony II (dotace byla přidělena ve výši
865.670,- Kč).

Rád bych na tomto místě poděkoval členům rady a zastupitelstvu města,
že i nadále podporují rozvoj naší školy.
Chtěl bych také poděkovat zaměstnancům školy, rodičům, sponzorům, členům
školské rady i našim žákům za vše, co
pro školu dělají a tím přispívají k jejímu
rozvoji.
Na závěr bych Vám chtěl všem popřát
příjemné prožití vánočních svátků a do
roku 2020 hodně štěstí, zdraví, osobních
i pracovních úspěchů.
Mgr. M. Cagášek, ředitel ZŠ

Sběr papíru
Ve dnech 16. 10. – 17. 10. 2019 ve spolupráci se SRPDŠ se
uskutečnil sběr tříděného papíru. Žáci (s velkou podporou rodičů) odevzdali celkem neuvěřitelných 25.996 kg starého papíru. Je
potěšující, že pořád zůstává vysoké procento zapojených žáků –
sběru se zúčastnilo 204 žáků - 90,27 % (jen 21 žáků se nezapojilo).

Přehled tříd:
I. třída – 1.929,5 kg, II. třída – 5.031 kg, III. třída – 1.546,5 kg,
IV. třída – 3.917 kg, V. A – 1.626,5 kg, V. B – 1.894 kg, VI. třída
– 2.574 kg, VII. třída – 2.549 kg, VIII. třída – 2.063 kg, IX. třída –
1.695,5 kg.

Nejlepší žáci:
O. Hoďa (II. třída) – 760 kg, P. Varmuža (II. třída) – 750 kg, A.
Varmužová (VI. třída) – 750 kg, Š. Herman (II. třída) – 725 kg,
D. Popovský (VI. třída) – 489 kg, M. Rybka (I. třída) – 445 kg,
Z. Roušarová (IV. třída) – 384 kg, M. Kubík (IV. třída) – 384 kg,
O. Štefan (VI. třída) – 380 kg, M. Vízdalová (IV. třída) – 360 kg.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří jste se podíleli na tak
výborném výsledku a tím přispěli nejen k ochraně životního
prostředí, ale i na odměňování žáků za jejich školní aktivitu,
reprezentaci školy a mimoškolní aktivitu.
Mgr. M. Cagášek, ředitel ZŠ
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Projektové vyučování
V pátek 15. 11. jsme 2 vyučovací hodiny věnovali projektové výuce na téma „30 let svobody“.
Nejprve jsme si objasnili pojem sametová revoluce programy pro děti z Čt:D a Dějin udatného českého národa. S dětmi
jsme si vysvětlili, co jim tato revoluce přinesla, jak to před ní
fungovalo, proč se jí říká „sametová“ a kdo byl Václav Havel.
Poté si vystřihly znaky a symboly revoluce a zkusily si vytvořit
své vlastní transparenty, které by nesly myšlenky dnešní doby.

Objevily se nápisy jako: Nekácejme stromy, Nechceme odpadky, Stop sprejům, Chraňme přírodu. Na toto téma se vedla ve
třídě velmi živá diskuze. Pak jsme seřadili vystřižené lístečky
s činnostmi podle toho, zda se odehrávaly před revolucí nebo
po ní. Na závěr jsme vytvořili společný plakát našich aktivit
z oněch dvou hodin. Děti byly velice aktivní a toužily dovědět
se co nejvíce.
Mgr. Jitka Kolaříková

Slavnost slabikáře
V úterý 19. listopadu panovala v první třídě zvláštní atmosféra. Děti dostaly zprávu od pana krále ze vzdálené země.
V dopise stálo, že jeho dcera, princezna, je zakletá v černém
zámku a vysvobodit ji může jen ten, kdo splní pět úkolů a získá
pět klíčů. Děti pracovaly samostatně i ve skupinkách – jejich
úkolem bylo přiřazovat slabiky k obrázkům, hledání psacího
a tiskacího tvaru písmene, vymýšlení slov na určité písmenko… Všechny klíče žáčci první třídy získali a oslavili vysvobození princezny výborným dortem a dětským šampusem (děkujeme touto cestou maminkám za dort a pitíčko). Nakonec
do třídy zavítal sám pan král, aby dětem slavnostně předal slabikáře, které si opravdu zasloužily. Děti si slavnost užily, nové
a voňavé knížky se jim moc líbí a už se těší, až si v nich budou
číst. Ať už ve škole nebo doma. Gratuluji, prvňáčci!!!!
Mgr. Zuzana Pálková

Adopce na dálku
Letošní výtěžek sbírky Adopce na dálku činí krásných
14 318 Kč. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se
do projektu zapojili i sebemenší částkou. Dále také velké díky
lidem z Podivína, kteří pravidelně přispívají na tento projekt.
Malige Vishal nám poslal krásný vánoční dopis, ve kterém
přeje všem klidné a pokojné svátky a vše nejlepší v roce 2020.
Nově k nám přibude „spolužačka“, kterou jsme si adoptovali
namísto Anthonyho Melvina, který nastoupil do zaměstnání.
Částka tak bude rozdělena na dvě poloviny, ze kterých bude
zaplaceno školné, teplé jídlo každý den, uniforma do školy, knihy, lahev na vodu. Protože se letos vybrala větší suma
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peněz, budou mít děti možnost podívat se na několikadenní
tábor, či jim budou zakoupeny knihy. O tom všem budeme
informováni dopisem. Během příštího roku bude celý projekt
přehledně zpracován, včetně kompetencí a umístěn na webové stránky školy.
Pokud Vás projekt Adopce na dálku zaujal a chcete znát
více informací, vyhledejte si na internetu Arcidiecézní charitu
Praha – zde najdete veškeré podrobnosti. Ještě jednou děkuji
a přeji všem krásné Vánoce.
Mgr. Zuzana Pálková
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Mistrovsví ČR v 3D lukostřelbě Hrádek
14. 9. a 15. 9. se v Hrádku u Berouna
konalo Mistrovství České republiky v 3D
lukostřelbě.
Zúčastnilo se ho více než 200 sportovců různých věkových kategorií a lukostřeleckých skupin.
Závod se střílel již tradičně na dvě
kola. První kolo bylo ale trochu netradiční. Neprobíhalo, jako ostatní závody na
jede, nebo dva pokusy (šípy) od vyznačených kolíků.
První kolo bylo po vzoru mezinárodních mistrovství, takzvaně postupové
střílení. U každého terče byly vyznačeny
tři kolíky různých vzdálenostech. Soutěžící začínali od nejvzdálenějšího kolíku.
Pokud se jim rána nepovedla a zvíře netrefili, postoupili k bližšímu kolíku a stříleli znovu. Pokud opět minuli, postoupili
ještě blíž. I v bodování to bylo rozlišeno
počtem bodů, za první šíp byly body

větší, než za druhý a třetí. Také záleželo,
kam bylo zvíře trefeno, do jaké vyznačené „zóny“. V tomto kole se uznávaly jen
dvě, a to zvíře, pokud se trefili, ale ne
do vyznačených zón, nebo jakákoliv vyznačená zóna. Díky tomuto způsobu byl
závod napínavější až do konce, protože
díky možnosti 3 šípů byly bodové náskoky mezi sportovci po prvním kole malé.
Druhé kolo už bylo tradiční na jeden
šíp. Kdy soutěžící střílí od kolíku a na jeden pokus. Tady se již počítaly faktické
hodnoty všech vyznačených zón na zvířeti. Děti střílely od bílých kolíků, kdy maximální vzdálenost je 20 m. Dospělé od
modrých kolíků maximálně 40 m.
Závod probíhal v příjemném prostředí listnatého lesa, i když terén byl velmi
náročný. Nejen svou délkou, ale také různými výškovými rozdíly. K některým terčům se dalo dostat jen za pomocí připra-

vených lan, nebo přeskočením potůčku.
Po oba dva dny mezi sportovci vládla
příjemná atmosféra, a i když jsou to soupeři, všichni si vzájemně pomáhali a povzbuzovali.
I naše škola a kroužek lukostřelby
pod vedením Jaroslava Wunche měl své
zastoupení - Veroniku Veselou, které se
podařilo nejen obhájit loňské třetí místo,
ale ještě postoupit na místo druhé a tak
se stát vícemistryní České republiky. Trenér Wunch obhájil své první místo a stal
se opět mistrem České republiky.

