prosinec
pro
p
ro
osin
ssiin
ine
ecc 20
2
201
2017
017
0

XLVII. roč
n ík

Po
odiví
od
ivínsk
nský
nsk
ý zpra
z
pra
p
ravod
vo aj
Podivínský
zpravodaj

ččís
čí
číslo
ííssllo
o4

číslo 4

X
XLVII.
LVI
LV
VIIII.. ro
V
ročník
oččník
o
ní

7
Prosinec 201

1

XLVII. ročník

číslo 4

prosinec 2017

Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XIX. ze dne 26.10. 2017 a č. XX.
ze dne 14.12. 2017
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující
body :
• Zastupitelstvo města jmenovalo zastupitelku města Mgr. Jitku Harnuškovou členkou kontrolního výboru.
Zastupitelstvo města schválilo výši
měsíční odměny zastupitelce města Mgr. Jitce Harnuškové ve výši Kč
540,-.
• Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva
města č. XVIII. ze dne 07.09.2017.
• Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtového opatření č. 7
k rozpočtu města na rok 2017 a toto
rozpočtové opatření vzalo na vědomí bez výhrad.
• Zastupitelstvo města provedlo kontrolu a vzalo na vědomí plnění rozpočtu města Podivína k 30.09. 2017.
• Zastupitelstvo města schválilo vypracování Dohody o narovnání
k pozemku p.č. 1635 v k.ú. Podivín
s tím, že veškeré náklady spojené
s převodem pozemku do vlastnictví
žadatelů budou hradit nabyvatelé.
• Zastupitelstvo města neschválilo
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 979 v k.ú. Podivín.
• Zastupitelstvo města zamítlo zveřejnění záměru prodeje pozemku
p.č. 1780/15 v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města schválilo vypracování geometrického plánu, kterým
dojde k oddělení části pozemku p.č.
1780/15 v k.ú. Podivín, na kterém
v současné době leží chodník a jsou
zde umístěny inženýrské sítě.
• Zastupitelstvo města schválilo Dohodu o narovnání s manželi Ing.
Martinou Konečnou, nar. …. a Martinem Konečným, oba bytem…...
Předmětem dohody je závazek
města Podivína zaplatit na bankovní účet manželů Konečných finanční částku ve výši Kč 60.000,-. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením dohody o narovnání.
• Zastupitelstvo města schválilo Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě o
poskytnutí příspěvku na technickou infrastrukturu ze dne 14.03.
2012 s manželi Lenkou Müllerovou,
nar. ….. a Michalem Müllerem, nar.
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…., oba bytem …... Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města
uzavřením dodatku č. 1 k plánovací smlouvě o poskytnutí příspěvku
na technickou infrastrukturu ze dne
14.03. 2012
Zastupitelstvo města schválilo Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě o
poskytnutí příspěvku na technickou infrastrukturu ze dne 16.07.
2012 s panem Milanem Krupárem,
….., bytem ……. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města
uzavřením dodatku č. 1 k plánovací smlouvě o poskytnutí příspěvku
na technickou infrastrukturu ze dne
16.07. 2012.
Zastupitelstvo města schválilo Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě o
poskytnutí příspěvku na technickou infrastrukturu ze dne 10.07.
2013 s panem Vladimírem Škrlantem, ……, bytem ……. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením dodatku č. 1 k plánovací
smlouvě o poskytnutí příspěvku na
technickou infrastrukturu ze dne
10.07. 2013
Zastupitelstvo města schválilo Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě o
poskytnutí příspěvku na technickou infrastrukturu ze dne 30.06.
2015 s manželi Lenkou Janků, ……
a Robertem Janků, ….., oba bytem
……. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením dodatku č. 1 k plánovací smlouvě o poskytnutí příspěvku na technickou
infrastrukturu ze dne 30.06. 2015.
Zastupitelstvo města zamítlo adopci hrobového zařízení významného
hrobu. Zastupitelstvo města neschválilo smlouvu o dočasné adopci hrobového zařízení významného
hrobu se Správou pražských hřbitovů, se sídlem Vinohradská 2807,
130 00 Praha 3, IČ: 45245801, DIČ:
CZ45245801.
Zastupitelstvo města schválilo doplnění návrhu zadání Změny č. 1
územního plánu Podivín o požadavek města Podivína o prověření
změny využití části plochy z plochy
BI – bydlení individuální na plochu
SM – smíšenou obytnou – městskou.
Zastupitelstvo města vzalo na vě-
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domí zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva
města č. XIX. ze dne 26.10.2017.
Zastupitelstvo města provedlo kontrolu a vzalo na vědomí plnění rozpočtu města Podivína k 31.10.2017.
Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtových opatření č. 8 a
č. 9 k rozpočtu města na rok 2017
a tato rozpočtová opatření vzalo na
vědomí bez výhrad.
Zastupitelstvo města projednalo
Návrh rozpočtu města na rok 2018,
který byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách v termínu od 28.11. 2017 do 18.12.2017.
Zastupitelstvo města schválilo bez
výhrad Rozpočet města na rok
2018 takto: celkové příjmy ve výši
51.490.000,- Kč, celkové výdaje ve
výši 85.154.100,- Kč, celkové financování ve výši 33.663.700,- Kč. Zastupitelstvo města schválilo soupis
Zahájení investičních akcí a jejich
zařazení do majetku města (strana
5 Návrhu rozpočtu města Podivína
na rok 2018).
Zastupitelstvo města projednalo návrh střednědobého výhledu
rozpočtu na roky 2019, 2020 který
byl zveřejněn na úřední desce a
webových stránkách v termínu od
28.11. 2017 do 18.12.2017. Zastupitelstvo města schválilo bez výhrad návrh střednědobého výhledu
rozpočtu na roky 2019, 2020 takto: celkové příjmy pro rok 2019 ve
výši 51.277.000,- Kč, celkové příjmy
pro rok 2020 ve výši 51.285.000,Kč, celkové výdaje pro rok 2019 ve
výši 52.000.000,- Kč, celkové výdaje
pro rok 2020 ve výši 52.000.000,- Kč,
celkové financování pro rok 2019 ve
výši 723.000,- Kč, celkové financování pro rok 2020 ve výši 715.000,- Kč.
Dlouhodobé pohledávky ve výši Kč
1545,-Dlouhodobé závazky: Kč 0,-.
Zastupitelstvo města schválilo Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Podivín č. 7/2017 s Římskokatolickou farností Podivín, se sídlem: Komenského 193/3, 691 45
Podivín, IČ: 64520943, zastoupenou
Mgr. Slavomírem Bedřichem, farářem. Předmětem dodatku je změna
účelu dotace. Zastupitelstvo města
Podivínský zpravodaj
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pověřuje starostu města uzavřením
dodatku č. 1.
Zastupitelstvo města projednalo a
schválilo obecně závaznou vyhlášku
města Podivína č. 1/2017 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu (viz příloha č. 5 – návrh obecně
závazné vyhlášky č. 1/2017).
Zastupitelstvo města projednalo a
schválilo obecně závaznou vyhlášku
města Podivína č. 2/2017 o místních
poplatcích.

