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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. IV ze dne 25.4. 2019
1. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
č. III ze dne 28.02. 2019.
2. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtových opatření č. 2/2019
a č. 3/2019 k rozpočtu města na rok
2019 a tato rozpočtová opatření vzalo na vědomí bez výhrad.
3. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu plnění rozpočtu k 31.03.2019
a toto vzalo na vědomí bez výhrad.
4. Zastupitelstvo města stanovilo měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi města Stanislavu Machovskému ve výši 22.000 Kč. Odměna bude
vyplácena od 01.05. 2019.
5. Zastupitelstvo města schvaluje místostarostovi města panu Machovskému mimořádnou odměnu ve výši
59 092,- Kč za dokončení významného úkolu obce - rekonstrukce „staré
radnice“ . Odměna bude poskytnuta
ve mzdách za měsíc duben.
6. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 75.000 Kč pro
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný
spolek Podivín, se sídlem Pod Branou 928/15, 691 45 Podivín, IČ: 005
46 968, zastoupené Petrem Švecem,
předsedou pobočného spolku. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Podivín č. 14/2019
s organizací Moravský rybářský svaz,
z.s. pobočný spolek Podivín, se sídlem Pod Branou 928/15, 691 45 Podivín, IČ: 005 46 968, zastoupené Petrem Švecem, předsedou pobočného
spolku ve věci poskytnutí finanční
neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína za účelem úhrady nákladů na činnost rybářského kroužku
mládeže, sportovní činnost a údržbu
a provoz příjemce. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
7. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč
pro Jana Viskota, bytem: ……. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Podivín č. 15/2019
s Janem Viskotem, bytem: ……, ve
věci poskytnutí finanční neinvestiční
dotace z rozpočtu města Podivína za
účelem úhrady nákladů spojených
s tréninkovými lety a účastí na závo-
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dech v bezmotorovém létání v roce
2019. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.
8. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč
pro Římskokatolickou farnost Podivín, se sídlem Komenského 193/3,
691 45 Podivín, IČ: 645 20 943, zastoupenou Mgr. Slavomírem Bedřichem, farářem. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 16/2019 s Římskokatolickou farností Podivín, se sídlem
Komenského 193/3, 691 45 Podivín,
IČ: 64520943, zastoupenou Mgr. Slavomírem Bedřichem, farářem ve věci
poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína za
účelem úhrady nákladů na generální
opravu varhan v kostele Svatého Petra a Pavla v Podivíně.
9. Zastupitelstvo města revokovalo usnesení č. III-54-19 ze dne
28.02.2019. Zastupitelstvo města
schválilo koupi nemovité věci pozemku p.č. 2523/9 – ovocný sad
o výměře 369 m2 v k.ú. Podivín od
prodávajícího PhDr. Mgr. Bedřicha Jeteliny Th.D, bytem …… za celkovou
kupní cenu ve výši 1,- Kč. Zastupitelstvo města Podivína schválilo kupní
smlouvu. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením kupní
smlouvy.
10. Zastupitelstvo města schválilo koupi
nemovité věci pozemku p.č. 2521/2
– ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 211 m2 v k.ú. Podivín od
prodávajícího Židovské obce Brno, se
sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602
00 Brno – Černá Pole za celkovou
kupní cenu ve výši 27.932 Kč. Zastupitelstvo města Podivína schválilo
kupní smlouvu.
11. Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o prodej pozemku p.č.
2838/2 – zahrada o výměře 214 m2
v k.ú. Podivín od Římskokatolické
farnosti Podivín, Komenského 193/3,
691 45 Podivín.
12. Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na prodej pozemku p.č.
1222/5 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 35 m2, který byl vyčleněn
geometrickým plánem č. 1934299/2017 z původního pozemku p.č.
1222/1 v k.ú. Podivín s panem Micha-

lem Bartošíkem, …... Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
13. Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemků p.č.
2318/5 – zastavěná plocha o výměře 33 m2 a p.č. 2318/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
129 m2 vše k.ú. Podivín, oddělené
geometrickým plánem z původního
pozemku p.č. 2318/1, prodejní cena
847 Kč/m2 vč. DPH, žadatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem
nemovité věci do jeho vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány do
31.5. 2019 do 12:00 hodin.
14. Zastupitelstvo města zamítlo zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p.č. 856/1 – ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Podivín.
15. Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemků p.č.
937/5 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 100 m2, p.č. 981/4 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 18 m2
a p.č. 1052/4 – ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 92 m2 vše k.ú. Podivín, oddělené geometrickým plánem
z původních pozemků p.č. 937/1, 981
a 1052/1 vše v k.ú. Podivín, prodejní
cena 500 Kč/m2 vč. DPH, žadatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do jeho vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány
do 31.5. 2019 do 12:00 hodin.
16. Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č.
1052/6 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 44 m2 vše k.ú. Podivín, oddělené geometrickým plánem z původního pozemku p.č. 1052/1 v k.ú.
Podivín, prodejní cena 500 Kč/m2 vč.
DPH, žadatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovité věci
do jeho vlastnictví. Písemné žádosti
budou přijímány do 31.5. 2019 do
12:00 hodin.
17. Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č.
979 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 112 m2 vše k.ú. Podivín, prodejní cena 300 Kč/m2, žadatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem
nemovité věci do jeho vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány do
31.5. 2019 do 12:00 hodin.
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Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. května 2019
Voličů celkem
Vydaných a odevzdaných obálek
Platných hlasů

2 395
590 = 24,63 %
580 = 98,31 %

Počet volebních stran
Počet volených stran

39
27

Strany dle počtu hlasů
ANO 2011
Občanská demokratická strana
Koalice STAN, TOP 09
Česká pirátská strana
Svob.a př.dem.-T. Okamura (SPD)
Komunistická str. Čech a Moravy
Křesť.demokra.unie- Čs. str. lidová
Česká str. sociálně demokratická
Strana nezávislosti ČR
Moravané

137
94
64
58
49
48
37
21
10
9

HLAS
Koalice Svobodní, RČ
ANO, vytrolíme europarlament
Demokratická strana zelených
SPR-Republ. str. Čsl. M. Sládka
Evropa společně
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Koalice Rozumní, ND
NE-VOLIM.CZ
Vědci pro Českou republika
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
Koalice Soukromníci,NEZ
Koalice ČSNS, Patrioti ČR
Moravské zemské hnutí
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID.
Alternativa pro Česk.rep.2017

8
6
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1

Parkoviště s parkovacím kotoučem
„Parkoviště s parkovacím kotoučem“
(č. IP 13b) – právě s touto dopravní značkou se řidiči nově setkají v Podivíně na
ulicích Zborovská (parkoviště u lékárny)
a Horní Valy (parkoviště u pošty). Instalaci dopravního značení navrhli členové
zastupitelstva na základě podnětů od
spoluobčanů. Na takto označených místech musí řidič při začátku stání umístit viditelně ve vozidle kotouč a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou
nesmí až do odjezdu měnit, přičemž

nesmí překročit dobu stání, která je vyznačena na dodatkové tabulce (max.
30 min.). Uvedená povinnost platí v období od pondělí do pátku v době od
7 do 17 hodin, což je na dodatkové tabulce pod značkou rovněž uvedeno.
Mimo tuto dobu je parkování neomezené. V souvislosti s uvedenou změnou doporučujeme mít ve vozidle tzv.
parkovací kotouč (parkovací hodiny).
Jedná se o plastovou nebo papírovou
pomůcku, na které se velmi jednoduše

vyznačí doba příjezdu. Provizorně postačí zanechat ve vozidle viditelně odložený papír s ručně napsaným časem
(například: „PŘÍJEZD 11:15 HOD.“). V případě nerespektování dopravní značky
se řidič dopouští přestupku a lze mu
v příkazním řízení uložit pokutu až dva
tisíce korun. Věříme, že tato změna přispěje k efektivnějšímu využívání uvedených parkovacích ploch.
Ladislav Hemza,
člen rady města

Nová komunální technika pro Podivín
V červnu jsme za jeden milion korun
pořídili nové komunální stroje. Techniku budou používat členové technických
služeb při své práci, která by se díky
tomu měla stát více efektivní. Novým
členem technických služeb se stal pan
Petr Spěváček, který bude odpovědný
za provoz této techniky. Nový traktor
také vyzkoušeli předškoláci z naší mateřské školy, kteří v rámci výuky navštívili v pátek 7. června městský úřad. Výrobcem malotraktoru, sklápěcího vleku,
mulčovače a cisterny pro zalévání stromů je prostějovská firma Šálek, s.r.o.
Traktor je vybaven nejrůznějšími závěsy
tak, abychom v budoucnu mohli zakoupit další pracovní nářadí.
Martin Důbrava,
starosta
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O Staré radnici naposled
29. 6. 2019 v 10.00 hodin se otevře brána Staré radnice. Upoutávka na slavnostní otevření je na jiném místě Podivínského zpravodaje. Na jiném místě je také poděkování těm, které se nejvíce „zasloužily“ o to, aby budova vypadala tak, jak dnes
vypadá.
Rád bych ale poděkoval těm ostatním, „méně významným“, kteří se podíleli na
znovuobnově budovy, jež v posledních letech město spíš hyzdila, než okrašlovala.
Začnu projekční kanceláří a budu postupovat nikoliv podle důležitosti, ale podle
toho, je mně byly firmy, řemeslníci, restaurátoři a další nadiktováni.
Projekt zpracoval OK ATELIER Břeclav, autorský dozor zajišťoval Ing. Klusáček, věci
architektonické řešil Ing. arch. Vrána z této projekční kanceláře. Dodavatelem stavby
byla firma FKB BŘECLAV, vždy a všude přítomným byl vedoucí stavby Ing. Klimovič.
Dodavateli jednotlivých řemesel v rámci fy FKB jako generálního dodavatele byli:
- elektro
FIA ELEKTROSLUŽBY HUSTOPEČE p. Očenášek
- vodotopo
TOVOX BŘECLAV
p. Trávníček
- okna, dveře, vrata
TRUHLÁŘSTVÍ PRUŠÁNKY
p. Novák
- štukatérské práce
MORAVSKÁ NOVÁ VES
p. Vykoukal
- nátěr fasády
RAKVICE
p. Navrátil
- kovářské a zámečnické práce
ZAJEČÍ
p. Urbánek
- výtahy
VÝTAHY OSTRAVA
- klimatizace
CLIMAT AIR BŘECLAV
p. Jaborník
- pokryvačské a klempířské práce TESAŘSTVÍ
p. Görner
- restaurování schodů
NEJDEK
p. Pavúček
- restauratorské malby
BRNO
p. Kučera
- podlahy
VOHA BŘECLAV
- dodávky svítidel
ŠTOLL LADNÁ
p. Štollová
- sádrokartony
BŘECLAV
p. Wallisch
- odvádění tepla a kouře
ANDERS-ELEKTRO BRNO
p. Anders
- dveře v podkroví
DVEŘE LÉTAL ZAJEČÍ
p. Létal
Poděkování patří stavebnímu dozoru, který po celou dobu stavby (a v posledním
půlroce bez nároku na odměnu) prováděl Ing. Radim Holub. A byl-li Ing. Klimovič
vždy a všude, Radim tam byl dvakrát.
Velký dík posílám paní Daniele Kachlíkové, podivínské rodačce a mecenášce, která však už bohužel není mezi námi.
Uznání a poděkování patří zastupitelům volebního období 2014 – 2018 a stejně
tak zastupitelům volebního období 2018 – 2022. Těm prvním za to, že byli rozpočtově uvážliví a že částka, kterou naspořili, dovolila městu stavbu zahájit a následně pak
investovat bez úvěru. Těm dnešním za to, že rekonstrukci vzali do jednoho za svou
a že radnici dnes mohou slavnostně otevřít.
Slávek Machovský

