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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XV
ze dne 29. 04. 2021 a č. XVI ze dne 20.05. 2021
1. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů ze zastupitelstva města č.
XIV ze dne 18.02.2021.
2. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtového opatření č. 2/2021
k rozpočtu města na rok 2021 a toto
rozpočtové opatření vzalo na vědomí
bez výhrad.
3. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu plnění rozpočtu k 31.03. 2021 a toto
vzalo na vědomí bez výhrad.
4. Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 88/1 – ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 198 m2 v k.ú. Podivín
(hodnota v účetní evidenci 9147,00 Kč)
s omezujícími podmínkami od převádějícího České republiky – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111 se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové
Město do majetku Města Podivín. Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu
o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BBV/1823/2021-BBVM.
Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
5. Zastupitelstvo města revokuje usnesení Zastupitelstva města Podivín č.
XII-191-20 ze dne 24.09. 2020. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem
pozemku p.č. 1086/3 – zahrada v k.ú.
Podivín. Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku
p.č. 1086/3 – zahrada o výměře 649 m2
v k.ú. Podivín, prodejní cena 130 Kč/m2
vč. DPH, žadatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci
do jeho vlastnictví. Písemné žádosti
budou přijímány do 19. 5. 2021 do
12:00 hodin.
6. Zastupitelstvo města zamítlo zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.
1780/15 – ostatní plocha, manipulační
plocha o výměře 2472 m2 v k.ú. Podivín.
7. Zastupitelstvo města revokuje usnesení Zastupitelstva města Podivín č. XV283-13 ze dne 07.03.2013.
8. Zastupitelstvo města zamítlo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
519/1 – zahrada v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje radu města
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jednáním s žadatelem o vyřešení přístupu k nemovitostem formou zřízení
věcného břemene.
9. Zastupitelstvo města zamítlo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
519/1 – zahrada v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje radu města
jednáním s žadatelem o vyřešení přístupu k nemovitostem formou zřízení
věcného břemene.
10. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 855/2 – ostatní
plocha, jiná plocha v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje radu města zadáním zpracování geometrického
plánu, kterým dojde k vyčlenění předmětné části pozemku.
11. Zastupitelstvo města zamítlo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
1392/1 v k.ú Podivín. Město Podivín má
zájem získat od žadatele část jeho pozemku p.č. 1402 do vlastnictví Města
Podivína, na níž se nachází parkoviště
vybudované městem. Zastupitelstvo
města pověřuje radu města jednáním
s majitelem pozemku p.č. 1402 v k.ú.
Podivín o směně jeho části za část pozemku p.č. 1392/1 v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje radu města
zadáním zpracování geometrického
plánu, kterým dojde k vyčlenění předmětných částí pozemků určených ke
směně.
12. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1076/11 – zastavěná
plocha v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo
města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 1076/11 – zastavěná plocha o výměře 4 m2 v k.ú. Podivín
odděleného geometrickým plánem
z původního pozemku p.č. 1076/1
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 19.5.2021 do
12:00 hodin.
13. Zastupitelstvo města zamítlo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
2838/1 – zahrada v k.ú. Podivín.
14. Zastupitelstvo města zamítlo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
2838/1 – zahrada v k.ú. Podivín.
15. Zastupitelstvo města zamítlo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
2838/1 – zahrada v k.ú. Podivín.

16. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2333/2 – zastavěná
plocha v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo
města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 2333/2 – zastavěná
plocha o výměře 15 m2 v k.ú. Podivín
odděleného geometrickým plánem
z původního pozemku p.č. 2333 v k.ú.
Podivín, prodejní cena 290 Kč/m2 vč.
DPH, žadatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovité věci do
jeho vlastnictví. Písemné žádosti budou
přijímány do 19.5.2021 do 12:00 hodin.
17. Zastupitelstvo města schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení služebností uzavřené mezi Městem Podivín
a panem Mgr. Petrem Houžvičkou,
nar. ……, bytem …… uzavřené dne
1. března 2021, jejíž uzavření bylo
schváleno Zastupitelstvem města
Podivín dne 18.2.2021 usnesením č.
XIV-213-21. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením dodatku. (viz příloha č. 2 – Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o zřízení služebností).
18. Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o zřízení služebností, týkající se částí
pozemků p.č. 888, p.č. 981 a p.č. 982/1
vše v k.ú. Podivín vymezené geometrickým plánem, mezi Městem Podivín
a panem Mgr. Petrem Houžvičkou,
nar. ……., bytem …… . Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města podpisem smlouvy (viz příloha č. 3 - návrh
Smlouvy o zřízení služebností).
19. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh směny pozemků předložený
Tomášem Hřebačkou dne 21.4. 2021,
č.j. MUP-0914/2021, kterým nabízel
směnu pozemků ve vlastnictví svém
a svého otce za pozemky ve vlastnictví
města Podivín. Zastupitelstvo města rozhodlo vypracovat vlastní návrh
směny pozemků, který následně předloží navrhovateli k dalšímu jednání.
20. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů ze zastupitelstva města č.
XV ze dne 29.04.2021.
21. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtových opatření č. 3/2021 a č.
4/2021 k rozpočtu města na rok 2021
a tato rozpočtová opatření vzalo na vědomí bez výhrad.
22. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 250.000 Kč pro Tělo-
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cvičnou jednotu Sokol Podivín, se sídlem: Palackého 386/7, 691 45 Podivín,
IČ: 00531367, zastoupenou Miroslavem Ustohalem, starostou, Jiřím Osičkou, jednatelem. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Podivín č. 1/2021 s organizací Tělocvičná jednota Sokol Podivín, se sídlem:
Palackého 386/7, 691 45 Podivín, IČ:
00531367, zastoupenou Miroslavem
Ustohalem, starostou, Jiřím Osičkou,
jednatelem ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivín za účelem výměny oken
v objektu Besední dům v Podivíně. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy.
23. Zastupitelstvo města schválilo umístění budoucích staveb v ulici Hřbitovní
v Podivíně dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
24. Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o příspěvku na vybudování infrastruktury č. 9001/2021, mezi městem
Podivín a manželi Leošem Huňou, nar.
a Libuší Huňovou, nar. , bytem ……
Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
25. Zastupitelstvo
města
schválilo
Smlouvu o budoucí smlouvě kupní
č. 2001/2021, mezi městem Podivín
a manželi Leošem Huňou, nar. a Libuší
Huňovou, nar. , bytem …… Podivín, týkající se pozemku p.č. 2528/4 – zahrada o výměře 5 m2 v k.ú. Podivín, který
byl geometrickým plánem oddělen
z pozemku p.č. 2528/1 v k.ú. Podivín.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
26. Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o příspěvku na vybudování infrastruktury č. 9002/2021, mezi městem Podivín a panem Bohumilem
Bolečkem, nar. , bytem …… Podivín.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
27. Zastupitelstvo
města
schválilo
Smlouvu o budoucí smlouvě kupní
č. 2002/2021, mezi městem Podivín
a panem Bohumilem Bolečkem, nar....,
bytem …… Podivín, týkající se pozemku p.č. 2528/2 – zahrada o výměře 9
m2 v k.ú. Podivín, který byl geometrickým plánem oddělen z pozemků p.č.
2527/2 a p.č. 2528/2 vše v k.ú. Podivín.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
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28. Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o příspěvku na vybudování infrastruktury č. 9003/2021, mezi městem
Podivín a panem Zdeňkem Vidlářem,
nar. , bytem …… Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
29. Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě kupní č.
2003/2021, mezi městem Podivín a panem Zdeňkem Vidlářem, nar. , bytem
…… Podivín, týkající se pozemku p.č.
2526/5 – zahrada o výměře 13 m2 v k.ú.
Podivín, který byl geometrickým plánem oddělen z pozemku p.č. 2526/1
v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
30. Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o příspěvku na vybudování infrastruktury č. 9004/2021, mezi městem
Podivín a panem Ing. Milošem Vidlářem, nar. , bytem …… Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
31. Zastupitelstvo města schválilo koupi nemovité věci, a to pozemku p.č.
2526/4 – zahrada o výměře 21 m2 v k.ú.
Podivín, odděleného geometrickým
plánem z pozemku p.č. 2526/2 v k.ú.
Podivín od prodávajícího Ing. Miloše
Vidláře, nar. bytem….. Podivín za kupní
cenu ve výši 1.000,- Kč. Smluvní strany
se dohodly, že náklady spojené s převodem nemovité věci uhradí kupující.
Zastupitelstvo města schválilo Kupní
smlouvu č. 1002/2021 mezi městem
Podivín, se sídlem Masarykovo nám.
192/2, 691 45 Podivín, IČ: 00283495
a Ing. Milošem Vidlářem, nar., bytem…
Podivín ve věci koupě nemovité věci,
a to pozemku p.č. 2526/4 – zahrada
o výměře 21 m2 v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
32. Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o příspěvku na vybudování infrastruktury č. 9005/2021, mezi městem
Podivín a paní Barborou Ořeskou, nar.
, bytem …… Podivín. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
33. Zastupitelstvo města schválilo koupi nemovité věci, a to pozemku p.č.
2524/5 – ovocný sad o výměře 55 m2
v k.ú. Podivín, odděleného geometrickým plánem z pozemku p.č. 2524/3
v k.ú. Podivín od prodávajícího Barbory
Ořeské, nar. bytem….. Podivín za kupní
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cenu ve výši 1.000,- Kč. Smluvní strany
se dohodly, že náklady spojené s převodem nemovité věci uhradí kupující.
Zastupitelstvo města schválilo Kupní
smlouvu č. 1003/2021 mezi městem
Podivín, se sídlem Masarykovo nám.
192/2, 691 45 Podivín, IČ: 00283495
a Barborou Ořeskou, nar., bytem…
Podivín ve věci koupě nemovité věci,
a to pozemku p.č. 2524/5 – ovocný sad
o výměře 55 m2 v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
34. Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o příspěvku na vybudování infrastruktury č. 9006/2021, mezi městem
Podivín a panem Jakubem Zezulou,
nar. , bytem …… Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
35. Zastupitelstvo města schválilo koupi nemovité věci, a to pozemku p.č.
2524/4 – ovocný sad o výměře 58 m2
v k.ú. Podivín, odděleného geometrickým plánem z pozemku p.č. 2524/1
v k.ú. Podivín od prodávajícího Jakuba
Zezuly, nar. bytem….. Podivín za kupní
cenu ve výši 1.000,- Kč. Smluvní strany
se dohodly, že náklady spojené s převodem nemovité věci uhradí kupující.
Zastupitelstvo města schválilo Kupní
smlouvu č. 1004/2021 mezi městem
Podivín, se sídlem Masarykovo nám.
192/2, 691 45 Podivín, IČ: 00283495
a Jakubem Zezulou, nar., bytem…
Podivín ve věci koupě nemovité věci,
a to pozemku p.č. 2524/4 – ovocný sad
o výměře 58 m2 v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
36. Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o příspěvku na vybudování infrastruktury č. 9007/2021, mezi městem
Podivín a panem Zbyňkem Ondrákem,
nar. , bytem …… Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
37. Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění záměru směny pozemku p.č.
1435/3 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 101 m2 v k.ú. Podivín, který
byl nově vytvořen na základě geometrického plánu č. 2315-9/2021 ze dne
07.02.2021 vypracovaný Ing. Janem
Sůkalem, Za Kasárnami 3393/10, 690
02 Břeclav z pozemku p.č. 1435 v k.ú.
Podivín, ve vlastnictví města Podivín
za pozemek p.č. 2519/2 – zahrada
o výměře 103 m2 v k.ú. Podivín, který
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byl nově vytvořen na základě geometrického plánu č. 2315-9/2021 ze dne
07.02.2021 vypracovaný Ing. Janem
Sůkalem, Za Kasárnami 3393/10, 690
02 Břeclav z pozemku p.č. 2519 v k.ú.
Podivín ve vlastnictví Zbyňka Ondráka.
Směna je realizována bez doplatku.
38. Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o příspěvku na vybudování infrastruktury č. 9008/2021, mezi městem
Podivín a manželi Robertem Janků,
nar. a Lenkou Janků, nar...., bytem ……
Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
39. Zastupitelstvo
města
schválilo
Smlouvu o budoucí smlouvě kupní
č. 2004/2021, mezi městem Podivín
a manželi Robertem Janků, nar. a Lenkou Janků, nar. , bytem …… Podivín,
týkající se pozemku p.č. 2516/5 – zahrada o výměře 49 m2 v k.ú. Podivín,
který byl geometrickým plánem oddělen z pozemku p.č. 2516/3 v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.
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40. Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu
o příspěvku na vybudování infrastruktury č. 9009/2021, mezi městem Podivín a manželi Michalem Müllerem, nar.
a Lenkou Müllerovou, nar., bytem …
Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.
41. Zastupitelstvo města schválilo koupi nemovité věci, a to pozemku p.č.
2513/6 – zahrada o výměře 50 m2
v k.ú. Podivín, odděleného geometrickým plánem z pozemku p.č. 2513/2
v k.ú. Podivín od prodávajícího Michala
Müllera, nar., a Lenky Müllerové, nar.
bytem….. Podivín za kupní cenu ve
výši 1.000,- Kč. Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené s převodem
nemovité věci uhradí kupující. Zastupitelstvo města schválilo Kupní smlouvu
č. 1005/2021 mezi městem Podivín, se
sídlem Masarykovo nám. 192/2, 691 45
Podivín, IČ: 00283495 a Michalem Müllerem, nar. a Lenkou Müllerovou, nar.,
bytem… Podivín ve věci koupě nemovité věci, a to pozemku p.č. 2513/6 –