Halloween
I tento školní rok si pro děti 2. a 3. třídy připravili žáci 9. ročníku halloween párty.
Tělocvična byla krásně vyzdobena a soutěžilo se v pěti disciplínách. Děti si užívaly
nejen soutěžení, ale i tanec. Masek bylo opravdu mnoho a jedna hezčí než druhá.
Porota to neměla jednoduché. Nakonec
vybrala tři nejpovedenější. Nikoho neminula sladká odměna za každý splněný
úkol. Žákům deváté
třídy moc děkujeme
a doufáme, že v této
tradici budou pokračovat i nadále.
Mgr. Jitka Kolaříková
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Sport na základní škole

1. a 2. ročník

4. ročník

5. ročník

Dušičkový turnaj

Dušičkový turnaj

Krajský turnaj ve florbale – mladší žáci

Podivínský zpravodaj

Krajský turnaj ve florbale děvčata

Krajský turnaj ve florbale – starší žáci
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YMCA SKAUT
Společná výprava
Jednu podzimní sobotu (12. 10. 2019)
se vlčata vypravila společně se skauty na
výpravu do Kobylí. Brzy ráno jsme se všichni sešli v Podivíně na nádraží, a přestože
nám počasí moc nepřálo, většina z nás sršela nadšením. Nasedli jsme do vlaku, který nás odvezl do Zaječí, kde jsme přestupovali na lokálku, a přes malé potíže (lokálka

byla narvaná k prasknutí) jsme dorazili do
Kobylí. Vydali jsme se na rozhlednu. Cesta
nebyla až tak dlouhá, ale byla do kopce,
takže nám dala zabrat víc, než jsme čekali. Přestože byla trochu mlha a z rozhledny
jsme moc daleko neviděli, bavili jsme se
opravdu dobře, zahráli jsme si spoustu her
a vyšli rozhlednu hned několikrát.

Na cestu zpět nám konečně začalo
svítit sluníčko a podpořilo tak důvtipné
úkoly, které vlčata plnila v malých skupinách se skauty. Nakonec jsme se na
nádraží rozloučili Gilwellským kruhem
a rozešli se do svých domovů.
Veronika Woody Sichová

Výprava do podzimních Čučic
Stejně jako každý rok i letos jsme dostali možnost strávit
čtyři dlouhé, krásné a společně prožité noci v chatě u obce
Čučice. Vedoucí a počasí nám přáli, v noci nám bylo teplo
a hry také nebyly zas až tak moc namáhavé. Jenže, jak už se
říká, nic není dokonalé. Matka příroda si vždycky najde cestu, a tak, zrovna když jsme to nejvíc nečekali, udeřil do naší
skautské společnosti zčistajasna blesk z nebe v podobě hromadného zvracení. Ať už bylo důvodem cokoliv, věřte, tento
zážitek se nám vryl do paměti a zůstane zde ještě hodně dlouho. Jen bůh ví, proč tato tragédie postihla právě nás. Avšak
ani to nám, soběstačným skautům, nezabránilo ve hraní her
a užívání si s přáteli! No řekněte, kdo by odolal pokušení shodit si z kopce pneumatiku od traktoru, pokoušet se napodobit
jogíny a jiným, snad ještě potřeštěnějším věcem?
Jak jsme se na výpravě dozvěděli, letošním tématem je
Percy Jackson, chlapec 21. století, který se dovídá, že jeho
pravým otcem je řecký bůh Poseidon. I my se dozvěděli pro
někoho nemilé překvapení, že jeden z našich rodičů je také
některým z řeckých bohů či bohyň. Následující den jsme si vytvořili vlastní erby inspirované našimi božskými rodiči a společně objevovali zákoutí řecké mytologie. Čučice byly tento
rok stejně skvělé jako ten minulý, a přesto na nich bylo něco
jiného. Nového. Hezkého. Myslím, že všichni jsme si je užili,
a tím mluvím za všechny skauty z podivínského oddílu!
Anežka Múza Kellnerová
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Poselství Vánoc
je stále nové
V jednom rozhlasovém pořadu
připomínali každý den významné
lidi, kteří se v něm v minulosti narodili a čím prospěli lidstvu. Pořad
byl skvělý v tom, že člověku otevřel mysl a my si tak mohli připomenout, že vše, co máme, nebylo
zadarmo. Chtělo to velké úsilí od
všech, kteří nám předali něco, bez
čeho si už nedovedeme svůj život
představit. Tedy vzpomínáme a je
to dobré. Jsme plní vděčnosti za
veliké dary, které jako lidstvo vlastníme.
Již brzy budeme prožívat datum dne, ve kterém my, křesťané,
už velmi dlouho slavíme narození
Ježíše Krista. Nebyl to vynálezce,
ani člověk, který přišel kulturně bavit lidského ducha.
Jak praví zvěst evangelia, přišel
sám Bůh mezi nás, aby napravil to,
co člověk svou vinou pokazil. Sám
staví tento příchod na lásce, kterou
k nám má od nepaměti, od našeho
stvoření. Můžeme tak slavit především Život, kterým jsme byli poctěni. Někdy si kladu otázku, zda
to vůbec umíme. Snad nám život
nezevšedněl, snad pro nás není
nudný. Nic vzácnějšího již přece
nevlastníme. Slavme tedy život
a dary, které přináší, především lásku, radost a štěstí. Bůh chce, abychom tyto hodnoty prožívali stále.
Věřme mu! Přeji Vám radostné vánoční svátky.
P. Slavomír Bedřich,
farář v Podivíně a Ladné

Svaz tělesně postižených
Rekondiční pobyt v penzionu Rumburak - Bítov
V sobotu 21. září jsme zahájili týdenní pobyt v penzionu
Rumburak. Čekalo nás pěkné ubytování i zajímavé prostředí.
Bylo krásné počasí, a tak jsme se mohli zúčastnit všech naplánovaných výletů.
Navštívili jsme vranovský zámek, město Znojmo, kde nás
průvodci seznámili s historií města, a třetím cílem byl hrad Bítov.
Ve volných dnech jsme odpočívali nebo chodili na procházky po okolí, třeba do Bítova a Zblonic. Za penzionem nás
překvapilo soukromé zoo a na druhé straně ranč s velkými palmami.

Podivínský zpravodaj

Na dvoře penzionu byl umístěn zastřešený vyhřívaný bazén. Uvnitř budovy byla posilovna, kam chodilo pár vytrvalců
ráno cvičit. Také jsme si mohli objednat masáže a po večerech
chodit hrát bowling.
Stejné jméno jako penzion má i rozhledna - Rumburak, odkud je krásný výhled na všechny strany.
Prožili jsme pěkný týden. Odpočinutí a spokojení jsme se
vrátili domů.
Dalšími aktivitami našeho spolku jsou návštěvy termálních
lázní, divadla a jednodenní výlety. Jako poslední akci pro naše
členy každoročně připravujeme mikulášskou besídku, letos
s účastí „mužáků“ z Ladné.
za STP Podivín M. Ondráková
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YMCA PODIVÍN
Adventní dílna
V neděli 24. listopadu se na Spolkovém domě konala již 15. tvořivá dílna, v tomto
čase samozřejmě adventní. I když advent začínal až o týden později, museli jsme
letos termín dílny posunout kvůli plánované výstavě v suterénu, a tak jsme měli s výrobou dekorací a dárečků týdenní náskok. Velmi nás překvapila šikovnost mnoha
přítomných, kteří se pustili do tvorby svícnů a zelených stromečků. Některé výtvory
byly opravdu velmi působivé. Kromě tvoření ze „zeleného“ čekaly na své ozdobení
keramické zvonečky a voňavé perníčky. Sněhuláky jsme dělali bohužel jen z ovčího
rouna a to technikou plstění, neboť venku bylo jako na jaře a po sněhu ani památky.
Pro ty nejmladší byly připravené ještě omalovánky v podobě kartiček na dárky či vánočních přání. Věříme, že si to všichni dospělí i děti užili a díky vůni jehličí si s sebou
odnášeli i kousek adventní nálady a vánočního těšení. A my se na všechny, kdo rádi
navštěvují naše dílny, budeme těšit opět na jaře.
Za tvořivý tým Katka Pospíšilová