Obviněný a možná i trestně stíhaný
Tak mám nakročeno. Ptáte se na co?
Odpovídám, že minimálně na premiéra. Jak níže z článku vyzní, spolupracoval jsem, pozemky jiného vlastníka
bez nájemní smlouvy dodnes využívám
a s dotacemi mám taky zkušenosti.
A vzhledem k tomu, že jsem prý cynický, posměvačný a povýšenecký, byla by
tu i vyšší meta. Občas vrávorám, odpito
mám už také dost, tak čeho se bát. Jen
ještě trochu nenávisti.
Co že mně dodává takové sebevědomí?
Podivínský zpravodaj

Posuďte sami:
I. Obviněný je vinen, že se dopustil
přestupku proti zákonu o státní památkové péči podle § 35 odst. 1 písm. e)
zákona o státní památkové péči, tím, že
jako vlastník kulturní památky prováděl
v období od února 2018 do listopadu
2018, obnovu kulturní památky, objektu
radnice čp. 192, evidované v Ústředním
seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 21059/7-1648 …
II. Správní orgán /Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí,
5
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oddělení vodního hospodářství, ovzduší
a památkové péče/ za tento přestupek
obviněnému ukládá pokutu ve
výši 30.000 Kč, slovy třicet tisíc
korun českých.
A pak následuje pět stran
hustě psaného textu s výčtem
provinění, které k tomuto verdiktu a pokutě vedly. Mimo jiné
se zde také uvádí:
Přitěžující okolností je pasivní postoj obviněného k průběhu činnosti a konání zhotovitele
díla. Orgán památkové péče má
za to, že obviněný si musel být
vědom povinnosti postupovat
v souladu s podmínkami závazného stanoviska, neboť obnova
kulturní památky radnice není
jedinou kulturní památkou, jejíž
obnovy se jako zástupce vlastníka účastnil.
Ano, zde to máte černé na
bílém! I přes poněkud kostrbaté vyjádření orgánů se ukazuje,
kdože je tím pravým viníkem.
Nikoliv město jako vlastník památky, ale zástupce vlastníka!
A to je kdo? No přeci tehdejší
starosta Machovský!!! Být to

číslo 2

v letech padesátých, už visím.
Jako polehčující okolnost vzal orgán

červen 2019

památkové péče v úvahu, že v průběhu
provádění prací obviněný s orgánem
památkové péče a zástupkyní
Národního památkového ústavu v Brně spolupracoval, zejména při nových odhaleních
původních funkčních prvků
a jejich následné obnově přispívající ke zvýšení kulturní
hodnoty památky.
Tady by se snad i prokurátor
Urválek ustrnul a snížil by trest
smrti na doživotí. Spolupráce
starosty a nová odhalení tak zajistila snížení pokuty z možných
dvou milionů na oněch třicet
tisíc. Správně tedy třicet jedna
tisíc, protože i náklady řízení se
musí uhradit.
Rád bych touto cestou poděkoval orgánům činným ve
správním řízení za to, že byly
tak laskavé a vstřícné a že nevyužily možnosti hraničního postihu. Děkuji také za to, že mně
poskytly příležitost přemýšlet
o věcech, o kterých by mně ani
ve snu přemýšlet nenapadlo.
Slávek Machovský
tehdejší starosta

Získaná dotace na výsadbu stromů v okolí města
V minulých číslech našeho zpravodaje jsem Vás informoval o připravovaném projektu revitalizace zeleně v okolí
města, který bude spočívat v pokácení
nezdravých stromů a výsadbě nových
stromů a keřů. V závěru loňského roku
jsme podali žádost o dotaci z evrop-

ských fondů a v červnu jsme obdrželi
rozhodnutí o schválení dotace ve výši
2.465.506,- Kč. Nyní s poradenskou firmou Alnio s.r.o. pracujeme na přípravě
výběrového řízení na zhotovitele tohoto díla, který by se dle našich plánů měl
pustit do práce již letos na podzim. Závě-

rem již nyní prosím některé nenechavce,
aby pořezané stromy nechali na místě,
neboť to vyžadují podmínky získané dotace, protože i suché a ležící stromy mají
velký význam pro podporu biodiverzity
a přežití ohrožených živočišných druhů.
Martin Důbrava, starosta

mi je lze spojit dohromady. Zájemci si
mohou tašky zdarma vyzvednout na
Městském úřadě Podivín, na podatelně,
a to po předložení občanského průkazu. Kontaktní osobou pro odběr tašek je
Martina Opluštilová (Blanka Hemzová),
tel.: 519344203.
Vydávat se bude vždy jedna sada
tašek pro domácnost (tzn. v rodinném
domě jedna sada na číslo popisné,
v obytném domě jedna sada na byt).
Tyto tašky Vám budou vydány pouze

v případě, že máte trvalé bydliště v Podivíně, a nemáte dluh na poplatku za
komunální odpad.
V současné době je k dispozici už jen
360 kusů malých sad, proto neváhejte
a vyzvedněte si je co nejdříve.
Věříme, že barevné tašky ulehčí
a zpříjemní třídění všem, kteří tak již činí
a doufáme, že k této činnosti přivedou
také ty, kteří se třídění odpadů doposud
vyhýbali.
Třiďte odpad, má to smysl!

Tašky na tříděný odpad
Město Podivín, ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM, a.s. podporuje své občany v třídění odpadů v domácnostech.
Pro občany města jsme pořídili sady
tří barevných tašek na třídění papíru,
plastů a skla, které velmi usnadní a zpříjemní jejich třídění.
Jednotlivé tašky (ve větší a menší
velikosti) jsou opatřeny uchy pro pohodlný přenos vytříděných odpadů
do kontejnerů a suchými zipy, který6
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Kronika - ROK 1918 – pokračování
Válečné události 1914-1918 zapsal
jsem na podkladě vlastních postřehů ze
zpráv časopiseckých, záznamů v úřadě
a z osobního sledování uveřejňovaných
dějů. Bylť jsem jako obecní zaměstnanec
od plnění vojenské služby po dobu války
zproštěn, a proto účasten při všech pracích
mobilisačních, zásobovacích a rekvisičních
a konečně i demobilisačních, takže jsem
měl možnost zachytiti vše, co po dobu války v Podivíně se dělo.
Jedině časový postup jednotlivých dějů na bitevních frontách čerpal
jsem z díla profes. Žipka „Válka národů“
a z uschovaných novinových výstřižků.
(Michal Pospíšil, měst. Tajemník a kronikář – pozn.redakce)
V závěru roku 1918 nutno zaznamenati ještě i chování našich Židů za války.
Židé v Podivíně – ovšem i jinde – byli
po dobu války vesměs nadšenými rakouskými patrioty a krajně zaujati proti
osvobozenským snahám národa Českého. Státním převratem byli tudíž hodně
zklamáni ve svém očekávání, a proto se
obávali bouří protižidovských. Aby tedy
ukázali veřejnosti, že se stavem, jaký po
převratu nastal, se smířili a odvrátili následky za jejich okazalé německé cítění,
svolali dne 30. října 1918 schůzi a v této
schválili provolání, které v písemném podání předložili městskému zastupitelstvu
v Podivíně v tomto znění:
Našim spoluobyvatelům!
Ve schůzi konané dne 30.t.m. židovským obyvatelstvem města Podivína
provolán všemu českému obyvatelstvu
v novém Československém státě pozdrav
a hold.

Židovské obyvatelstvo vítá splnění
československých ideálů, a to tím více, že
bude Židům umožněna i na dále ve svornosti a ve vzájemné úctě s lidem československým žiti a zdárně se vyvíjeti k prospěchu a rozkvětu státu a obce. U vědomí
toho očekává obyvatelstvo židovského
vyznání, že svobodný, vyspělý a kulturně
nadaný národ Československý ve svém
demokratickém složení bude respektovati
a hájiti i práva a svobody obyvatelstva židovského a nedopustí, aby práva a nábož.
vyznání Židů byla obmezena. Židovské
obyvatelstvo v Podivíně ve své schůzi dále
prohlásilo, že Židům jest souzeno společně s lidem českým již od pradávna žíti, že
Židé nejsou rodem ani původem složkou
kmene německého a že jejich snahou
bude, aby se jak národnostně, tak i kulturně sblížili s lidem českým.
V očekávání splnění těchto tužeb
a v uznání práv československého lidu,
provolávají všemu obyvatelstvu města Podivína upřímné „Na zdar“.
Podivín, dne 30. října 1918
Podepsáni jsou: Markus Neumann,
Josef Hirsch, Isidor Rosenzweig, Jan Neumann, Jakub Sachs, Emanuel Neumann,
Marek Eisinger, S. Eisinger, Herimann Waschmann, Albert Kohn, Sigmund Bauer,
Sigmund Neumann.
Návrat vojínů z různých stran do
svých domovů a pohraniční nejistota,
přiměl úřady, že zřizovaly v českých městech místní vojenská velitelství za účelem
evidence a utvoření místních posádek.
I v Podivíně bylo zřízeno místní vojenské velitelství, jehož správcem byl učitel
měšť. škol nadporučík Coufal, později pak

šikovatel Ivan Procházka. Tyto vojenské
posádky tvořily Slováckou brigádu s velitelstvím v Břeclavi, obsazovaly německé
obce a konaly pohraniční stráž. Nejprve
obsazena Břeclav s Poštornou, pak Lednice a později Mikulov; obsažení těchto
obcí dálo se bez násilného zakročení.
Dne 18. prosince 1918 navrátili se i legionáři z fronty italské; byli však i na dále
ve službě podrženi a vysláni k záboru Slovenska.
Koncem tohoto roku byla vyložena
k upisování půjčka Národní Svobody,
splatná v 5ti letech. Na tuto půjčku upsala
naše obec 50.000,- Kč, protože však byla
nad očekávání vysoce přepsána, snížila
ústřední banka obecní úpis na 5.000,- Kč.
Půjčka byla upsána z vkladů jmění kmenového a úrokována 5%.
Upomínkou na tento na události tak
bohatý rok zůstane i zákon, jímž byla ustanovena 8 hod. doba pracovní v podnicích
po živnostensku provozovaných; zrušeno
dále šlechtictví, řády a titule výjma těch,
kterých bylo získáno zásluhami osvobozenskými.
I snaha obce o zřízení telefonu v Podivíně byla v tomto roce splněna, neboť oč
se obec od roku 1913 u rakouských úřadů
marně ucházela, v prvních dvou popřevratových měsících bez dalších obětí nabyla.
Telefon byl sice v Podivíně již zřízen, avšak
jen na soukromé lince, spojujíce místní
škrobárnu s městem Břeclavou. Nyní byla
však linka tato zveřejněna a pro celou obec
rozšířena. Příplatek obce na telefon činil
3900,- Kč a prvními abonenty byli: Obec,
Obč.záložna, Dr. Šlechta a statkář Jan Kohn.
(text v původním znění) -rm-