zahrada o výměře 50 m2 v k.ú. Podivín.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
42. Zastupitelstvo města schválilo Plánovací smlouvu - vybudování infrastruktury č. 9010/2021, mezi městem Podivín a manželi Mojmírem Očenáškem,
nar. a Petrou Očenáškouvou, nar. ,
bytem …… Starovičky. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
43. Zastupitelstvo města schválilo Plánovací smlouvu - vybudování infrastruktury č. 9011/2021, mezi městem Podivín a manželi Tomášem Rackem, nar.
a Alenou Rackovou, nar. , bytem ……
Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
44. Zastupitelstvo města schválilo Plánovací smlouvu - vybudování infrastruktury č. 9012/2021, mezi městem
Podivín a manželi Petrem Švecem, nar.
a Ivanou Švecovou, nar. , bytem ……
Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.

Poděkování
V úterý 20. dubna 2021 zemřel pan Oldřich Holub, dlouholetý člen redakční rady Podivínského zpravodaje. Za celý kolektiv,
který se skládá převážně z dívek a žen a kterému jsme byli my dva muži ozdobou, chci poděkovat za třicetiletou práci pro
zpravodaj a samozřejmě také pro město Podivín samotné. Pan Holub mimo jiné „spravoval“ školní hřiště a pro školu zajišťoval po dlouhá léta správcovství počítačové sítě.
Děkujeme.
Slávek Machovský

Zubní ordinace - přestavba
V květnu proběhla přestavba zubní ordinace v penzionu
(domě zvláštního určení – DZÚ), kterou má pronajatou paní
zubařka Dr. Osičková. V rámci přestavby došlo k přesunu
vstupu, zvětšení čekárny a otevření prostor vybouráním některých stěn. Přestavěné prostory si paní doktorka vybavila
novým zubařským křeslem a nábytkem. Nyní dočasně společná čekárna slouží návštěvníkům praktické i zubní lékařky.
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Dočasně proto, že ještě v červenci bude přestavba pokračovat a pro praktickou lékařku vznikne nová oddělená čekárna
z místnosti pečovatelek. Tyto práce provádí firma Stavoprojekta, která realizuje i projekt výměny oken a zateplení celého penzionu. Projekt přestavby ordinací vyhotovila firma O.K.
ateliér s.r.o.
Martin Důbrava, starosta

Podivínský zpravodaj
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Opravy polních cest
V květnu 2021 jsme zahájili práce na opravě polních cest projekt „Podivín – polní cesty V91, V93, V94, V95, V97 a H22“, na
který jsme získali evropskou dotaci v rámci 4. výzvy MAS Lednicko-valtický areál z Programu rozvoje venkova, Fiche č. 4: Pozemkové úpravy. Uvedenými čísly Vxx, Hxx jsou označeny všechny
polní cesty v okolí našeho města, které vznikly v rámci již ukončených komplexních pozemkových úprav na našem katastru.
Dotaci jsme získali pouze na vybrané cesty v extravilánu vedoucí
od hřbitovů kolem Panského kopce na Angerlův most a k ulici
Štefánikova a dále na cestu od psího cvičáku k borovému háji.
Za vlastní finanční prostředky jsme opravili navazující úseky cest
v intravilánu směřujících do města, tj. v ulici K Panskému kopci
a k ulici Hřbitovní a dále polní cestu H18 směřující od Angerlova
mostu ke Třeťáku.
Zhotovitelem cest je firma Strabag a.s., která zvítězila ve výběrovém řízení na konci roku 2020 s cenou díla 3,3 miliony Kč.
Zhotovitelem projektové dokumentace je firma Projekce DS s.r.o.
z Hodonína. V rámci projektu došlo k opravě dvou propustků DN
600, srovnání pláně polní cesty, dosypání kameniva, které bylo
spolu s pojivem Viacalco C50 promixováno s původním podložím. Tím došlo k sanování a zpevnění pláně, na kterou byla nanesena vrstva mechanicky zpevněného kameniva a dosypány
krajnice. Vrchní vrstva cest je záměrně zvolena jako přírodní kamenitý povrch bez cementových nebo asfaltových přísad. Celková délka opravených cest je 2 230 m, z toho 1 800 m je v extravilánu a 430 m v intravilánu.
Hlavní cíle a přínosy projektu lze shrnout následovně: přístupnost a průchodnost krajiny, celoroční sjízdnost a schůdnost
polních cest, zachování přírodního rázu krajiny a zvýšení bezpečnosti provozu.
p

Podivínský zpravodaj

Občas se mě někteří ptáte, jak dlouho takové cesty vydrží?
A já odpovídám: Cesty nejsou na věky. Víme, že se budou muset
znovu opravovat. Kdy, však záleží na tom, jak se k nim budeme
chovat. Zda budeme při orání polí vyjíždět s každou brázdou až
na polní cestu nebo zda budeme auty jezdit rychle, smykovat
a prudce brzdit.
Věřím, že opravené polní cesty budou dobře sloužit nejen zemědělcům, ale i občanům při procházkách a projížďkách na kolech kolem našeho krásného města.
Martin Důbrava, starosta
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Nové stromy, keře a travní porosty
V průběhu dubna jsme vysadili 30 nových vzrostlých stromů
(dub letní, lípa malolistá i velkolistá, jeřáb ptačí) na třech lokalitách (Šutráky, Angerlův most a u betonárny). Výsadbou dvouřadového stromořadí z lip a dubů u betonárky chceme v budoucnu docílit většího odhlučnění a odprášení města od průmyslové
lokality. Výsadbu 16 stromů na pozemku města vedle betonárky
zaplatila firmy TBG Podivín s.r.o., které tímto děkuji.
Naši zaměstnanci z technických služeb vysadili v lokalitě nově
vybudovaných mokřadů 70 kusů keřových vrb (3 druhy) a 10 kusů
hlavatých vrb a dále 60 kusů odrostků stromů (dub, lípa, javor,

habr a třešeň). Dalších 10 kusů hlavatých vrb (vrba bílá) jsme vysadili v lokalitě Štěpnice s cílem, aby budoucím generacím dělaly
stejnou radost, jako nám dělají poslední dožívající kusy hlavatek.
Nezapomněli jsme ani na travní a luční porosty, a proto jsme
vysadili speciální travní směsi od firmy Agrotis v lokalitě Štěpnice
pod loni vysazenými duby a dále jsme obnovili a zatravnili 650
metrů dříve orané polní cesty na Balcarech vedoucí podél hráze
Ladenské stouhy k železnému mostu na Trkmance, kterým se dostaneme nově na rakvickou stranu.
Martin Důbrava, starosta

Oprava oken na základní škole
Na základní škole bychom rádi ještě letos vyměnili stará okna a dveře ve dvorní
části za nová opět kastlová osazená termoizolačním dvojsklem. Opravou dojde
k energetickým úsporám a také ke zvýšení
bezpečnosti, neboť některá původní okna
se již rozpadají. Na opravu oken jsme požádali Ministerstvo kultury ČR o dotaci 2
miliony Kč v rámci havarijního programu,
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který byl vyhlášen. Do dnešního dne však
netušíme, zda jsme ji získali, či nikoliv. Rozpočtované náklady stanovené projektantem – firma F&K&B, a.s. – jsou téměř 6,7
milonů Kč. V těchto dnech běží výběrové
řízení a snad do začátku prázdnin bude
vybrán zhotovitel. Následovat bude výroba jednoho okenního prototypu a jeho
schválení památkářkami. Zahájení výmě-

ny oken očekáváme v září za provozu školy
a ukončení do Vánoc. Pro žáky i učitele to
bude těžší období, ale organizačně jsme
schopni výuku po dohodě s panem ředitelem zvládnout a nijak ji neomezíme. Současně v průběhu prázdnin bychom chtěli
provést renovační nátěr venkovní části
oken v uliční části budovy školy.
Martin Důbrava, starosta