Prostor pro Tebe
Od letošního září (2019) nabízí YMCA
Podivín na Spolkovém domě nové příležitosti pro volnočasové vyžití dětí a dospělých. Celkem je otevřeno 13 kroužků,
některé z nich jsou plné, v jiných jsou ještě volná místa.
Začínáme hraním…
Každé pondělní dopoledne 9:00 –
11:00 se na Spolkovém domě potkávají
rodiče s kojenci a batolaty – Veselý Krokodýl. Společně si hrají a malují.
Týden odpoledních aktivit začíná vařením. V sále Spolkového domu se každé
pondělí ve 14:00 schází jeden a půl tuctu
dětí z Podivína, Břeclavi a Velkých Bílovic. Děti z prvních, druhých a třetích tříd
si pod vedením Petry Vajbarové už vyzkoušely: upéct muffiny, naplnit rohlíčky,
obložit si toasty, ochutnat koktejly všemožných i nemožných chutí, gulášovou
polévku, rajskou omáčku s těstovinami
a masovými koulemi a jiné dobroty. Největší úspěch sklidila pizza a palačinkový
dort. Skupina je naplněná k prasknutí
a jejich bříška po vaření taktéž! :-D.
V pondělí pokračujeme keramikou
s menšími dětmi. Od 15:30 se schází děti
předškolního a mladšího školního věku
v keramice. Tady bývá opravdu veselo.
Sešla se nám úžasná sestava dětí. Druhá úžasná sestava se schází v pátek od
13:15. Děti se učí modelovat z hrnčířské
hlíny, výrobky pak glazují a odnášejí si je
domů. Skupina je naplněná.
Poslední pondělní skupinou je keramika pro rodiče s dětmi. Děti za pomoci
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rodičů modelují z keramické hlíny. Pracují podle vlastní fantazie, mají „volnou
ruku“. Ve skupině jsou dvě volná místa.
V úterý ve 13:15 začínáme hraním.
Kroužek se jmenuje Deskové a jiné hry
a máme volná místa. Děti hrají deskovky,
karty, ale také běhají venku, hází, skákají, běhají. Vytvořily vlastní deskovou hru
i originální pexeso.
Po deskovkách máme první výtvarku. Kroužek se jmenuje Fantasy dílna
a začíná ve 14:30. Děti si zkouší klasické
techniky – malbu, kresbu, prostorovou
tvorbu; inspirují se fantastickými povídkami a příběhy a malíři minulosti. Skupina je naplněná.
Výtvarky pokračují i ve středu. První
je kreativní dílna – zaměřujeme se na
kreativní techniky jako je plstění, drátkování, modelování, práce s pedigem, malování na kameny a dalšími. Máme dvě
volná místa.
Poslední výtvarkou jsou Papírníci. Ve
středu od 14:00 …. Kalendáře, fotoalba,
razítka… Skupina se, s malými personálními změnami, schází už třetím rokem.
Děti si volí vlastní projekt, ve kterém hrají
hlavní úlohu fotografie a vlastní nápad.
Skupina je uzavřená.
Středa končí druhou skupinou keramiky rodičů s dětmi. Dětem a jejich doprovodu vedoucí nabízí zajímavé náměty,
nebo volnou tvorbu. Skupina se schází ve
středu od 17:00 a je plně obsazena.
Ve čtvrtek dopoledne 9:00 – 11:00 se
opět schází Veselý krokodýl, rodiče s dětmi mohou chodit do Krokodýlka jednou,

nebo i dvakrát týdně, záleží na rozhodnutí rodiče.
Ve čtvrtek odpoledne od 14:00 probíhá druhé vaření. Tahle skupina je určená
pro starší děti, zatím máme přihlášené
dívky. Vaří složitější jídla, učí se náročnější
postupy, vše si připravují samy a jsou velice šikovné. Máme 2 volná místa.
V pátek uzavírá kroužky keramika
starších dětí. Děti si vyrábějí dekorativní
i užitkovou keramiku a dobrou náladu.
Protože jsou to většinou zkušené keramičky, nepokrytě pokukují po výrobcích
dospělých a jsou jim v patách!
Pod YMCA Podivín fungují i dvě skupina dospělých. Keramika pro dospělé je
otevřena každé úterý a čtvrtek. Dospělí
si vytvářejí výrobky podle vlastních představ, kroužek probíhá vždy od 18:00 do
20:00 a skupiny jsou naplněné.
Během celého týdne se v kroužcích
vystřídá kolem 60 dětí a 30 dospělých.
Přihlášení na volná místa je možné na
www.spolkovydumpodivin.cz,
www.spolkac.cz
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VODĚNKA
VODĚNKA SLAVÍ 5. VÝROČÍ
Nechce se tomu ani věřit, ale je to tak. V měsíci říjnu letošního roku je to právě pět let od založení našeho dětského
folklorního souboru. Oslava 5. výročí proběhla v rámci vánočního koncertu a byla spojena s výstavou fotografií Voděnky
z fotoarchivu pana Jindřicha Hájka. Návštěvníci koncertu si
mohli prohlédnout velké množství fotografií z dětských hodů
a vánočních koncertů, což jsou jedny ze stěžejních akcí, které
v průběhu roku Voděnka pořádá. Tyto dvě události v roce mají
nejdelší tradici. Musíme říct, že výstava v nás vyvolala nostalgii
:)) Je úžasné vidět, jak nám naše voděnkové děti rostou a postupně přechází z malé Voděnky do velké. Spousta dětí s námi
„táhne za jeden provaz“ už od založení, za což jim a jejich rodičům moc děkujeme. Je to pro nás velká čest.
Velká Voděnka od počátku školního roku nacvičila nové
pásmo s názvem „Na pastvě“, což je příběh pasačky hus a pasáčka krav. Naši maláčci nacvičili pásmo „ Pojďte si hrát“, které
je postaveno na tanečních hrách pro nejmenší děti. Obě pásma byla poprvé předvedeny na letošním vánočním koncertě.
Nově voděnku doprovází CM Terc z Charvatské Nové Vsi.
Hostující soubor Floriánek z Velkých Pavlovic se předvedl
s pásmem koled.
Vánoční koncert byl završením letošního roku, jemuž předcházelo spoustu akcí. S dětmi z velké Voděnky jsme zopakovali obchůzku Sv. Lucie. Čtyři skupinky Lucinek potěšily naše
rodinky a známé. Všichni jsme si také zazpívali u vánočního
stromu na náměstí v Podivíně na akci Česko zpívá koledy. Pořadatelům děkujeme za pozvání. Ještě před začátkem adventu
jsme si zatančili naše oblíbené pásmo„Zazpívej si“ na Kateřinské zábavě v Pavlovicích.
Velká i malá Voděnka se pilně připravují na svá vystoupení pravidelnými zkouškami, ale i na soustředěních, která se
vždy konají na sklonku podzimu. Dvoudenní soustředění velké Voděnky je velmi intenzivní pro všechny zúčastněné. Vždy
pozveme folkloristu z jiného souboru či regionu, aby naše tanečníky naučil něčemu novému – tak k nám přijela paní Vlaďka Časná z Moravské Nové Vsi, které si jako folkloristky velmi
vážím a jsem moc ráda, že si našla čas.

Malá Voděnka čeká na vystoupení
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Kateřinská zábava
Velká Voděnka se v říjnu zúčastnila také Valtického vinobraní a zatančila si mezi kapkami deště. Počasí nepřálo, ale kryté pódium nás chránilo před promočením .
Na podzim přišlo do malé Voděnky spoustu malých dětiček, se kterými se učíme základní tance a písničky. Spousta
dětí z malé voděnky v letošním roce přešla do velké a parádně
se všichni zapojili. Obě Voděnky si zatančily také na akci Podivín sobě. Maláčci ještě s „Moranou“ a velcí se „Zazpívej si“.
Děti ve Voděnce neučíme jen tančit a zpívat, ale také v nich
podporujeme vztah ke svému městu a krajině. Na jaře uklízíme Česko a na podzim jsme ve spolupráci s městem Podivín
uspořádali akci Zasaď strom. S pomocí asi 60 dobrovolníků
jsme vysadili více než 60 stromů do 4 alejí. Podařilo se obnovit
třešňovou alej na Panském kopci. Tyto stromy budou k užitku
všem kolemjdoucím. Pevně doufáme, že budou užívány s takovým úmyslem, s jakým byly vysázeny.
Děkujeme všem dětem, rodičům a našim příznivcům za
spolupráci. Jsme moc rádi, že vás všechny máme:))))
VESELÉ VÁNOCE VINŠUJEME VÁM VŠEM
za Voděnku Petra Kosová