Dětství v Podivíně
Vzhledem k tomu, že žije ještě několik pamětníků nacistického diktátu a následného osvobození, pokusím se toto zaznamenat. Paní
Janulíkové, děkuji za čas, který mi věnovala, a přeji stálé zdraví.
Narodila jsem se v Břeclavi v roce
1938 jako Dagmar Bienertová. Tatínek
sloužil jako četník na četnické stanici
v Brně – Husovicích, a dojížděl tedy do
Brna. Jeho bratr Ludvík byl zubař a měl
vilu s ordinací naproti bývalé autoškoly
v Břeclavi. Druhý jeho bratr Rudolf byl
topič a strojvůdce na parní lokomotivě.
Po mnichovském záboru Břeclavi chodil
pěšky do Podivína, kde roztopil kotel lokomotivy, aby vlak mohl vyjet do Brna.
Vlak z Břeclavi do Brna nebyl vypravo-
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ván. Jeho syn byl úspěšný břeclavský
veslař. Tatínkova sestra Marie byla divadelní ochotnice a zakládala břeclavský
divadelní spolek Břetislav. Jako mnoho
dalších českých rodin jsme museli opustit po mnichovském diktátu Břeclav.
V Podivíně si rodiče pronajali dům
od slečny Toničky Procházkové vedle židovské synagogy. Přes dva domy
směrem k nádraží bydlel statkář Kohn,
o kterém matka vyprávěla, že má 500 měřic polí. Kohn měl dvě děti, dceru Fran-

tišku a syna Arnošta. Veškerý volný čas
jsem s nimi trávila na zídce židovského
hřbitova, kde jsme si hráli. Také mě vzali
s sebou do dnes již neexistující židovské synagogy. V roce 1943 rodina Kohnů
odjela transportem do Terezína a již se
nevrátili. Původní plán byl, že moji rodiče jejich děti uschovají v úkrytu, který
otec vybudoval pod uskladněnou krmnou řepou. Kohnovi se ale pro děti vrátili
s tím, že když musí odjet transportem,
tak celá rodina. Dále si pamatuji, že ro7
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dičům ukázali krabičku plnou zlatých
šperků a dostatečnou zásobu peněž.
Měli našité žluté hvězdy, které již nosili
delší dobu na oděvech podle říšského
nařízení.
Když se blížila fronta, tak jsme byli
uschováni ve výrobně tvarůžků u pana
Hubáčka, který bydlel naproti /dnes rodinný dům paní Bc. Švestkové/. Ruští vojáci prohledávali každý dům a hledali německé vojáky, proto každý nechal dům
otevřený, ale pan Hubáček vrata uzamkl,
přestože jej otec upozorňoval, aby odemkl. Rusové vrata rozsekali a koňmi vjeli
do dvora. Koně nebyli osedlaní a vojáci
byli vyholení a prostředkem hlavy měli
tzv. kštici. Byli snědí a měli šikmé oči.
Z výrobny tvarůžků vedlo okno do
zahrady. Pod tímto oknem stálo kulometní hnízdo, odkud německý voják kropil
dávkami prostor ve směru k dnešnímu silničnímu nadjezdu. Ruský voják si vzal do
zubů nůž a skočil do kulometního hnízda,
kde německého vojáka zneškodnil.
Po osvobození Podivína se v našem
domě ubytovala ruská lékařka a jeden
důstojník. Restauraci Besední dům měl
pronajatou pan Boleček, později pracoval v restauraci Koruna v Břeclavi.
Tento měl syna Milana a dceru Evu. Eva
dostala zápal mozkových blan a léčila ji
u nás ubytovaná ruská lékařka. Nakonec
na tento zápal zemřela. Když jsme byli
na pohřbu a stáli u hrobu, letěl údajně
americký bombardér, který odhazoval
zátěž a bomba vybuchla před domem
pana Ryšavého /vedle Besedního domu/
a vyvrátila strom před domem. Rodiče
nás strhli na zem a hodnou chvíli jsme
leželi na zemi.
Chvíle radosti z osvobození střídaly
také negativní zážitky. Do školky jsem
chodila k Aničce Masaříkové, která byla
znásilněna několika ruskými vojáky a na
následky zemřela. Ruští vojáci si jednou
přivezli víno z Přítluk a otec jim mlel maso
na karbenátky pro celou posádku, které
matka smažila. Hostina probíhala v domě
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pana Hubáčka a vojáci v opilosti rozstříleli Hubáčkovi broušené sklenice vystavené
v prosklených skříních. Pan Hubáček byl
Němec a jenom křičel: „Mein Gott“. Otec,
který uměl německy, jej upozorňoval,
aby nemluvil německy, nebo ho vojáci
zastřelí. Ruští vojáci v opilosti zastřelili
také svého velitele. Jejich vyšší nadřízený
je následkem toho nechal někde blízko
domu Jochmanů vykopat jámu a tam je
postřílel a naházel do této jámy. Můj otec
je potom vykopával a byli převezeni na
hřbitov do Hustopečí.
I toto se dělo, ale radost z vítězství
nám dala další motivaci do života, přesto
v mysli člověka je to nezapomenutelně
vryto. Nechci popisovat pouze špatné
chování ruských vojáků, ale toho jsem
byla svědkem nebo bezprostředně vyslechla. Jejich hrdinské činy jsem neviděla. Počet padlých, aby Podivín získal
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svobodu, hovoří za vše.
Po přechodu fronty jsem v bouřce
šla ze školky domů, promokla a dostala zápal plic. Léky nebyly a doktor nařídil, že musím pít kozí mléko, jíst vajíčka
a med. Šla jsem s maminkou k babičce
do Rakvic pro tyto potraviny a cesta byla
lemována granáty, bombami a patrony.
Za podjezdem je mostek a kanál, zde byl
roztrhán člověk v civilním oděvu a části
těla visely na keřích. Maminka mi hned
zakryla oči a rychle vedla pryč. Slečna
Procházková nám chtěla dům prodat, ale
matku to táhlo do Rakvic, kde jsme vlastnili nějaké pozemky. V roce 1960 jsem
se provdala za MVDr. Janulíka a odešla
z Rakvic do Kostic. V současné době žiji
v Břeclavi. Jako vzpomínku na Podivín
přikládám foto z prvního svatého příjímání Na přiloženém fotu jsem první zleva, v prostřední řadě.

1.řada – C. Gála, J. Gála, P. Šemora, F. Hanáček
2. řada – D. Bienertová, Pacalová, Mikulčíková, Jelínková, Švestková, Svobodová, Weisová, Nedbálková, Dobšíčková,
3. řada – Švecová, Plotnárek, O. Zimerman, Kadlec, Šindelář, Pešinová
Jiří Hollý

Krádež otavy před 112 lety
Dne 18. září 1907 poslal hospodář podivínského velkostatkáře Kohna Bernard Šumický na louku „Na Lanštorfsku“ čeledíny
Martina Škardu a Jindřicha Vydláře svážet otavu. Když jmenovaní na luku přišli, zpozorovali, že schází dvě kopky otavy. Bylo
vidět stopy osoby, která je odnesla. Vydlář šel po stopách a ve vzdálenosti 300 kroků uviděl nádeníka Karla Vrbňáka, jak na vůz
rolníka Křivánka nakládá otavu z louky Kohnovy odnesenou. Vrbňák zavezl hned tuto otavu obchodníku s dobytkem Eisingerovi
a prodal ji za 27 korun. Soud odsoudil Vrbňáka na tři týdny do těžkého žaláře, zostřeného postem týdně.
Je zajímavé porovnat, za co a v jaké výši se dnes ukládají tresty.
Zdroj : Moravská orlice 1907
Jiří Hollý
8
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Mateřská škola Podivín
Zápis do Mateřské školy Podivín
proběhl dne 13. května 2019 v odpoledních hodinách. Přihlášku podalo 40 zájemců o předškolní vzdělávání. Volných míst
bylo 26. Kapacita školy byla letos překročena o 14 děti. Ze 40 zájemců bylo přijato 26. Požádala jsem město o povolení vyjímky
a zvýšení počtu dětí na maximum, tedy z 96 na 100.
Děti ve věku 2-3 roky
V této souvislosti se chci vyjádřit k narůstajícímu zájmu ze
strany rodičů o umístění dětí mladších tří let.
Začít bych měla psychologií dítěte. Období od jednoho do
tří let věku dítěte je nazýváno obdobím batolecím. Dynamicky
se rozvíjejí psychické a motorické funkce, dítě začíná mluvit, učí
se základním hygienickým návykům. Je přirozené, spontánní,
zvídavé, bez dostatečně vyvinutého pudu sebezáchrany. Dvouleté batole je egocentrické, zaměřeno na sebe. Zlobí ho příkazy
a zákazy typu„Tam nesmíš“,„To nedělej“. Vyžaduje pohybovou volnost. Nemá žádný časový pojem ani schopnost navázat přátelství.
Velmi obtížně vnímá skupinovou dynamiku - šarvátky mezi dětmi. Potřebuje individuální přístup a „svého“ dospělého. Zpravidla
obtížně zvládá nedobrovolné odloučení od matky.
„Svět“ dvouletého a tříletého dítěte je nesmírně odlišný.
Dvouleté dítě si většinou hraje samo, vyžaduje blízkost dospělého, nedokáže verbálně vyjádřit své potřeby, řešit problémy
s ostatními. Je nesamostatné při hygieně i sebeobsluze, pohybově neobratné.
S přibližujícím se třetím rokem dítě začíná vyhledávat hru
s ostatními, většinou samo zvládá sebeobslužné činnosti, samostatně zvládá hygienické návyky, dokáže se domluvit, pomoci
druhému, závislost na dospělém je výrazně menší.
Může naše mateřská škola zajistit bezpečné a podnětné prostředí pro dvouleté dítě?
I kdyby dvouleté dítě bylo samostatné v hygieně, dokázalo se
domluvit, přizpůsobit skupině, zvládalo bez problémů odloučení od matky,….a počítat třeba do deseti , vzhledem k vysokým
počtům dětí ve třídách a bariérovosti budovy nejsou pro dvouletá batolata v naší školce vhodné podmínky. Podle vyhlášky
398/2009 Sb., je dítě do tří let „osobou s omezenou schopností
pohybu“.
Máme velmi dobře vybavenou školku, ale podmínky jsou
vhodné pro věkovou skupinu dětí od tří let. Děti mladší jsou
v naší mateřské škole umísťovány s ohledem na jejich fyzickou,
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psychickou a sociální zralost a jejich bezpečnost. Rodiče těchto
dětí jsou se situací seznámeni předem. Děkuji Městu Podivín,
za to, že nám pomáhá s personální podporou ve formě chůvy.
Projekt na financování chůvy z dotací MŠMT a EU byl ukončen
1.1.2018.
Shrnutí:
• Děti mladší tří let nemají za zákona nárok na umístění v mateřské škole
• Neustále narůstá zájem rodičů o umístění dětí mladších tří let
• Trend počtu dětí v Podivíně je mírně vzrůstající
• Umísťování dětí mladších tří let sice není nárokové, ale …
• Pokud město bude mít finanční prostředky a rozhodne se postavit pro malé děti třídu s vyhovujícími podmínkami, bude
potřeba zajistit pozemek, stavební řešení, poradu s právníkem, jednání s krajským úřadem, legislativně zaštítit otevření
nové třídy ( specifická třída pro malé děti není zatím příliš obvyklá )
• Můj osobní názor: velmi reálně bych tuto možnost zvažovala,
i když jsem přesvědčená o tom, že batoleti je nejlíp u mámy
Seznam dovedností a návyků, které by dítě mělo mít před
nástupem do mateřské školy naleznete na webu: www.mspodivin@seznam.cz
Připravte včas své dítě na pobyt v předškolním zařízení.
Konec školního roku, prázdniny
Děkuji za kvalitní práci všem zaměstnancům mateřské školy.
Děkuji Městu Podivín, rodičům, našim sponzorům a všem, kteří
pomáhají vytvářet dětem co nejlepší podmínky pro jejich rozvoj.
Krásné léto …
Lenka Studená, ředitelka MŠ
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Základní škola Podivín
Co nového po materiálně-technické stránce
1) interaktivní tabule do dvou učeben
2) vymalování tříd
Vedle náročných úkolů ve výchovně-vzdělávacím procesu
se zaměstnanci školy zapojili do dalších akcí, kterých se nejen
zúčastnili, ale mnohé z nich sami pořádali (např. Školní akademie, Projekt EU – „Profesní rozvoj pedagogů ZŠ Podivín“,
Ovoce a mléko do škol), dále vědomostní a sportovní akce –
přehled bude zveřejněn ve Výroční zprávě ZŠ Podivín za školní
rok 2018/2019). Tím jsme jistě přispěli k dobrému jménu školy
a reprezentaci našeho města.
Co nás čeká …
Do první třídy pravděpodobně nastoupí 26 prvňáčků. Jistě
se těší na nové kamarády, kamarádky a paní učitelku.