•

•

Zastupitelstvo města neschválilo
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1780/15 v k.ú. Podivín
s ohledem na skutečnost, že je v
pozemku uloženo zařízení, telekomunikační kabel. Zastupitelstvo
města pověřilo starostu jednáním
s vlastníkem zařízení a předložení
návrhu řešení.
Zastupitelstvo města zamítlo žádost o prodej pozemků p.č. 2434
a p.č. 2435 vše v k.ú. Podivín a neschválilo zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 2434 a p.č. 2435 vše
v k.ú. Podivín.
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Zastupitelstvo města zamítlo žádost
o prodej pozemků p.č. 2676/34, p.č.
2714/4, p.č. 2715/2 a p.č. 2716/1 vše
v k.ú. Podivín a neschválilo zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č.
2676/34, p.č. 2714/4, p.č. 2715/2 a
p.č. 2716/1 vše v k.ú. Podivín.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí a projednalo zápis z jednání
kontrolního výboru města Podivína
bez výhrad č. 2/2017.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy Podivín za školní rok
2016/2017.

Konkurz na pozici ředitele/-lky základní školy
V létě příštího roku končí funkční šestileté období, na které byl jmenován do funkce ředitele naší základní školy pan Mgr. M. Cagášek. Rada města deklaruje, že je připravena v průběhu prvního čtvrtletí roku
2018 vyhlásit konkurzní řízení, o němž budou uchazeči informováni na úřední desce.
členové rady města

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu dne 20. - 21. října 2017 PODIVÍN
číslo

název

počet hlasů

%

pořadí

1

ODS

162

11,47

2

2

Řád národa - Vlastenecká unie

2

0,14

3

Cesta odpovědné společnosti

2

0,14

4

ČSSD

104

7,37

6

Radostné Česko

0

0,00

7

Starostové a nezávislí

57

4,04

8

KSČM

118

8,36

9

Strana zelených

17

1,20

10

ROZUMNÍ

6

0,43

12

Strana svobodných občanů

27

1,91

13

Blok proti islamizaci

0

0,00

14

ODA

1

0,07

15

Česká pirátská strana

128

9,07

19

Referendum o EU

4

0,28

20

TOP09

77

5,45

8

21

ANO 2011

430

30,45

1

22

Dobrá volba 2016

2

0,14

23

Sdružení pro republiku

2

0,14

24

KDU - ČSL

100

7,08

Podivínský zpravodaj
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25

Česká strana národně sociální

0

0,00

26

REALISTÉ

5

0,35

27

Sportovci

1

0,07

28

Dělnická strana

5

0,35

29

Svoboda a přímá demokracie

157

11,12

30

Strana práv občanů

5

0,35

31

Národ sobě

0

0,00

1412

100,00

Celkem

Odpady
UPOZORNĚNÍ !
Městský úřad upozorňuje občany, že svoz separovaného odpadu v pytlích (plasty, papír, nápojové kartony) bude
proveden v pátek 29. prosince 2017.
Firma Hantály a.s. Velké Pavlovice oznamuje, že poslední
svoz v letošním roce TKO (tuhý komunální odpad z domácností) bude proveden v pátek 29. prosince 2017.
Místní poplatky za odpady a ze psů bude možno hradit
na podatelně MěÚ od pondělí 5. února 2018. Při úhradě poplatku obdrží každý poplatník 8 ks pytlů na tříděný odpad.

4
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Provozní doba na Sběrném dvoře v období od 15. prosince
2017 do 30. prosince 2017
Pátek 15. prosince 2017
otevřeno 14,00 – 17,00 hod.
Sobota 16. prosince 2017
otevřeno 8,00 – 11,00 hod.
Pátek 22. prosince 2017
zavřeno
Sobota 23. prosince 2017
zavřeno
Pátek 29. prosince 2017
zavřeno
Sobota 30. prosince 2017
zavřeno
Otevírací a zavírací doba na místním hřbitově v období vánočních svátků 24., 25., 26. prosince bude hřbitov otevřen od 7,00
hod. do 20,00 hod.

Podivínský zpravodaj
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Poplatek za odpady
Sazba poplatku je dvousložková a tvoří ji:
• Dle § 10b odst. 4 písm. a) zákona o
místních poplatcích částka se stanovenou horní hranicí 250 Kč za osobu
a kalendářní rok. Výši této částky
stanoví obec libovolně dle svého
uvážení, aniž by ji v obecně závazné
vyhlášce zdůvodňovala.
• Dle § 10b odst. 4 písm. b) zákona o
místních poplatcích částka, kterou
zastupitelstvo obce stanoví ve výši
naposledy známých (v době schvalování obecně závazné vyhlášky)
nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
„předchozí kalendářní rok“ (viz dále)

Podivínský zpravodaj

•

rozpočítaných na všechny poplatníky ( tzn. i na skupiny poplatníků,
které jsou v OZV osvobozeny). Obec
musí v obecně závazné vyhlášce u
této částky provést rozúčtování nákladů na každou osobu poplatníka.
Při tomto rozúčtování přitom obec
vychází z aktuálních údajů o počtu
poplatníků, tedy z počtu poplatníků,
který je obci znám v době přípravy
obecně závazné vyhlášky. Výše této
složky poplatku nesmí přesáhnout
zákonem stanovený limit 750 Kč za
osobu a kalendářní rok
poplatek za likvidaci odpadů může
tedy činit až 1.000 Kč,- /osoba/rok

Výňatek z OZV
(1) Sazba poplatku pro rok 2018 činí
550,- Kč a je tvořena:
a) z částky 203,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 347,- Kč za kalendářní rok.
Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr
a svoz netříděného komunálního
odpadu za poplatníka a kalendářní
rok.
Celkové náklady v roce 2016 činily
1.666.480,85 Kč děleno 3.072 osob =
542,48 Kč/osoba
Poplatek pro rok 2018 zůstává ve
stejné výši, tedy Kč 550,- /osoba/ rok.

5
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O tříděném odpadu v Podivíně
Dnes se odváží tříděný odpad. Procházím městem a jsem
hrdá na to, kolik Podivínčáků odpad třídí, pro kolik spoluobčanů
není ohleduplnost vůči životnímu prostředí jen frází, ale skutečným činem. Zajímám se o dění v Podivíně, a tak se ptám spoluobčanů, zda odpad třídí či ne. Často slyším odpověď - „Netřídím.
A proč bych měl, když z toho nic nemám?“. Děkuji za tuto upřímnou odpověď. Tato otevřená odpověď mě inspirovala, přivedla
na myšlenku, že finanční motivace by mohla přispět k většímu
zapojení obyvatel do třídění odpadu. Ptám se známých a přátel v
okolí a zjišťuji super zprávy. Nemusíme nic vymýšlet! Přes dvacet
obcí v okolí tento systém již řadu let má - např. Kobylí, Šitbořice,
Uherčice, Těšany, Křepice, Terezín, Mikulov, Milotice atd. atd... A
tyto motivační systémy účinné jsou, což dokazují ocenění, která
řada z těchto obcí získala v celorepublikových soutěžích. V těchto obcích se do třídění odpadů zapojilo nezřídka i více než 90
% obyvatel, náklady na odpady se těmto obcím podařilo snížit
až na polovinu. Třídění tak může být motivační, zábavnější, pře-

hlednější a současně může šetřit prostředky nás všech i města,
město může díky sporám podporovat rozvoj jiných oblastí (sport,
slevy pro důchodce apod.). Úspory jsou prokazatelné. - Ti kdo třídí, mohou snížit poplatek až na 150 Kč, 200 Kč/osobu (obec ale
musí vybrat optimální motivační systém a nezřídka nahradit drahou svozovou firmu jinou) - třídění odpadů je dobrovolné, takže
nikdo není k třídění odpadu nucen. Ale ti co netřídí, zaplatí (zatím
jen) cca 600 - 700 Kč/osobu. A zaplatit za 4členou rodinu za odpadky 600-800 Kč nebo 2.400 Kč, to je přece rozdíl !? A to nemluvím o tom, že je v parlamentu návrh zákona o zákazu skládkování
od r. 2024. Pak už by se TKO likvidoval pouze ve spalovnách, což
by zcela jistě znamenalo další, výrazný nárůst poplatků za odpady.
Ale znovu se vrátím na úvod článku - tříděním odpadu šetříme životní prostředí a možná osobním přístupem zabráníme
tomu, aby se další spalovna odpadu vybudovala u Podivína...
Ing. Hana Bartochová