Velká Voděnka soustředění

21

XLIX. ročník

číslo 4

prosinec 2019

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S VODĚNKOU
Voděnka nezahálela ani o prázdninách. Tanečně jsme odpočívali, ale pro
změnu jsme si prázdninově společně
užívali na příměstském táboře ZA NAŠIMA HUMNAMA, letos už po čtvrté.
Opakovaně se tábor koná v prostorách
základní školy a školní jídelny, za jejich
spolupráci jim patří velký dík.
Tentokrát byly týmy černobílých
Netopýrů pod vedením Hanky Hřebačkové a našeho podivínského pana starosty Martina Důbravy; béžových Lvíčat
s vedoucími Jitkou Švábovou a Radkou
Švecovou; zelených Strážců lesa, kterým
velela Bára Hřebačková s Jirkou Meškem;
a oranžových Tygrů s Petrou Kosovou
a Lucií Rynešovou.
Všichni jsme si to moc užili a vždy se
na tábor moc těšíme. Motto letošního
tábora bylo POMOC, a to pomoc v jakomkoliv smyslu. Každý táborový den
má pro nás a táborníky skrytý význam
a svůj symbol. Navštívili jsme kováře
pana Jiřího Rottera, který nám se svým
synem ochotně předvedli jejich kovářské umění a dětem dali na památku
malý dáreček. Velkou věc jsme udělali
pro obyvatele místního penzionu – odplevelili a prořezali jsme celou zahradu
penzionu. Vysadili jsme pod dozorem
a s pomocí pana J. Šveca také více než 50
trvalek, jejichž krása je bude těšit i v dalších letech. Pro obyvatele penzionu jsme
připravili dílničku na výrobu svíček. Moc
nás mrzelo, že za námi na dílničku přišla
pouze hsrtka z obyvatelek penzionu, ale
o to víc nás hřál pocit z dobře vykonané
a užitečné práce.
Přišel za námi také Peťa Florián a vyrobil s námi kožené náramky a přívěšky.
Ukázal dětem techniky a nářadí pro práci
s kůží. Středa tradičně patří výletu – tentokrát jsem odjeli do Kaprálova mlýna
u Ochozu u Brna. Krásná samota ukrytá
v malebném údolí u potoka Říčka. Naši
táborníci si zahráli na pravěké lovce
a také na hydrobiology. Stříleli, rozdělávali oheň, zkoumali trus, lovili v potoce,
zkoumali vodní živočichy a hráli spoustu her. Předposlední den jsme věnovali
ornitologii – pan Petr Berka s panem Vyhnálkem nás uvedli do tajů ornitologie
a připravili pro nás krásnou přednášku
o ptactvu s odchytem. Odpoledne jsme
vyráběli ptačí budky, které nám připravil Dřevín Podivín. Poslední den tábora
patřil myslivosti. Místní spolek myslivců
nás překvapil bohatým programem. Děti
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čekala beseda a přednáška o myslivosti,
střílely ze vzduchovek, vyráběly korýtka
pro zvěř. Myslivcům jsme věnovali námi
vyrobené budky pro ptáčky. Závěrečný
táborák se konal opět „Na bažině“, kde
jsme se po krásně prožitém týdnu rozloučili až ve večerních hodinách. Velkým
překvapením pro táborníky byly návště-

vy městské policie a zásahové jednotky
policie ČR.
Všem zúčastněným moc děkujeme
za spolupráci. Děkujeme našim skvělým
holkám, které se starají o naše plná bříška, a tudíž i dobrou náladu. Tak příští rok,
ve stejný čas, se sejdeme zas.
Za Voděnku Petra Kosová
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Podivín sobě
Druhé zářijové prosluněné odpoledne letošního roku se konala v areálu
Spolkového domu velká akce s příznačným názvem Podivín sobě. Akce, která
byla zpočátku pro mnohé opředena
spoustou tajemství a otázek. Pro pořadatele bylo záměrem se nezveřejňovat
předem. Záměrem a smyslem pro pořadatele bylo: „Pojďme si společně užít
odpoledne plné zábavy a dobrého jídla.
Pojďme se podívat, kolik je šikovných lidí
v Podivíně“. S potěšením konstatujeme,
že vše předčilo naše očekávání. Podařilo se nám oslovit a vyzvat ke spolupráci
velké množství úžasných lidí, kteří nám
opravdu ukázali, jak moc jsou šikovní. Ve čtrnácti stáncích s občerstvením
a domácími produkty mohli návštěvníci
ochutnat spoustu dobrot za symbolické
ceny. K jídlu byly sýry a med z Podivínského dvorku, palačinky paní Sailové,
dortíky paní Vajbarové, guláš z Bažiny
a turkyň od Staniny, Habánské oplatky
paní Macánové, dobré víno z Vinařství
Hřebačka, dobroty podivínských myslivců, speciality podivínských rybářů a také
voděnkové sirupy a marmelády. Další
stánky obsadili šikovné tvořilky a to paní
Lašková se svými šperky, paní Hájková
s mazlíčky a šitými výrobky a v neposlední řadě paní Zemková se svým voňavým koutkem a obrázky. O kulturní
a sportovní zážitky pro diváky se postaraly děti z malé i velké Voděnky, stárci
a stárky z Chasy Podivín, malé gymnastky ze Sokola Podivín, pákaři ze Sokola
Podivín, malí fotbalisti ze Slavoje Podivín, harmonikářky Jarabinky ze Sokola
Podivín, taneční studio N.C.O.D z Břeclavi, módní přehlídka Luu Style Podivín a v neposlední řadě hudba DJ Aleše
Zemka. Své ruce mohli návštěvníci zaměstnat ve tvořivém koutku drátkování
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s paní Jurasovou. S paní Kobrou se pletlo
z pedigu a s paní Pelikánovou se malovalo. Zkrášlit jste se mohli v salónu krásy,
který nabízel malování na obličej s paní
Berkovou, B. Hřebačkovou, J. Pacalovou;
pletené copánky paní Vlkové a také tetování s paní Hřebačkovou. Zvěčnění na
fotografii nabízel Alex Strnad ve svém
fotokoutku. Zasportovat se dalo s podivínskými skauty. Krásnou výstavu loutek,
která byla ke zhlédnutí ještě týden po
konání akce, připravil Loutkařský soubor
z Podivína. O závěrečné překvapení pro
děti se postarali podivínští hasiči v podobě nastříkané pěny. Ti také dětem
nabídli prohlídku svého nového vozu.
Koupačka v pěně byla fantastická:))
O parádní zakončení celého odpoledne
se postarala svým koncertem hudební
kapela I.V.M. z Podivína. Moc šikovná
konferenciérka Pavlína Čapková prová-

