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Březen 2018

Generál Ludvík Svoboda při slavnostním projevu před podivínskou radnicí

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

OSLAVU 73. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
našeho města, která se bude konat
v pátek 13.4.2018 v 10.00 hodin
u pomníku padlých
na Masarykově náměstí v Podivíně.
Po ukončení oslavy na Masarykově náměstí budou položeny květinové dary také
u pamětní desky členů TJ Sokol Podivín, popravených a umučených v průběhu
II. světové války
Zastupitelé města Podivína
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Předběžné oznámení - K O N K U R S
Rada obce ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky
Základní škola Podivín, příspěvková organizace, Podivín, okres Břeclav
Požadavky:
1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
2) znalost školské problematiky a předpisů,
3) organizační a řídící schopnosti,
K přihlášce přiložte:
1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, pří
padně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),
2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení
zaměstnavatelů atd.),
3) strukturovaný profesní životopis,
4) písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
5) výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
6) originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců),
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. srpna 2018
Obálku označte slovy: „Konkurs-neotvírat“.
Přihlášky s uvedenými doklady doručujte – termín a adresa bude oznámena na úřední desce Městského úřadu Podivín

Společenská kronika
Od 1.1.2017 do 31.12.2017
narodilo se:
26 dětí, z toho 11 chlapečků a 15 holčiček
přistěhovalo se: 95 občanů
odstěhovalo se: 42 občanů
zemřelo:
24 občanů, z toho 10 v Podivíně
celkový počet občanů k 31.12.2017 – 2 928
sňatky celkem: 12
z toho:
6 na Janově hradě
5 na městském úřadě
1 na jiném vhodném místě
místní občané: 4 sňatky
slavnostní uvítání novorozených dětí
proběhlo 22.04.2017 a 14.10.2017
Nejstarší občané:
90 a více let:
15 občanů
nejstarší občanka - 97 let
Statistika:
Věk do 15 let
Věk do 18 let
Věk nad 18 let
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436 občanů
91 občanů
2401 občanů

z toho 221 chlapců a 215 dívek
z toho 50 chlapců a 41 dívek
z toho 1169 mužů a 1232 žen

Seznam zemřelých v roce 2017
• Andrlíková Františka
• Brůček Vladimír
• Buchtová Věra
• Čapka Jan
• Hájková Alice
• Hasilík Zdenek
• Hrdlička Jaroslav
• Hulejová Emílie
• Kernová Silva
• Konštandová Bohuslava
• Kovalovský Stanislav
• Lucká Zdeňka
• Martečík Pavol
• Mildner Bohumil
• Nosál Jaroslav
• Petřík Josef
• Procházková Marta
• Studňařová Cecílie
• Suský Václav
• Štěpina Jindřich
• Švábenský Miroslav
• Zachara Miroslav
• Zhejbal Jaroslav
• Zipper Rudolf

Podivínský zpravodaj
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Hodina Země 24. 3. 2018 od 20.30 do 21.30 hod.
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás znovu vyzvat k účasti na kampani Hodina
Země 2018. Tento celosvětový happening letos již podesáté propojuje obce, firmy a jedince, kterým není lhostejný stav životního
prostředí a klimatu na naší planetě. Hodina Země je každoroční
mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody, která se pořádá vždy poslední sobotu v březnu. Při ní domácnosti, podniky i veřejné instituce a zejména významné kulturní
památky vypnou své osvětlení a elektrické spotřebiče po dobu

jedné hodiny na podporu zvýšení informovanosti o změnách
klimatu.
Město Podivín akcí žije již od
roku 2011. Do happeningu se
můžete zapojit snadno. Stačí, když v sobotu 24. března 2018 od
20:30 do 21:30 hodin zhasnete světla. Tímto symbolickým gestem dáte najevo, že věnujete pozornost ochraně životního prostředí a klimatu.

Soubor Podiva v Národním divadle!
Skvělý výkon ochotnického souboru Podiva při TJ Sokol Podivín na celonárodní přehlídce sokolských divadel v Toušeni přinesl
vítězství.
Autorská hra Antonína Procházky pod režijním vedením Miroslava Ustohala st. byla tou správnou volbou pro X. Národní
přehlídku sokolských divadel. Komedie Přes přísný zákaz dotýká
se sněhu se v konkurenci rozmanitého repertoáru sokolských divadel z celé České republiky naprosto vyjímala a právem vynesla
souboru Podiva nejvyšší příčku.
V rámci oslav XVI. Všesokolského sletu 2018 vystoupí v prostorách Národního divadla v Praze soubory, které představují to
nejlepší, co v současné době sokolská kultura může nabídnout.
Mimo jiné se představí nejlepší amatérské divadelní, pěvecké,
folklorní, hudební a loutkoherecké soubory. 3. červenec 2018 je
pro soubor Podiva den D. V tento den se od 15.00 hodin představí divákům se svým vítězným představením Přes přísný zákaz
dotýká se sněhu na Nové scéně Národního divadla v Praze.
A vy máte možnost být také u toho!
Nenechejme si ujít tuto jedinečnou příležitost zažít soubor
Podiva v Národním divadle a odměnit naše podivínské herce potleskem.

Organizujeme pro Vás do Národního divadla zájezd autobusem, zajistíme pro Vás lístky, takže postačí, když se jen dobře naladíte a vyrazíte s námi na divadelní výlet do Prahy.
Kolik za výlet zaplatíte? Pokud pojedete s námi autobusem,
tak pouze 390,- Kč za cestu, vstupenky pro Vás zajistíme ZDARMA.
Postačí, když si závazně zarezervujete místo na telefonním
čísle: 602 510 016 nebo na e-mailu p.capkova@kvision.cz.
Vstupenky ZDARMA však zajistíme i pro ty z Vás, kteří se rozhodnete dopravit do Prahy po vlastní ose.
Vzhledem k omezenému počtu vstupenek si v případě zájmu
zajistěte místa v dostatečném předstihu, nejpozději do 30. dubna
2018 na výše uvedených kontaktech. Podrobnosti k odjezdu autobusu zašleme všem po tomto datu.
Termín:
3. července 2018, od 15.00 hodin
Místo:
Národní divadlo – Nová scéna, Praha
Cena:
390,- Kč autobus + vstupenka ZDARMA
Předpokládaný odjezd z Podivína: v 9.00 hodin
Těšíme se, že základna podivínských diváků a rodáků bude v
Praze v přesile a že i touto cestou budeme moci potvrdit, že Podivín vždy byl a bude městem podporujícím kulturu.
Pavlína Čapková