V 7. ročníku budeme vyučovat vedle povinného cizího jazyka (anglický jazyk) i povinně volitelný druhý cizí jazyk - německý a pravděpodobně ruský jazyk (záleží na organizaci školního roku 2019/2020)
Velké díky
Závěrem chci poděkovat všem pedagogickým pracovníkům naší školy za náročnou práci, kterou vykonávají při vzdělávání dětí. Díky všem provozním zaměstnancům za skvělou
práci při zajištění bezproblémového chodu školy.
Díky také patří těm, kteří přímo nebo nepřímo podporují
a pomáhají ZŠ Podivín.
Přeji Vám všem příjemnou dovolenou.
Mgr. M. Cagášek, ředitel ZŠ

Sběr papíru
Ve dnech 23. 04. – 24. 04. 2019 ve spolupráci se SRPDŠ
se uskutečnil sběr tříděného papíru. Žáci (za velké podpory
rodičů) přivezli celkem 24.799,5 kg starého papíru. Je potěšující, že pořád zůstává vysoké procento zapojených žáků
– sběru se zúčastnilo 221 žáků – 90,60 % (nezapojilo se jen
13 žáků).
Nejlepší žáci:
O. Hoďa – 1.014kg (I. třída), K. Pelikánová – 500 kg (II. třída),
M. Budín – 480 kg (VI. třída) M. Vízdalová – 460 kg (III. třída),
Z. Roušarová – 425 kg (III. třída), K. Buršíková – 410 kg (VI.
třída), J. Buršík – 410 kg (III. třída), O. Krůtil – 400 kg, (VII. třída),
A. Městecký – 380 kg (IX. třída), V. Kratochvíl – 311 kg (VII. třída).

Přehled tříd:
I. třída – 3.925 kg, II. třída – 1.947,5 kg, III. třída – 3.558 kg,
IV. A – 1.244 kg, IV. B – 1.623 kg, V. třída –2.768,5 kg, VI. třída –
3.357 kg, VII. třída – 2.161,5 kg, VIII. třída – 1.966 kg, IX. třída
–1.779 kg.
Děkuji všem, kteří jste se podíleli na tak výborném výsledku a tím jste přispěli nejen k ochraně životního prostředí, ale
i na odměňování žáků za jejich školní aktivitu, reprezentaci
školy, na zakoupení knih do školní knihovny a sportovního
vybavení.
Mgr. M. Cagášek,
ředitel ZŠ

Školní akademie
Ve středu 15.5. bylo v sále Besedního domu živo. Konala se zde Školní akademie, na které se po několikaměsíčním secvičování představili v jednotlivých vystoupeních téměř všichni žáci naší školy.

I. třída, Mgr. J. Kolaříková –„Včelka Mája“
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II. třída, Mgr. A. Racková - „Tango s míči“
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I. třída, Mgr. J. Kolaříková – „Tancuj, tancuj“

IV. B, Mgr. Z. Floriánová – „Tančíme s úsměvem“

ZUŠ, Mgr. J. Konečný – Vystoupení B. Petříkové a L. Hejčové

III. třída, Mgr. K. Řezáčová – „Trollové“

IV. A, Mgr. M. Poláchová - „Kačeři“

VI. třída, Mgr. T. Studený - „Sněhurka a sedm trpaslíků

N. C. O. D., L. Zálešák – Taneční vystoupení

V. třída, Mgr. Z. Pálková – „Páťácké zpívání“

Podivínský zpravodaj
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VI. třída, J. Švábová – „Taneční vystoupení děvčat“

červen 2019

VIII. třída, Mgr. P. Schallenbergerová - „“Morava má talent“

IX. třída, Mgr. J. Harnušková – „Večer u televize“

VII. třída, R. Roušarová, Mgr. J. Leblochová - „Královská jízda sedmáků“

Velikonoční projektový den
V pondělí a úterý se v první třídě konal projektový den.
V prvouce jsme si formou prezentace povykládali o některých
velikonočních zvycích a tradicích. Poté děti pracovaly ve dvojicích a plnily různé úkoly. Za ně obdržely podle úspěšnosti určitý počet bodů. Například se trefovaly míčky do košíčku – to byl
jeden z nejnáročnějších úkolů. Zapeklité se ukázalo i uvazování
mašličky králíčkovi, ale zvládli to všichni na jedničku. Skládali jsme puzzle, velikonoční básničku, hráli pexeso, přiřazovali
jsme početní kraslice ke správnému výsledku, malovali podle
zadání a mnoho dalšího. Na závěr jsem spočítala všechny body
a vyhodnotila 1. až 3. místo. Tyto dvojice dostaly sladkou odměnu, ale ani ostatní nepřišli zkrátka a něco malého si vykole-

Školní akademii slovem provázely A. Jurkovičová, D. Heráková (žákyně 9. ročníku) Vystupujících: 223 Na dobrovolném
vstupném vybráno 18. 886,- Kč Děkuji všem, kteří se podíleli na
nácviku a organizaci naší Školní akademie.
Mgr. M. Cagášek, ředitel ZŠ

dovali. Dětem se tento den velmi líbil a byl pro ně příjemným
obohacením výuky.
Mgr. Jitka Kolaříková

DEN ZEMĚ v 1. třídě
Projekt probíhal v době výuky v dubnu při příležitosti oslavy Dne Země.
Děti byly nejvíce překvapeny tím, jak dlouho se rozkládají odpadky v zemi.
Nejdelší čas rozpadu v půdě má sklo, PET láhve a igelitový sáček. Povídali jsme si o správném chování v přírodě, o tom, co naší planetě ubližuje
a jak bychom jí mohli pomoci, aby tu pro nás byla ještě nějakou dobu. Děti
třídily odpadky, vybarvovaly správné chování v lese, skládaly puzzle naší
zeměkoule. Své myšlenky, jak pomoci planetě, napsaly na lístečky, které
přilepily ke své zeměkouli.
Děti sepsaly pěkné myšlenky a jejich práce byly velice povedené.
Mgr. Jitka Kolaříková
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Studijní vzdělávací zájezd do Jižní Anglie
V úterý 21. 5. 2019 se skupinka čtrnácti
žáků ze sedmé až deváté třídy v doprovodu svých dvou paní učitelek vydala na šestidenní zájezd do Jižní Anglie. V autobusu
již seděli účastníci ze ZŠ Buchlovice a Boršice. Zbytek dne a noci jsme strávili jízdou
autobusem.
Po velmi náročné a únavné cestě jsme
vjeli tunelem do Británie v 7.30 ráno. Naším cílem bylo město Brighton. Nejdříve
jsme navštívili Sea Life Centre - podmořské akvárium. Po prohlídce akvária jsme
se přesunuli do centra města, prošli jsme
si staré malebné uličky „The Lanes“. Odpoledne jsme navštívili královský palác Royal
Pavilon, sídlo krále Jiřího IV. Na závěr jsme
navštívili známé molo Brighton Pier. Odtud jsme vyjeli na meeting point, kde čekaly rodiny a rozvezly si studenty i dospělé
do svých domovů.
Ve čtvrtek jsme podnikli celodenní výlet do národního parku South Downs. Začal
procházkou po křídových útesech Seven
Sisters a Beachy Head za krásného počasí.
Odpoledne jsme přejeli do Hastings. Na-

Podivínský zpravodaj

vštívili jsme pašerácké jeskyně, zříceninu
Hastings Castle s promítnutím dokumentu
o tomto hradu. Svezli jsme se starou viktoriánskou lanovkou a před odjezdem jsme si
individuálně prošli starou část i novou část
města s možností nákupů.
V pátek jsme se rozjeli do Portsmouth,
v minulosti rušného námořního přístavu.
Prohlédli jsme si loď admirála Nelsona –
Victory a dále individuálně zbytek areálu
s loděmi, muzeem, interaktivní místnosti
pro děti. Společně jsme absolvovali okružní projížďku lodí celým přístavem. Zájem
byl i o hromadnou návštěvu Spinaker Tower (170 m vysoká vyhlídková věž ve tvaru
lodní plachty). Před odjezdem k rodinám
jsme dostali rozchod na nákupy.
Poslední den v Anglii jsme věnovali
Londýnu. Dopoledne jsme se prošli parkem Greenwich, pokračovali jsme k čajovému klipru Cutty Sark. Odtud jsme na
vyhlídkové lodi pluli k Tower of London.
Zde jsme si dali hodinu čas na občerstvení, focení. Poté jsme vyzkoušeli jízdu metrem k budově parlamentu. Pěšky jsme

pokračovali kolem Downing St., zkusili
chvíli posedět v St. James´s Parku, vyfotili
jsme Buckingham Palace, Trafalgar Square.
Všude byla spousta lidí. Poslední možnost
k nákupu jsme měli v blízkosti Trafalgaru.
Na metro jsme museli rušnými ulicemi
a nejrušnějším náměstím Picadily. Naštěstí
se nikdo neztratil a na etapy jsme se přepravili k O2 areně. Tam na nás čekal pan
řidič a dovedl nás k autobusu. V hrnci byly
připraveny teplé párky. Posilnili jsme se na
cestu a po sedmé hodině jsme vyjeli do
Doveru. Do Francie jsme se dostali po půlnoci trajektem a neděli jsme opět strávili
cestou, tentokrát domů. Kolem půl šesté
odpoledne jsme unavení, ale šťastní vystoupili u školy z autobusu.
Chtěly bychom poděkovat rodičům
žáků za příkladnou spolupráci při přípravě zájezdu, městu Podivín za poskytnutí
dárečků pro hostitelské rodiny a hlavně
našim žákům za vzorné chování po celou
dobu zájezdu. Bylo nám zadostiučiněním
sledovat, jak si zájezd užívali.
Mgr. J. Harnušková a Mgr. D. Mačicová
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Beseda s profesorem Jindřichem Štreitem
Na středu 24. dubna se žáci páté třídy
velmi těšili. Pozvání na besedu přijal pan
profesor, fotograf a nositel Medaile za
zásluhy I. třídy pan Jindřich Štreit. Oslovit právě jeho mě napadlo, když jsme
s dětmi vedli diskusi o Janu Palachovi,
žáci byli zvědaví a vyptávali se na dobu
totality. Chtěli vědět, jak se žilo lidem, co
se mohlo a co se naopak nesmělo.
Jindřich Štreit dětem vyprávěl
o svém životě. O tom, jak rád fotografoval obyvatele vesnice Sovinec a jak tyto
fotky z běžného života vystavil na „nepovolené výstavě“ v Praze. Následovalo
zabavení fotografií, čtyři měsíce vazby,
domovní prohlídky a výslechy. Odsouzení s dvouletou podmínkou za hanobení republiky a jejího představitele, zákaz
veškeré umělecké činnosti, přesunutí na
pracovní pozici do místního JZD až do
revoluce v roce 1989. Nesmělo se o něm
mluvit, nemohl publikovat. Jediné, co
dělal, bylo, že neustále fotil, každý den.