děla celým programem a všem věnovala
své slovo hned několikrát, za což jí moc
děkujeme. Velké dík patří Městu Podivín
a spoustě všech návštěvníků, kteří přišli.
Nelze ani nechceme říct, která složka
programu nebo část odpoledne byla pro
nás důležitější. Jedna bez druhé, třetí ani
čtvrté či dvacáté by neměla tu přidanou
hodnotu, kterou byla všude a všudypřítomná spokojenost všech zúčastněných.
A kdo za tím nápadem a realizací
vlastně stojí??? Je to Voděnka Podivín
ve spolupráci s Městem Podivín a všichni, kteří se nechali od nás přemluvit ke
spolupráci a věřili nám. Děkujeme Vám
všem.
P.S.: Těšíme se na další ročník. Jestli
máte zájem přispět a zapojit se svým
„uměním“, jste zváni)).
za pořadatele Petra Kosová
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Modré úterý žije!
Další rok uběhl jako voda a před námi
je bilancování končícího „Modrého“ roku
2019 s projektem Modré úterý. VÁM
VŠEM patří VELKÉ DÍKY za neskutečnou
podporu tohoto projektu i v roce letošním.
I díky vám, pravidelným i těm občasným
posluchačům, je chuť připravovat další
koncerty a vybírat skutečné hudební
lahůdky.
Série pestrých koncertů, jejíž historie
započala v polovině roku 2017, nás
provedla tradičním folklórem, jazzem,
rockem, world music, muzikálem, blues,
operním zpěvem, klasickou hudbou,
tolik oblíbeným folkem, hudebním
divadlem a spoustou dalších hudebních
směrů. V Podivíně se za tuto velmi
krátkou dobu od vzniku vystřídalo přes
60 hudebních interpretů vysokých kvalit,
což sami potvrzujete Vaší spokojeností
na koncertech. Velmi Vám děkuji za Vaše
zpětné vazby k jednotlivým koncertům,
jste pro mě nekonečnou studnicí dalších
nápadů.
Bez podpory města by však tento
projekt nemohl existovat. Proto jsem
velmi potěšena, že se naše město rozvíjí
a prezentuje i tímto směrem, a je příjemné,
když vám na druhém konci republiky
řeknou: „Podivín? Ano, to město znám.
Sledujeme na sociálních sítích hudební
projekt v tomto městě.“ No, není to
paráda, že se o nás ví, že jsme považováni
za vysoce kulturní město? Vedle divadelní
a loutkové historie města se nám kulturní
vnímání o našem městě podařilo rozšířit
ještě i o pole hudební. Tímto kulturněhudebním projektem jsme otevřeli brány
i okolním městům a obcím, která nám
tak trochu tento projekt „závidí“, ale jsou
mu velmi nakloněny. Tak, jako já čerpám
inspiraci pro nového interpreta z jejich
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akcí, jako jsou vinobraní, festivaly, apod.,
tak i okolní města sledují náš rejstřík
interpretů, a nejednou se námi vybraný
interpret objevil také na jejich akcích, což
jen potvrzuje kvalitní hudební výběr pro
vás. Městu Podivín tedy na vločce sněhu
posílám své PRVNÍ DÍKY.
Co by to bylo za koncert, kdyby
nebylo kvalitního ozvučení?
Páni
ZVUKAŘI! Zbyněk Bláha, který mi pomáhá
s ozvučením koncertů v malém koncertním
sále Spolkového domu v zimním
období. A letos poprvé každých 14 dnů
koncertování pod širým nebem v našem
Amfiteátru, kde bylo zapotřebí opravdu
více aparatury a osvětlení, což naprosto
skvěle zvládli Metoděj Skřeček a Zdenek
Netopil. Bez vašeho profesionálního
přístupu a lidské vstřícnosti bychom to,
kluci, nezvládli. Zvukařům tedy na vločce
sněhu posílám své DRUHÉ DÍKY.
Má další slova díků budou směřována
blízké osobě, Pavlíně Čapkové. Doprovází
téměř všechny mé koncerty, a to nejen
jako posluchač, ale především jako
nezaměnitelný konferenciér s osobitým
glancem a jedinečným humorem.
Moderátorce posílám TŘETÍ DÍKY.
Abyste se vždy na koncertech cítili
příjemně a tak trochu to považovali
i za nevšední okamžik, můžete při
každém koncertu ochutnávat vína
vinařů z blízkého okolí. Zvolit co nejlépe
a ochutnat toho co nejvíce vám pomáhá
Michal Miškanin, který zajistí i vše pro
mě technicky nemožné. Jemu posílám
ČTVRTÉ DÍKY.
Poděkování patří spoustě dalším
lidem, kteří jsou součástí tohoto projektu,
byť jen v malé míře, ale jsou tu společně se
mnou pro Vás. Ke všem těmto z Vás letí
můj PÁTÝ DÍK.
Ptáte se, co bude dál? I pro rok
2020 pro Vás připravuji různorodou
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nabídku koncertů, netradičních zážitků
a ochutnávku vín z produkce vinařů z okolí.
Přes letní období vyzkoušíme i hudebně
divadelní program pro děti, opět něco
málo z muzikálového prostředí a dokonce
již plánujeme i vernisáž v přírodě spojenou
s hudebním koncertem „Modrého úterý“.
Pro všechny současné i budoucí
posluchače jsou z koncertů vyhotoveny
fotoknihy a kronika s osobním poselstvím
jednotlivých interpretů, při kterých
si můžete zavzpomínat na jednotlivé
koncerty, nebo se navnadit pro některá
z budoucích vystoupení.
Modré úterý už není pouhým názvem
hudebního projektu. Je to živý organismus,
seskupení lidí, kteří se pravidelně potkávají,
milují hudbu, mají společné zážitky…
Modré úterý žije!
Těším se společně s vámi na příští
hudební sezonu.
Eva Kosová
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Beseda s… aneb rozšiřujeme si obzory
V letošním roce byl, opět ve spolupráci s městem Podivín,
odpilotován další projekt, tentokráte „Besedy s…“, které vám
mají nabídnout zajímavá setkání s inspirujícími lidmi. Pro „rozjezd“ projektu besed byly zvoleny dvě oblasti – cestovatelská
a literární.
V měsíci květnu jste se mohli vydat s cestovatelským manželským párem Janou a Vladimírem Poulíkovými za tajemstvím Singapuru, na tajemný ostrov Bali a dozvědět se, jak
se dá cestovat jen s baťůžkem na zádech, minimem financí
v kapse a jak jednoduše ZDARMA přenocovat v nejdražším
apartmá hotelu v Singapuru díky tomu, že jste prostě Čech.
Prohlédnout jste si mohli opravdu nádherné fotografie přírody, květin a chrámů, které jsou pro tuto oblast typické.
Na konci měsíce října jste měli možnost nahlédnout do
výtvarné kuchyně pod pokličku animátorky, ilustrátorky a režisérky Galiny Miklínové, která nejenom dětem, ale i dospělým
přiblížila svět ilustrovaných knih, animovaných filmů a zajímavostí z malovaného světa kolem nádherných postaviček vyčarovaných z hrotu tužky. Beseda byla spojená i s promítáním
krátkých ukázek večerníčků o Kanafáskovi, celovečerního filmu Lichožrouti, předčítáním z knížek Pavla Šruta s ilustracemi
Galiny Miklínové, ve kterých se, mimo jiné, pamatuje také na
naše město Podivín:
„Stalo se to v Podivíně:
k dýňovi se pěkná dýně
jednou v máji přikulila
a hned z toho svatba byla.“
Autogramiáda s možností zakoupit si knihy pak již byla příjemným završením této velmi příjemné a spontánní besedy.
Již teď máme v hledáčku pro rok 2020 další besedy se zajímavými osobnostmi, a tak věřím, že si každý z vás najde právě
tu svoji.
Eva Kosová
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Podivín DĚTEM - ohlédnutí za dětskými akcemi 2019
MAŠKARNÍ BÁL
Dne 16. 3. 2019 městskou halu roztancovalo maškarní dovádění s klauny
Šášou a Vášou, kteří nás provázeli odpolednem plným kouzel a legrace. Kromě
klaunů nám zpestřilo odpoledne taneční vystoupení dívek pod vedením paní
Renaty Lauterbachové. A bylo krásné
vidět tolik dětí, které přišly úžasných
maskách. Nechyběla však ani bohatá
tombola, která jistě potěšila každé dítě
v sále.
SVĚTLUŠKY
Dne 12. 10. 2019 následovalo podzimní zábavné odpoledne na kouzelném farním dvoře. Odpolednem nás
provázelo představení Rytířů kříže, nechybělo ani podzimní tvoření, kdy si
děti mohly vyrobit např. draka jako zápich. Neopomněli jsme ani na tradiční
opékání špekáčků. Celým odpolednem
nás doprovázela vůně svařeného vína
a čaje, jež byla doplněna domácími
dobrotami od maminek. Závěrem po
setmění byl dlouho očekávaný tajemný
průvod s lampiony, který byl zakončen
v amfiteátru spolkového domu, kde
nás očekávalo velké překvapení Ohnivá
show.