O investicích 2017
Rok 2017 byl rokem úspor na všem,
na čem se uspořit dalo. Bohužel došlo
k omezení některých plánovaných investic, dokončily se pouze ty, které již
byly ve vysokém stupni příprav. Jednou z nich byla a ještě pořád je stavba
chodníků Rybáře. To, že „ještě pořád
je“, znamená, že do dnešního dne nejsou vyřešeny vztahy s poskytovatelem
dotace – Státním fondem dopravní
infrastruktury. Mimoto, že se dotace,
která původně měla činit 85% nákladů stavby, snížila na 50% (důvodem je
rozdělení nákladů na tzv. uznatelné a
neuznatelné podle klíče, který se velmi
těžce dá pochopit), byla a ještě pořád je
administrace tak složitá, že oněch necelých 1,5 milionu korun, které nakonec
obdržíme, snad nestojí ani za to. Samozřejmě přeháním, každá koruna dobrá,
ale úředníci, se kterými jsem v průběhu
stavby jednal, jako by se množili geometrickou řadou. Pokračování chodníků oboustranně ve směru na náměstí a
dál k prodejně COOP Jednota bude již
hrazeno z vlastních prostředků, mimo
jiné také proto, že na dotaci bychom
dosáhli pouze na ty chodníky, které přímo přiléhají k vozovce II. třídy, tedy od
Jednoty po vietnamskou prodejnu a na
druhé straně od zeleniny po Cyrilku.
A ještě něco: chodník, který dnes
končí u Cyrila Gály, bude bezbariérově
pokračovat doprava směrem k nově
vzniklé řadě domů na Poříčí II. Schody
budou tedy používat jen ti fyzicky zdatnější.
6

Náklady na stavbu činily necelé tři
miliony korun, ztráty na zdraví a psychická zátěž všech zúčastněných by se
daly zhodnotit snad stejnou měrou.
O tenisových kurtech na stadionu je
článek na jiném místě zpravodaje, za
mne jenom:
- byla dokončena stavba, na kterou
čekali všichni tenisulační občané
hezkou řádku let
- v roce 2018 bude dostavěna tréninková stěna
- ve stejném roce musí být
doladěna forma provozu
- hodnota stavby byla 3,5
milionu korun
- tenisové kurty byly zhotoveny z prostředků města
bez přidělené dotace

miliony korun na podporu zájmových
spolků a organizací.
Dokončeny byly tyto studie a projekty v hodnotě 1,5 milionu korun:
- aktualizace Staré radnice
- ulice Hřbitovní
- cyklostezka a cyklotrasa Podivín –
Janohrad
- pavilon MŠ
- Masarykovo náměstí
Stanislav Machovský, starosta

Z dalších akcí lze vyjmenovat opravy vozovek, výsadbu stromů a údržbu alejí,
rekonstrukci osvětlení, rekonstrukce dětských hřišť,
zajištění bezpečnosti /policie
+ kamery/. Naprosto neplánovanou akcí je rekonstrukce
střechy Městské haly, která
neodolala nárazům větru v
neděli 29.10.2017. Náklad,
který zatím není znám, bude
doufám hrazen z prostředků
pojišťovny.
Nezanedbatelnou výdajovou částkou jsou téměř dva
Podivínský zpravodaj
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AKCE „PODIVÍN – CHODNÍKY ULICE KOMENSKÉHO, POŘÍČÍ, RYBÁŘE, I. ETAPA“, o které jsem se zmiňoval v říjnovém Podivínském zpravodaji, byla fyzicky zdárně dokončena, v současné době chybí administrativní vypořádání
některých drobných změn, které musí odsouhlasit poskytovatel dotace STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY.
Stavbu projektovala firma VIADESIGNE Břeclav, vítězem výběrového řízení
na ni byla firma IS Hodonín, stavební dozor prováděl Ing. Pavel Šemora.
Stavba byla provedena za finanční podpory Kč 1.470.000,- poskytovatelem dotace.

Stanislav Machovský, starosta

Panský kopec
V průběhu letošního podzimu jsme za dobrovolné pomoci
místního zemědělce Jaroslava Rosenbreiera vyseli na Panském
kopci květnatou louku. Je mi líto, že dokončení úprav této lokality nám opět zkomplikovali někteří nezodpovědní lidé, kteří si ji

pletou se sběrným dvorem. Věřím však, že nové černé skládky se
již neobjeví a naopak se s jarní vláhou kopec zazelená a v létě se
objeví první luční květy.
Martin Důbrava, člen rady města

Návrh rozpočtu města na rok 2018 – závazné ukazatele
PAR

POL

ORG

Název závazného ukazatele

Kč

z toho Kč

0000

XXXX

XXXX

Daňové příjmy a přijaté transfery

47 499 900,00

0000

1XXX

XXXX

DAŇOVÉ PŘÍJMY

45 252 000,00

0000

4XXX

XXXX

PŘIJATÉ TRANSFERY

2 447 900,00

0000

4112

XXXX

Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta

2 232 900,00

0000

4116

XXXX

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu

15 000,00

0000

4116

6002

Dohoda č. BVA-V-8/2017 - VPP

2143

XXXX

XXXX

Cestovní ruch

6 800,00

2144

XXXX

XXXX

Ostatní služby

6 000,00

3314

XXXX

XXXX

Činnosti knihovnické

9 000,00

3319

XXXX

XXXX

Ostatní záležitosti kultury

15 000,00

3341

XXXX

XXXX

Rozhlas a televize

32 000,00

3349

XXXX

XXXX

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

10 000,00

3399

XXXX

XXXX

Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

5 000,00

Příjmy:

15 000,00

3421

XXXX

XXXX

Využití volného času dětí a mládeže

30 000,00

3612

XXXX

XXXX

Bytové hospodářství

1 188 800,00

3613

XXXX

XXXX

Nebytové hospodářství

563 500,00

3632

XXXX

XXXX

Pohřebnictví

15 000,00

3639

XXXX

XXXX

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

63 500,00

3722

XXXX

XXXX

Sběr a svoz komunálních odpadů

3 500,00

3723

XXXX

XXXX

Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

307 000,00

3745

XXXX

XXXX

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

7 000,00

4351

XXXX

XXXX

Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.
bydlení

1 462 600,00

5512

XXXX

XXXX

Požární ochrana - dobrovolná část

50 000,00

Podivínský zpravodaj
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6171

XXXX

XXXX

Činnost místní správy

16 100,00

6310

XXXX

XXXX

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

700,00

6310

2141

3000

Příjmy z úroků (část) - Sociální fond

6330

XXXX

XXXX

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6330

4134

3000

Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úr. - Sociální fond

Příjmy
celkem

100,00
199 000,00
199 000,00
51 490
400,00

Výdaje:
1014

XXXX

XXXX

Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč

76 900,00

2143

XXXX

XXXX

Cestovní ruch

204 300,00

2143

5329

XXXX

Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

2143

5329

0806

Dobrovolný svazek obcí LVA IČ:71243852

2212

XXXX

XXXX

Silnice

1 258 800,00

2219

XXXX

XXXX

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

1 122 000,00

2292

XXXX

XXXX

Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky

147 200,00

2310

XXXX

XXXX

Pitná voda

32 000,00

2321

XXXX

XXXX

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

60 000,00

3111

XXXX

XXXX

Mateřské školy

1 920 000,00

3111

5331

XXXX

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

1 920 000,00

3111

5331

0301

Mateřská škola Podivín, příspěvková organizace
IČ:49963406

1 920 000,00

3113

XXXX

XXXX

Základní školy

3113

5331

XXXX

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

3 083 000,00

3113

5331

0302

Základní škola Podivín, příspěvková organizace,
IČ:70285471

3 083 000,00

3113

6351

XXXX

Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací

300 000,00

3113

6351

0302

Základní škola Podivín, příspěvková organizace,
IČ:70285471

300 000,00

3141

XXXX

XXXX

Školní stravování

3141

5331

XXXX

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

3141

5331

0303

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

3314

XXXX

XXXX

Činnosti knihovnické

760 900,00

3319

XXXX

XXXX

Ostatní záležitosti kultury

590 000,00

3341

XXXX

XXXX

Rozhlas a televize

40 000,00

3349

XXXX

XXXX

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

151 600,00

3392

XXXX

XXXX

Zájmová činnost v kultuře

1 637 400,00

3399

XXXX

XXXX

Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

91 000,00

3412

XXXX

XXXX

Sportovní zařízení v majetku obce

390 000,00

3419

XXXX

XXXX

Ostatní tělovýchovná činnost

3421

XXXX

XXXX

Využití volného času dětí a mládeže

2 486 500,00

3429

XXXX

XXXX

Ostatní zájmová činnost a rekreace

58 500,00

3612

XXXX

XXXX

Bytové hospodářství

1 617 000,00

3613

XXXX

XXXX

Nebytové hospodářství

3 000,00

3631

XXXX

XXXX

Veřejné osvětlení

621 000,00

3632

XXXX

XXXX

Pohřebnictví

323 000,00

3635

XXXX

XXXX

Územní plánování

40 000,00

3639

XXXX

XXXX

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

180 200,00

8

58 900,00
58 900,00

4 593 000,00

750 000,00
750 000,00
750 000,00

64 000,00
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3722

XXXX

XXXX

Sběr a svoz komunálních odpadů

1 115 000,00

3723

XXXX

XXXX

Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

533 600,00

3723

5329

XXXX

Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

3723

5329

0812

Dobrovolný svazek obcí Čistý Jihovýhod, IČ:75117436

3725

XXXX

XXXX

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

3745

XXXX

XXXX

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745

5011

6002

Platy - Dohoda č. BVA-V-8/2017 - VPP

11 200,00

3745

5031

6002

Povin.pojist.na soc.zab. - Dohoda č. BVA-V-8/2017 - VPP

2 800,00

3745

5032

6002

Povin.pojist.na veř.zdrav.poj.-Dohoda č. BVA-V-8/2017 – VPP

1 000,00

3749

XXXX

XXXX

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

3900

XXXX

XXXX

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

9 800,00
9 800,00
500 000,00
12 658 200,00

360 000,00
1 760 800,00

3900

5229

XXXX

Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací

3 000,00

3900

5229

1015

Sdružení obcí a měst jižní Moravy, IČ:65338081

3 000,00

4329

XXXX

XXXX

Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži

4329

5321

XXXX

Neinvestiční transfery obcím

2 000,00

4329

5321

0707

Město Břeclav, IČ:00283061

2 000,00

4341

XXXX

XXXX

Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým

20 000,00

4351

XXXX

XXXX

Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.
bydlení

2 796 700,00

4359

XXXX

XXXX

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

150 000,00

5212

XXXX

XXXX

Ochrana obyvatelstva

50 000,00

5311

XXXX

XXXX

Bezpečnost a veřejný pořádek

500 000,00

5311

5321

XXXX

Neinvestiční transfery obcím

200 000,00

5311

5321

0707

Město Břeclav, IČ:00283061

200 000,00

5512

XXXX

XXXX

Požární ochrana - dobrovolná část

498 800,00

6112

XXXX

XXXX

Zastupitelstva obcí

1 589 100,00

6118

XXXX

XXXX

Volba prezidenta republiky

39 000,00

6171

XXXX

XXXX

Činnost místní správy

40 488 600,00

6171

XXXX

5214

Rekonstrukce staré radnice

32 459 000,00

6171

5XXX

3000

Běžné výdaje - Sociální fond - čerpání dle směrnice

221 000,00

6310

XXXX

XXXX

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310

5163

3000

Služby peněžních ústavů - Sociální fond

6320

XXXX

XXXX

Pojištění funkčně nespecifikované

170 000,00

6330

XXXX

XXXX

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

199 000,00

6330

5342

3000

Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí - sociální
fond

6399

XXXX

XXXX

Ostatní finanční operace

2 000,00

36 400,00
100,00

199 000,00
1 202 500,00

6402

XXXX

XXXX

Finanční vypořádání minulých let

6402

5364

XXXX

Vratky transferů poskytnutých veř.rozpočtům ústř.úrovně

14 800,00

6402

5364

6007

Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR

14 800,00

6409

XXXX

XXXX

Ostatní činnosti jinde nezařazené

Výdaje
celkem

14 800,00

1 251 300,00
85 154 100,00

Financování:
Podivínský zpravodaj
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FINANCOVÁNÍ

33 663 700,00

0000

8115

XXXX

Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech

33 663 700,00

0000

8115

3000

Změny stavu krátkodob.prostř. na bank.účtech - Sociální
fond

22 000,00

Financování
celkem

33 663 700,00

Saldo příjmů a výdajů tvoří schodek návrhu rozpočtu města na rok 2018 ve výši 33.663.700,- Kč. Schodek bude hrazen ze zdrojů,
které tvoří rozpočet financování na rok 2018 a to zapojením finančních prostředků z minulých let na bankovních účtech města.

Investice 2018
Nejvýznamnější investicí v roce 2018
bude rekonstrukce Staré radnice, hodnota stavebních prací je před výběrovým řízením 32,5 milionu korun. Město Podivín
má tuto částku v rozpočtu připravenu.
V době, kdy budete v rukou držet výtisk
prosincového zpravodaje, bude známa
úspora /bude-li jaká/ vzešlá z výběrového řízení. U akcí podobného charakteru
nelze však předpokládat výrazné snížení
nákladů, nehledě na to, že u takovýchto
staveb, navíc památkově chráněných,
vždy číhá nebezpečí neplánovaně objevených „kostlivců“, jejichž náprava vyžaduje určitou finanční rezervu. Tuto položku včetně nákladů na vybavení radnice,

bude město řešit případným úvěrem, který bude předmětem jednání zastupitelů
města a výběrového řízení na poskytovatele úvěru.
Masarykovo náměstí Podivín – dokončení projektu, příprava výstavby 1.
etapy /pracovně nazvaná SEVERNÍ – úsek
mezi vozovkou a chodníkem od prodejny VEČERKA po základní školu/ je druhou významnou investicí v roce 2018. V
současné době zpracovává firma VIADESIGNE Břeclav projekt ke stavebnímu povolení. Podle hrubého odhadu projekční
firmy bude hodnota díla cca 10 milionů
korun. I s touto částkou počítá rozpočet
města na rok 2018.