O staré radnici
15. prosince 2017 bylo
ukončeno výběrové řízení
na dodavatele díla „Stavební
úpravy staré radnice v Podivíně“. Vítězem se stala firma
FKB, a.s. Břeclav s nabídkovou cenou 22 milionů korun.
Oproti plánovaným výdajům
na stavební práce /27 milionů/ jsme tedy „ušetřili“ 5 milionů. Ty uvozovky jsou zde
proto, že u stavby podobného charakteru nemůže nikdo
vědět, co se kde a kdy objeví
a jaké náklady na ono objevené budou zapotřebí.
Stavba byla zahájena
16.1.2018 po uplynutí zákonných lhůt pro odvolání.
Stavbou se v současné době
rozumějí spíš bourací práce,
Podivínský zpravodaj
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které jsou zvenčí patrné na západní straně radnice /odstranění novodobé přístavby sociálních zařízení/ a likvidace části
degradovaných vnitřních omítek. Po tzv.
stratigrafickém průzkumu - zhodnocení
stavu, barevnosti a dalších aspektů stávajících povrchů stěn, dveřních a okenních
výplní - bude zvolen další postup ochrany těchto prvků. Došlo také k odstranění
podlah a navážek ve všech místnostech v
přízemí radnice včetně betonového povrchu průjezdu radnice.
Celá akce je velmi pečlivě sledována
zástupci /či spíše zástupkyněmi/ Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště Brno, a Odboru památkové péče MěÚ Břeclav. V současné době
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na staré radnici a v jejím nejbližším okolí
probíhá archeologický průzkum, prováděný pracovníkem Městského muzea a
galerie Břeclav. Všechny tři instituce jsou
zárukou kvalitně provedených prací a zachování všech důležitých atributů, objevených při obnově památky.
V průběhu doposud provedených
prací se ukazuje, kolikrát a jak citlivě, případně necitlivě bylo do budovy v průběhu téměř 170 let její existence zasahováno.
Jedním z dokladů o opravě v roce
1949 je nalezený dopis v láhvi /která bohužel nevydržela/ při znovuobjevení původního okna na severovýchodní straně
radnice. Je to to okno, které směřuje k

„Cyrilce“ a které bylo zevnitř budovy zazděno. O důvodu jeho likvidace můžeme
jen spekulovat.
Ukazuje se však také, jak důležité
bylo statické zabezpečení budovy, provedené v letech 2002 – 2003. Bez nadsázky se dá říct, že nebýt tohoto kroku,
mohli jsme na místě radnice mít hromadu cihel, kamenů a suti.
O průběhu prací budou občané zatím
jenom písemně informováni. Vzhledem
ke smluvním závazkům a povinnostem
dodavatelské firmy v oblasti bezpečnosti
práce nemohou jiné osoby, než zástupci
investora a dozorové orgány po dobu
rekonstrukce do budovy vstupovat.
Stanislav Machovský

se radil dokonce i Tomáš Baťa, když zakládal své školy ve Zlíně, a prosil ho, aby
se tam stal ředitelem. Z jeho pedagogických spisů těžili přední reformátoři
školství u nás po vzniku samostatného
Československa.
Život Josefa Úlehly byl poznamenán
dobou, ve které žil. Kvůli svým novátorským názorům – že dítě má být ve škole
šťastné a má objevovat svět podle svých
možností – se musel několikrát stěhovat,
byl stíhán a vedly se proti němu záměrné pomluvy. Josef Úlehla kritizoval starý
rakouský model školství, memorování a
tělesné tresty. Požadoval, aby dítě bylo
ve škole aktivní a aby všechno jeho učení bylo hnáno jeho vnitřní touhou po
vědění. Aby ,,oči viděly, uši slyšely, ruce
vyzkoušely.“
Při obhajobě mé práce se mě vedoucí fakulty zeptala, jestli v životě Úlehly
nevidím analogii se životem Komenské-

ho. No, snad se jejich životy v mnohém
podobají. Jedno je ale jisté. V Podivíně se
16.3.1852 narodil významný pedagog,
který i přes nepřízeň osudu a rakouských úřadů dokázal zformulovat základy
dnešního moderního školství, doslova
předběhl svou dobu a vytvářel pro děti
pracovní sešity do matematiky a přírodovědy. Slovy jeho prapravnučky:,,On
vlastně vypracoval ten krásný systém
volné školy, který jsme sem po revoluci
pracně přinášeli ze zahraničí. To vše už
tady dávno bylo.“ A na to bychom měli
být náležitě pyšní.
Velké nadšení do práce mi také dodal
Zdenek Hasilík, se kterým jsme prožívali
vášnivé historické debaty a byl mi velkým pomocníkem při pátrání po informacích. Náš poslední rozhovor byl - jak
jinak- na toto téma. Jsem ráda, že jsem
mu stihla osobně poděkovat.
Mgr. Zuzana Pálková

Pedagog Josef Úlehla
Při psaní své závěrečné práce na
pedagogické fakultě v Olomouci jsem
záměrně zvolila téma podivínského rodáka Josefa Úlehly. Kolem jeho rodného
domu chodím skoro každý den. Zprvu
„nutné“ se pro mě stalo nejprve zajímavé a poté jsem „Josefa“ nosila téměř pořád v hlavě.
Kromě dostupných informací, které
se o tomto reformátorovi školství dochovaly (a že jich bylo opravdu skromné
množství), se mi podařilo také navázat
kontakt a posléze přátelství s jeho prapravnučkou z Prahy, paní Brožovou,
která mi poskytla mnoho informací, především rodinnou kroniku, kterou psal
Josefův syn. Společné pátrání nad starými knihami, dopisy a záznamy nám pomohlo objasnit jedno významné datum,
o které se dostupné prameny přely, a to
čas, který strávil Úlehla ve Vídni a vedl
zde své pokusné tajné školy. S Úlehlou