Po pádu komunismu pracuje na dokumentárních projektech po celém světě.
Vyjmenovat mohu například cyklus fotografií z věznice, fotky drogově závislých
lidí a lidí bez domova, Brána naděje – fotky se sakrální tematikou. Je celosvětově
uznávaným fotografem, vystavujícím pro
velká města jako Tokio i pro malá městečka jako Odry. Působí také jako profesor na
Slezské universitě v Opavě. Momentálně
se věnuje tématu hospiců.
Děti naslouchaly s velkým zájmem,
pan Štreit jim řekl, že každá práce v životě je důležitá a žádná není méněcenná,
záleží na tom, jak se k tomu, co nám život
přináší, postavíme. Dále se s dětmi bavil
na téma domov, rodina, láska a umění.
Po besedě mi řekl, že podivínské děti
jsou velmi dobrými posluchači. A my
jsme rádi, že jsme mohli ve škole přivítat
tak vzácného hosta.
Mgr. Zuzana Pálková

Výstava výtvarných prací na ZUŠ OPEN
Když jsem dostala nabídku, že
můžeme vystavit výtvarné práce žáků naší školy na akci ZUŠ
OPEN, brala jsem to jako výzvu
a byla jsem ráda, že mě podpořily
i kolegyně z 1. stupně. Na výstavě
v suterénu Spolkového domu tak
byly zastoupeny výtvarné práce
žáků všech ročníků naší školy. Kresby byly kreativní, nápadité a byly
ukázkou toho, že výtvarná výchova žáky baví. Reakce a ohlasy byly
pozitivní a děkuji za ně.
Mgr. Pavla Schallenbergerová

Naše škola letí na Mars!
Ne, není to název nového sci-fi filmu ani nějaký vtip. Opravdu.
V červenci 2020 bude na Mars vyslána sonda, součástí které bude i CD se jmény „cestujících“ a naše škola bude jedním z nich.
Tento krásný dárek jsme obdrželi od pana Fialy – majitele firmy, který nás pravidelně navštěvuje se svým mobilním planetáriem.
Tímto ještě jednou děkujeme.
Mgr. Kristýna Řezáčová
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Školní výlety
Akcí, na kterou se žáci vždycky těší a na kterou se pak i po
letech vzpomíná, bývají školní výlety. Všichni se těší o to víc, že
školní výlety už předznamenávají konec školního roku a začátek letních prázdnin.
Kam letos zamířili učitelé se svými třídami?
I.a II. třída - pí uč. J. Kolaříková, pí uč. A. Racková
zámek Lysice, lanový park Hájenka
III. a V. třída - pí uč. K. Řezáčová, pí uč. Z. Pálková
lanový park Hájenka Břeclav
III. třída - pí uč. K. Řezáčová
Kovozoo, Archeoskanzen Modrá a Živá voda (Velehrad)
IV. A a IV. B - pí uč. M. Poláchová, pí uč. Z. Floriánová
Kovozoo, Archeoskanzen Modrá a Živá voda (Velehrad)
V. třída - p. uč. Z. Pálková
zoo Brno, hrad Veveří, parník

VI. třída - p. uč. T. Studený, pí J. Švábová
Olomouc, aguapark
VII. třída - p. uč. J. Medek
Olomouc, Prostějov
VIII. třída - pí uč. P. Schallenbergerová, pí Š. Helešicová
Zlín
IX. třída - pí uč. J. Harnušková, pí H. Vízdalová
Stezka bosou nohou Valtice, výlety do okolí Podivína s přespáním ve škole
Mezi žáky II. stupně byl zájem také o zájezd do Anglie,
který organizovala pí uč. J. Harnušková. Přihlášených 14 žáků
koncem května vypravilo se svými učitelkami J. Harnuškovou
a D. Mačicovou na 6 dní do jižní Anglie.

Výlet s prvňáčky
Ve čtvrtek 6. 6. jsme se autobusem vydali s 1. a 2. třídou na
školní výlet na zámek Lysice. Zámkem nás provedla stylově oblečená paní - komtesa. Během prohlídky jsme se setkávali s pohádkovými bytostmi a nechyběly ani drobné úkoly. Na zámecké piano nám zahrál Vašík krásnou etudu. Ke konci prohlídky
jsme zhlédli souboj mezi vojákem a kavalírem. Naštěstí vyhrál
kavalír, kterému žáci fandili a p
povzbuzovali jjej.j Pak jjsme dostali

klíček od branky do zámecké zahrady. Ta byla krásně upravena.
Zahradu i zámek jsme spatřili i ze shora, když jsme se procházeli
dřevěnou promenádní kolonádou. Upoutala nás i labuť plující
po rybníčku. Na závěr děti nakoupily dostatek suvenýrů pro své
blízké a občerstvily se u kavárny s posezením. Výlet se nám líbil
a všechny děti musím pochválit, protože byly báječné.
Mgr. Jitka Kolaříková

Školní výlet 3. třídy
Na školní výlet se třeťáci a čtvrťáci vydali do Kovozoo ve
Starém Městě a blízké Modré. 5. června jsme se probudili do
krásného slunečného dne a vše nasvědčovalo tomu, že se nám
výlet povede. A opravdu. V Kovozoo jsme se projeli vláčkem, dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o recyklaci, ale i o tom, jak
vznikají zvířátka v unikátní zoo, která je ve střední Evropě jedinečná. Poté jsme přejeli do nedaleké obce Modrá, kde se nachází archeoskanzen a podvodní svět Živá voda. V archeoskanzenu
nás pan průvodce seznámil se životem v období Velké Moravy.
Všechny zaujala škola, která se ani zdaleka nepodobala té, kterou navštěvují teď. Dětem se ale nejvíce líbilo v Živé vodě, kde
se nachází podvodní tunel. Měli jsme tedy možnost nahlédnout
pod vodní hladinu a vidět ryby opravdu zblízka. Úplnou třešničkou na pomyslném dortu bylo osvěžení v rybníce, který byl součástí areálu. Uspořádali jsme pořádnou vodní bitvu a výlet jsme
si jaksepatří užili.
Mgr. Kristýna Řezáčová
Podivínský zpravodaj
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Druháci v Lysicích
Stejně jako pvňáčci, také druháčci navštívili 6. června zámek Lysice u Boskovic. Pro většinu dětí, ale i pro mě to byla
první návštěva tohoto malého zámečku. O to více jsme se
těšili. Moc se nám zde líbilo, jak jednotlivé místnosti s čerstvou a voňavou květinovou výzdobou, tak i zahrada kolem
zámku. Nás druháky provázel pan král, který nám dával různé
hádanky a drobné úkoly, za správnou odpověď si každé z dětí

mohlo nasadit jeho královskou korunu. Pana průvodce v roli
krále musíme opravdu pochválit, jeho projev byl profesionální
a dobře přizpůsobený věku osmiletých dětí, které nadšeně
spolupracovaly. Všichni druháci zasloží pochvalu, protože je
pan král nemusel vůbec napomínat. Jistě budeme na tento výlet rádi vzpomínat a návštěvu Lysic všem doporučovat.
Mgr. Anna Racková

Osmáci ve Zlíně
Letos jsme na dvoudenní školní výlet zamířili do Zlína,
města spojeného s osobností Tomáše Bati. Kdo Zlín navštívil,
ví, že toto město je svou příjemnou atmosférou odlišné od jiných měst. I my jsme atmosféru kdysi průmyslového obuvnického gigantu nasáli a po dvou dnech si každý uvědomil, jak
moc Tomáš Baťa život ve Zlíně ovlivnil. Hned po příjezdu jsme
procházeli průmyslovou zóna s typickou cihlovou architekturou a navštívili jsme Obuvnické muzeum.
Teplé počasí přálo i našim sportovním aktivitám v kempu.
Osmáci si tady spontánně při pohledu na duchařskou výzdobu vymysleli i noční upírovskou bojovku a vyprávěli si hororové příběhy. Snad měli v noci klidné spaní.
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Druhý den jsme navštívili zlínské filmové ateliéry, které nabízí nejen komentovanou prohlídku o historii českého
animovaného filmu, spojeného s osobnostmi H. Týrlovou či
K. Zemanem, ale také dvouhodinový workshop, kde si může
každý zkusit, jak animované filmy vznikají. Bylo skvělé pozorovat nadšení osmáků, kteří se pustili do modelování či malování postaviček pro svůj vymyšlený minipříběhu, který si pak na
animační technice pod vedením lektora nasnímali a graficky
upravili. Výsledkem jejich téměř dvouhodinového snažení byl
několikasekundový minifilm, na který byli všichni právem hrdí.
Mgr. Pavla Schallenbergerová
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Školní výlet čvrťáků
Víte, že i zvířata ze železa vás mohou zaujmout? O tom jsme se ujistili návštěvou KOVO
ZOO ve Starém Městě, kde je k vidění spousta takových krásných objektů. Mimo to se seznámíte i s ekologickým tříděním odpadů, po areálu vás sveze vláček a zajímavá prohlídka
může začít.
Návštěva archeologického areálu v Modré nám připomenula a rozšířila vědomosti z vlastivědy o období Velké Moravy. Tropické počasí jsme překonali díky návštěvě Živé vody, kde
jsme se zchladili v brouzdališti. Odměnili jsme se zmrzlinou, dobrotami a drobnostmi pro
své nejbližší. Těšíme se na další putování.
Třídní učitelky M. Poláchová, Z. Floriánová

Atletický čtyřboj
Učitelé Tv naší školy ve spolupráci s TJ Slavoj Podivín uspořádali 11. ročník atletické soutěže. Vítězství zajišťovalo postup
do krajského kola v Brně, které se uskutečnilo 26. 05. 2019.
Soutěžilo se ve čtyřech atletických disciplínách: běh 50 m
(60m), hod kriketovým míčkem (150g a 300g), běh 400 (800)
metrů, skok daleký.
Mladší žákyně I:
1. místo, školní kolo: A. Kotásková (2. místo - kraj)
2. místo, školní kolo: A. Stachovičová (9. místo - kraj)
3. místo, školní kolo: E. Konečná (6. místo - kraj)
Mladší žákyně II:
1. místo, školní kolo: S. Machovská (1. místo - kraj)
2. místo, školní kolo: V. Padělková (3. místo - kraj)
3. místo, školní kolo: I. Hájková
Starší žákyně III :
1. místo, školní kolo: M. Hrdličková (2. místo - kraj)
2. místo, školní kolo: E. Rybková
3. místo, školní kolo: M. Vidlářová (5. místo - kraj)
D. Vidlářová (7. místo – kraj)
Starší žákyně IV :
1. místo, školní kolo: A. Kouřilová
2. místo, školní kolo: A. Houžvičková
3. místo, školní kolo: S. Böhmová
K. Havránková (2. místo – kraj)
Dorostenky:
1. místo, školní kolo: M. Klusáčková (1. místo – kraj)
2. místo, školní kolo: Š. Líčková
3. místo, školní kolo: P. Glížová
K. Hyclová (2. místo – kraj)
Mladší žáci I:
1. místo, školní kolo: J. Křivánek (1. místo - kraj)
2. místo, školní kolo: V. Ševčík (2. místo - kraj)
3. místo, školní kolo: D. Holásek
J. Machovský (8. místo – kraj)
Mladší žáci II:
1. místo, školní kolo: J. Košulič (1. místo - kraj)
2. místo, školní kolo: D. Košulič (5. místo – kraj)
3. místo, školní kolo: E. Zhejbal (4. místo - kraj)
Starší žáci III :
1. místo, školní kolo: A. Velička (1. místo - kraj)
2. místo, školní kolo: D. Puzrla (7. místo – kraj)
3. místo, školní kolo: P. Opluštil (4. místo - kraj)
Starší žáci IV :
1. místo, školní kolo: J. Rezek (3. místo - kraj)
2. místo, školní kolo: L. Kotásek
3. místo, školní kolo: Š. Konfráter (4. místo – kraj)
Dorostenci:
1. místo, školní kolo: M. Havránek (3. místo - kraj)
2. místo, školní kolo: J. Švestka (4. místo – kraj)
Podivínský zpravodaj

Děkuji žákům naší školy za skvělé výkony, reprezentaci škog M. Cagášek,
g
, ředitel ZŠ
lyy a našeho města.
Mgr.