Do rozpočtu města byly zařazeny ještě některé další investice, z nichž uvádím
pouze: výměnu oken na bytech Palackého
401, rekonstrukci komínů v bytech na ulici
Újezd, výkupy pozemků na komunikace
ulic Hřbitovní a Kopce, revitalizaci vegetace
v extravilánu města.
Z projektových prací, které však realizací
zasáhnou až do nového volebního období,
jsou: dokončení chodníků na hřbitově, výsadba alejí v extravilánu, zateplení, výměna
oken a oprava balkonů PENZIONU.
Celková suma investic a projektových
prací dosáhne v roce 2018 46 milionu korun.
Stanislav Machovský, starosta

Stará radnice – historie a vývoj IV
Před rokem 1956 byly ve dvoře přistavěny záchody. Při
generální opravě v roce 1956 byla radnice zčásti přefasádována, rustiku nahradila pásová bosáž. Starý krov byl nahrazen železnou konstrukcí. V 60. a 70. letech byla osazena nová
okna a do konstrukce schodiště byl vestavěn výtah. Radnice
ztratila v tomto období svoje původní využití, střídavá činnost různých provozoven a nevhodné stavební úpravy se
negativně projevily na jejím vnitřním i venkovním vzhledu. V
následujících letech sloužily prostory ke skladování různých
materiálů a potřeb městského úřadu.
V roce 2001 se podařilo získat čtvrtmilionovou dotaci na
výrobu replik oken Staré radnice. O modernizaci oken /při
zachování původního vzhledu/ nechtěli památkáři ani slyšet.
Bylo tedy vyrobeno 35 ks replik kastlových oken s přípravou
na jednoduché!! zasklení za necelých 400 tisíc korun.
Statické zajištění Staré radnice
/výňatek z článku, který vyšel v červnovém vydání Podivínského zpravodaje 2002/
„Výběrové řízení, které probíhalo minulý měsíc, určilo dodavatele stavby statického zajištění budovy Staré radnice.
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Stala se jím brněnská firma SASTA, která v minulých letech
zajišťovala sesuvy pozůstatků bývalých hradeb v lokalitě
ulice Dolní Valy. Tato firma zahájí první etapu rekonstrukce
památkově chráněného objektu a to vnitřním a venkovním
zpevněním základů budovy a následným zajištěním stěn v
obou podlažích. Stavba bude ukončena do 15.října 2002.“
Hodnota díla byla 2,7 milionu korun a dotace na takto
„významnou“ památku činila korun 100 tisíc!!
Ve stejném roce byla zpracována dokumentace stavebně
historického průzkumu, v roce 2007 projektová dokumentace rekonstrukce budovy. Tato dokumentace byla však těžce
„zkousnutelná“ pro památkáře a také náklady na rekonstrukci se rovnaly jednomu celému rozpočtu města. Vyhlášené
dotační tituly se na takovéto typy památek nevztahovaly,
úvěrové podmínky byly v té době nepříznivé.
Situace v úvěrové politice se změnila k lepšímu až v letech 2013 – 2014, kdy však nové volby do zastupitelstev
měst a obcí nebyly vhodnou dobou pro tak razantní rozhodnutí, jakým byla rekonstrukce Staré radnice. Čas nazrál až v
roce 2016, došlo k aktualizaci projektu oprav a „zeštíhlení“
nákladů na ně.

Podivínský zpravodaj

prosinec 2017

číslo 4

V současné době /tedy v době, kdy píšu tento text/ probíhá výběrové řízení na dodavatele díla. V době vydání prosincového zpravodaje bude již tento dodavatel znám a do pěti
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dnů od podpisu smlouvy bude stavba zahájena. Podrobný
popis toho, jak bude Stará /nová/ radnice vypadat, je v jiném
článku zpravodaje.
Stanislav Machovský , starosta

O Staré /nové/ radnici
Údaje zde uvedené jsou obsahem technické zprávy aktualizované projektové dokumentace na rekonstrukci Staré radnice, zpracované firmou OK ATELIER Břeclav:
… objekt byl stabilizován základním statickým opatřením,
protože docházelo ke značným statickým poruchám a část objektu v oblasti kleneb byla v havarijním stavu. Stávající stavba má dvě
nadzemní podlaží a sedlovou střechu s valbami. Stropy nad 1. NP
jsou převážně klenbové s plochými klenbami nebo plochými valenými klenbami. Klenby jsou zděné z plných pálených cihel. Stropy
nad 2. NP jsou nad částí půdorysu dřevěné povalové a nad částí
půdorysu, kde byl dříve sál, jsou stropy z dřevěných trámů, které
jsou uloženy do ocelových I nosníků, které jsou osazeny v rozteči
2,5 m. Stávající konstrukce krovu je ocelová a byla provedena v 80
tých letech 20. století. Stěny jsou zděné z plných pálených cihel, ve
spodní části zdiva se nachází také smíšené zdivo. Základové zdivo
je smíšené. V rámci stavebních úprav budou odstraněny podlahy, protože jsou převážně porušeny nebo částečně rozebrány. V 1.
NP je navržen systém větrané podlahy s napojením na venkovní
prostor pomocí průduchů. Budou odstraněny novodobé příčky a
malá přístavba sociálního zařízení, která byla přistavěna k hlavní
budově dodatečně. Bude demontována stávající ocelová konstrukce krovu, která je svařena z válcovaných profilů I. Konstrukce
krovu bude provedena nová z dřevěných prvků. Bude podepřena
několika ocelovými zalomenými nosníky, které budou svařeny z
ocelových válcovaných profilů. Nová krytina bude z pálených tašek bobrovek. U stropu nad 1. NP budou provedeny lokální opravy

trhlinek a u stropů nad 2. NP bude provedena výměna části povalové konstrukce za nové dřevěné povaly z důvodu poškození
povalů. Budou osazeny nové okenní výplně, které budou dvojité
s využitím již vyrobených oken, které jsou uskladněny. Budou zrestaurovány vstupní vrata včetně obloukových zárubní a některá
dveřní křídla. Nové příčky v 1. NP budou zděné a ve 2. NP v podkroví budou sádrokartonové. Do objektu bude vestavěna výtahová
šachta u severozápadního štítu. Výtah bude propojovat všechna
podlaží. Schodiště, nacházející se přibližně ve střední části půdorysu, bude zachováno stávající.
V 1. NP bude umístěn víceúčelový sál se dvěma podpěrnými
pilíři. Podatelna bude přístupná z hlavní chodby, stejně tak jako
kancelář pracovnice, starající se o evidenci pozemků. Dále je zde
navržena denní místnost s kuchyňskou linkou. V 1. NP jsou dále
kanceláře matriky a evidence majetku. WC pro muže a ženy a úklidová místnost jsou v 1. NP.
Ve 2. NP jsou navrženy 3 kanceláře stavebního úřadu, kancelář starosty, místostarosty a tajemníka. V zadní části jsou kanceláře účetních s příručním skladem. Ve 2. NP jsou navrženy WC pro
muže a ženy včetně úklidové komory. V jedné z místností je navržen server. V podkroví jsou navrženy spisovny a prostory pro archivaci dokumentů. Vedle výtahové šachty je navržena technická
místnost s plynovými kotli a zásobníkem pro TUV.
Pro případné zájemce a z důvodů značné velikosti projektové
dokumentace je tato k nahlédnutí u starosty města.
Stanislav Machovský, starosta