Životní osudy letce - generála z Podivína
Před deseti lety v červnovém Podivínském zpravodaji
jsem připomněl veřejnosti osudy téměř zapomenutého rodáka, odbojáře a přímého účastníka slavné letecké „Royal of
Britainne“ – bitvy o Británii. Byl to František WEBER – narozený 28.února 1908 v Podivíně matce Marii a otci Františkovi,
který zde učiteloval na obecné, měšťanské a pokračovací
škole. Po maturitě na hodonínské reálce nastupuje do prostějovské Školy pro důstojníky letectva v záloze a po jejím
absolvování odchází v roce 193O do civilu v hodnosti podporučíka. Ještě v témže roce se rozhoduje pro dráhu vojáka z
povolání, úspěšně po dvou letech absolvuje hranickou akademii jako poručík pěchoty. Po roce se však dostává k vysněnému letectvu, prochází řadou leteckých základen, zvyšuje
4

si svou odbornou kvalifikaci, kterou zakončuje úspěšným pilotním výcvikem. Pro své nevšední pedagogické schopnosti
byl v roce 1936 povýšen na nadporučíka a povolán do Vojenské akademie v Hranicích jako cvičitel akademiků. V době
mobilizace v kritickém roce 1938 se stal velitelem stíhací
letky, 15. březen 1939 a potupné předávání letecké výzbroje
okupantům prožívá v Pardubicích.
Po rozpuštění armády tajně složitými cestami přes Slovensko, Řecko a Střední východ se dostává do Francie, kde je
v březnu 1940 prezentován v našem výcvikovém středisku v
Agde. Zde byl již v květnu ustanoven velitelem zdejší letecké
skupiny, povýšen na kapitána, přesunuje se pak lodí do Anglie, kde je přijat do svazku leteckých sil RAF. Na stíhacím stroji
Podivínský zpravodaj
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Hurrican se v rámci anglické 145. peruti zúčastňuje závěrečných bojů bitvy o Británii. V souboji s německou stíhačkou
je v říjnu 1940 sestřelen, po zachránění je přidělen k čs. 310.
st. peruti v Duxfordu, kde po počáteční funkci velení letky
se dnem 28. 2. 1941 ujímá velení celé peruti a je povýšen do
hodnosti štábního kapitána letectva. Peruť je přezbrojena na
nové stroje typu Spitfire, mění sídla svých základen Duxford, Dyce,
Perranporth a zde ho
postihuje další životní tragédie. Při srážce
jeho stroje po přistání
byl těžce zraněn na hlavě a po vyléčení 7. dubna 1942 předává velení
nad 310. stíhací perutí.
Po přidělení na nejrůznější posty ve velení
inspektorátu letectva,
Pomník rodiny Žďarské s deskou
prokazuje své vysoké
Fr.Webera na Olšanském hřbitově
organizační schopnosti, které zúročil i jako

Rodinný dům v Podivíně – Dolní Valy 169 /2

Výsostný znak 310. stíhací peruti RAF

Podivínský zpravodaj
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velitel 134. čs. polního letiště, již v hodnosti majora, kterému
velí až do 1.4.1944.
Koncem roku těžce onemocní zánětem pohrudnice, do
vlasti se vrací po dlouhém léčení v hodnosti podplukovníka v březnu 1946. Po návratu do republiky prochází řadou
významných funkcí u letectva SNB, dále i na MNO – štábu
velitelství letectva. Ale to již nastává nová politická situace,
v rámci vlny poúnorových čistek prováděných na účastníky západního odboje je propuštěn z letectva do výslužby k
31.12.1949, navíc s podlomeným zdravím. Tím ale jeho nepříjemnosti nekončí, již v lednu 1950 je zatčen, degradován a
uvržen do TNP na Mírově. Propuštěn je až po zrušení tábora
v červenci 1951, ale se všemi „náležitostmi „ , jako bylo trvalé sledování a dohled STB i další osobní postihy i celé jeho
rodiny.
Zasloužilému odbojáři je umožněno pracovat v pražském
zahradnictví, později dokonce jako účetní ve stavebním
podniku a až v roce 1965 je rehabilitován a je mu vrácena
hodnost. Konečného zadostiučinění se dožil až po listopadu
1989, kdy se rehabilitace dostalo jemu i všem postiženým
letcům našim i žijícím v zahraničí. Krátce před svou smrtí je
povýšen i do hodnosti generálmajora, umírá 1. října 1991
a jeho ostatky jsou uloženy do rodinného hrobu v Praze na
Olšanech.
Informace o tomto našem vzácném
rodákovi by nebyla úplná, kdybych neuvedl skutečnost vážící se k jeho osobě,
která se odehrála na sklonku minulého
roku.
Na vývěsní tabuli města jsem se dověděl, že městské zastupitelstvo má na
programu svého zasedání záležitost
adopce hrobu generála Fr. Webera. Navštívil jsem proto starostu města Stanislava Machovského, který mě seznámil
s materiálem, který k této záležitosti
obdržel od Správy pražských hřbitovů. Z
materiálu totiž vyplývá, že samotný nájjem na deset let tohoto hrobového místa činí 7 240 Kč. Ale je i další požadavek,
ke kterému se zavazuje adopční nájemce, a ten spočívá v tom, že zajistí úhradu nákladů na opravy, údržbu, případně