Poděkování
Velký dík patří Elišce Slámové za pomoc s organizací, Pavlíně Čapkové za
moderování, Ivanovi Stachovičovi za
produkci hudby a také vám všem, kdo
pomáháte s přípravami a průběhem
akce - Jitka Švábová, Veronika Milotová,
Eva Kosová, Karolína a Vít Damborští, Lucie Varmužová, Šárka Ondráková, Monika Cvrčková, Barbora Cvrčková, Ludmila
Horáková, David Jaško, Maruška Macinková, Petra Vajbarová, Andrea Ivančicová,Tomáš Hřebačka, Simona a Ivan Stachovičovi a další….
Děkuji také všem, kteří podporují
akce pro děti svou účastí a finančním
dobrovolným příspěvkem. Moc děkujeme všem maminkám, které přinesly napečené cukroví. Děkuji také panu faráři
za podporu a umožnění pořádát akce
pro naše děti na tomto kouzelném místě. Velký dík patří sponzorům, kteří naše
akce pro děti podporují jak finančně tak,
věcnými dary - město Podivín, Mikro Traiding a.s., Hamé Podivín, Agrotec Břeclav,

Luu Style, Kovomat - Manželé Varmužovi,
GG- Group Mikulov, Moss logistics, Jeřela
Vodo-Topo-Plyn, Racio Břeclav,
Prosan, Tadora, Elektro Juráš, Pizzerie Tonny, Parkáček Břeclav, Cukrářství
Bukovský, Vinotéka u Soudku, Ovoce
a zelenina Podivín, Květinářství Podivín,
květinářství Pelikánová, Inet4you – Radek Menšík, Scott, Ludmila Horáková,
Helena Macánová, Pavel Knébl ml., Anička a Miloš Roháčovi, Igor Švásta, Jaroslav
Rossenbreier, Pavlína Čapková, Zmrzlina
u Machů, Aqualand Moravia, Iva Marušincová, David Jaško, Martina Kubíčková, Moss Logistics, Řeznictví u Rybků,
Maxi Dental Břeclav, Vinařství Herůfek,
manželé Švábovi, manželé Stachovičovi, manželé Ondrákovi, manželé Kratochvílovi, manželé Švestkovi, manželé
Vajbarovi, manželé Opluštilovi, manželé
Řezáčovi, manželé Hemzovi, manželé
Damborští a další…
Všem přeji krásné prožití vánočního
období a příjemný nový rok 2020
Dagmar Pelikánová

SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM
A v neposlední řadě nás čekala závěrečná akce letošního roku, která se
opět konala na kouzelném farním dvoře s Mikulášem a jeho družinou dne
7. 12. 2019 a byla zahájena v 15:00 hodin. Po samotném zahájení a úvodní
řeči našeho pana faráře. Do příchodu
Mikuláše nás bavily svým krásným a jedinečným vystoupením samy děti. Jako
první nás pobavil dramatáček pod vedením paní Dariny Herákové, poté následovaly děti z 1. a 2. třídy ZŠ Podivín
pod vedením svých třídních učitelek
paní Zuzany Pálkové a Jitky Kolaříkové.
Příchodem Mikuláše s jeho věrnou
družinou byly dětem za básničku či písničku předány sladkosti a ovoce. Toto
předvánoční odpoledne uzavřela svým
vánočním vystoupením skupina Větry
z Jihu. Celou akcí nás provázela vůně
svařeného vína a teplého čaje, doprovázena domácím chlebem se škvarkovou pomazánkou či sádlem a napečené
domácí vánoční cukroví, které přinesly
naše věrné maminky.

Podivínský zpravodaj
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Adventní výstava obrazů
30. 11. 2019 byla na Spolkovém
domě zahájena třetí adventní výstava
obrazů, která potrvá do 22. 12. 2019.
Po 22 letech se k nám do Podivína vrátil
malíř a grafik pan Antonín Vojtek se svou
225. samostatnou výstavou. Vernisáž zahájil, s velkolepým projevem, spisovatel
a podivínský rodák pan Jan Kostrhun.
Zpestřením bylo krásné hudební vystou-

pení skladeb, které zahrál na klarinet hudebník pan Pavol Hoďa.
Mimořádným doplňkem této nádherné výstavy se stává kniha „Hledání
lásky k rodnému kraji“, kterou lze zakoupit v době výstavy. Tato zcela ojedinělá
kniha obsahuje obrazy, kresby s básněmi a úvahou nad naší krajinou od Antonína Vojtka. Obsah knihy okořenil i Jan

Kostrhun a spousta dalších osobností,
kteří jsou spjati s jižní Moravou.
My moc děkujeme tomuto triu mistrů za pestré zahájení vernisáže a všem,
kteří výstavu navštívili. S radostí jsme potěšili oko i duši Vaši…
Helena Macánová,
kurátorka výstavy

Žehnání vína 2019
aři
Jako každoročně uspořádají podivínští vinaři
v pátek 27. 12. 2019 v 17.00 hodin
v CHRÁMU PÁNĚ SV. PETRA A PAVLA

ŽEHNÁNÍ VÍNA.
Pro vinaře to znamená přinést na místo ve stanovený čas dvě láhve
ve 0,7 l od každého žehnaného vína.
v
Následovat bude ochutnávka požehnaných vín a malé občerstvení ve farní MAŠTALI.
Všechny vinaře i nevinaře zvou vinaři.
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O věcech posledních …
- podruhé
Když jsem byla malá, vedli mě rodiče ke
slušnosti – každého pozdrav a každému na
pozdrav odpověz; když se tě někdo SLUŠNĚ
na něco zeptá, SLUŠNĚ mu odpověz.
Před téměř rokem jsem napsala článek
do zpravodaje a ptala jsem se na možnosti
vyřešení smuteční obřadní síně
Nikdo z radnice nereagoval. Uplynul skoro rok a nová obřadní síň se otevřela v Jevišovce a ve Tvrdonicích. Možná i v dalších
obcích, ale o těchto dvou jsem se dočetla
v Novém životě.
Tak tady je malé porovnání:
Jevišovka
677 obyvatel
Tvrdonice
2088 obyvatel
Královské město Podivín cca 3000 obyvatel
Podivín má jistě řadu dalších problémů,
ale o obřadní síni se mluví už desítky let.
Takže vznáším veřejný dotaz a věřím, že
nejen za sebe:
Má město v plánu řešit tuto záležitost?
Své vyjádření by mohl přiložit také člen zastupitelstva za ČSSD – politické strany, která
měla obřadní síň ve svém volebním programu. A volební program by se měl plnit!
Anebo to bylo jen líbivé heslo nebo zaplnění prázdného místa na volebním letáku?
Děkuji za odpověď.
Ing. Ludmila Hrubá, Řadová 894, Podivín

Poděkování
Tímto chci poděkovat panu Tomáši Hřebačkovi za nezištnou pomoc. Jeho přístup
si zasluhuje veřejné uznání, jelikož z vlastní
iniciativy a na své náklady opravil porušené
obrubníky u vozovky, kvůli kterým do mého
domu při silných bouřkách zatékala voda.
Jeho jednání bylo empatické a příkladné.
MVDr. Eva Siegelová

Podivínský zpravodaj
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Klub přátel okrasného ptactva v Podivíně
Členové našeho klubu uspořádali již
tradiční výstavu okrasného ptactva ve
dnech 1.–3. listopadu 2019. Naši chovatelé vystavili 112 papoušků a drobných exotů ze čtyř světadílů: Austrálie,
Asie, Afriky a Jižní Ameriky. O zpestření se starali ochočení papoušci kakadu
bílý a amazoňan panamský.
Velice nás těší, že je stále velký počet
zájemců o návštěvu naší výstavy z řad
místních, přespolních a také ze zahraničí. V dušičkové době si našlo čas téměř
pět set dospělých návštěvníků. Spolu
s nimi přišla i řada dětí, a že jich bylo,
tak o tom vědí nejlépe děvčata z tvořivé dílničky. Tvořivá dílnička se těší vel-

kému zájmu a stala se již pravidelnou
součástí výstavy. Páteční dopoledne patřilo opět dětem z mateřské a základní
školy. Všem děkujeme za přízeň. Velký
dík patří i sponzorům, kteří věnovali
peněžní či věcné dary do tomboly nebo
na uspořádání výstavy. Těšíme se s Vámi
na shledanou v příštím roce ve dnech

30. 10. - 1. 11. na další Výstavě okrasného ptactva v Podivíně. Pro příští rok
připravujeme vylepšení a to nové voliéry.
Naši členové se také zúčastnili na
Slovensku mezinárodní výstavy ORNITA
v Trenčianské Turné ve dnech 11. -13. října 2019. A to, že v našich chovech máme
pěkné papoušky, dokazují tato ocenění:A

Lukáš Čech – 1.místo - Papoušek zpěvavý a 1.místo – Rosela pestrá nádherná,
Ondřej Štefan – 2.místo – Pyrura zelenolící a 2.místo – Korela chocholatá,
Miroslav Šauman – 3.místo – Amazoňan vějířový.
V srpnu nás zasáhla smutná zpráva, navždy nás opustil Ing. Jan Latín, předseda
a dlouholetý člen klubu. „Za vše Ti, Jendo, moc děkujeme, nejen na výstavách budeš
stále s námi.“
Petr Štefan, jednatel klubu