Nerealizované projekty
Řada sportovců různých věkových kategorií netrpělivě sleduje výstavbu tenisových kurtů v areálu TJ Slavoj. Dostavbou
se Podivín zařadí mezi okolní destinace,
kde již tenisové kurty několik let provozují
/Lednice, Ladná, Rakvice, Velké Bílovice/.
Naši sportovci nebudou muset dojíždět
do těchto obcí za svým oblíbeným sportem. Všechno mohlo být dávno jinak kdyby ………… V Státním okresním archivu
Mikulov jsem objevil projektovou dokumentaci sportovního areálu TJ Slavoj Podivín, starou cca 60. let. Investor se nedržel
prvotní projektové dokumentace a areál
byl postaven tak, jak jej máme v paměti.
Omlouvám se za špatnou kopii, ale plány
jsou vybledlé a lépe to nešlo.
Legenda:
1. Vchod hlavní
2. Kola – úschovna

Podivínský zpravodaj

3.
4.

Hřiště kopaná
Lehkoatletická dráha – 400m
dráha – 110m
dráha – 100m
5. Krytá tribuna, šatna, klubovna
6. Nekrytá tribuna
7. Občerstvení
8. Byt hospodáře
9. Hřiště pro lední hockey –
odbíjenou
10. Hřiště pro košíkovou
11. Hřiště pro tenis
12. Hřiště pro děti
13. Vodní bazén
14. Úschovna hraček
15. Záchody
16. Zadní vchod
Výměra – 37 205,5 m2
Opravdu velkolepý projekt.
Jiří Hollý
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Tenisové kurty
Koncem listopadu dokončila stavební firma Prostavby
Otnice výstavbu dvou tenisových kurtů s umělým povrchem,
které se nacházejí západně od stávajícího fotbalového hřiště
TJ Slavoj. K úplnému dokončení hřiště je potřeba na jaře
ještě jednou při vyšších teplotách přepískovat křemičitým
pískem povrch kurtu, který tvoří polypropylénový umělý
trávník JUTAgrass. Poté bude hřiště slavnostně předáno k
užívání široké sportovní veřejnosti.
Náklady na vybudování hřiště dosáhly 2,3 mil. Kč. Touto
investicí se do Podivína vrací veřejné tenisové hřiště po té-

měř tři čtvrtě století. Tak dlouhou dobu musel Podivín čekat,
než se zde podařilo tuto dnes již zcela běžnou součást každého města a téměř každé vesnice znovu vybudovat. V příštím
roce máme v plánu pořídit ke kurtům ještě cvičnou stěnu,
která je nezbytným předpokladem pro vznik tenisového oddílu a hlavně je potřebná pro výchovu mladých tenistů.
O způsobu provozování a přístupu na kurty bude veřejnost informována v dalším čísle zpravodaje a na internetových stránkách města.
Ing. Petr Průdek

Úložiště jaderného odpadu v prostoru Podivín – Velké Bílovice ??
Jeden z téměř každodenních sporů v
České republice spočívá v určení vhodné
lokality na vybudování úložiště jaderného odpadu, neboli vyhořelého jaderného
paliva. Základním požadavkem každého
úložiště je jeho bezpečnost ve vztahu

k životnímu prostředí a ochrana zdraví obyvatel. V archivu České geologické
služby jsem narazil na spisovou dokumentaci pokusné injektáže, potřebné k
zjištění nepropustnosti půdy za účelem
uložení radioaktivního odpadu v roce
1962 v prostoru bývalé pískovny vlevo
od silnice Podivín-Velké Bílovice. Starší
ročníky si pamatují tento prostor, neboť
po skončení těžby písku sloužil občanům
Velkých Bílovic a Podivína k uskladnění
komunálního odpadu, který se tam vozil
několik let. Jednalo se o hlubokou jámu
s vodní plochou, vysokými pískovými
břehy proděravělými od ptáků břehulí,

které si také pamatujeme z našich Šutrák.
Chtěl jsem doložit tento prostor fotografií z bohatého fotoarchivu archivu našeho
kamaráda Zdenka Hasilíka, bohužel zasáhla vyšší moc a Zdenek foto pískovny k
tomuto příspěvku již nepřiloží. Čest jeho
památce.
Použil jsem foto pískovny z roku
1962, autora Bohuslava Červeného z České geologické služby.
Zveřejněno se souhlasem České geologické služby a bližší informace jsou dostupné v sídle České geologické služby,
ul. Laitnerova 22, Brno.
Jiří Hollý

Smutná zpráva
V měsíci listopadu nás ve věku nedožitých 66. let navždy opustil vynikající znalec podivínské historie, dlouholetý městský kronikář, autor mnoha příspěvků do Podivínského zpravodaje a veliký
podivínský patriot ZDENEK HASILÍK.
Pokud uvidíte publikovat nějaké fotky spojené s historií našeho města, sdružení a spolků, bude velice pravděpodobné, že se díváte na výtvor, který čerpá z téměř nekonečného archivu fotografií a dokumentů, který vytvořil a nashromáždil právě Zdenek. Od
mládí byl náruživý fotograf a jeho velikým koníčkem bylo aktivně
zaznamenávat plynoucí čas našeho města a blízkého okolí.
Později se také stal vášnivým sběratel starých fotografií a his12

torických dokumentů, které jsou spojeny s událostmi a životem v
našem městě. Z nich tvořil svůj archiv. A také k nim dokázal přidat
popis a příběh a to díky neúnavnému studiu starých kronik a svědectví pamětníků. Své znalosti si nenechával pro sebe, ale ochotně
se o ně podělil s každým, kdo o ně měl zájem.
Toto celoživotní dílo tvořil nejen pro pamětníky, ale hlavně pro
budoucí generace. Smysl své práce spatřoval v tom, aby pozoruhodná historie starého Podivína společně s relativně nedávnou
minulostí nezapadla v zapomnění, ale byla zdokumentována a
předána dál. Za to mu patří náš velký dík.
Čest jeho památce.
Petr Průdek