Generál letectva František Weber
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i restaurátorský zásah, který u tohoto náhrobku z hořického
pískovce může dosáhnout částky až několika desítek tisíc Kč.
Z přiložené fotografie je zřejmé, že tento sochařský monument, vyčnívající nad okolní pomníky, je vskutku hoden
díla reprezentanta rodiny - Václava Žďárského - sochaře a
mistra kamenického. Generálmajoru Františku Weberovi a
jeho manželce Věře je věnována na pomníku přeskromná
přidaná deska o velikosti cca 40x40 cm. Podle mého soudu
je smutné, že celá řada institucí sídlících v Praze, ministerstvem obrany počínaje, nedokázala za čtvrt století věnovat
prostředky k uctění tohoto významného účastníka odboje.
Naše město je podle mého soudu schopno důstojně
si připomínat zásluhy a památku generála Webera. Navrhl
jsem zastupitelstvu volit trvalé připomenutí našeho rodáka
pamětní deskou, která by byla instalována přímo na rodném
domě - Dolní Valy č.p. 169 / 2, který se nachází přímo naproti
bývalému působiště jeho otce – Základní školy Podivín.
Moje stanovisko k celé záležitosti, by nebylo úplné, kdybych nepřipojil důležitou souvislost, která vyplynula z mého
dalšího studia o této osobnosti. Ta spočívá v tom, že mně
další působení Františka WEBERA na půdě Anglie evokovalo
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k další významné souvislosti. V materiálech jednotek, které
po okupaci zde působily, totiž vyplývá, že vedle přípravy, či
skutečné válečné činnosti, věnovali velikou pozornost propagaci naší vlasti. Všeobecně je známo, že u pozemních jednotek, které se na půdě Albionu připravovaly k budoucímu
nasazení proti okupantům, vznikl a aktivně vystupoval dokonce „Slovácký krúžek“. Ale je úctyhodné, že podobnou mimoslužební aktivitu jsem objevil i u leteckých součástí, které
vlastně od počátku příchodu do Anglie, byly přímo nasazeny
do bojů s Luftwaffe v rámci bitvy o Anglii.
Tak naleznete přímo v materiálech působení 310. s.p. ,
Jejímž velitelem byi l František Weber, informaci, že již v roce
1940 – 1943 se objevuje ve výboru SOKOLSKÉ JEDNOTY této
perutě jeho jméno, nejen ve výboru, ale dokonce jako starosty této sokolské perutě. Připisuji tento závěr skutečnosti, že
sokolské myšlenky byly hluboce zakotveny ve výchově této
generace a jeho rodiště Podivín patřil k nejstarším jednotám,
které vznikly na Moravě. A to byla cenná deviza, kterou si ze
svého rodiště odnesl do svého plodného a statečného života.
Vlastimil Němeček,
plukovník v. v.

Podivínská kronika – přepis v původním znění
Rok 1918
Vyřadění Ruska ze světové války a porážka armády rumunské ulehčilo Německu
v pokračování války, neboť uvolněnými voji
německými a rakouskými byly sesíleny bitevní jednotky na frontě západní a italské.
Rusové uzavřeli s Německem dne 3. března 1918 mír v Brestu Litevském a potírali
nepokoje a vzpoury ve vlastní zemi, neboť
majetné třídy a inteligence v Rusku se bouřily proti zavádění komunistického režimu
v zemi.
Rumunsko byvši z větší části obsazeno německou armádou gen. Mackensena, muselo kapitulovati a uzavříti potupný mír v Bukaresti dne 7/5 1918.
Mezi tím sváděny prudké boje na
frontě západní (francouzské) a zdálo se,
že Němci přece jen vniknou do Paříže,
neboť v některých místech (u Chateau
Thierry) posunuli frontu až do vzdálenosti 90 km od Paříže a odtud dalekonosnými děly ostřelovali Paříž, takže
francouzská vláda přeložila své sídlo do
Bordeaux a obrana Paříže svěřena gener.
Quillaumanovi.
Boje o konečné vítězství uvedly celý
svět v napětí a nemalým podílem byly sledovány národem Českým. Jednalo se v tu
dobu již veřejně o naší samostatnosti anebo
o opětné porobě a proto tím více se upírala
naděje na vojska americká, která v dalších
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transportech byla přes moře dopravována
do Francie. V době tohoto největšího válečného napětí stal se francouzský generál
Foch nejvyšším velitelem bojujících armád
dohodových na západní frontě, který s veškerou energií a úsilím organisoval jednotný
odpor proti Němcům. Obrana a zamezení
dalšího pronikání německého vojska k Paříži se nejen gener. Fochovi zdařila, nýbrž s
pomocí amerických vojů započal napadati
Němce na nejdůležitějších místech a přinutil je k vyklizování do předu posunutých
posic až za řeku Marnu.
Na západní frontě nastal netušený obrat. Nejvyšší velení veškerých dohodových
armád ve Francii soustředěné v osobě
maršála Foche, počalo jeviti účinky, které
vyvrcholily dne 26. září 1918 v mohutnou
ofensivu, jakožto počátek konečného vítězství, porážky Němců a uzavření míru.
Těmto událostem předcházely však i vojenské operace na frontě balkánské, které nemalým účinkem přivodily obrat na
frontě západní. Zdánlivý klid na frontě
balkánské zakrýval pečlivě připravovaný
útok na armádu bulharskou, neboť v bulharském vojsku jevil se počátek domoralisace, způsobený jednak nedostatkem
potravin, výzbroje a střeliva, hlavně však
německým područím, jemuž byli Bulhaři
vydáni. Soluňská armáda sestavená s bitevních oddílů francouzských, srbských,

řeckých a anglických pod velením franc.
generála Francheta d´ Espereya zahájila ofensivu dne 15. září 1918 v údolí řeky
Vardaru s rozhodným úspěchem, v níž
zejména Srbové konali divy udatnosti. Ve
čtyřech dnech byla prolomena fronta bulharská, načež nastal nezadržitelný postup
do Srbska a na hranice bulharské. Bulharsko kapitulovalo dne 28. září 1918 a přijalo
podmínky, diktované gener. Franchetem
d´Espereyem.
Soluňská armáda postupovala však
dále a postupně obsazovala veškerá města a dne 31. října 1918 stanula na Dunaji.
Když pak Srbové vnikli do Banátu a Francouzové se spojili s Rumuny - kteří opět
vypověděli ústředním mocnostem válku,
vyslali Maďaři dne 1.listopadu 1918 své
plnomocníky do Bělehradu k uzavření příměří, kdežto němec.generál Mackensen s
celou armádou zahájil ústup z Rumunska
a couval do Uher.
V téže době nastalo shroucení i turecké armády. Angličané v ofensivě zahájené
dne 19. září 1918 poráželi napořád jednotlivé oddíly turecké, obsadili dráhu v
údolí Jordánu a dne 1. října 1918 byli již v
Damašku. Následuje pak pád Bagdadu a
Mosulu a konečně kapitulace Turecka dne
31. října 1918. Podmínky příměří byly podepsány na ostrově Mudros.
-rm-
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Mateřská škola
Den otevřených dveří 3. 5.2018
Zveme rodiče, kteří mají zájem o vzdělávání dětí v MŠ Podivín na den otevřených dveří ve čtvrtek 3. května od
9:00 do 12:00. V čase od 10:00 hodin proběhne informační schůzka s ředitelkou školy. Dozvíte se zde aktuální
informace.