Podivínský zpravodaj
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Výměna městského rozhlasu
V průběhu léta dojde k výměně zastaralého a někde nefunkčního analogového rozhlasu za nový digitální rozhlas. Opravy na
stávajícím rozhlasu už nejsou a nebudou prováděny, neboť by
byly nehospodárné. Tímto se omlouvám občanům za komplikace. Počet reproduktorů se zvýší dvojnásobně a také kvalita zvuku
bude lepší. Vítězem výběrového řízení na provedení díla, kterého
se zúčastnily 2 firmy, je firma NOEL s.r.o. z Hodonína. Cena díla je
2,811 milionů Kč. Výměna rozhlasu bude provedena v rámci pro-

jektu „Vybudování varovného systému ochrany před povodněmi
města Podivín, digitální povodňový plán“, na jehož spolufinancování jsme získali evropskou dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 2 miliony Kč. Závěrem využiji této zprávy a dovolím si upozornit občany, kteří mají zájem o elektronicky zasílání
znění hlášení formou e-mailové zprávy, nechť si o to požádají
e-mailem na adrese podatelna@podivin.cz.
Martin Důbrava, starosta

Jak je to s poplatky za odpad - platíme moc nebo málo?
Poplatky za odpad – tedy za jeho likvidaci – jsou příjmem obce a jejich výši
stanovuje v souladu s platnými zákony zastupitelstvo obce. Poplatky, zvláště jejich
navýšení, vyvolává u některých občanů
řadu otázek – Proč zase ty poplatky zvyšují? Proč Hantály zdražují?
A jak to ve skutečnosti vlastně je?
Město Podivín je spolu s dalšími 35
obcemi na Břeclavsku a Hustopečsku akcionářem společnosti HANTÁLY a.s. Velké
Pavlovice.
Hantály a.s. již 30 let pro své obce zajišťují servis v oblasti nakládání s odpady – svoz odpadů, dotříďování, likvidace,
skládkování a další činnosti, které jsou
fakturovány na základě smlouvy mezi
obcí a společností. Cenová politika je nastavena tak, aby společnost hospodařila
s přiměřeným ziskem a měla na další rozvoj a modernizaci provozu finanční prostředky, např. cena nového svozového
vozu v základní výbavě je okolo 5,5 mil. Kč!
Dlouhodobě se pohybujeme na nejnižší
cenové úrovni v České republice. V cenách
je nutné však také zohlednit navýšení

minimální mzdy, cenu pohonných hmot
a od letošního roku ještě navýšení skládkovacího poplatku, který je dán zákonem.
To bude v následujících letech rozhodující faktor pro stanovení ceny za ukládání
odpadu, který bude mít dopad i na obce
a občany. Tento poplatek však nezůstane
k dispozici společnosti, která skládku provozuje, ale je odváděn do rozpočtu státu
a obce, na jejímž území skládka leží.
Od příštího roku si může zastupitelstvo
obce stanovit způsob, jakým stanoví výši
poplatku od občanů.
V prvním případě může být zachován stejný systém jako doposud, ale výše
poplatku může být stanovena až do výše
1200 Kč na osobu a rok.
Druhý způsob je administrativně náročnější pro obec i svozovou společnost,
poplatek je však stanoven podle velikosti
svozové nádoby (popelnice). Zákon stanoví maximální cenu za 1 litr nádoby nebo 1
kg odpadu.
Zákon také zavádí minimální množství
odpadu, které je počítáno na jednoho občana a odvozuje tak minimální výši poplat-

ku. Nelze tedy již argumentovat slovy: „Já
přece žádný odpad nemám, tak nic platit
nemusím!“
Poplatek, ať je stanoven prvním či druhým způsobem, zahrnuje celkové náklady
na svoz a likvidaci komunálního odpadu
(černé nádoby), bioodpadu, svoz a dotřídění papíru, plastu, skla, provoz sběrného
dvora, likvidaci černých skládek, zkrátka
veškeré náklady na odpadové hospodářství obce.
V některých obcích občané poplatek
za odpad neplatí. Většinou jsou to obce,
které zvýšily daň z nemovitosti a tím získají
prostředky i na likvidaci odpadů nebo náklad hradí ze svého rozpočtu na úkor dalších činností v obci. Je toto správná cesta?
Vždyť každý z nás odpad produkujeme
a měli bychom se na jeho likvidaci finančně podílet.
V současné době je výše poplatku 610
Kč na osobu a rok, to je 1,67 Kč na osobu
a den. Pro čtyřčlennou rodinu je to 6,68 Kč
na den. Zdá se vám to mnoho za veškerý
odpadový servis v obci?
Ing. Jana Krutáková, ředitelka a.s. Hantály

Četnictvo bylo vojensky organizovaným sborem strážným. Po vzniku Československé republiky, přešly záležitosti četnictva pod ministerstvo vnitra a zůstalo
vojensky organizovaným strážním sborem.
V roce 1947 byl vydán zákon, jímž byla
nově řešena otázka národní bezpečnosti.
Správními úřady se staly okresní a zemské
národní výbory, ministerstvo a pověřenectvo vnitra. Výkonným orgánem se stal Sbor
národní bezpečnosti.
Ke zřízení četnické stanice v Podivíně
došlo počátkem roku 1899. Sídlo měla na
Banhofgasse č. 399, dnes restaurace u Kavky /na Chatrném/, od 1. 1. 1899 do 1. 3. 1905.
Od 1. 3. 1905 se přesídlila na adresu Bachlofgasse 23, dnes sídlo provozovny prádelny
na ulici Palackého. Po necelém roku k 1. 1.

1906 se stěhovala na adresu Bachlofgasse
409, dnes prodejna potravin na ulici Palackého. Zde ukončila činnost k 1. 1. 1910
a přestěhovala se na adresu Lundenburgenstrasse č. 433, dnes rodinný dům Věry
Slezáčkové a Lubomíra Adámka na ulici
Bratislavská. Od 1. 7. 1923 do 30. 10. 1926
bylo sídlo na adrese Rybáře 151. Bližší údaje se mi nepodařilo zjistit, nemovitost byla
v majetku nynější Fruty a v současné době
je zbourána. Od 30. 10. 1926 do 15. 11. 1942
sídlila stanice v Horní židovské čtvrti č. 24.
Tuto budovu školky jsme navštěvovali a získávali první výchovné a vzdělávací lekce od
paní učitelek Bochézové, Kroupové, Drahušky a dalších. Dne 15. 11. 1942 se stanice
stěhovala na adresu Palackého 404, později
sídlo ÚKZUS, tzv. výzkum.