Podivínský zpravodaj
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1OO let čestného občana VRBKY-MACHOVSKÉHO
V září letošního roku jsme si připomněli tuto významnou osobnost zahraničního odboje v druhé světové válce,
kterému v dubnu 1991 Městské zastupitelstvo města Podivína jednomyslně udělilo ČESTNÉ OBČANSTVÍ.
Jeho pohnuté životní osudy byly podrobně popsány v knize „PODIVÍN“, dále
jsem jeho složité životní cesty popsal v
září 1997 i na stránkách našeho zpravodaje.
Pro malé připomenutí uvedu jeho základní životní zlomové skutečnosti :
Narodil se 30. září 1917 v Grešlovém
Mýtě, od roku 1926 žil s rodiči v Podivíně,
v roce 1937 maturoval na břeclavském
gymnáziu.Nastoupil dobrovolně vojenskou službu u děl. pluku v Košicích, kterou ukončil v hodnosti svobodníka. Poté
začal studovat univerzitu v Brně po uzavření vysokých škol nastupuje do práce v
Hospodářském družstvu v Podivíně, kde
se zapojuje i do činnosti sokolské odbojové organizace.
V roce 1940 odchází i s dalšími spolužáky z gymnázia složitou cestou přes
Maďarsko, Balkán do Francie. Po její porážce končí v Anglii, kde absolvuje školu
pro důstojníky, kterou končí v roce 1942
v hodnosti četaře absolventa. Koncem
téhož roku postupně prochází celou šká-

Delegace města v Domově důchodců

lou odborných školení, zaměřených pro
vysazení do okupované vlasti, s použitím
v para skupině „Potasch“, jako radiotelegrafista.
5. května 1944 byla skupina vysazena
na Vsetínsku, kde krátce předtím byly vysazeny další dvě skupiny. V té době byla
tamější německá bezpečnostní služba
ve zvýšené pohotovosti a podpořená
zradou konfidenta se podařilo skupinu
v krátké době rozmělnit. Zbavena kompletního technického vybavení byla odsouzena vyhledávat individuelně kontakty u zastrašeného obyvatelstva, či domácího odboje.
Po strastiplných útrapách se dostává Josef Machovský do Podivína, kde se
ukrývá až do osvobození v dubnu 1945
u rodiny Přibylů, komplikované jeho těžkým onemocněním zápalem plic. Osvobozením nekončily jeho problémy, byl do
června zadržen a internován sovětskou
vojenskou policií. Po krátkém pobytu na
svobodě je povolán do armády jako náčelník štábu působí u výsadkového praporu v Zákupech.
Po únorových událostech v roce 1948
odchází z armády, ale ani zde se mu nevyhnuly represe, zamířené proti vojákům
ze západu. Byl dokonce několik měsíců
vězněn, prošel řadou zaměstnání v děl-

kapitán Josef Vrbka – Machovský
– Podivín

nických profesích v ostravských dolech,
sklárnách na Sázavě atd.
Oživení ve veřejném životě v roce
1968 pozdravil aktivním vystoupením v
Tyršově sadě.
Další vývoj ho přiměl odejít znovu do
zahraničí - Švédska, odkud se po pěti letech vrací domů. Jako důchodce pracuje
v místní konzervárně, kde pracuje i s mládeží, v Sokole je oblíbeným cvičitelem i
úspěšným hercem v ochotnickém divadle. Poslední léta jeho života jsou spojena s pobytem na hájence u Nejdku a v
Domově důchodců v Břeclavi.
V roce 1990 byl rehabilitován, vráceny vyznamenání a povýšen do hodnosti
podplukovníka. V dubnu 1991 mu bylo
uděleno Čestné občanství města Podivína, které mu 8. května 1991 v břeclavském Domově důchodců předala oficiální delegace města, v čele se starostou
Vlastimilem Němečkem, předsedou školské a kulturní komise Milanem Rakem,
odbojářem Karlem Svobodou a paní
Martou Marákovou, dcerou Antonína Přibyla. Zemřel dne 10. srpna 1991 ve věku
nedožitých 74 let, o šest dní později jsme
se s ním důstojně rozloučili v obřadní síni
městského hřbitova v Břeclavi.
Vlastimil Němeček,
starosta města 1990-94

Pietní akt v Tyršovém sadě - Podivín
březen 1968

Slavnost Mikulášská před 130. lety
V prosinci 1887 zveřejnila Moravská orlice poděkování
předsedy městské školní rady Ignáce Baumanna za dary
na slavnost Mikulášskou v škole mateřské v Podivíně. Doba
nebyla jednoduchá a spoluobčané svými dary přispěli k
rozzáření dětských očí na této slavnosti. I zámecký kníže
Lichtenstein zval na Vánoce na zámek děti z Lednice, kde je
pohostil a obdařil dárky. V Podivíně kníže ani zámek nebyl,
ale radost byla jistě i bez knížete a zámku za účasti školního
personálu.
Přináším doslovný, nezměněný text článku z pátku 30.
prosince 1887.

Podivínský zpravodaj

Poděkování
Na slavnost Mikulášskou dne 4. prosince t.r. ve škole mateřské v P o d i v í n ě ráčili darovati : Pan Kratochvíl 10 zl., dp.
děkan Stuchlý a pí. Gotzlová po 5 zl., pp. Hlinecký a Ryšavý
po 3 zl., pí Holá, pí Štorková a p. Nebuda 2 zl., pp. Bauman, Brzica, Dobrovolný, Fiala, Glíž, Neubaer, Pecuch, Pochylý, Pospíšil, Rosenbreier, Tanzer a pí. Gregorová po 1 zl., pp. Beránek,
Gajda, Kutálek, Maxa, Lucký, Prášek, Syrovátka, Valíček po 50
kr., pí. Mičková, p. Stříbrnský po 40 kr., pí. Foretová a pí. Lužová po 30 kr., pí. Klemešová, pí. Netopilová a p. Švestka po 20
kr. Dále darovala pí. Heinzová L. dvě velké mísy cukrovinek a
13
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koš jablek, pí. Sýkorová mísu cukrovinek a mák, pí. Gráfová,
Heizová V. a Lucká A. po balíku cukrovinek, pí. Bendová, Hřebačková a Švestková po koši jablek, pí. Konečná mouku, pí.
Lucká kg cukru, pí. Mikušová mouku a máslo, pí. Pospíšilová
mísu koláčů, p. Koželuha preclíky pro 100 dětí, p. Bartaušic
pro každé dítě balík ořechů. Všem těmto dobrodincům, ja-

prosinec 2017

kož i dp. Děkanu Stuchlému za dojemnou řeč slavnostní, dále
ctěn. Sboru dobrovolných hasičů za udržování pořádku vzdávají se srdečné díky a srdečné „Zaplať Bůh!“
V Podivíně, v měs. prosinci 1887.
Ignác Baumann, předs. m.šk. rady.
Jiří Hollý