Lovecká sezona začala ………….
Měsíc listopad a prosinec je pro myslivce období, kdy je povolen odstřel zajíců a bažantů. Hospodář jako v loňském
roce rozhodl o hájení zajíce polního pro
jeho malý výskyt v honitbě. V sousedních Rakvicích letošního roku již zajíce
polního stříleli, a to v počtu několika
desítek. Impulz k tomuto rozhodnutí pocházel od majitelů vinic, kteří si stěžovali
na škody, které zajíci páchají ve vinicích.
Mysliveckému spolku následně hrozí, že
musí uhradit způsobenou škodu. Škody
způsobené zvěří jsou problémem dlouhodobým. Existence zvěře v naší přírodě
je dána a současně podmíněna potravou, která je pro jejich život a existenci
nezbytná. Volně žijící zvěř v naší přírodě
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je součástí našeho národního bohatství
a podle toho bychom ke zvěři i ke škodám přistupovat. Procentuelně nejvyšší
škody v naší honitbě páchá černá zvěř
/prase divoké/ na ozimích obilninách,
a to v době vegetačního klidu. Dále s oblibou se prasata zdržují v lánech kukuřice, po podzimním výmlatu kukuřice migrují do palachů a lesů.
Konec roku bývá romantický, zejména pokud někdy napadne sněhová přikrývka a mráz přemění úrodnou půdu
v kámen. Bažantům, zajícům, srnčí a jiné
zvěři to romantické nepřipadá, nastává
jejich boj o přežití. V tomto adventním
čase začínáme zvěř přikrmovat senem,
obilným zrnem a přidáváme sůl. Toto

přikrmování bude jako každoročně pokračovat i v dalších zimních měsících.
Myslivci při výkonu práva myslivosti
v honitbě nezapomínají na ostatní obyvatele – ptactvo, které na zimu neodlétá. Nejlepší potravou pro ptactvo jsou
semena slunečnice, proso, mák, sušené
ořechy, strouhaná mrkem a hovězí lůj.
Jeden z nejkrásnějších pohledů je na
plné krmítko sýkorek, stehlíků a dalšího
drobného ptactva.
Všem milovníkům přírody, myslivosti a čtenářům přejeme krásné Vánoce
a šťastný nový rok.
Myslivecký spolek Podivín z.s.
Jiří Hollý
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Rybářský rok v kostce
Rybářský rok se nám blíží ke konci.
Výbor MRS PS Podivín zve všechny milovníky zimní relaxace na setkání u vody
včetně malého občerstvení. Tradiční
„ZAVÍRÁNÍ VODY“ proběhne v sobotu
28. 12. 2019 v 9:30 hodin na Šutráku u rybářské boudy.
Se zpětným ohlédnutím můžeme
vyhodnotit činnost ročního hospodaření MRS PS Podivín pozitivně. Rybářský
rok 2019 byl pro členskou základnu velmi aktivní: počínaje výroční členskou
schůzí, dále organizací již tradičního rybářského plesu, dále májovými a prázdninovými závody, akcí s dětským rybářským kroužkem včetně tábora a konče
nostalgickými Retro závody.

Podivínský zpravodaj

Celoroční práce členské základny jde
vidět i v zarybňování a úklidových prací
v revíru. Snad jen Kačenárna by více stála
za přičinění s vyčištěním okolí. Brigádníci jsou vítáni! Vyčištění břehů od rákosí,
klacků a jiného nepořádku, ořezy stromů
a keřů nebo sekání trávy patří do náplně
členských rybářů. Velkou část práce také
odvádí rybářská stráž, která aktivně revíry kontroluje a hlásí problémy.
Rybolov do naší krajiny odnepaměti
jako patří ke štědrovečerní večeři tradiční kapr. Ryby se na vánočním stole začaly
objevovat až na začáku 19. století, dříve
byly spíše vzácností. V posledních letech
rybaření prochází bouřlivým vývojem –
změnily se nejen rybolovné techniky, ale

hlavně se změnil přístup rybářů ke koníčku jako takovému. Ještě před několika desítkami let byla představa puštění
mírové ryby záležitost hrstky podivínů.
Dnes si velká část rybářů velmi vybírá,
kterou rybu pozvou k sobě do kuchyně.
Proto se stále více rybaření stává ryze
sportovní záležitostí spojené s relaxací
v přírodě.
Tímto rybářský výbor děkuje všem
rybářům, kteří nejsou ke svému okolí
lhostejní a dodržují předpisy spojené
se sportovním rybolovem a ctí rybářské
vody, které mají své unikátní kouzlo.
Krásné Vánoce a hodně úlovků v roce
2020 přeje MRS PS Podivín.
Petrův zdar!
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TJ SOKOL PODIVÍN
Podzim v Sokole
Podzim začal v Sokole mnoha aktivitami hned od prvního zářijového týdne. Po letní pauze se začalo opět cvičit
v žákovských oddílech i v oddílech pro
dospělé, a to v dlouholetých oddílech
Gymnastika a Mladší žákyně, Cvičení pro
ženy a Zdravotní cvičení. Oddíl Jógová
cvičení se začal scházet dvakrát týdně,
aby bylo místo pro všechny zájemce. Během podzimu se otevřely dveře sokolovny i pro předškolní děti, kdy se postupně
rozjela cvičení ve třech oddílech pro děti
od 1,5 roku po sedmileté. Také sportovní
oddíl Armsport pilně posiloval a kulturní
oddíly Zpívání s harmonikou Jarabinky
a divadelní soubor Podiva se vrhly do
příprav na budoucí vystoupení.
Druhou zářijovou sobotu se sokolové zapojili do zdařilé akce Podivín
sobě. Oddíl mladších žákyň zde předvedl ukázky ze cvičení – skákání přes švihadlo, kroužení obručí, kotouly i hvězdy
a také sestavy na kladinkách a tanečně-gymnastické číslo, které si dvě nejstarší
členky tohoto oddílu připravily úplně
samy. Po tomto vystoupení se na pódiu
předvedli naši pákaři, aby všem ukázali,
jak probíhají závody v páce. Dobrovolní-
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ci z řad diváků si potom mohli také vyzkoušet, co páka obnáší. Na pódiu přišla
na řadu i kultura z podivínského Sokola,
když přišly s vervou zazpívat Jarabinky
s harmonikou.
Touto akcí zářijové aktivity pro Sokol neskončily, protože poslední zářijovou sobotu sokolové se svými příznivci
uspořádali pro veřejnost hned dvě akce.
Dopoledne pozvali na závody do areálu mateřské školky děti na odrážedlech,
kolech a koloběžkách. V mnoha kategoriích soupeřily děti od jednoho roku po
devítileté. Pro všechny byly nachystané
odměny a vítězové si odnášeli kromě
diplomů a medailí také tašky s pěknými
cenami, za které děkujeme všem sponzorům. Letošní ročník Podivínského kolečka byl již pátý a zájem si zazávodit byl
opět velký, změřit své síly přišlo na padesát malých závodníků.
Stejný den večer se Sokol Podivín zapojil do celostátní akce Noc sokoloven
a nachystal Tělocvičnu potmě. V tělocvičně bylo sice zhasnuto, ale tmu prozařovaly svítící tyčinky, koule a různé
ozdoby z nich vytvořené. Zvědavci, kteří
se nebáli přijít, si vyzkoušeli házení sví-