Četnická stanice Podivín
Instituce četnictva gens d´armes, vznikla
původně jako veřejná bezpečnostní služba
ve Francii. V rakouské monarchii bylo četnictvo zavedeno podle francouzského vzoru
v roce 1849 císařským nařízením 272/1849
Ř.z. Nejvyšším orgánem byl úřad Generálního velitele četnictva, který vznikl v roce
1918. Podřízeným orgánem bylo Zemské
velitelství se sídlem v Brně, Praze, Bratislavě
a Užhorodu. Nižší orgán byl okresní četnický velitel, který zodpovídal za území okresu.
Této stanici velel zkušený čet. důstojník, který byl představený všech stanic na okrese.
Předával rozkazy a žádosti, kontroloval jejich
dodržování, dohlížel na služební a mimoslužební chování četníků a velitelů stanic,
účastnil se vyšetřování závažných kriminálních případů a často je také vedl.
Podivínský zpravodaj
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Po ukončení válečných operací v Podivíně byla budova silně poškozena a Rudá
armáda zde zřídila vojenskou nemocnici.
Četníci se museli vystěhovat a budovu vyklidit. Písemné dokumenty a inventář byly
uloženy na zahradě, čímž došlo ke zničení,
ztrátě a poškození dokumentů. Po tomto
četníci úřadovali v soukromém bytě kolegy
Františka Čermáka. Následně využívali opět
budovu u nádraží č. 399, kde sídlilo velitelství Rudé armády. Chodili do smíšených
hlídek s ruskými vojáky, ale zbraně jim byly
odebrány. Za protektorátu jim Němci rovněž odebrali pušky, ale pistole ponechali.
Do výzbroje četnictva patřili pistole ČZ vz.
22, 24, 27. Pušky ČZ vzor 33 a 24. Rovněž se
používaly pušky zn. Manlicher a Fruhwrith.
K dopravě bývalo používáno jízdní kolo zn.
Zbrojovka, typ Monta. Z osobního archivu
Jiřího Vaňka je dle fotomateriálu zřejmé, že
měli přidělen také osobní vůz.
Do okrsku podivínských četníků patřily
Podivín, Ladná, Velké Bílovice a Moravský
Žižkov. V roce 1938 po záboru Břeclavi byla
zřízena samostatná stanice v Moravském
Žižkově a Lanštorf přešel pod tuto stanici.
V Podivíně sloužili 4 četníci včetně velitele,
ale v roce 1940-1946 byl stav 14. Od roku
1946 pouze 6. Personální přesuny souvisely
nejvíce s pohraničím po roce 1946. Za dobu
trvání stanice se zde vystřídal následující
personál :
Anton Papoušek 1903-1904,
Filip Janíček 1905-1906
Šuba 1905-1906,
Miroslav Paul 1905-1907,
Pavel Pokorný 1899
Anton Tomek 1907-1918
Josef Filana 1907-1908
Milan Pohl 1908-1914
Josef Pokorný 1909-1910
Eduard Otrádovec 1911-1921
Franz Mareček 1914
Václav Kotula 1914-1920
František Všetečka 1909-1913
Antonín Chmelař 1919-1927
Rudolf Dokoupil 1921-1930
Josef Hudeček 1921- 1922
Josef Baťka 1922-1923
Antonín Silha 1923-1928
Ludvík Ištok 1927-1936, kdy byl přeložen do Mikulova jako náměstek vrchního
inspektora
František Matějka 1918, 23.7.1945 zemřel v Podivíně
Vladimír Pilát 1930, v roce 1939 odešel
do výslužby
Bronislav Holas 1910, v roce 1939 odešel do výslužby
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Josef Kudláček 1935-1937
Benedikt Vaněk, přišel do Podivína
25.1.1937 ze stanice Český Těšín a bydlel
u Nelibů na ul. Revoluční, 1. 10. 1941 byl na
příkaz německých orgánů dán do výslužby
za svoji účast v legiích
Jančík 1938-1942
Rudolf Bazal 1928-1942
František Král 1938-1939
František Čermák 1934-1945
Rudolf Balán 1938-1945
Ladislav Smékal 1939, v roce 1942 přemístěn do Luhačovic
Svatopluk Balaštík 1939, v roce 1942
přemístěn do Čejče
František Zoubek, v roce 1942 přemístěn do Nivnice
František Mikulica, v roce 1940 přemístěn do Brna
Karel Rusnok, v roce 1945 přemístěn do
Pratelsbrunu
František Studený, v roce 1943 přemístěn do Rajhradic
Jan Gotvald, František Brabenec, v roce
1945 přemístěni na Horní Bory
František Škubal, zástupce velitele stanice, přemístěn do Kunovic
František Lůcký 1943 – povolán jako
penzista
Cyril Červínek, povolán 28. 4. 1945 jako
penzista, 1. 6. 1945 přemístěn do Dolních
Dunajovic
František Černý, povolán 28. 4. 1945
jako penzista
Vilém Menšík, bytem Podivín, povolán
20. 6. 1945 jako penzista
Karel Mach, bytem Podivín 406, odešel
do penze v roce 1942, 28. 10. 1945 znovu
povolán do služby
František Kratochvíl, 1. 10. 1946 přemístěn do Zubří, 1. 5. 1947 odešel do penze
Ryšavý Karel, přišel 1. 6. 1947 od štábu
SNB Brno, 20. 9. 1947 penzionován, bytem
Podivín, Bratislavská 31
Benedikt Vaněk, 28. 4. 1945 povolán
jako penzista znovu do služby
Cyril Kostrhun, vrchní strážmistr byl povolán jako penzista
Policie byla vojensky organizovaný sbor
a časté přesuny byly na denním pořádku.
Složitá situace po osvobození v našem pohraničí nutila k povolávání penzistů a utvoření a posílení stanic v této oblasti, což
ovlivnilo chod nyní již stanice SNB Podivín.
Činnost četníků byla velmi různorodá.
Od účasti na zábavách, hodech, božím těle,
sportovních akcích, filmových představeních /na stanici SNB v Břeclavi byla ještě
v roce 1979 volná vstupenka pro uniformo-
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vaného strážce pořádku/, museli vykonávat
dohled nad pytláky, kontrolovat výsevní
plochy sedláků, provádět pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách, vyšetřovat
delikty a v neposlední řadě plnit úkoly obchůzkové denní a noční služby v Podivíně,
Velkých Bílovicích, Mor. Žižkově a Lanštorfě.
Při počtu 4 četníků včetně velitele šlo o obdivuhodnou činnost. Pro zajímavost uvedu
výsledky jejich činnosti v roce :
1928 – zatčeno 41 osob a 178 udání
z vlastního podnětu, tj. vyhledávací činností
samostatných četníků,
1929 – 15 osob zatčeno, 245 udání,
1930 – 12 osob zatčeno, 412 udání, při
obchůzkách nalezeny 3 mrtvoly,
1931 – 13 osob zatčeno, 365 udání a nalezeny 3 mrtvoly,
1932 – Zemské velitelství v Brně zvýšilo
početní stav o jednoho strážmistra na po-
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čet 4+1, bylo zatčeno 29 osob a 527 udání,
nalezeny 2 mrtvoly a dvě hlídky byly vyslány k živelným pohromám,
1933 – Ve Velkých Bílovicích se utvořilo centrum Hnutí fašistického, pro soudní okres Břeclavský a na den 26. září 1933
pozvali předního vůdce Národní obce fašistické, bývalého generála Radola Gajdu.
V hostinci u Keglů uspořádali zábavu
u příležitosti vinobraní. Byla obava, že dojde k narušení klidu a pořádku, četnická
stanice Podivín nemohla tuto akci zajistit,
proto Okresní úřad v Hodoníně povolal 21
cizích četníků pod velením Okresního čet.
velitele. Po příjezdu Gajdy nabylo vinobraní politického nepovoleného shromáždění
a asi 1500 lidí z blízkého okolí bylo četníky
rozprášeno.
- 8 osob zatčeno a 586 udání
1934 – 27 osob zatčeno, 406 udání
1935 – 14 osob zatčeno, 373 udání
1936 – 25 osob zatčeno, 364 udání
1937 – 22 osob zatčeno, 500 udání
V roce 1938 byly zápisy označeny za legionářské a po stažení odeslány na velitelství do Brna.
Ve třicátých letech následkem hospodářské krize docházelo k nedostatku potravin a četníci šetřili mnoho případů polního pychu, pytláctví a drobných krádeží,
kterých se dopouštěli lidé s více nezletilými
dětmi se zdůvodněním, že nemají dětem
dát co jíst. Lanštorf byl plný pytláků s čeřeny a sítěmi, nejvíce využívali úsek Janův
hrad – mlýn v Lanštorfě. Velké Bílovice
měly mnoho pytláků, kteří vybírali vajíčka
z hnízd koroptví a prodávali je za 50.- haléřů. Do Podivína a okolí zajížděla také motorizovaná hlídka silniční kontrolní stanice
v Brně. Např. Hynek Panic z Velkých Pavlovic jel dne 27. června 1936 o 21.15 hod. na
jízdním kole po státní silnici v obvodu obce
Podivín, neměl toto kolo za jízdy za tmy
opatřeno předepsanou rozžatou svítilnou.
Jízdou Hynka Panice na neosvětleném kole
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za tmy nebyla bezpečnost osob ohrožena,
ježto státní silnice nebyla v tu dobu chodci, cyklisty, případně motorovými vozidly
frekventována. Předáno čet. stanici Podivín. Hlídka silniční kontrolní stanice Brno
strážm. František Bradstetter, strážm. Vojtěch Zeman. Pro zpestření uvádím několik
případů porušení zákonů a nařízení v roce
1936.
Karel Pospíšil, nar. 1882, dne 2. dubna 1936 fyzicky napadl na zahradě svého
domu orgány důchodového úřadu. Následně přiznal, že vypil 0,3 litru kořalky,
doma vypálené z mrkve. Tedy v opilosti se
dopustil tohoto skutku a byl potrestán pokutou.
Nathan Hauser, obchodník s dobytkem
v Podivíně, dostal 28. 4. 1936 pokutu 20 Kč,
nebo 24 hod. vězení za přechovávání dobytka v neschválené stáji. Vězení se odbývalo v budově Okresního soudu v Břeclavi.
5. července 1936 Jaroslav Dolák v sále
městské radnice na hodové zábavě pořádané komunistickou stranou po požití alkoholu prohlásil, že musí navštívit hodovou
zábavu v Besedním domě a agrárníkům
zábavu rozbít, což se mu částečně podařilo,
a po vyvedení ze zábavy prohlašoval vulgarity a dopustil se přestupku dle zákona
o organizaci politické správy.
ŚENK Inocenc, nar. 1911, byl pokutován
za nedodržení uzavírací hodiny obchodu majitele Ladislava Boháčka, papírníka
v Břeclavi, na adrese Podivín č. 1, kdy každou neděli místo 11.00 hod. uzavíral provozovnu v 11.30 hod.
Řezník a uzenář Josef Mozka, bytem
Podivín č. 183 /Opluštilovo na náměstí/,
doznal, že použil k barvení uzenin prášku,
který zakoupil v Brně. Uzeniny jsou potom
vzhlednější. Prášek použil jen v několika
případech. Delikt zjistil kontrolní orgán
a za asistence četnictva byl předán soudu
v Břeclavi. Je ochoten pokutu zaplatit bez
soudního řízení.
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16. března 1939 přijeli odpoledne první
jednotky německého vojska do Podivína.
Četníkům byly odebrány pušky, ponechány
pouze pistole a 15 nábojů na každou pistoli.
Od 21.00 hod. byl nařízen zákaz vycházení.
V Podivíně dle četnických záznamů, byli tři
agenti gestapa – Bohumír Horák, Antonín
Hřebačka a Bohumil Bergman. Po válce byl
Horák zatčen a odsouzen na 20 let těžkého
žaláře. Horákovi a Hřebačkovi se podařilo
uprchnout.
Po příchodu osvoboditelů byli podivínští četníci zadrženi a odzbrojeni, protože byli
považováni za ozbrojené Němce. Po odvedení do hostince U Chatrných je v odpoledních hodinách propustili. Jak jsem již uvedl,
vykonávali smíšené hlídky s občany Podivína a ruskými vojáky, ovšem beze zbraně.
Konec války přinesl dva závažné trestné
činy. Dne 23. 4. 1945 byla v odpoledních
hodinách zavražděna Olga Ledlová, a to
třemi bodnými ranami, nožem-dýkou. Případ vyšetřoval vrchní strážmistr Lebart spolu se zmocněncem ruské armády. Pachatel
zůstal nevypátrán.
Kolem 02.00 hod. dne 10. 5. 1945 došlo
v obci ke střelbě, přičemž byl zavražděn
starší důstojník ruské armády neznámého
jména. Případ vyšetřovala zvláštní komise
Rudé armády a zjistila, že podezřelým z činu
je neznámý příslušník tzv. Vlasovovy armády, který se nějak vloudil mezi jednotku RA
v zápolí. Mrtvola byla odvlečena z ulice za
dům Ferdinanda Klimáka na zahradu, přikryta suchými kukuřičnými stvoly. I v tomto
případě zůstal pachatel nevypátrán.
Tím končí historie četnické stanice v Podivíně. Začala se psát historie SNB.
Prameny : Státní okresní archiv Břeclav se
sídlem v Mikulově
Macek Pavel, Uhlíř Lubomír : Dějiny policie a četnictva 1918-1939
Osobní archiv Jiřího Vaňka
Jiří Hollý
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Předválečná opatření v Podivíně
Hrozba války přinášela různá opatření a nařízení v mladé republice a jedno opatření se týkalo přímo Podivína. Dne 28. června
1936, tedy před 95 lety, vydal velitel civilní protiletecké obrany Ladislav Černý a starosta Břeclavi následující vyhlášku :
V neděli dne 28. června 1936 nejpozději do půlnoci bude proveden na město Břeclav a Podivín bombardovací vojenský nálet.
Poplach, který znamená varování všeho občanstva, bude vyhlášen dlouhými táhlými tóny poplašných trubek.
Přikazuje se, aby na toto znamení všechno obyvatelstva nacházející se na ulicích okamžitě se uchýlilo do domů a průjezdů
a setrvali tam až do skončení náletu. Přecházení jízdní dráhy je zakázáno.
Přikazuje se dále, aby všecka světla, jak elektrická, tak i lampy
nebo svíčky v soukromých bytech, na nádraží ve všech místnostech
/zvláště v hostincích a zábavních místnostech/, ve všech dílnách
a obchodech byla neprodleně zhasnuta. Úplné zatmění města
musí trvat do skončení náletu.
Nelze-li z důvodů naprosto vážných /nemoc, nebo jiné nebezpečí/, nařizuje se úplné zatemnění oken.