Republiková soutěž v atletickém čtyřboji
V sobotu 08. 06. 2019 se naši žáci zúčastnili republikové
soutěže ASPV (Asociace sportu pro všechny) atletického čtyřboje, které se uskutečnilo v Třebíči.
V silné konkurenci 11 krajů (302 soutěžících) se umístili na
celkovém 5. místě. Musím pochválit naše zástupce v družstvu
Jihomoravského kraje, kteří svými sportovními výkony nemalou
měrou přispěli k tomuto krásnému výsledku. Zejména Jakubu
Křivánkovi, který se v kategorii mladší žáci I stal mistrem republiky. Ale i ostatní zástupci naší školy dosáhli skvělých výkonů.
Mladší žákyně I: Adéla Kotásková - 15. místo a Eliška Konečná
– 25. místo
Mladší žákyně II: Sára Machovská – 7. místo a Veronika Padělková – 11. místo
Starší žákyně III: Martina Hrdličková – 19. místo
Starší žákyně IV: Karla Havránková – 20. místo
Mladší žáci I:
Jakub Křivánek – 1. místo
Mladší žáci II: Jan Košulič – 19. místo
Dorostenci:
Jiří Švestka – 9. místo
Chtěl bych poděkovat nejen našim žákům, kteří výborně reprezentovali školu i naše město, ale i rodičům, kteří podporovali
naše sportovce při této akci.
Mgr. M. Cagášek, ředitel ZŠ
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Medvědí stezka
V pátek 26. 04. 2019 žáci 4. - 9. ročníku se zúčastnili za příznivého počasí tradičního závodu v přírodě „Medvědí stezkou“
v okolí „Šutráku“. Jako každoročně i letos dvojice na 1. a 2. místě postoupily do krajského kola, které se uskutečnilo v sobotu
11. 05. 2019 v Olšanech.
Výsledky:
Mladší žákyně II:
1. místo, školní kolo: M. Osičková, J. Pacalová (kraj – 2. místo)
2. místo, školní kolo: L. Zimmermannová, E. Vidlářová (kraj - 5. místo)
3. místo, školní kolo:
N. Pospíšková, M. Škarpichová
Starší žákyně III.:
1. místo, školní kolo: D. Vidlářová, V. Hemzová (kraj – 2. místo)
2. místo školní kolo: E. Rybková, V. Bäumlová (kraj – 4. místo)
3. místo, školní kolo: M. Vidlářová, H. Ondrišíková
Starší žákyně IV.:
1. místo, školní kolo: L. Létalová, V. Líčková, L. Pacalová
2. místo, školní kolo: L. Syslová, K. Rejentíková (kraj – 3. místo)
3. místo, školní kolo: V. Mildnerová, D. Jeřelová
Dorostenky:
1. místo, školní kolo: Š. Líčková, S. Böhmová (kraj – 3. místo)
2. místo, školní kolo: S. Pekaříková, T. Kristková (kraj – 4. místo)
Mladší žáci II.:
1. místo, školní kolo: S. Machovská, D. Košulič (kraj – 1. místo)
2. místo, školní kolo: K. J. Košulič, T. Dudák (kraj – 2. místo)
3. místo, školní kolo: E. Zhejbal, A. Varmužová
Starší žáci III.:
1. místo, školní kolo: K. Pospíšil, A. Robošová (kraj – 2. místo)

2. místo, školní kolo: J. Berka, J. Švec (kraj – 3. místo)
3. místo, školní kolo. S. Hájek, D. Puzrla
Starší žáci IV.:
1. místo, školní kolo: O. Štefan, O. Krůtil (kraj – 4. místo)
2. místo, školní kolo: M. Havlík, T. Scorvan (kraj – 3. místo)
3. místo, školní kolo: P. Procházka, J. Rezek
Dorostenci:
1. místo, školní kolo: J. G. Kellner, M. Havránek
2. místo, školní kolo: J. Švestka, P. Pola (kraj – 2. místo)
M. Havránek, M. Puzrla (kraj – 1. místo)
Blahopřeji všem zúčastněným za výborné sportovní a znalostní výkony a reprezentaci školy i města .
Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ

YMCA SKAUT
Výprava do Stínadel
Výprava do Stínadel
První dubnový víkend (5. - 7. 4.) jsme
se vydali na nebezpečnou cestu do Prahy,
přesněji řečeno byla naším cílem Stínadla.
Spali jsme na super základně vodáckých
oddílů DDM v Libni – přímo mezi slepými
rameny Vltavy. Byl tu klid a ticho, skoro
jako bychom nebyli v milionovém městě. Sobota začala ranní jógou s Pískletem
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a pokračovala dopoledními úkoly a hrami
v areálu s tématikou pražských památek.
Po obědě jsme se vydali na výšlap, tentokrát však ne do přírody, ale přímo do
centra velkoměsta, abychom navštívili
pověstná Stínadla. Poctivě jsme si je prošli, nalezli vzkazy a kresby Vontů, nasáli atmosféru úzkých uliček a ti bystřejší z nás
objevili i list ginkgo biloby.

V neděli jsme si zkrátili cestu metrem
(hned dvakrát) a podívali se na významná místa matičky Prahy; Palác YMCA,
Prašnou bránu, Staroměstské náměstí,
Národní muzeum i Václavské náměstí.
Dali jsme si předražený trdelník (teda do
dvojice, ale pro zážitek stačilo) a vydali se
na dlouhou cestu domů…
-žb-
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Literárně dramatický obor ZUŠ
V letošním školním roce vyhlásilo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR soutěž kolektivů literárně dramatických oborů základních uměleckých škol. Za naši školu se této
soutěže zúčastnil i kolektiv žákyň ve složení Pavlína Berková,
Jana Fišarová, Anežka Kellnerová, Lucie Pacalová, Veronika
Mildnerová a Ema Zimmermannová. V krajském kole, které se
konalo 3. dubna v Boskovicích, se děvčata ze čtrnácti souborů
z Jihomoravského kraje umístila na stříbrné příčce. Autorskou
hrou Bella K. jsme zaujali porotu především tématem (poruchy
příjmů potravy), jevištním zpracováním a oceněny byly také
herecké výkony.
Mgr., MgA. Darina Heráková, tř. uč. LDO ZUŠ Břeclav

Názor občanky Podivína
Jdu ulicí Zahradní a vzpomínám, kolik je to už let, kdy se zde stavěly tyto „řadovky“. Čtyřicet let? Nebo už více? Proti
mně jde starší paní s chodítkem, které jí
pomáhá při vratké, pomalé chůzi držet
balanc. Paní musí přejít na silnic, protože
chodník končí a pokračuje až po cca 35
m. Prostě před rodinným domem paní

Kychyňové a p. Neuhausera (č.p. 472)
a vedle stojící stodolou chybí.
Řeklo by se - hezká procházka. Až dosud. Přijížní auto. Paní je vyděšená, protože na silnici, kterou lemují stojící auta
je sotva místo pro přijíždějící auto a pro
ni. Naštěstí ke střetu nedošlo. Tentokrát...
Až bude zastupitelstvo projednávat

plán investic na příští rok, přimlouvám
se za všechny obyvatele ulice Zahradní
a nejen za ně, aby dobudování chybějícího chodníku do plánu akcí na rok 2019
zařadili. Díky předem - za tu starou paní
a za všechny, kteří zde bydlí nebo jen
prochází...
Hanka Bartochová

Výstava vín
Město PODIVÍN a Sdružení vinařů PODIVÍN uspořádalo
21. dubna 2019 v prostorách Městské haly XXVIII. Výstavu
vín. Vystavovatelé ze 40 obcí blízkého i vzdáleného okolí předvedli výsledky svého vinařského umění v celkovém počtu 629 vzorků. Znalecká komise vybrala z tohoto
množství tato vína:
Nejlépe hodnocené víno bílé
Vzorek: 268. Vinařství SING WINE, Velké Bílovice 1206,
Sauvignon, PS 2018
Nejlépe hodnocené víno červené
Vzorek: 494. Vinařství HŘEBAČKA, Podivín,
Rulandské modré, VH 2015
Nejlépe hodnocené víno Města Podivína
Vzorek: 494. Vinařství HŘEBAČKA, Podivín,
Rulandské modré, VH 2015
Nejlépe hodnocená kolekce vín
Vinařství SING WINE, Velké Bílovice
- kolekce 5 vín s průměrným hodnocením 18,84 bodu.
Všem vinařům /i těm, kteří nedosáhli oněch výše uvedených met/ blahopřejeme a děkujeme za jejich práci
a účast na výstavách v Podivíně.
Stanislav Machovský
jednatel Sdružení vinařů

Podivínský zpravodaj
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VODĚNKA PODIVÍN–aneb co se od nového roka událo
CO SE VE VODĚNCE UDÁLO? Událo
se toho moc. Čas s Voděnkou nám, vedoucím, dětem i jejich rodičům plyne
jako voda a to i díky akcím, na které se
v průběhu roku připravujeme a soustřeďujeme. Pravidelně se scházíme s malou
i velkou Voděnkou každé úterý na Spolkovém domě. Malí verbíři trénují jednou
za 14 dnů v tělocvičně ZŠ. Poslední úterý
v měsíci za námi přijíždí naše cimbálová
muzika, se kterou zpíváme a tancujeme.
Začátkem nového roku jsme s Voděnkou zahájili ples místního rybářského spolku pásmem „Zazpívej si“ a navázali jsme tak na naši dobrou spolupráci.
S rybáři je to vždycky fajn, za což jim moc
děkujeme. V průběhu měsíce ledna se
konal náš voděnkový „Zimní koncert“, jehož hosté byli Koňárci z Poštorné. Koňárci se spolupodíleli na společném pásmu
s názvem „Od fašanku po Tři krále“, které
jak již název napovídá, zobrazovalo zvykosloví v průběhu celého roku na Podluží. Mohli jste tak vidět fašank, vynášení
Morany, pašijový týden, velikonoce, hody,
adventní čas i tříkrálovou obchůzku.
V průběhu měsíce března jsme navštívili naše kamarády na fašankové zábavě ve Tvrdonicích a také na krojovém
plese v Drhnolci. Do plesového dovádění se zapojila i Voděnka svou krojovou
zábavou a přivítala folklorní soubory
Jablúčko z Ladné, Pomněnku Tvrdonice
i malou část Břeclavánku.
Letos podruhé se Voděnka zapojila
do celorepublikové akce UKLIĎME ČESKO. Byl to v našem městě teprve druhý
ročník, ale jsme moc potěšeni, že se
k nám přidává spousta dalších a nových
dobrovolníků, kterým není lhostejná
čistota prostředí, ve kterém žijeme. Této
akce se účastilo asi 130 pracantů v šesti
pracovních týmech, které oproti loňskému roku obsáhly větší okruh. Zapojily se
i další spolky jako například MRS Podivín
a spolek místních mikologů. Opět jsme
byli nemile překvapeni, co jsme my, lidé,
schopni nashromáždit na některá sběrná
místa za hranicemi našeho Podivína. Musíme ale říct, že jsme byli také mile překvapeni, že některé trasy byly téměř čisté.
Společně jsme na závěr opekli špekáčky.
Všem moc děkujeme za účast na této
velmi prospěšné akci. V dubnu jsme ještě
přijali pozvání do Hlohovce na Velikú noc.
Poslední květnovou neděli proběhli tradiční dětské hody pod vedením
dětského stárka Richarda Kosa a dětské
22

stárky Adély Varmužové, kteří vedli průvod krojovaných dětí městem na hodové sólo. Na dětských hodečkách zatančili
a zazpívali také tanečníci z FS Floriánek
z Velkých Pavlovic a FS Borověnka Valtice.
Co nás ještě čeká do konce školního
roku?? Intentzivně se připravujeme na
vystoupení na slavnostech Podluží v písni a tanci, kde budeme reprezentovat naši
obec v programu Dědinečka naša pásmem, které se nazývá „Jarní zvykosloví
v Podivíně“ a zahrnuje soužití křesťanských a židovských rodin v meziválečném
období. Na tomto vystoupení se spolupodílí také další folklorní spolek Chasa Podivín pod vedením Františka Juraše.
A na co se moc těšíme?? Moc se
všichni těšíme na příměstský tábor s Voděnkou, který pořádáme v srpnu. Zázemí nám poskytuje tělocvična ZŠ Podivín
a školní jídelna Podivín.
Těšíme se také na naši novou zářijovou akci, jejíž název je