Ředitelství Mateřské školy Podivín, příspěvková organizace
oznamuje:
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2018/19
se koná ve čtvrtek 10. května 2018 od 15:00 do 17:00 hodin
v budově Mateřské školy Podivín, Sadová 864/4
Zákonní zástupci dítěte si k zápisu do MŠ s sebou přinesou:
• vyplněnou žádost o přijetí dítěte
• vyplněný evidenční list potvrzený lékařem
• rodný list dítěte
• občanský průkaz

Podivínský zpravodaj
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Základní škola
Vzdělávací výsledky našich žáků za I. pololetí školního roku 2017/2018
Povinnou školní docházku na naší škole plní 221 žáků
(105 děvčat), z toho na I. stupni se vzdělává 140 žáků a na
II. stupni 81. A jak byli úspěšní?
Prospěch: 158 vyznamenaných – 71,49%, 0 žáků neprospělo
– 0,00%
Chování: velmi dobré – 221 (100%), uspokojivé – 0 žáků
(0,00%)
Pochvaly: třídního učitele 294, ředitele školy 24
Důtky: třídního učitele 2 (0,9%), ředitele školy 1 (0,45%)
Absence: 7267 omluvených zameškaných hodin (průměr na
žáka činí 32,88 hodin)
0 neomluvených zameškaných hodin

Pochvalu ředitele školy za sběr, reprezentaci školy a
aktivitu obdrželi tito žáci:
I. třída – K. Pelikánová; II. třída – J. Buršík, A. Kozelský, M. Vízdalová; III. A – V. Čapek, E. Hřebačková; III. B – A. Varmužová;
IV. třída – V. Rejentík, M. Střižík; V. A – P. Opluštil (2x), J. Berka,
V. B – D. Klimecký, D. Puzrla, S. Hájek; VI. třída – V. Kratochvíl
(2x), O. Krůtil )2x), R. Latín, P. Levčík, O. Štefan; VII. třída – K.
Rejentíková, A. Městecký.
Výše jmenovaným žákům děkuji za jejich práci a propagaci naší školy.
Mgr. Miroslav Cagášek, ŘŠ

Zápis do I. třídy
Ředitelství Základní školy Podivín oznamuje rodičům dětí narozených od 01. 09. 2011 do 31. 08. 2012, že zápis
do 1. ročníku povinné školní docházky školního roku 2018/2019 se uskuteční ve středu 11. dubna 2018. Slavnostní zahájení proběhne v 15:00 hod. v prvním patře budovy ZŠ Podivín.
Mgr. M. Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Za kulturou.....
V letošním roce jsme 21. února zahájili cestování za kulturou návštěvou
Divadla Radost v Brně. Prvňákům a
druhákům jsme vybrali hudebně zábavné představení Pipi Dlouhá punčocha - dětem velmi známý příběh
švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové. Podle očekávání nás ani tento

divadelní kus nezklamal. Herci vtáhli
děti do děje veselými písněmi a také
tanečními výkony; rovněž kostýmy a
kulisy upoutaly svou barevností a nápaditostí. Pipi Dlouhá punčocha v podání herečky Barbory Dobišarové byla
zábavná, mile ztřeštěná a vtipná, její
kamarádi Anika, Tomy a opička - Pan

Nilsson se s ní opravdu nenudili. Děti
odměňovaly herce častým potleskem a
hlasitým smíchem.
Prvňáci a druháci byli spokojení, a
tak si odváželi zpět do školy opravdový divadelní zážitek, proto se budeme
těšit na další repertoár Divadla Radost.
Mgr. A. Racková

Lyžařský kurz
Jako tradičně se i v letošním školním roce uskutečnil lyžařský výcvikový kurz, kterého se zúčastnili žáci 7. – 9. ročníku na ,,chalupě“ v Těchoníně Celném v termínu od 17. 02. do
23. 02. 2018. Pod vedením lyžařských instruktorů E. Vízdalové
, M. Cagáška, D. Březiny a P. Čapkové si žáci osvojovali základy
lyžování (začátečníci) a „pilovaní“ smykové a carvingového
techniky(pokročilejší) na svazích v Českých Petrovicích, na
Červené vodě, na Dolní Moravě a v Říčkách. Své lyžařské dovednosti pak uplatnili v závodě ve slalomu a ve sjezdu.
O naše zdraví se starala zdravotnice S. Blanářová a všestrannou vynikající stravu připravovali D. Grandič a E. Kavanová.
Chtěl bych poděkovat nejen těm, kteří se podíleli na úspěšném průběhu letošního LVK,
ale i sponzorům, kteří tak přispěli k ocenění všech žáků
za absolvování LVK (Papírnictví Mišíkovi Břeclav, ZFP akademie Břeclav, E. Kosová, Mikro hračky, Město Podivín, A. Čapka,
8

ADASI Morava s.r.o. Břeclav)Jsem přesvědčen, že všichni účastníci si přivezli z hor plno zážitků a již se těší na příští rok.
Mgr. Miroslav Cagášek, ŘŠ
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Návštěva divadla Bolka Polívky
Žáci ze čtvrtého a pátého ročníku navštívili ve čtvrtek 1. 3.
2018 divadlo Bolka Polívky v Brně. Zhlédli jsme divadelní představení Tři mušketýři, které bylo zpracováno formou hudební komedie. Příběh vyprávěl o přátelství, odvaze, lásce, ale i o zradě.