Přikazuje se, aby při zaznění poplašného signálu byly povozy
ihned dopraveny těsně k chodníku, přičemž kočí musejí setrvati
u koní, aby na autech, motocyklech a kolech, byla okamžitě zhasnuta světla, aby tato vozidla zůstala státi u chodníku až do ukončení náletu.
Všechny čety veřejné protiletecké služby shromáždí se po zaznění signálu u radnice.
Skončení náletu a konec nebezpečí ohlásí se řadou krátkých
tónů poplašnými trubkami. Teprve pak jest dovoleno rozžehnout
světla a volně se pohybovat po ulicích.
Veškeré občanstvo jest povinno uposlechnout bez výjimky
všech rozkazů a pokynů pořadatelstva, jehož členové budou značeni bílými pásky i rozkazů a pokynů veřejných bezpečnostních
složek a četnictva.
Jakékoliv neuposlechnutí a nedodržení těchto příkazů a pokynů pořadatelstva a bezpečnostních orgánů bude nahlášeno k potrestání dle zákonných ustanovení a nařízení.
Jiří Hollý
Zdroj: Archiv Mikulov

Doplnění článku o živnostech v Podivíně v roce 1939
Vážení čtenáři, na základě upozornění paní Milady Houžvičkové jsem zjistil, že
z příspěvku do minulého čísla zpravodaje,
mi vypadla kolonka pekaři. Jsem rád, že
čtenáři čtou příspěvky do důsledku. Já jí za
to děkuji a uvádím, že v roce 1939 v Podivíně pekl pan Bartaušic Bohumír, Kvapil Jan,

Lucký Karel a Mildner Rudolf. Dále podotýkám, že se jedná o rok 1939, čili pokud někdo podnikal předtím, nebo po tomto roku,
nemusí být uveden. Jde o živé a povolené
živnosti v roce 1939. Jak jsem zjistil, jde
o téma velmi zajímavé. Na památku a zručnost svých předků nesmíme zapomínat. Je

potřeba tyto skutečnosti uchovávat. Prosím, pokud máte písemné nebo fotografické materiály, výstřižky z novin či paměti,
uspořádejme je, zveřejněme je a uchovejme pro příští generace. Všechno jde ofotit,
vše se vrátí a vzpomínky zapíší. Děkuji
Jiří Hollý

Kronika města Podivína
Rok 1921
Dne 16. února bylo provedeno sčítání lidu, kteréž v Podivíně
prováděli 4 sčítací komisaři: Josef Svitavský, Theobald Štork, Jarosl. Ledl a Mich. Pospíšil. Napočteno bylo 2807 obyvatel, z těchto
pak 1314 mužů a 1493 žen; podle národnosti bylo 2495 Čechů,
37 Němců, 272 Židů a 3 národnosti jiné. Podle náboženství bylo
2429 řím. katolíků, 11 osob vyznání evangelického, 299 israelského a 68 osob bez vyznání. Počet negramotného obyvatelstva
napočteno 335 včetně 248 dětí do 6ti let, tedy 87 dospělých negramotných osob.
Uváží-li se, že v roce 1910 obnášel počet obyvatelstva 2860,
zmenšil se počet obyvatelstva za poslední 10ti letí o 53 osoby.
Úbytek obyvatelstva nutno odvozovati jednak následkům světové války a pak ze zmenšené populace.
26/2 Neobvykle vysoké ceny zemědělských plodin způsobily
vzestup cen i statků nemovitých, takže rok 1921 lze označiti jako
rok nejvyššího rozpětí cen vůbec. Okolnosti této bylo použito
obec. zastupitelstvem k usnesení na prodeji některých obecních
pozemků k částečnému zaplacení obecních dluhů.
Podle usnesení ze 26.12. byly dražebně prodány tyto obecní
pozemky:
Malá štěpnice parc. čís. 176 ve výměře 31a 00m2
za 6.500,- Kč
Velká štěpnice parc. čís. 181 ve výměře 62a 29m2
za 13.000,- Kč
Role „Zahrady“ parc. čís. 1187 ve výměře 19a 93m2
za 5.000,- Kč
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Role „Kopce“ parc. čís. 1197 ve výměře 11a 87m2
za 3.350,- Kč
Role „Padělek“ parc. čís. 1687/1-2 ve výměře 19a 53m2 za 5.500,- Kč
celkem tedy……………………………1 ha 44a 62m2 za 33.350,- Kč
čili průměrně 4.425 Kč za 1 měřici.
Výnosem za prodané pozemky zaplatila obec dluh Občanské
záložně v Podivíně, povstalý na upsání státních půjček.
17/5 Dříve než-li přikročím k vylíčení průběhu provedení projektu regulačního, musím zaznamenati příčiny, které regulaci potoka Trkmanky ve spodním toku předcházely.
Potok Trkmanka vyvěrá u obce Ždánic a odtud kol obce Dambořic přes Kobylí, Vel. Pavlovice a Rakvice vine se obloukovitě
k Podivínu a protékající Podivínem zatáčí se do obce Lanštorfa,
kdež za mlýnem vyúsťuje do ramena řeky Dyje.
Před 50ti léty nebyla regulace tohoto potoka potřebná ani
žádoucí, neboť potok protékal řadu rybníků jak v Kobylí, Vel. Pavlovicích a Rakvicích, tak i u nás v Podivíně. Rybníky tyto byly přirozenými nádržemi pro větší přítoky vod a proto voda z potoka
Trkmanky nezaplavovala okolní louky a stalo-li se tak v případech
ojedinělých, nevznikla na loukách škoda většího rozsahu, neboť
voda bývala čistá.
Postupem času se však poměry změnily. Pěstění cukrovky
způsobilo, že pastviny a výše položené louky byly orány a přeměněny na role pro pěstění cukrovky, neboť v povodí Trkmanky
byly postaveny 3 cukrovary. Dešťovými přívaly byla zemní prsť
Podivínský zpravodaj
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z nově vzniklých rolí splachována a odnášena do koryta potoka,
proudem pak byla naplavena do rybníků, kdež se usazovala. Tímto způsobem byl zanešen nejprve rybník kobylský, načež ostatní
rybníky zanášely se postupně, takže v roce 1895 byla zanešena
i kotlina v trati luk „Kamené doly“ na Angerly u Podivína a v následujících létech zanikl i hluboký a na ryby bohatý rybník v Podivíně
v rozhraní obce a čtvrti Rybáře, z něhož zůstal jen bažinatý povrch
s korytem Trkmanky uprostřed. Zánikem rybníků nastalo pak zanášení koryta samého, takže v katastru zdejším utvořil se z koryta
jen bažinatý příkop.
Změněné tyto poměry volaly po nápravě, neboť nastal-li dešťový příval v horním toku Trkmanky, byly v několika hodinách
zaplaveny kalnou vodou veškeré pozemky z obou stran potoka
a zpáteční odtok vod do koryta již nenastal.
Nejprve bylo sáhnuto k svépomoci a obce jak Rakvice tak
i Podivín čistily a prohlubovaly koryto Trkmanky nákladem obecním k částečnému zmírnění záplav. V roce 1908 bylo provedeno
pročistění potoka Trkmanky v Podivíně nákladem 4000,- K, v roce
1917 bylo pročistění potoka Trkmanka provedeno již důkladněji
s vyrovnáním ohbí u Hirschfangů nákladem 59.813,- K. K úhradě
tohoto nákladu přispěla země Morava částkou 9500,-K, majitelé
škrobové továrny v Podivíně obnosem 10.000,- K a zbytek zaplatila obec Podivín.
V následujících létech se však ukázalo, že toto neodborné
a nákladné čistění a prohlubování potoka pro žádoucí účel nedostačuje a proto majitelé pozemků jak v Podivíně tak i v Rakvicích a Lanštorfě energicky se domáhali řádné regulace potoka
Trkmanky a to na podkladě projektu z roku 1896 se změnou, že
regulace bude provedena v korytě starém od železničního viaduktu u Rakvic až po vtok potoka do řeky Dyje s vypřímením oklik
a s odlehčujícím ramenem u obce Lanštorfa.
V posledním roce války a v roce následujícím nedalo se ovšem
očekávati schválení úřadů k provedení tohoto nákladného projektu, avšak v roce 1920 bylo již vypsáno vodoprávní řízení na den
13. dubna a pak spěla věc nezadržitelně kupředu. Přípravné práce
provádělo prozatímní vodní družstvo v čele s předsedou Josefem
Krškou z Rakvic a jakmile byl projekt vodoprávně schválen, bylo
zvoleno řádné „Vodní družstvo pro regulaci Trkmanky“ ze členů
obce Rakvic, Podivína a Lanštorfa, kteréžto obce tvořily jedno
regulační území s výměrou 603 ha 04a 21m2. Předsedou družstva zvolen Antonín Mezenský z Podivína, místopředsedou Jakub
Obhlídal z Rakvic a jednatelem Ondřej Michlovský z Lanštorfa. Za
úředníka družstva byl povolán měst. tajemník M. Pospíšil z Podivína, kdež Vodní družstvo mělo své sídlo.
Nejprve bylo zažádáno o udělení státního a zemského příspěvku, načež byla regulační stavba vypsána a ze 14ti uchazečů
zadána firmě Ing. Rosenberg a Hradecký v Brně. Po formálním zajištění subvencí byla stavba dne 17. května 1921 od ústí potoka
za Lanštorfem zahájena a odtud postupováno přes Podivín k Rakvicím. Počasí bylo velmi příznivé, takže práce pokračovaly rychle
kupředu a dělný lid jakož i formané měli neočekávané výdělky.
Dělníci vydělávali 40 až 45 Kč a formané s dvouspřežním povozem až 200 Kč denně.
Vodní družstvo nemělo vlastní peněžní prostředky k provádění regulační stavby a proto bylo odkázáno na úvěr do té doby,
pokud nebyly vyplaceny státní a zemské subvence a příspěvky
členů vodního družstva. Byly uzavřeny směnečné výpůjčky u Reiffeisenky v Rakvicích, u Rolnické záložny v Hustopečích, u Městské spořitelny v Podivíně, u Kontribučenské záložny v Hodoníně
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a u Mor. agrární a průmyslové banky fil. v Břeclavi. Celkem bylo
vypůjčeno na směnky 3 mil. Kč.
Ku zřízení hrází regulovaného potoka v trati „Šerhovně“ nebylo dostatek materiálu. Bylo tedy nutno vykoupiti z blízkého
knížecího pozemku parc. čís. 1166 část ve výměře asi 2 měřic a zeminou z tohoto vykoupeného pozemku zřizovati hráze. Při dobývání materiálu na knížecím pozemku parc. čís. 1166 byly nalezeny
různé nádoby, popelnice a jiné historické předměty, což svědčí
o dávném osídlení Podivína. Bylo by žádoucno, aby celý knížecí
pozemek od Angerle počínajíc byl prozkoumán, nevylučuje se
možnost, že by se našly předměty a památky o nichž nemáme
ani tušení a které by asi daly svědectví o dávné a celkem neznámé
minulosti Podivína.
Nejdůležitější data o regulaci Trkmanky shrnuji v následujícím
sestavení:
Rozpočet na regulaci potoka v délce 5 km s odlehčujícím ramenem u Lanštorfa i se stavbou i se stavbou 4 betonových mostů
a se železným zábradlím v Lanštorfě činil Kč 3.923.933,-.
Skutečný náklad obnášel však Kč 4.075.787,- tedy více o Kč
151.854,- .
K úhradě nákladu obdrželo družstvo:
Subvenci z pokladny státní……………………..Kč 1.453.575,Subvenci z pokladny zemské……………….…..Kč 1.569.573,Subvenci z pokladny mor. regulační komise…… .Kč 220.700,Příspěvky členů družstva a jiné příjmy……………Kč 807.318,Celkem…………………………………………Kč 4.051.166,Takže ještě se objevil neuhražený schodek Kč 24.621,-.
Regulační práce nebyly v roce 1921 skončeny; práce si vyžádaly dobu ještě roku následujícího a kolaudace se konala až
v roce 1923.
Aby bylo zabezpečeno řádné udržování regulovaného potoka, musel býti zřízen udržovací fond, jehož výši stanovilo ministerstvo zemědělství na obnos 200.000 Kč. I tento fond byl podpořen
z prostředků státních a zemských ve výši 80%, kdežto nedostávajících 20% muselo zaplatiti družstvo. Po úplném splacení udržovacího fondu byl kapitál uložen na vinkulov. vkladní knížku u Hypoteční a Zemědělské banky moravské v Brně a úroky z tohoto
kapitálu byly určeny na udržování regulovaného potoka.
Zásluha o regulaci potoka Trkmanky náleží v prvé řadě Josefu
Krčkovi, rolníku a někdejšímu zemskému poslanci z obce Rakvic,
dále pak Ing. Rudolfu Zaoralovi v Břeclavi, který neúnavně provedení regulace podporoval. Nelze však pomlčeti, že značnou
zásluhu získal i předseda družstva Ant. Mezenský, jehož činnost
zejména v opatřování úvěrů byla neocenitelná.
V závěru poznamenávám ještě toto:
Na 1 ha poplatné půdy do regulačního katastru pojaté, činil
příspěvek členů družstva Kč 1250
Největší obětí na regulaci byli postiženi členové družstva
z Podivína, nejmenší pak členové družstva z Lanštorfa. Příčina tkví
v tom, že v Lanštorfě byly svahy regulovaného potoka odlážděny
žulou, postaveny 2 nové železobetonové mosty a několik lávek
a v průběhu obce bylo zřízeno železné zábradlí po obou stranách
potoka. Celkový regulační náklad byl ovšem po odečtení subvencí stejnoměrně rozvržen k úhradě na veškeré členy družstva
všech tří obcí, takže obec Lanštorf měla z regulace Trkmanky největší výhody a nejmenší oběti.
(text v původním znění)
-rm11
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Mateřská škola