Jak již název napovídá, bude tato akce
„Podivínských pro Podivínské“- všichni
pro všechny. Shodli jsme se, že máme
v našem městě spoustu spolků a také šikovných lidí, a tak jsme je vyzvali ke spolupráci. Co je záměrem a co to znamená??
Záměrem je udělat něco pro nás všechny
a strávit všichni společně příjemné odpoledne a podvečer za přítomnosti dobrého
jídla a vína, zpěvu a hudby, ale také zábavy a dílen pro děti a dospělé. Můžete také
vidět, ochutnat a zakoupit spoustu jídla
a drobností pro radost, které naši sousedi umí vyrobit a podělit se s námi. Každý
kdo chce, může nějak přispět a to buď
nabídkou svých výrobků a nebo svou
spoluúčastí a zakoupením či ochutnáním
(samozřejmě za symbolickou cenu).
Při příležitosti této události chceme
obnovit a vysadit stromovou alej v okolí
města.
Všichni jste srdečně zváni. Věříme, že
nám spolu bude dobře.
P. Kosová, vedoucí Voděnky
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Oprava hodového sóla
V průběhu měsíce května jsme
provedli generální opravu hodového sóla spočívající v odfrézování
a položení nového asfaltového
povrchu a výměně obrubníků. Po
dohodě se členy podivínské chasy
jsme opět dali přednost asfaltu před
povrchem z hlazeného betonu.
Celý taneční a parkovací plac byl
vyspádován a dešťové vody byly
svedeny do nového žlabu, nové
revizní šachty a kanalizace, kterou
jsme vyměnili v části od restaurace
Sport k fotbalovým šatnám. V areálu hodového sóla byly vysazeny
nové stromy, aby časem tvořily další
přirozený stín při kulturních akcích.
V červnu jsme pokračovali s opravou podia a natřeli železné zábradlí
na terase. Věřím, že tanečníci a návštěvníci hodů jako první ocení provedené úpravy.
Martin Důbrava,
starosta
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Krojované hody
a hodky 2019
Stárci a Chasa Podivín si Vás dovolují srdečně pozvat na tradiční krojované hody a hodky, které se
konají ve dnech 6. - 7. 7.2019 a 13. 7. 2019.
1. STÁRKOVSKÝ PÁR: Barbora Teleszová a Petr Spěváček
2. STÁRKOVSKÝ PÁR: Miroslava Švecová a Vít Loveček
Program hodového veselí:
Ve čtvrtek 4. 7. 2019 po 16. hodině postavíme hodovú máju.
Pátek 5. 7. 2019
Od 20:30 hod. proběhne na hodovém sóle Předhodová zábava, na které vystoupí
FS Kopaničiar z Myjavy a CM Stupava z Dolních Bojanovic. Celý večer bude prostoupen minikoštem vín.
Vstupné: 120 Kč.
Sobota 6. 7. 2019
Hodová sobota začne v 9:00 hod. hodovou mší v kostele sv. Petra a Pavla v Podivíně. Po mši následuje
průvod chasy městem s položením kytic k pomníkům.
Ve 14:30 hod. sraz krojované chasy u 1. stárka na ulici Poříčí I., následuje průvod ulicemi Habánov,
Štefánikova, Radniční na novou radnici, kde pan starosta Důbrava slavnostně předá práva stárkům a zahájí
hody. Průvod bude dál pokračovat na hodové sólo a to ulicemi Komenského, Palackého, Havlíčkova
a U Stadionu. Na sóle následuje odpolední zábava.
Hraje DH Bojané.
Neděle 7. 7. 2019
Ve 14:30 sraz krojované chasy a mužáků u 2.stárky na ulici Bratislavská. Průvod chasy
a mužáků na hodové sólo povede ulicemi Revoluční, Družstevní a U Stadionu. Na sóle následuje odpolední
zábava a vítání krojovaných přespolních.
Hraje DH Bojané.
Večerní zábavy začínají ve 21:00 hod.
Odpolední vstupné dobrovolné.
Večerní vstupné 120 Kč.
Hodková sobota 13. 7. 2019
V 14:30 hod. sraz krojované chasy u první stárky na ulici Poříčí I. Průvod ulicemi Habánov, Štefánikova,
Palackého, Havlíčkova a U stadionu na hodové sólo, kde naváže odpolední zábava.
Hraje DH Zlaťulka.
Večerní zábava začíná ve 21:00 hod.
Na hodky odpolední vstupné dobrovolné, večerní 120 Kč.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
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Postoj, z.s. Podivín
Mykokrůžek
Rozhodli jsme se, že se se všemi podělíme o veliké naděje, které vkládáme
do tohoto roku, tedy co se houbaření
týče.
Jak všichni víme, posledních asi pět
let byla suchá jara a léta, vláhové deficity pak nemohly občasné podzimní deště dorovnat. Podle toho také vypadala
veškerá úroda, takže i hub. Jaro a léto
s minimem či naprosto bez, něco málo
se objevilo na podzim, ale to jen v místech, kde byly občasné deště vydatnější, např. v Bílých Karpatech, Beskydech
a částečně v Jeseníkách. V našich končinách byly hlášeny nálezy hřibovitých
hub z ratíškovické dubiny. Na podzim se

situace zlepšila, hřiby hnědé se objevily nejvíce kolem Bzence a v Bořím lese.
V okolí Podivína se vyskytovaly jen houby typické pro lužní les, tj. lupenaté (pečárky, bedly, čirůvky, později václavky).
Celkem ale nic moc.
Jenže letošní rok začíná trochu jinak, pro houbaře velice nadějně. Už čtrnáct dní poprchá či prší s přestávkami

několika slunečních dnů, což pospolu
znamená, že les je připraven. Teď ještě
několik teplých nocí a slunečných dnů
a houbařům začne sezóna. Na poslední
mykovycházce (v sobotu 25.5.) už byl
docela slušný nález čirůvek, májovek
a chorošovce sírového (sírovce). Růst
dalších jarních a pomalu i letních druhů
hub na sebe jistě nenechá dlouho čekat.
Na příštích vycházkách rádi přivítáme všechny zájemce o procházky okolím
a houbaření. Účast bude ku prospěchu
všech, neboť jak se říká, víc očí víc vidí.
Les je připraven, my také. S pozdravem: Ať rostou!
Mykokrůžek Postoje,
z.s. Podivín

šili v rámci úklidu honitby. Pan Racek
přizval školní mládež a spolu s dalšími členy spolku odvezli traktorovou
vlečku odpadků. Dále jsme prováděli
chystání materiálu na dobudování altánu u myslivny, opravy a stavby mysliveckých zařízení. Město Podivín dalo
formou výpůjčky do pronájmu Honebnímu společenství téměř hektarový
bezprizorní pozemek, který užívala
většinu Moravská agra a neplatila nájem. O tento pozemek se bude starat
náš spolek a vysadil tam travní směs,
vhodnou pro spárkatou a pernatou
zvěř. Tím bude narušena souvislá plocha kukuřice a obilnin. Děkujeme ve-

dení města za vstřícný krok k ochraně
našeho národního bohatství. V současné době připravujeme seč trávy, aby
byla zajištěna dostatečná zásoba sena
na zimní přikrmování. Vyvrcholením
prvního pololetí letošního roku, bude
akce pro občany, tradiční „Pytlácká
noc“, která se koná 29. června na naší
základně, tedy Myslivně, na konci ulice Pod Branou. Zveme všechny občany
na zvěřinové speciality, tanec a dobrou
zábavu. Přiveďte také v hojném počtu
děti, pro které bude zdarma přichystán
skákací hrad.
Z našich řad odešel dlouholetý člen
pan Vojtěch Černý a bývalý člen pan
Josef Důbrava. Věnujme jim tichou
vzpomínku. Členská základna byla již
početně nízká a zájem pracovat a věnovat se myslivosti projevil Josef Levčík z Velkých Pavlovic, Václav Janulík
z Břeclavi a Zdeněk Němec z Podivína.
Po roční zkušení době byli přijati za
členy. Dále za hosty byl přijat Martin
Latýn a Petr Městecký. Po roce bude
jejich činnost vyhodnocena a mohou
být přijati za řádné členy. Myslivec je
ozbrojený brigádník a to je možná důvod, proč se do našich řad zájemci nehrnou. Z našich řádných členů je téměř
třetina přespolních. Nebojte se přijít
mezi nás.
Přejeme občanům hezké letní měsíce
a spokojenou dovolenou, s pozdravem
„myslivosti a přírodě zdar“,
Jiří Hollý

Červen – měsíc myslivosti
Všeobecně se uvádí, že červen je
měsíc myslivosti a ochrany přírody.
Příroda se ovšem potřebuje chránit
celoročně. Ale jak? Dostali jsme se do
soukolí, které nás drtí. Přijde víkend,
provedeme chemickou ochranu ovocných stromů, česneku a další zeleniny,
v neděli vyrazíme s rodinou na cyklovýlet a nadáváme na málo cyklostezek v lese, kde rušíme hnízdící ptactvo
a zvěř. Kdo nevyznává projížďku na
kole, vezme miláčka rodiny, prochází se po hrázi Ladenské strouhy nebo
řeky Dyje. Ovšem pes na vodítku nevydrží, proto jej pustíme z vodítka a se
zájmem bezmocně sledujeme, jak štve
mladé zajíce a srnčata. Početní stav zajíce polního je tak kritický /všeobecně/,
že hospodář mysliveckého spolku již
druhý rok nepovolil odstřel. Klid v honitbě v tomto období je velmi důležitý.
Podle § 9 odst. 3 zákona 449/2001 Sb.,
o myslivosti. může orgán státní správy
myslivosti v době hnízdění a kladení
mláďat na žádost mysliveckého spolku
nařídit zákaz vstupu do honitby. Doposud jsme tak neučinili, ale to neznamená, že v budoucnu toho nevyužijeme.
Stovky turistů to sice stejně nebudou
respektovat, ale za pokus to stojí. Vydejte se na procházku k hájence pana
Kalužíka, posaďte se na venkovní posezení a nebudete stačit počítat, kolik
hlučných cyklistů tudy projede.
Tradiční nešvar nepovolené skládky na cestě do Hrubého pole jsme ře-
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Ohlédnutí za rybářskými závody
Po dvou měsících sucha přišel květen, s ním první kapky deště a očekávané víkendové „Rybářské závody“ konané na Štěrkovišti v Podivíně ve dnech
11. - 12. 5. 2019. Jarní květena se konečně zazelenala, přípravy na závody nabraly tempo. Sekačka pana Gály jela na plné
obrátky, vysekaný trávník dostal fazónu
zeleného semiše a rybářské cestičky kolem Šutrák se staly příjemně průchozí.
V pátek odpoledne přípravy vrcholily.
Rybářský výbor navážel a stavěl vše potřebné pro vytvoření zázemí a pohodlného posezení na tuto akci. Kuba Sicha
se svou mamčou a taťkou pečlivě připravili bohatou tombolu. Laďa Brůček roztáčel první piva, na grilu se rozvoněly první
klobásy.
Počasí přálo po celý víkend. Sobotní
ráno nad Šutráky pokryla mlha, kterou
brzy rozpustilo ranní slunce. V 6:00 hod.
se odstartovalo. Rybáři vyzbrojeni několika pruty a rybářským náčiním věnovali
svou pozornost záběrům na hladině. Větší
úlovky stále nepřicházely. Jak byla klidná
hladina, tak byli klidní i rybáři. Trpělivost
přinesla ovoce po několika hodinách
i panu Vaňkovi z PS Brna. Jeden záběr