Představení se dětem líbilo, herci měli krásné kostýmy a pěkně
zpívali. Mezi herci se objevil také pes, který sklidil největší ovace.
Heslo dne pak bylo: „Jeden za všechny, všichni za jednoho.“
Mgr. Jitka Kolaříková

Program „Dívka nebo hoch“
V pátek 2. 3. 2018 se konal v 5. A preventivní program „Dívka
nebo hoch“. Žáci si nejprve v kroužku povídali o tom, co si pod tímto názvem představují. Pak si ve skupinkách poskládali jednotlivé
vývojové fáze lidského života od novorozence až po starého člověka. Přiřazovali na siluetu člověka jednotlivé části lidského těla.
Metodou brainstorming si shrnuli informace týkající se puberty.
Formou hry si ve dvojicích a trojicích zopakovali pravidla chování džentlmena a dámy. Na závěr si popovídali o rozdílech mezi
láskou a přátelstvím. Žáky téma velmi bavilo a bylo pro ně v jejich
věku velmi aktuální.
Mgr. Jitka Kolaříková

Podivínský zpravodaj
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O ZUŠce
První zmínky o vzniku pobočky hudební školy v Podivíně se datují rokem
1945, kdy vedením školy byl pověřen
pan učitel Jan Krška. Škola byla umístěna v prostorách bývalé škrobárny na
Masarykově náměstí č.p. 180 (později
prostory Místního národního výboru).
Nyní ale máme rok 2018 a s přestěhováním do nových prostor Spolkového
domu v Podivíně, pod vedením nového vedoucího pobočky p. Richarda Lekavého, nabízí Základní umělecká škola
svým posluchačům nové možnosti výuky na hudební nástroje, zpěvu či projevení talentu v “dramaťáku”. Aktuálně
naši ZUŠku navštěvuje 72 posluchačů
pod vedením pedagogického sboru ve
složení Richard Lekavý, Martin Konečný,
Vít Němeček, Anna Ondrišíková, Kateřina Salajková a Darina Heráková jako vedoucí dramatického oboru.
Richard Lekavý – vyučuje hru na
zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, flétnu a klavír, Martin Konečný pak zobco-

vou flétnu, trubku, tenor a keyboard,
Vít Němeček zdokonaluje znalosti dětí
při hudební nauce a PHV (přípravné
hudební výchově), hře na zobcovou
flétnu, trubku a lesní roh, Anna Ondrišíková vyučuje hru na klavír a keyboard.
Kolektiv učitelů nově doplnila Kateřina
Salajková, která posluchačům nabízí výuku na housle.
Pod záštitou města Podivína vznikl
v roce 2017 dětský pěvecký sbor KADÚBEK pod vedením Richarda Lekavého,
který navštěvuje 20 malých zpěváčků,
ŽESŤOVÝ KVINTET talentovaných mladých “dechařů” pod vedením Martina
Konečného a FLÉTNOVÝ SOUBOR pod
vedením Víta Němečka. Mladí umělci se
tak podílí svými vystoupeními na zpestření společenských akcí nejen v Podivíně.
Každoročně se počet žáků ZUŠ rozrůstá o nové členy z dětských řad. I
tento rok tomu nebude jinak. Na nové
zájemce o hudební vzdělání se budeme

těšit na talentových zkouškách, které se
uskuteční v měsíci květnu v prostorách
Spolkového domu.
Mladí umělci pak pro Vás, posluchače, každý rok připravují několik hudebních vystoupení, kterými potěší nejedno srdíčko, a svými výkony pohladí
nejen duši, ale i sluchové buňky každého z Vás. Aktuální dění na naší základní umělecké škole můžete sledovat na
podivin.zusbreclav.cz, facebookových
stránkách či vývěsce před Spolkovým
domem. Na setkání s Vámi se budeme
těšit na našich připravovaných koncertech a hudebních vystoupeních v prostorách Spolkového domu.
21. března přivítáme jaro Jarní besídkou, 9. května potěšíme nejen maminky posluchačů vystoupením ke Dni
matek. 24. května se i naše škola připojí
k celostátní akci ZUŠ OPEN a školní rok
2017/2018 ukončíme 20. června závěrečnou besídkou.
Konečná Martina, Lekavý Richard

Literárně dramatický obor základní umělecké školy
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V sobotu 24. února se někteří žáci LDO ZUŠ Břeclav zúčastnili krajského kola soutěže monologů a dialogů Kandrdásek 2018
v Brně. Z celkem osmi výstupů bylo sedm oceněno odbornou
porotou v čele s Janem Korábem z Divadelního spolku bratří
Mrštíků Boleradice.
Z podivínských žáků byla nejúspěšnější Ema Zimmermannová, která spolu se svým břeclavským spolužákem Markem
Štefkou získala 1. místo ve 4. kategorii dialogů za dramatizaci
povídky Ivana Vyskočila Studnice Jakubova. Jejich výstup byl
oceněn jako nejlepší z celé soutěže a suverénně postoupil do
kola celostátního.

číslo 1
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Jana Fišarová se ve 3. kategorii monologů umístila na 3.
místě. Její postava Jany z povídky Sestra Jiřího Suchého zaujala
porotu velmi dobrou výslovností, výrazem i gesty.
Monolog Markýzy Silvie ze hry Petera Zvona Tanec nad pláčem, který zahrála Lucie Pacalová, byl v 2. kategorii oceněn
čestným uznáním hlavně za výbornou mimiku a celkový prožitek postavy.
Pipi dlouhá punčocha z knihy Astrid Lindgrenové v podání
Veroniky Mildnerové ve 3. kategorii byla pochválena za pohyb,
práci s rekvizitou a celkovým zpracováním textu.
Mgr., MgA. Darina Heráková, tř. uč.