Zápis do mateřské školy
Zápis do Mateřské školy Podivín se konal dne 6. května od 9:00 do 15:00 hodin. Škola disponovala 24 volnými místy. Přihlásilo se 37 dětí. 23 dětí bylo přijato, jedno dítě s povinným předškolním vzděláváním se k zápisu nedostavilo, 14 dětí
obdrželo rozhodnutí o nepřijetí.
Vedení školy s vedením města řeší výhledově otevření třídy pro děti mladší tří let.

Distanční vzdělávání
Od 1. března do 12. dubna byla školka z rozhodnutí vlády uzavřená a probíhalo distanční vzdělávání. Naše školka
poskytovala distanční vzdělávání nejen dětem s povinným
vzděláváním, ale nepovinně také dětem mladším. Rodiče,
kteří neměli možnost tisku elektronicky zasílaných materiálů, si je vyzvedávali v listinné podobě.
Povinné předškolní vzdělávání bylo vyhodnocováno učitelkami po přinesení úkolů zpracovaných dětmi.
Zasílaná témata:
• Vesmír
• Poznáváme zeměkouli
• Cesta kolem světa
• Tady jsem doma, moje město, moje rodina
• Volání jara (součástí bylo zdobení plotu mateřské
školy výrobky dětí a celodenní vycházka do přírody
Zajíčkova dobrodružná cesta lesem )
• Doprava (zasláno po otevření školy od 12. 4. 2021
jako studijní podpora)
• Ekologie, Den Země (po otevření školy od 12. 4. 2021)
• Čarodějnice mají slet (po otevření školy od 12. 4. 2021)
Přestože dětem byly poskytovány kvalitní studijní materiály, chyběl jim vzájemný kontakt, sociální začlenění, řešení
situací, vzájemná spolupráce, vytváření přátelských vztahů,
řešení konfliktních situací a mnohé další.
Pro všestranný rozvoj dětí je forma prezenčního vzdělávání nenahraditelná.
Lenka Studená, ředitelka mateřské školy

Rozloučení s předškoláky
Po úspěchu a kladném hodnocení rodičů jsme, podobně jako v loňském roce, přistoupili k rozloučení s předškoláky. Připravili jsme slavnostní slavobránu, červený koberec
a křeslo, vyzdobili hřiště. Ředitelka školky představila starostovi města děti, jejich zájmy a záliby. Poté pan starosta
pasoval děti na školáky. Slavnostní rozloučení se konalo 24.
6. 2021 na hřišti mateřské školy za přítomnosti rodičů, rodinných příslušníků a přátel dětí.
Děkujeme městu Podivín, rodičům, sponzorům a partnerům za podporu, ohleduplnost, dary, spolupráci a vzájemný respekt.
Přejeme všem krásné léto.
Lenka Studená, ředitelka mateřské školy
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Základní škola
Informace ředitele Základní školy Podivín
Co nového plánujeme ve spolupráci
se zřizovatelem po materiálně-technické
stránce:
1) Dlouhodobá údržba školního hřiště,
při zajištění finančních prostředků kompletní renovace povrchu.
2) Nátěr oken do ulice.
3) Výměna oken do dvora.
4) Vymalování.
5) Realizace přírodovědné učebny ve
sportovním areálu.
Dne 25.05. 2021 podal ředitel školy
žádost o podporu projektu: „ZŠ Podivín
III“ v rámci výzvy „Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování Šablony MŠ a ZŠ III“ v celkové výši 532.656,Kč (452 757,59 Kč z Evropského sociálního

fondu a 79 898,41,- Kč ze státního rozpočtu). Projekt bude zahájen 01. 09. 2021
a předpokládané ukončení je naplánováno k 31. 8. 2022. Zapojíme se do personální šablony Školní speciální pedagog a Projektové dny ve výuce.
Co nás čeká …
Do první třídy pravděpodobně nastoupí 26 prvňáčků. Jistě se těší na nové kamarádky, kamarády.
V 7. ročníku budeme vyučovat vedle
povinného cizího jazyka (anglický jazyk)
i povinně volitelný druhý cizí jazyk - německý.
Velké díky
Závěrem chci poděkovat všem pe-

dagogickým pracovníkům naší školy za
zvládnutí náročné a zodpovědné práce
v tomto těžkém pandemickém období,
kterou vykonávají při vzdělávání žáků.
Díky všem provozním zaměstnancům za
výbornou práci a organizaci při zajištění
provozu školy.
Dále bych chtěl bych poděkovat jménem svým a pedagogických pracovníků
Vám, rodičům, kteří jste skvěle zvládli distanční výuku svých „ratolestí“ a spolupracovali v tomto náročném období. Vaše pomoc byla velmi důležitá, velmi si jí ceníme.
Díky také patří těm, kteří přímo nebo
nepřímo naší škole pomáhají a podporují
ji.
Přeji Vám všem příjemnou dovolenou.
Mgr. M. Cagášek, ředitel školy

Zápis do 1. třídy netradičně
Zápis do 1. třídy je pro každého předškoláka i jeho rodiče
velkou událostí. Bohužel kvůli covidové pandemii jsme nemohli budoucí prvňáčky přivítat u nás ve škole a prožít s nimi
odpoledne plné her tak, jako tomu bývalo dříve. S paní učitelkou Škrobákovou jsme se ale rozhodly, že to jen tak nenecháme. Děti jsme pozvaly na on-line zápis. Díky aplikaci MS
Teams jsme se o dětech alespoň na dálku dozvěděly mnoho
důležitých informací – jak se jmenují, kolik je jim let, zda mají
sourozence nebo domácí mazlíčky. Děti se ukázaly jako odborníci na barvy, tvary, ale i počítání. Hravě zvládly i další zá-

ludné otázky jako například vytleskávání slabik i porovnávání.
Všechny děti si za svou snahu zasloužily velkou pochvalu. Navíc díky „rozvolňování“ jsme se za dětmi mohly přijít podívat
do školky a předat jim drobné dárečky – pamětní list, záložky,
kouzelné klíče od naší velké školy a drobnosti pro radost. Touto cestou bych ráda poděkovala panu Jeřelovi, panu Buchtovi,
panu starostovi a především firmě H-One, kteří nám drobnosti
do balíčků věnovali. Děkujeme!
Věřím, že se dětem tato forma zápisu líbila a do školy se těší.
Mgr. Kristýna Řezáčová

Přípravná třída
V příštím školním roce (2021/22) jsme mohli mít poprvé
na naší základní škole otevřenou přípravnou třídu pro žáky
s odkladem školní docházky. Tito žáci by zde získali školní
návyky, připravili by se na pracovní tempo ve třídě. Prohlou-

bili by si svoje grafomotorické, logopedické a sociální dovednosti a znalosti. Bohužel pro malý zájem rodičů se tato třída
neotevře.
Mgr. H. Vízdalová, školní speciální pedagog

DZU „Penzion“ děkuje
V březnu minulého roku byl v ČR vyhlášen poprvé nouzový stav a po roce je
možné uplynulé období krátce vyhodnotit.
Ve sdělovacích prostředích se od
počátku množily reportáže z domovů
důchodců, které přinášely hrozivé zprávy o nakažených a dokonce umírajících
seniorech, o nutnosti výpomoci hasičů,
policie a vojska. Jistě si všichni dobře pamatujeme.
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Jak jsme se tomu my z Penzionu vyhnuli?
Předně je třeba říci, že naše radnice
reagovala velmi pohotově. Jak v obvodu
celého našeho města, což bylo vidět ve
všech obchodech, provozech a úřadech,
které mohly být otevřené, tak i u nás
v Penzionu. Varovné letáky a úřední pokyny byly vyvěšeny na viditelných místech,
desinfekční prostředky byly dostupné pro
každého obyvatele.