a měl ho, kapr „šutrákový“, 84cm, za což
si získal 1. místo. Gratulujeme! V 11:00
hod. siréna zakončila rybářské závodění.
Celkem 87 lovících rybářů se letos zúčastnilo a uloveno bylo celkem 247 ks ryb.
V neděli si přivstaly na „závodění“
děti do 15-ti let. V 7:00 se jim odstarto-

i č

valo lovení. Uhnízděné na svých místečkách s doprovodem rodičů, sourozenců,
dědečků a babiček nadšeně sledovaly
dění na hladině. Možná to bylo nočním
deštěm, možná to bylo proměnou počasí. Mladým rybářům se dařilo, a to oproti
dospělým loví jen na 1 prut. Celkem se
zúčastnilo 52 dětí a celkem ulovily 195
ks všech ryb. Od 11:00 hod. se všichni
zúčastnění sešli u búdy a čekalo se na
vyhlášení výsledků. Tyto pečlivě přepočítává a vyhlašuje předseda místního PS
pan Petr Švec. První vyhlášenou se stala
Karolinka Rumpová z Podivína. Za ulovenou nejdelší ušlechtilou rybu, kapra
57 cm, si obhájila 1. místo. Gratulujeme!
Ani ostatní juniorští lovící rybáři nepřišli
zkrátka a byli bohatě odměněni, za což
patří velké poděkování všem sponzorům, především p. Agáiovi. Děkujeme!
Touto cestou rybářský výbor PS Podivín
také děkuje všem, kteří jakkoliv podpořili RZ a zároveň zve všechny příznivce
rybaření na „Noční rybářské závody“
a „Prázdninový rybářský maraton (chyť
a pusť)“.
Za MRS PS Podivín napsala kronikářka
H. Macánová

:00 od
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SOKOL Podivín
Děti v Sokole
Sokol Podivín nabízí již mnoho let pravidelné pohybové aktivity pro děti. V letošním školním roce si děti mohly zasportovat ve třech oddílech pro různé věkové
kategorie.
Činnost obnovil oddíl pro nejmenší
děti ve věku 2-3 roky, kde pod vedením
nové cvičitelky Majky Juříčkové děti cvičily na motivy různých zvířátek podle programu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se
zvířátky. Díky tomuto programu dostaly
pěkné sešitky, kam si za splněné úkoly lepily barevné nálepky.
Další dva oddíly se věnují již mnoho
let školním dětem. Pod vedením Marcely
Kingové v pondělky a Martiny Robošové
ve čtvrtky se děti učily základy a někteří
i pokročilejší prvky gymnastiky v disciplínách cvičení na kladině, hrazdě nebo
prostná na koberci, či přeskok přes kozu
a švédskou bednu. Zkoušely si i další všestranné pohybové dovednosti, jako skákání přes švihadlo, šplh, cvičení na kruzích
a v jarních měsících i atletiku na školním
hřišti. Všechny nabyté dovednosti mohly
předvést na několika župních závodech
a přeborech v Hodoníně a Bzenci, kde
změřily síly s oddíly z jiných měst a obcí
jako Břeclav, Bzenec, Dubňany, Hodonín,
Mutěnice nebo Vacenovice. Podivínští zá-

28

vodníci byli úspěšní a dovezli si ze všech
závodů medaile.
Kromě cvičení v tělocvičně a na hřišti
děti během roku podnikly několik výletů
do přírody v okolí Podivína, kde se seznamovaly i se zálesáckými dovednostmi,
jako je orientace v mapě, práce s buzolou,
poznávání přírody nebo rozdělávání ohně.
S těmito zkušenostmi se v dubnu mohly
vypravit na zálesácké závody, které pořádal sokolský oddíl pobytu v přírodě z Bzence. I na těchto závodech byly naše děti
úspěšné a opět přivezly několik medailí.
Všem dětem, které na župních závodech vyhrály medaile, bych chtěla pogratulovat a poděkovat za výbornou reprezentaci naší jednoty. A všechny ostatní
děti, které sice nevyhrály medaile, ale pravidelně chodí cvičit, bych ráda pochválila
za jejich aktivitu. Nemalé dík patří především cvičitelkám oddílů, které se ve svém
volném čase dětem pravidelně věnují
a dopřávají jim možnost si zacvičit a zasportovat.
Za celoroční aktivitu na župních závodech byla naše jednota dokonce vybraná
na celostátní sokolské setkání žáků a žákyň, které proběhne v září. A tak se čtyři
děvčata z Podivína za odměnu pojedou
po prázdninách pobavit a zasportovat si

do Prahy. Čeká je i projížďka na parníku.
Tímto bych ráda oslovila i další dospělé, kteří souzní s myšlenkou, že pohyb je
pro děti důležitý, aby se připojili k našemu
týmu dobrovolných cvičitelů, aby mohly
vzniknout i další oddíly třeba více zaměřené na kluky či jiné věkové kategorie. V tělocvičně v Besedním se najde určitě místo
v rozvrhu a pěkné vybavení čeká na vícero
využití. Oddíly se mohou kromě všestrannosti zaměřit třeba i na ping pong, funkční
trénink, parkur, atletiku nebo pobyt v přírodě. Sokol nabízí kromě dobrého pocitu
za dobrovolnictví i pravidelné odborné semináře a akce pro cvičitele. Pokud Vás tato
myšlenka alespoň nahlodá, neváhejte si
nás najít na webu či Facebooku, stačí zadat
do vyhledávače Sokol Podivín. Rádi Vám
nezávazně ukážeme možnosti tělocvičny
a poradíme, jak začít. A pokud byste se
chtěli zapojit jako cvičitel dospělých, platí
tato nabídka samozřejmě i pro Vás. Můžete rozšířit současnou nabídku oddílů
všestrannosti pro dospělé, kterou letos
tvořily čtyři oddíly - cvičení pro ženy,
dvoje zdravotní cvičení a letošní novinka relaxační cvičení, jejichž cvičitelkám
patří také velký dík za vedení těchto oddílů. Sokol je tu pro všechny, přidejte se
k nám.
Martina Robošová
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Pálení čarodějnic
Poslední dubnovou sobotu ožily
i letos polní a lesní cesty kolem Podivína
velkými čarodějnicemi a mnoha malými
kouzelnými bytostmi. Sokol Podivín s pomocí dvacítky nadšenců přichystal Čarodějnou stezku, na které děti putovaly za
různými úkoly. U dobrotivých čarodějnic
si vyzkoušely slalom na koštěti, poznávaly vůně koření, proplétaly se pavučinou
mezi stromy, pojmenovávaly zvířátka
z tajemných pytlíčků, lovily pohádkové
rybičky, házely žáby či pařáty do hladové
tlamy namalované čarodějnice, kreslily

Podivínský zpravodaj

podle zrcadel a na závěr nemohlo chybět vaření lektvarů. Za odměnu pak na
konci stezky na dvoře Besedního domu
děti dostaly jablíčko a želatinovou myšku nebo tarantuli. U Besedního si také
mohly nechat pomalovat obličeje čarodějnými motivy k nepoznání. Až všechny
děti doputovaly do cíle, zapálila se veliká
vatra, na které shořela jediná zlá čarodějnice toho večera. Když se plameny
trochu zmírnily, mohli si hladoví poutníci opéct na ohni dobré špekáčky. Až
byli všichni nasycení, začala hrát kapela

Wind band. Při jejích skvělých písničkách
si zatancovaly nejen čarodějnice a večer
se protáhl do hluboké noci.
Ráda bych poděkovala všem dobrovolníkům, kteří pomáhali při přípravách
i v průběhu akce, všem účastníkům, že
se přišly pobavit, všem dárcům, kteří
přispěli do kasiček i sponzorům Tomáši
Hřebačkovi a zelenině Šultés. Díky všem
za vydařenou akci.
Martina Robošová
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TJ Slavoj Podivín
Hosté z Prahy
Legendy fotbalového sportu zleva:
Pavlín Jirků /fotbalový rozhodčí Česko-

slovenské ligy a FIFA/, Antonín Panenka přizvání jako hosté z Prahy na zápas
/mistr Evropy v Bělehradu 1976/ a Karol TJ Klobouky versus TJ Slavoj Podivín.
Dobiáš /pětinásobný mistr ČSSR/ byli Naši juniorští fotbalisti včetně trenéra
p. Radka Tréška měli tu čest se pozdravit
s legendami fotbalového sportu a rozehrát na hřišti v Kloboukách u Brna nelehké utkání.
Během zápasu našich žáků jsme si
s těmito legendami připomněli a zavzpomínali i na výkony pana Tichého,
podivínského fotbalisty stříbrného
týmu z MS v Chile. Žáci v oslabeném
počtu podali opravdu nelehký výkon,
a to i díky absenci brankáře. Především
patří velký dík Terezce Střižíkové, která
úctyhodně zastoupila pozici brankáře
a tímto jí přejeme brzké uzdravení.
Za TJ Slavoj Podivín
napsala H. Macánová

Pákaři opět v Podivíně
19. ročník Velké ceny Podivína v páce, který
proběhl 23. března, je minulostí. Příští rok se můžeme těšit na jubilejní dvacátý.
Na nejstarší pravidelně pořádanou domácí soutěž přijeli závodníci z celé České republiky. Ještě
před zahájením soutěže poděkoval starosta Města Podivína Martin Důbrava pořadatelům Sokola
Podivín za perfektně připravenou akci a domácím
pákařům za dlouholetou úspěšnou reprezentaci
Podivína.
V silné konkurenci si vedli dobře i domácí závodníci. Mezi ženami v kategorii do 60 kg vybojovala
Dana Surá dvě vítězství na levou i pravou ruku. Lukáš
Dorazil zopakoval triumf na obě ruce mezi muži ve
váze do 70 kg, Robin Svačina získal dvě první místa
ve váze do 75 kg a bilanci domácích pákařů uzavřel
dvěma druhými místy Rostislav Svačina, který nastoupil do vyšší váhové kategorie do 105 kg.
Mezinárodní Dubňany
Dalším ze závodů, na které zajížděli pákaři Sokola Podivín, byla 27. dubna mezinárodní soutěž
Dubňanská páka. Tu hostilo známé sportovní centrum Želva. I když se před odjezdem omluvilo několik členů oddílu i přesto se nám podařilo v silné
konkurenci udělat dobrý výsledek.
Opět se dařilo Robinu Svačinovi, který z podivínských pákařů dosáhl nejlepšího výsledku. Ve
váze do 75 kg vybojoval dvě zlaté medaile, když
nenašel přemožitele ani na levou či pravou ruku.
Dvě druhá místa stříbrné hodnoty získala Dana
Surá ve váze do 60 kg a Pavel Stejskal ve váze do
85 kg se umístil dvakrát na pátém místě.
Rostislav Svačina, vedoucí oddílu
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Redakční rada
Příští číslo Podivínského zpravodaje vyjde
v pátek 27. září. Uzávěrka příspěvků do
podzimního čísla bude v pátek 30. srpna.
Pokud budete zvát na Vaše akce, plakátek
prosím volte ve formátu na šířku, lépe se
umísťuje na stránku zpravodaje. Fotografie posílejte zvlášť v příloze (ne jako
součást textu) a nepřeposílejte fotografie
z Facebooku. Tiskárna je vrací, nelze s nimi
dále pracovat (upravovat formát dle požadované velikosti).
Děkujeme všem přispěvatelům za jejich
chuť informovat podivínskou veřejnost
o tom, co se v Podivíně děje. Nejen jim, ale
také čtenářům zpravodaje přeji za celou
redakční radu krásné letní dny plné sluníčka a pohody.
Pavla Schallenbergerová,
šéfredaktorka

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