tícími koulemi na různé cíle, lezení po
ozářených žebřinách, prolézání tunelem
nebo kroužení svítící obručí.
Sokolové se také zapojili do podzimních slavností pořádaných městem Podivín - 28. září vzpomínkového setkání na
vojenské dobrovolce z let 1918 – 1920
a 25. října slavnostního setkání občanů
u příležitosti 101. výročí Dne vzniku samostatného Československa. 8. října se
sokolové sešli na připomínku Památného dne sokolstva a přinesli svíčky k pamětní desce na Besedním domě, čímž
se připojili k celostátní akci Večer sokolských světel.
A na závěr k všem vyjmenovaným
aktivitám bych ráda doplnila účast žactva z oddílu Gymnastiky na říjnových
plaveckých závodech v Bzenci, odkud si
přivezli spoustu diplomů. A změřit své
síly tentokrát s přírodou přišla děvčata
z oddílu Mladších žákyň na akci Zasaď
strom, kde pomohla vysadit třešňovou
alej u Panského kopce. V Sokole se prostě nenudíme a najde si v něm to své
opravdu skoro každý.
Martina Robošová
náčelnice Sokol Podivín
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Sokolská plavba po Vltavě
Slunečnou sobotu 21. září pořádala Česká obec sokolská v Praze sportovní
den a plavbu po Vltavě pro úspěšné mladé sportovce z vybraných jednot. Letos byla župou Slováckou vybrána za odměnu jednota Podivín. Víkendu plného
sportování se zúčastnily čtyři žákyně z oddílů Všestrannost – gymnastika a Všestrannost pro mladší žákyně.
Do Prahy jela skupinka v doprovodu cvičitelky Martina Robošové už v pátek odpoledne, aby byla děvčata v plné síle připravená k sobotnímu sportování. Během sobotního dne si vyzkoušela kromě zajímavých sportů i luštění
šifer, ve kterém byla v dané skupině první. Ze sportů se děvčatům nejvíce
líbila nafukovací překážková dráha, skákání na trampolínách a také lezení po
nafukovací horolezecké stěně. Ale i ostatní úkoly jako střílení na bránu a lidský stolní fotbal zvládla velmi dobře. U nejtěžší části - Army test - se pořádně
zapotila, ale skoro všechny disciplíny zvládla na jedničky. Vojáci je testovali
ve výdrži ve shybu, dřepech u stěny, lehu-sedu, pružnosti a běhu na 6 nebo
12 minut.
Po náročném dopoledni plném pohybu se všichni účastníci odpoledne přesunuli k Vltavě, kde na ně čekal historický parník. Při vyjížďce po Vltavě si mohli
prohlédnout a poslechnout komentář k zajímavým památkám u Vltavy od Karlova mostu a Pražského hradu až po Vyšehrad.
Neděli naše skupinka využila ještě k návštěvě JumpParku, kde na děvčata
čekal i trenér a učil je salta, přemety a různé skoky na trampolínách.
Víkend v Praze byl tedy plný zážitků a bylo to krásné ocenění pro děvčata
i cvičitelky za aktivitu v uplynulém roce.
Martina Robošová, náčelnice Sokol Podivín
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TJ SLAVOJ PODIVÍN
Z činnosti vodáckého oddílu TJ Slavoj Podivín
v roce 2019
Letošní vodácký rok pro nás začal
netradičně až 18. 5. na Dyji. Celá akce
proběhla poměrně v poklidu a obešlo
se to tentokrát i bez tradiční první jarní
dobrovolné nebo nedobrovolné lázně
v osvěživých vodách Dyje.
Pro hlavní vodáckou akci jsme zvolili
dlouho plánovanou a také dlouho odkládanou řeku a to „naši“ řeku Dyji. Naše putování proběhlo v době od 13. 7 – 19. 7.
Začátek byl v Podhradí nad Dyjí, přes
Bítov Horku, potom přejezd do Znojma
a odtud do Krhovic a konče v Hrádku.
Následoval přejezd na řeku Jihlavu do
Cvrčovic. Na Jihlavě jsme dali dva úsek
z Dolních Kounic do Iváně. Potom následoval přejezd na „naši“ základnu na Pališti v Nejdku a odtud poslední úsek do
Lednice, kde jsme také letošní sjíždění
zakončili.
Poslední akcí na vodě bylo 28. 9. zavírání vody, a to již klasické sjíždění zámecké Dyje, se startem na Nových Mlýnech
a koncem v Lednici pod jízdárnou.
Celkově se letošní rok vydařil. Účast
byla tradičně vysoká a jsme rádi, že se
všechny akce podařilo uskutečnit v pořádku a ke všeobecné spokojenosti.
Přejeme všem vodákům do dalšího roku
hodně pevného zdraví, přízeň počasí,
spolehlivé lodě a ať všechny akce proběhnou zdárně a bez větších problémů
i v příští vodácké sezóně.
Za vodácký oddíl TJ Slavoj Podivín.
S vodáckým pozdravem AHOJ!
Petr Průdek a Josef Kynický
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Oddíl badmintonu
V sezoně 2018/2019 hrálo družstvo dospělých 3. ligu smíšených družstev,
kdy 13. dubna 2019 odehrálo barážové utkání o postup do druhé ligy s oddílem
TJ Chropyně A, kde jsme těsně prohráli 4:5, a proto i v letošní sezoně 2019/2020 hraje
3. ligu, kde si vede velice dobře. Po odehrání 3 kol soutěže jsme průběžně na 1. místě. V souboji s oddílem SK PREMIERA BC BRNO „B“ jsme vyhráli 6:2, s BC 66 Ivančice
jsme vyhráli 7:1, s Badminton FSpS MU „D“ jsme vyhráli 6:2 a s TJ Start Jihlava „B“ 6:2.
V pondělí, ve středu a v pátek vždy od 19:00 do 20:00 si chodí zahrát hobby hráči,
kteří jsou taktéž členy oddílu badmintonu Slavoje podivín.
Tréninky dětí navštěvuje 18 hráčů ve věku od 7 do 15 let. Potěšující je, že máme
velmi málo absencí a naší svěřenci chodí hrát pravidelně, z čehož usuzujeme, že
je sportování baví. Musíme vyzdvihnout i velmi kamarádské a férové vztahy mezi
mladými sportovci. Dne 30. 11. se naši svěřenci zúčastnili turnaje pořádaného ve
Velkých Pavlovicích, kde si zahráli v kategoriích U11 a U13.

Den otevřených dveří oddílu badmintonu
Dne 24. 11. 2019 se uskutečnil již tradiční Den otevřených
dveří oddílu Badmintonu Slavoje Podivín. K naší velké radosti
se do tohoto klání přihlásilo 13 párů v kategorii dětí a začínajících dospělých a 9 párů dospělých pokročilých. Vzhledem
k většímu počtu hráčů byl zvolen systém hry tzv. švýcarský,
kdy je každému garantováno odehrání pěti zápasů. Potěšilo
nás, že spousta párů byla složena z dětí a rodičů, takže si ti
starší vyzkoušeli, čím se jejich ratolesti ve volném čase baví.
Samozřejmě, že z turnaje vzešli vítězové, ale ti v tomto případě
nejsou až tak důležití. Hlavní je, že si lidé protáhli tělo a pobavili se. Děkujeme všem za účast a doufáme, že se v tak hojném
počtu sejdeme i na jaře.

Z činnosti traktoristů
Tak jako každý rok tak i letos se klub Domácí traktory Podivín zúčastnil několika vybraných traktoriád, aby vrátil účast
z trakktoriády Podivínský mazec (27. 7. 2019).
První akcí klubu byla 18. května účast na traktoriádě ve Vítonicích, kde jsme se umísnili na 5. místě. Následovala 1. června traktoriáda Nová Ves 1. místo, 15.června Tvořihráz 4. místo ,
10. srpna Josefov 1. místo , 31. srpna Lužice pro poruchu stroj
nedokončil závody, 7. září Jankovice 1. místo a 29. září Mohelnice 4. místo.

Podivínský zpravodaj

Pro ty, kteří nejsou obeznámení s pravidly vysvětlíme, že
traktory jsou rozděleny do několika kategorií podle typu konstrukce, nebo obsahu motoru.
Reprezentace Města Podivína je pro nás stále srdeční záležitostí. Podle výsledků a dosaženého umístění můžete sami
posoudit, jestli se nám to daří.
Za DT klub Podivín
předseda Rostislav Svačina
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLAVOJ PODIVÍN Z.S.
si Vás dovoluje pozvat na tradiční

MAŠKARNÍ PLES
který se koná 8. 2. 2020
ve 20 hodin v Městské hale Podivín
K tanci a poslechu hraje skupina WINDBAND
Vstupné ke stolům: 150 Kč - Tombola
Vstup na balkon na stání - Zdarma
Masky vstup ZDARMA
Nástup masek ve 20:30 hodin • Vyhodnocení masek
Předprodej vstupenek 7.2. 2020 od 16 do 18 hodin v restauraci SPORT
a v pracovní dny u paní Štěpinové, ul. Štefánikova 75, a to pouze v době 16–18 hod.
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