Hned v prvních dnech se u nás objevili
dobrovolníci a rozdávali roušky - a to dokonce ve dvou vlnách, za což jim patří velký dík.
Když už mluvíme o dobrovolnosti,
tak musím připomenout, že i sami obyvatelé Domu zvláštního určení přistupovali k dodržování nařízených opatření
velmi aktivně, včetně nošení roušek na
chodbách, ve výtahu apod.
Samostatnou kapitolou úspěšného
zvládnutí epidemie v Penzionu je podíl
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paní Klusáčkové, která se stará o veřejné prostory v našem domě. Po celý rok
(v respirátoru) za pomoci členů své rodiny a mnohdy i o víkendech se starala
o to, aby nejkritičtější místa možné nákazy (zábradlí, madla, kliky, výtahy, čekárny lékařů) byla na 100% v pořádku. Její
přínos hodnotíme natolik pozitivně, že

číslo 2

jsme ji museli připomenout jmenovitě.
Závěrečnou „dobrou tečkou“ za
uplynulým rokem v Penzionu bylo, že
radnice ve spolupráci s lékaři z Břeclavi zorganizovala očkování pro zájemce
z řad našich obyvatel. Druhá dávka byla
aplikována 25. 3. 2021. Televize v tomto
dni oznamovala, že z našich 10 miliónů

LI. ročník

obyvatel, obdrželo druhou dávku 230 tisíc lidí. Byli jsme tedy mezi prvními, a to
za poděkování rozhodně stojí.
Za to, že jsme nedopadli jako mnoho
jiných domovů, děkujeme ještě jednou
radnici, paní Klusáčkové i všem dobrovolníkům.
Jiří Šrámek

YMCA SKAUT
Oslava 100 let YMCA
V sobotu 5. června jsme uspořádali jednu z prvních větších
akcí po rozvolnění a hned to byla akce pro veřejnost – oslavy 100
let YMCA v ČR (respektive v Československu), která u nás oficiálně
vznikla v roce 1921, i když v dalších letech byla několikrát (jako
většina ostatních výchovných organizací) zakázána. Letošní národní oslavy nesou motto „Objevovat, na čem skutečně záleží“.
Na oslavové odpoledne jsme připravili několik her/činností – lukostřelbu, rozdělávání ohně křesadlem, malování sušenek
a perníků, slackline, lezení na lezecké stěně, kin-ball, hrátky s padákem či mölkky. A jako korunu jsme poseděli u ohně a opekli
špekáčky. Návštěvnost byla akorát, počasí nám přálo a bouřky
nepřišly, prostě příjemně strávené odpoledne – snad to takto vnímali i návštěvníci.
Krom sobotní odpolední akce jsme taky na víkend 5. a 6. června připravili stezku nejen po nových polních cestách (cca 3 km).
Na 11 stanovištích účastníci našli 11 otázek, každá odpověď byla
jedním slovem do křížovky, jejíž tajenkou bylo zjednodušené motto „Na čem záleží?“. Názory nám absolventi stezky mohli napsat
do formuláře na www.taborovyohen.cz.
Za 12. oddíl Táborový oheň Podivín, YMCA SKAUT
Žbb
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KROJOVANÉ HODY A HODKY 2021
Stárci a Chasa Podivín si Vás dovolují srdečně pozvat
na tradiční krojované hody a hodky,
které se konají ve dnech 3. - 4. 7. 2021 a 10. 7. 2021.

Program hodového veselí:
Čtvrtek 1. 7. 2021
po 16. hodině postavíme hodovú máju.
Pátek 2. 7. 2021 předhodová zábava.
Sobota 3. 7. 2021
Hodová sobota začne v 9:00 hod. hodovou mší v kostele sv. Petra a Pavla v Podivíně. Po mši proběhne průvod chasy městem s položením kytic k pomníkům.
V 15:00 hod. sraz krojované chasy u prvního stárka
na ulici Úlehlova 637/29, následuje průvod k první
stárce na ulici Úlehlova 983/28a a dále na podivínskou radnici. Poté bude průvod pokračovat ulicemi
Komenského, Palackého, Havlíčkova a U Stadionu až
na hodové sólo. Na sóle následuje odpolední zábava.
Hraje DH Zlaťanka.
Odpolední vstupné dobrovolné.
Večerní vstupné 120,- Kč.

Neděle 4. 7. 2021
Ve 14:15 hod. sraz krojované chasy a mužáků u druhé stárky na ulici Komenského 324/33. Průvod chasy
a mužáků na hodové sólo povede ulicemi Palackého,
Havlíčkova a U Stadionu. Na sóle následuje odpolední zábava a vítání krojovaných přespolních.
Hraje DH Zlaťanka.
Odpolední vstupné dobrovolné.
Večerní vstupné 120,- Kč.
Hodková sobota 10. 7. 2021
V 15:00 hod. sraz krojované chasy u podivínské radnice na ulici Masarykovo náměstí. Poté průvod ulicemi Pod Branou, Úlehlova, Bratislavská, Revoluční,
Družstevní a U Stadionu na hodové sólo, kde naváže
odpolední zábava.
Hraje DH Pivoňka
Odpolední vstupné dobrovolné.
Večerní vstupné 120,- Kč.

Těšíme se na Vaši návštěvu

Jedno století, ale tradice stále letí!
Jak je nám všem mnohým známo,
máme u nás v Podivíně dlouholetou
tradici pořádat krojované hody, které
zpravidla připadají na první červencový
víkend daného roku. Věřili byste snad
ale, že je tomu podle nejstarších dochovaných zdrojů už 100 let, co si podivínští šohaji a děvčice poprvé oblékli své
podlužácké kroje?
Dle podivínských kronik to byl právě
rok 1921, kdy se u nás uskutečnily snad
první hody v režii tří hlavních stárků, kterými toho roku byli František Osička, Josef Glíž a František Hellinger. O tom, kdo
byli jejich stárkami, však žádné záznamy
nejsou, a tak tradice dvou stárkovských
párů započala až později v roce 1953.
Není divu, že v průběhu let došlo k řa-
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dám drobných změn, jako třeba v nošení
krojů, které jsou u nás původně převzaty
z Ladné. Dnes už například děvčata nemívají sukně dlouhé až po kotníky, jak
tomu bývalo dříve, přičemž je na první
pohled zjevné, že kroje jsou i o něco bohatší a zdobenější. Některé roky se u nás
dokonce z různých důvodů hody vůbec
nekonaly. I přes veškeré nepříjemnosti
a potíže však zůstává tím nejdůležitějším
uchovávání tradice našeho města, o které
se zdařile stará podivínská chasa.
Tímto bychom také rádi poděkovali všem, kteří letos jakkoli přispěli při
sběru železného šrotu a budeme se na
vás všechny v červenci těšit na podivínském sóle!
Šárka Macánová
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UKLiĎme ČESKO s Voděnkou letos jinak
Poslední dubnový víkend proběhl ve spolupráci s Městem
Podivín a organizací Ukliďme Česko úklid okolí našeho města.
Vzhledem ke covidovým opatřením a omezením nebyl úklid organizován jako společná akce, ale jako úklid rodin v průběhu celého
víkendu. Jednotlivým zástupcům rodin byly předány informace
o místu úklidu i svozu odpadu a také jim byly předány potřebné
pomůcky.
Akce se zúčastnilo celkem 22 rodin naší obce. Zdá se to malé
číslo, ale musíme říct, že jsme společně zvládli uklidit všechny trasy
a místa v našem okolí a naplnili jsme celkem 150 pytlů odpadků
+ odpad, který se do pytlů nevešel. A to nám pytle ještě chyběly.
Číslo 150 už velké je a musíme konstatovat, že máme v našem okolí
pěkné smetiště, které každoročně uklidíme a nějakou záhadou se
toto smetiště do roka opět naplní. Každoročně posbíráme více než
1000 kg odpadu.
A co k tomu říct? Příští rok bude snad dobrovolníků víc a odpadu míň. Věříme, že se lidé polepší a budou více pečovat o krásu
přírody naší krajiny, která tvoří okolí naší obce, i nadále.
Všem účastníkům letošního „víkendového“ UKLiĎme ČESKO
v Podivíně mnohokrát děkujeme.
Za Voděnku Petra Kosová
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Srdce z kamínků
V polovině března ozdobil ulici Komenského obrys srdce, do kterého lidé pokládali ručně pomalované kamínky. Projekt
kamínkových srdcí navazuje na myšlenku
putovních kamínků pro štěstí. Ideou těchto
kamínků je rozzářit lidem současnou situaci.
První srdce vzniklo v Brně na Zelném
trhu z iniciativy Pavlíny Pindiakové, podle
které srdce v sobě nese myšlenku solidarity
a vzájemného porozumění mezi lidmi.
Akce vznikla jako poděkování všem
zdravotníkům a dalším lidem, kteří neúnavně pomáhají v boji s pandemií.