12. YMCA-SKAUTský oddíl
Táborový oheň Podivín
Děkuji Vám i Tobě, že jste otevřeli dveře koledníkům, kteří 6. ledna také svým
dílem přispěli v Tříkrálové sbírce 2018.
Skautů a skautek máme v oddíle požehnaně a zásadu dělat dobré skutky v nich
živíme, nebyla proto potíž s vytvořením
potřebného počtu skupinek koledníků.
Ba co víc, příští rok budeme muset jejich
počet omezit, nebo včas ušít další pláště
a hábity!
Sbírka probíhá v celé České republice, její koordinace je svěřena oblastním
charitám (v našem regionu OCH Břeclav)

Podivínský zpravodaj
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a převážná část darů bývá využita pro
projekty z našeho okolí – pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí. Na-
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vštívíte-li webovou adresu www.brec- ničky. Stejný, ne-li větší dík směřuji kolednílav.charita.cz, dozvíte se to podrobněji. kům a vedoucím skupinek. Výtěžek v PodiJeště jednou Vám všem děkuji. Děkuji, víně: 85 809 Kč.
že jste vlídně přijali tři krále a potěšili je v
Radim Holub, 12. YMCA SKAUTský oddíl
jejich úkolu úsměvem a darem do pokladTáborový oheň Podivín

ÚNOROVÁ ODDÍLOVKA
I když to tak za okny moc nevypadá, pomalu se blíží jaro
a spolu s ním i více či méně oblíbený jarní úklid, který se určitě neobejde bez vyhazování nejrůznějšího odpadu. Protože
skautské heslo zní Buď připraven, učili jsme se během letošní
první oddílovky třídit odpad.
Přestože se na první pohled může zdát, že se jedná o téma
ne příliš zábavné, my jsme si program pořádně užili. Nejprve
jsme se rozdělili do skupinek a šli do lesa hledat věci, které tam
rozhodně nepatří – krabice mléka, sáček gumových medvídků,
banán, plechovka s limonádou, termix… Všechny skupiny měly
oči dokořán a našly všechny ukryté předměty. Za odměnu je
mohly v klubovně zkonzumovat u horkého čaje, který pomohl zahřát i ty největší zmrzlíky. Během pojídání a popíjení jsme
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zhlédli několik videí, která nás nabádala k tomu, abychom třídili
odpad, protože to má smysl. Jak jsme se posléze dozvěděli, videa byla také inspirací k naší další aktivitě, neboť dalším úkolem, který jsme měli splnit, bylo vymyslet podobnou originální
scénku. I tento úkol jsme zvládli na jedničku a všechna naše minipředstavení by si zasloužila být zfilmována. A zajímá Vás, čím
jsme oddílovku zakončili? No přeci zkouškou toho, co jsme se
naučili. Jednotlivé skupinky si posbíraly obaly z pochutin, které
si našly v lese, a správně je vyhodily do speciálních košů.
Nezbývá než se rozloučit. A čím jiným než výzvou, kterou
jsme na oddílovce slyšeli a vyřkli snad stokrát. Tak tedy:
Třiďte odpad. Má to smysl!
za 12. YMCA SKAUTský oddíl Táborový oheň Podivín Neši.
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Krojový ples 2018
Každoročně pořádaný krojový ples, který se letos uskutečnil 17. 2. 2018, opět nezklamal. Vysokou laťku tomu nasadila
známá dechová hudba Túfaranka, cimbálová muzika OliNa
a samozřejmě všichni krojovaní. Těšit jste se mohli na předtančení moravské besedy, kterou tancovalo dohromady 9 koleček. Přespolní krojovaní si přijeli zatančit besedu z Rakvic,
Kostic, Tvrdonic, Ladné, Staré Břeclavi a Mutěnic. To ale rozhodně nebyli všichni krojovaní, kteří se přijeli pobavit za námi

do Podivína. Bohatá tombola vykouzlila nejednomu úsměv
na tváři, stejně jako milá hudba. Po půlnoci byla vyhlašována
velká tombola, která sklidila nemalý úspěch a také pobavila.
Poté následovalo sólo letošních stárků a stárek. Celý večer byl
krásně protančený, prozpívaný a dobré víno teklo proudem.
Troufám si tvrdit za celou chasu, že letošní ples byl více než
vydařený.
A. Průdková

Pochovávání Basy 2018
I letos jsme se spolu se smutečními hosty krátce před začátkem postní doby rozloučili s naší Podivínskou Basičkou.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se zapojili jakýmkoliv způsobem do příprav obřadu, sponzorovali
krásnými dary a posledního rozloučení se účastnili.
Odpočívej v pokoji, Basičko naše.
Za farní společenství Jan Harnušek

Z ČINNOSTI VESELÉHO KROKODÝLA
Každé pondělí a čtvrtek se děti do tří
let a jejich maminky scházejí ve Spolkovém domě. Kromě básniček, písniček a
her jsme zapojili i výtvarné tvoření. Děti
například tiskají barvy přímo ručičkama
a mají velkou radost ze své práce. Vznikali tak krásní papoušci nebo čarodějnice.
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Nově jsou v naší výbavě pěnové kostky na
sezení a hry typu Zlatá brána a pro větší
komfort maminek i dětí byl pořízen sedací pytel, který je velmi pohodlný. Děti to
zde velmi baví, dokonce si vytvořily svou
„tradici“ na ukončení každého Krokodýlka
– běh tam a zpět přes celou místnost. Přes

zimu začínáme vždy v 9:30. Budeme se těšit na další setkávání. Pro více informací nás
můžete sledovat na facebooku na stránce
Veselý krokodýl.
Vojta a Terezka Pálkovi
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Domácí traktory klub Podivín
(Příspěvek nebyl z důvodu nedostatku místa otištěn v Podivínském zpravodaji v prosinci 2018)
Nejdůležitější akcí spolku je každoroční pořádání traktoriády Podivínský mazec. V roce 2017 úspěšně proběhl již 6.
ročník. Nás pořadatele může těšit fakt, že pořádáme jedinou
akci tohoto druhu na okrese Břeclav.
Pro ty, kteří stále nevědí, co obnáší tato akce, vysvětlujeme, že je to sraz a závody podomácky vyrobených traktorů,
okořeněné účastí historických, či super moderních traktorů
poslední generace.
Tím ale naše činnost nekončí. Jako správní nadšenci a fandové těchto velmi oblíbených akcí jsme podpořili jiné traktoriády a vrátili účast z naší akce.