Podivín se též zapojil do početné skupiny jihomoravských obcí, kde tuto myšlenku
podpořili. Naše město je v této souvislosti
zmíněno i na facebookové stránce – Srdce
z kamínků. Na výzvu „namaluj znak Podivína“ se přihlásila a svým zpracováním přispěla Eva Pietriková.
Celkem se nashromáždilo cca 150 kamínků, které byly vysbírány o Velikonočním
pondělí a posléze rozneseny po podivínských ulicích pro radost kolemjdoucích.
Děkuji všem, kteří si našli čas a věnovali
do srdce různě namalovaný oblázek.
Lucie Svačinová

Překvapení
Nyní už bývají pěkné slunečné dny, to potom
chodívám na procházky a vybírám si ulice, ve kterých je slabý silniční provoz. Nejraději mám ulice
s předzahrádkami, které bývají pěkně upravené
a postupně se na nich probouzejí první jarní kytičky.
Nenechala jsem si ujít ani nejfrekventovanější ulici
s její nádhernou kvetoucí alejí.
Jednu dubnovou procházku jsem začala v ulici
B. Němcové a potom jsem pokračovala k penzionu.
Zde je chodník zúžený kvůli opravám. Na procházky
používám chodítko pro nemoc nohou a svou stabilitu. Zjistila jsem, že za mnou někdo jde, a tak jsem
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mu uhýbala, aby mohl projít kolem. Byl to malý chlapec. Zastavil se vedle mne a říká: „ Dobrý den. Paní,
to je pro Vás“ a podal mi kytičku sedmikrásek. Jak se
náhle objevil, tak i rychle zmizel. Byla jsem tím moc
překvapená, ohromená a hlavně velice potěšená,
že to udělal sám od sebe. Stačila jsem jen poděkovat a pochválit, že je hodný. Chlapec samozřejmě
nemá ponětí, jakou radost mně tím způsobil. Kytičku
jsem měla stále před sebou. Připomínala mi tu milou chvilku a vzbuzovala naději, že v Podivíně máme
hodné děti.
J. Kučerová
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Setkání u vody
V květnu byla vysazena na celý náš revír rychlená štika o průměrné délce 3-4 cm,
ca. 6600 ks. Štika obecná je v prvním roce
svého života nejrychleji rostoucí ryba a na
podzim by měla v průměru dosahovat okolo 25-30 cm! Bohužel štika je taktéž známá
tím, že již od svých 3 cm projevuje své silné
sklony ke kanibalismu a teritoriálnímu chování. Výsadba těchto štik je tudíž náročnější,
protože se musí štiky rozsadit po celém obvodu nádrže do pobřežních partií tak, aby
měla každá z nich svůj vlastní úkryt, protože
jinak bude požírat prioritně své „sourozence“. Rybáři si dali na výsadbě záležet a věřím, že si v brzké době rybáři přijdou
i na pěkný úlovek.
A aby se letos mohli rybáři konečně setkat u vody a předhánět
se v úlovcích, zorganizoval pro ně
výbor PS Podivín několik již tradičních akcí. V červnu si na své úlovky
přijdou posedět a zazávodit malí rybáři (Dětské RZ jsou bohužel mimo
uzávěrku zpravodaje). Na červenec
jsou připraveny rybářské závody
„Podivínská osmadvacítka“ která se
bude konat od 5. 7 do 6. 7. 2021. Po
hodovém víkendu to bude jistě příjemný adrenalin. Načež letní atmosféru na Šutráku opět vyplní šňůra
rybářského maratonu „Chyť a pust“
v termínech 10.-11. 7., 24.- 25. 7., 7.8. 8., 21.- 22. 8. 2021. Dále jste srdečně zváni na tradiční „Retro závody“,
které se tentokrát uskuteční v revíru
Dyje 4M – Kačenárna, konané „na
Václava“ - 28. září 2021. Tímto zve
výbor všechny milovníky přírody
a rybaření na setkání u vody. Není
přece důležité vyhrát, ale zúčastnit
se, ukojit lovecké touhy sportovního
rybáře a zároveň podpořit místní rybářský spolek, který má v Podivíně
již přes tři sta let dlouho tradici.
Petrův zdar
H. Macánová, kronikářka
MRS PS Podivín
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Červen – měsíc myslivosti
Říká se, že červen je nejkrásnějším měsícem v roce. Jde o úhel
pohledu. Vinaři čekají na září, neboť září víno vaří, hodnotí úrodu,
burčák a vkládají svůj um do výroby vína, to vše s láskou. Vyznavači zimních sportů očekávají první sníh a vše jde stranou. Milovníci
a ochránci přírody v červnu milují probouzející se přírodu, nastává
svátek jara, mláďat, starostlivé péče o zvěř a o všechny volně žijící
živočichy. Červen je měsícem, kdy se v přírodě rodí nejvíce mláďat
a pole, louky a les, rezonují novým životem. Proto je potřeba dopřát přírodě nejvíce klidu, ohleduplnosti a pokory.
Koronavirová opatření naši činnost nijak neomezila, neboť jsou
činnosti, které se musí provést pro zajištění další potřeby a starost-
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livosti o zvěř. Nebyla prováděna schůzová činnost, předseda s hospodářem předávali pokyny a úkoly osobně nebo telefonicky. Pan
Kalužík v okolí hájenky provedl sečení a balíkování sena, které jsme
odvezli a uložili pro potřebu zimního přikrmování. Před vlastním
sečením jsme fyzicky procházeli louky a plašili zde ukrytou zvěř,
zejména srnčata a zajíce. Jeden nejmenovaný sousední myslivecký spolek spoléhal na technické plašiče při sečení, přičemž došlo
k úhynu několika srnčat. Děkujeme panu Rosenbreierovi, který
nám podaroval nesklizenou kukuřici na Podílech. Sklízecí technika
z důvodu vysoké spodní vody nemohla celou zimu na pole vjet.
Přes bláto a vodu jsme nalámali plnou traktorovou vlečku a kukuřice bude použita na zimní přikrmování.
Vše se zvládlo a nyní žijeme přípravou
a chystáním společenské akce pro spoluobčany, tzv. „Pytlácké noci“. Letos to
bude 10. výročí a budeme se snažit, aby
vše proběhlo ke spokojenosti spoluobčanů i přespolních tak jako v minulých
letech. Akce se koná v našem svatostánku, tj. Pod Branou dne 26. června
2021. Pro děti bude připraven tradičně
skákací hrad zdarma, pro návštěvníky
zvěřinové speciality a příjemné posezení. Oči budeme upírat k nebi, nikoliv
z důvodu zatmění Slunce či Měsíce, ale
aby počasí bylo přívětivé.
Myslivosti zdar
Jiří Hollý
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TJ Sokol Podivín
Poděkování
Každý z nás je výjimečný a jedinečný. Velmi si vážím
všech, kteří dělají dobré věci pro ostatní (někdy i na úkor
svého času), je nás zde opravdu hodně. Osobně bych
však touto cestou velmi ráda poděkovala paní Denise
Martanové a paní Martině Robošové. Navzdory omezením, jež nás všechny v posledních měsících potkala,
ve svém volném čase vytvořily a zajistily tři nádherné
stezky pro děti. Každou jinou, originální, adekvátní věku
a zapotili se kolikrát i rodiče. Ze zpráv od přátel vím, že
naše město bylo v tomto ohledu jedno z mála míst, kde
se podobné akce konaly. Tedy ještě jednou Vám děkuji
za zpestření letošního jara.
Evča Pietriková

Zavřené tělocvičny nás nezastavily
Oddíl všestrannosti pro žákyně se nenechal odradit
zavřenými tělocvičnami a nabídl svým členkám aktivity
od podzimu až do jara. Dívky měly možnost cvičit doma
podle zaslaných videí nebo si na dálku změřit síly při
skákání přes švihadlo. Ty, kterým se podařilo za své splněné aktivity získat kód k otevření truhly, šly hledat poklad do přírody v okolí Podivína. Také se na jaře vypravily
hledat srnčí stopy ukryté u stromu u Trkmanky nebo si
šly vyzvednou jarní křížovku ukrytou v pařezu u hájenky. A některým se podařilo najít v našem okrese i soutok
říček a tím se zapojit do celostátní sokolské výzvy jarní
soutoky.
Martina Robošová
Sokol Podivín

Čarodějná stezka
Po loňské pauze se letos v dubnu do našich Boroviček zase vrátily čarodějnice. Sice byly tentokrát jen kreslené, ale i přesto měly pro děti nachystané pestré úkoly.
Děti si zkusily zaskákat žabáky, hledat mezi stromy poztrácené drobnosti z brašny čarodějky Barbary. Čarodějce Otylce pomáhaly sbírat šišky a trefit se s nimi do
stromů. Také radily čarodějce Dymnivce, kterou bylinku
nesmí přidat do čaje, aby si ho neotrávila. A té, které se
pletly počty, pomohly spočítat klobouky, pavučiny a netopýry. A nechybělo ani tolik oblíbené míchání lektvarů,
i když letos jen na papíře. Děti měly poznat, která barva
vznikne smícháním dvojic základních barev. A na závěr
pomohly najít čarodějce Motalce cestu bludištěm, nejdřív na papíře a pak i v našem skutečném bludišti na hřišti Hliníky. Doufám, že stezka přinesla dětem zpestření
a radost v tomto nelehkém čase. Také bych chtěla poděkovat Kristýně Osičkové za kresby čarodějnic, členkám
Sokola, které vymyslely úkoly a pomohly s přípravou samotné stezky. A také maminkám, které na stezku dohlížely a pomohly s dokreslením rákosů a opravou fáborků.
Martina Robošová
Sokol Podivín
Autor fotografií: Marie Juříčková
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NOVĚ OTEVŘENÁ

VETERINÁRNÍ ORDINACE
V PODIVÍNĚ
Palackého 38
ORDINAČNÍ DOBA
pondělí 14,00 - 16,00
středa 15,30 - 17,30
čtvrtek 10,00 - 12,00
pátek 10,00 - 12,00
Tel.: 775 172 790, 773 220 428
Při první návštěvě odčervení
Vašeho pejska nebo kočičky zdarma.

Uzávěrka příspěvků do příštího
zpravodaje
Podzimní číslo Podivínského zpravodaje vyjde
30. září. Uzávěrka příspěvků je naplánována na
pátek 3. září.
Připomínám, že fotografie, které byste chtěli mít
zveřejněny u svého příspěvku, musí být zasílány
samostatně v příloze (ne jako součást textu) a nesmí být staženy z Facebooku (jsou v malém rozlišení a pro tisk jsou nepoužitelné). Pokud máte
starší fotografie na fotopapíře, je nutno naskenovat je na kvalitním skeneru (po dohodě je možno
naskenovat je na podatelně městského úřadu).
Děkuji všem, kteří si vždy najdou čas a pravidelně
nás informují o tom, co zajímavého se v Podivíně
děje.
Všem přeji jménem redakční rady krásné letní dny
plné pohody, příjemných setkání s neopakovatelných prožitků.
Pavla Schallenbergerová
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