Navštívili jsme traktoriády Nová Ves (Brno venkov) a Modlíkov (Havlíčkův Brod). S traktorem jsme bodovali v Josefově
(Hodonín) – 2. místo, Herálec (Ždár nad Sázavou) - 1. místo
tahání břemene v přepočtu váha stroje – výkon a 3. místo jízda
zručnosti, Lužice (Hodonín) – 1. místo , Jankovice u Holešova –
řidič nedojel do cíle.
Naším hlavním cílem ale je postupně měnit program, zábavu pro děti (atrakce) a soutěžní disciplíny měnit tak, aby pořádaná akce byla stále přitažlivá jak pro soutěžící, tak pro diváky.
Traktoriádu Podivínský mazec nepořádáme jen pro nás,
ale pro všechny naše spoluobčany. Nadále děkujeme všem za
účast a přízeň a sponzorům za podporu.
Svačina Rostislav,
předseda klubu DT Podivín

Chvála rybářství
Staň se rybářem!
To nelze poručit. Rybářem se člověk nestává! Dlouho člověka trápí nevyřknutelná
úzkost prázdnoty. Až jednoho dne cosi tě
posedne. Dávná a marná hledání jsou vykoupena. Staneš se rybářem? Ne. Toto konstatování je něčím zcela mizerným v poměru k onomu velkolepému omilostnění, jež
člověku připravila holá definice životní.
Celé měsíce chodils kolem výkladních
skříní s rybářským nádobíčkem, poslouchal
nahodilé řeči starých rybářů.
Až jednoho dne nesměle vchází mladý
muž do rybářského obchodu a nesměle se
ptá po lepeném prutu. Celá záplava prutů leží před tebou. Obchodník sesazuje,
rozkládá, vychvaluje, opírá a kroutí pruty
o zem, ševelí sladkými slovy a zakřiknutý
adept rybářství vzchopí se jen k sotva slyšitelné otázce o ceně a kvalitě nabízeného
zboží. A zase vodopád slov a důkazů, až
konečně třímáš v ruce složený prut. A týmž
postupem dostane se ti do ruky naviják,
šňůra a háčky. Platíš a srdce se tetelí, protože vlastně nevíš, co s tím vším…
Rybáři jsou lidé tiší a proto ani ty nereptáš, ač vlastně máš k rybářovi ještě hodně daleko. Konečně dostaneš se i k vodě,
a protože nejsi tak zcela tupec, stane se z
tebe za jednu sezonu obstojný rybář, od
něhož ke skutečnému sportovci vede už
jen pěšinka.
Počasí zajímá tě stále víc a neúprosně
sleduješ denně všecky povětrnostní zprávy.
„Všichni rybáři jsou blázni…“ říká ti jednoho dne a jako náplast dodává: „Jenže ti
ostatní jsou také blázni…“
„Rozdíl je pouze v tom, že tam ti o tom
vědí, kdežto tito ne…“ ozývá se odkudsi…
Podivínský zpravodaj

Dávno jsi členem rybářského klubu a
dávno nevíš nic o denních strastech a hluku
kolem sebe a starý děravý splav vábí a poutá tvůj zněžnělý zrak než kterákoliv městská podívaná. Oči tvoje zálibně ulpívají na
starých nachýlených olších, rozumíš si s
děravými vrbami, laskáš se s hebkou travou
vysokých luk, přátelíš se s hrozivými bouřkami, které tě za parných dnů přepadávají
daleko od domova. Touláš se kolem vod a
k vodám…
Znáš křivky letu divokých ptáků, potkáváš se s užovkou, ondatrou a vydrou. Míjíš
je jako dobrý kamarád… Vzrušují tě tato
zvířátka, ale nevyrušují z celé té krásy, jejíž
jsi částečkou, nepatrnou a svobodnou!
To vše by tě také potkávalo a míjelo,
kdybys nebyl rybářem? Sny o kráse by tě

také kolébaly za daleké dlouhé jízdy vlakem, kdybys byl pouhým obchodníkem,
úředníkem nebo dělníkem?
To snad ne, holoubci. Rybářství není
pouhá masařina a puntičkářství. Rybářství
není pouhý sport a náruživost. Není to jen
setrvačnost a touha po uzdravení nervů.
Chvála rybářství, to je dík za krásu a vykoupení, za naplnění a blaženost, kterou
získáváte jen tak mimoděk, ale zato plnýma rukama z celého bohatství přírody, jež
vás nejen přijala, ale obdařila vším, co jste
marně hledali kdesi mimo ni v bolestném a
neurvalém životě dřívějších dnů.
Výtažek z článku „Rybářské listky“ ročník
1937, březen, č.3
Helena Macánová
kronikářka Spolku rybářského
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Příští Podivínský zpravodaj vyjde 29. června.
Počítáte-li s tím, že budete chtít otisknout Váš příspěvek v červnovém čísle, poznačte si, prosím, do Vašich kalendářů či diářů termín uzávěrky – 4. června.
Pravidelně se stává, že některé příspěvky chodí po termínu uzávěrky a je potom problém zařadit je do již připravovaného grafického návrhu rozvržení textů a fotografií, který zasíláme do tiskárny.
Děkujeme.
redakční rada

Koupím zahradu za benzinkou. Tel.: 724125701

PODIVÍNSKÝ ZPRAVODAJ • Vydává MĚSTO PODIVÍN • Sestavuje redakční rada, zodp. redaktor Mgr. Pavla Schallenbergerová • Adresa redakce:
Městský úřad Podivín, PSČ 691 45, Masarykovo nám. č. 180/20 • www.podivin.cz • e-mail: zpravodaj@podivin.cz • Registrační číslo: MK ČR E 11611
• Příspěvky jednotlivých autorů jsou v původním znění • Počet výtisků 1 150 ks • NEPRODEJNÉ - ZDARMA • Sazba a tisk: Tiskárna Brázda, Hodonín