Podivínská kronika
Rok 1917 – pokračování
Rovněž v tomto roce – 16/12 1917 –
utvořila se ve Francii samostatná jednotka
Československého vojska, aby společně s
akcí československé armády v Rusku postavila se v odboj proti Rakousko-Uhersku. Ústředí českého odboje řídila Národní rada v Paříži, jejímiž představiteli byli
profesor T.G.Masaryk, Dr. Beneš a generál
Štefánik.
Druhá revoluce v Rusku vyřadila ruské armády z války, neboť vládu v Rusku
uchvátil komunistický revolucionář Lenin,
který s Trockým usiloval o mír a již dne 14.
prosince 1917 podepsal příměří s Německem. K rozvratu této kdysi mocné říše přispěl nemalou částí neblahý vliv lžimnicha
Řehoře Rasputina na carském dvoře.
Vypuzením Rusů z Haliče byla dána
možnost k návratu uprchlíkům z Haliče a
Bukoviny do jejich domova. V roce 1915
evakuovaní židovští uprchlíci byli totiž
ubytováni v táborech v Pohořelicích a Mikulově. Z těchto táborů byli pak uprchlíci
roztřiďováni do větších obcí a tak byl i Podivín obšťasten nevítaným přírůstkem 600
uprchlických osob židovského vyznání z
východní Haliče a z Bukoviny. Byli sem dopraveni právě v den Bož. Těla v roce 1916 a
mnou jakož i četn. strážmistrem Mottlem
ubytování v barácích místního cukrovaru,

na Salárně a v obilních skladištích. Byl to
lid obtížný, většinou negramotný a úplně
zavšivavělý. Výživou uprchlíků se zásobovací poměry v místě podstatně zhoršily a
proto nastalo ulehčení, když v roce 1917
nastal jejich nucený návrat do jejich domova. Mnohý z nich zde zemřel a mnohému se nechtělo k návratu.
K tísni vyživovací přidružil se ještě
nedostatek mužských pracovních sil jak
v průmyslu tak i při zemědělství a proto
byli do továren, zeměď.dvorů ba i jednotlivým rolníkům přidělováni váleční zajatci, ponejvíce zajatci ruští. Obec Podivín
sama si vyžádala 60 ruských zajatců, s
nimiž provedla průhoz potoka Trkmanky
od hranic rakvických, až po obec Lanštorf.
Zajatci byli ubytováni v pravém křídle
budovy obec. chudobince, kdež z dodávaných potravin obecních sami si vařili a
stravovali. Byl to lid mírný a dobrý, leč v
pracovních výkonech se nemohli měřiti
s lidem našim. Po způsobu obce žádali o
příděl zajatců i větší rolníci, takže v Podivíně nalézalo se v tomto roce 80 ruských
a 1 italský zajatec.
Podle došlých zpráv a pozdějších zjištění o ztrátách na bojištích zahynuli ve
válečném roce 1917 tito vojíni z Podivína:
Švestka František, nar. 1896, zemřel 17/2
1917 v Gorici,

Vrbňák Karel, nar. 1896, padl 4/2 1917 v
Italii,
Sýkora Jan, nar. 1893, zemřel 8/4 1917 v
Rusajevce,
Rybnikář Josef, nar. 1893, zemřel 13/4
1917 ve Vídni,
Míčka Alois, nar. 1892, zemřel 28/4 1917
ve Vídni,
Sýkora Ludvík, nar. 1894, padl dne 16/7
1917 v památné bitvě u Zborova,
Kadlec Cyril, nar. 1898, padl dne 28/8
1917 v Italii,
Hertl Rudolf, nar. 1894, padl dne 20/8
1917 v Rusku,
Vacek Rudolf, nar. 1869, zemřel 7/9 1917
ve voj. nemocnici ve Vídni,
Weidermann Jos., nar. 1875, zemřel 9/9
1917 ve voj. nemocnici ve Vídni,
Domanský Jan, nar. 1895, padl 23/11
1917 v Itálii,
Hrdlička Leop., nar. 1875, zemřel 18/12
1917 v Cagliani v Italii,
Ivančic Frant., nar. 1891, potopen dne
9/12 1917 při torpédování lodi „Kaiser“ v
Jaderském moři
Rosenzweig Erich, nar. 1898, padl dne
5/12 1917 v Italii,
Selichar Karel, nar. 1890, padl dne 28/12
1917 v Italii.
(zveřejněno v původním znění)
-rm-

Základní škola
Vážení čtenáři,
už jen krůček chybí do konce roku 2017 a většina z nás
hodnotí, co se mu v uplynulém roce podařilo a co plánuje
do nového roku.
Na internetových stránkách školy (www.zspodivin) je
zveřejněna výroční zpráva školy za školní rok 2016/2017,
kde se lze seznámit, co nejen zaměstnanci, ale i žáci za
uplynulý rok zvládli nejen ve výchovně vzdělávacím procesu, ale i v mimoškolní činnosti.
Chtěl bych mimo jiné vyzvednout školní i mimoškolní
14

činnost: projektové dny, exkurze, návštěvy divadel, školní
akademii, pokračování v projektu Ekoškola a s tím související sběr papíru. Dále projekt „Podpora zaměstnanců a žáků
ZŠ Podivín“ financovaný z prostředků EU.
V roce 2018 bych chtěl ve spolupráci se zřizovatelem
dokončit projektovou dokumentaci na stavbu tělocvičny a
uskutečnit výměnu oken směrem na školní hřiště. Dále nás
čeká rekonstrukce počítačové učebny a další zapojení do
projektů EU, které budou vyhlášeny v novém roce.
Rád bych na tomto místě poděkoval členům rady a zaPodivínský zpravodaj
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stupitelstvu města, že i nadále podporují rozvoj naší školy.
Chtěl bych také touto cestou poděkovat zaměstnancům
školy, rodičům, sponzorům, členům školské rady a našim
žákům za vše, co pro školu dělají a tím přispívají k jejímu
rozvoji.
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Na závěr bych Vám chtěl všem popřát příjemné prožití
vánočních svátků a do roku 2018 hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů.
Mgr. M. Cagášek,
ředitel školy

Sběr papíru
Ve dnech 18. 10. – 19. 10. 2017 ve spolupráci se SRPDŠ se uskutečnil sběr tříděného papíru. Žáci (s velkou podporou rodičů) odevzdali
celkem neuvěřitelných 26. 747 kg starého papíru. Je potěšující, že pořád zůstává vysoké procento zapojených žáků – sběru se zúčastnilo
203 žáků - 91,44 % (jen 19 žáků se nezapojilo).
Nejlepší žáci:
A. Varmužová – 966 kg, E. Hřebačková – 704 kg, K. Rejentíková – 500 kg,
K. Buršíková – 490 kg, J. Buršík – 490 kg, Š. Konfráter – 480 kg, M. Vízdalová -460 kg,
K. Pelikánová – 420 kg, A. Kozelský – 401, kg, V. Kratochvíl – 370 kg.
Přehled tříd:
I. třída – 2.043,5 kg, II. třída – 3.706,5 kg, III. A – 1.903 kg, III. B – 2.643 kg,
IV. třída– 3.029 kg, V. A – 1.917 kg, V. B – 2. 058,5 kg, VI. třída – 1.919 kg,
VII. třída – 2.399 kg, VIII. třída – 2.377 kg, IX. třída – 1.721 kg.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří jste se podíleli na tak výjimečném výsledku a tím přispěli nejen k ochraně životního prostředí, ale i na odměňování žáků za jejich školní aktivitu, reprezentaci školy a na zakoupení dresů s logem školy.
Mgr. M. Cagášek, ředitel školy

Adopce na dálku
V říjnu a listopadu proběhla sbírka na
podporu „našich“ spolužáků z Indie. K
29.11. bylo vybráno 12 800 korun. Částka bude rozdělena na dvě poloviny a ty
budou odeslány začátkem prosince na
účet Arcidiecézní charity Praha. Sou-

časně během prosince pošleme chlapcům do Indie dopisy a vánoční přání.
Všem rodičům i žákům moc děkuji za
finanční dary. Dále bych chtěla poděkovat i dárcům, kteří nemají se školou nic
společného a zapojili se do sbírky také.

Díky vám budou moci Anthony a Malige opět jeden celý rok navštěvovat
školu.
Přeji všem krásné svátky vánoční.
Mgr. Zuzana Pálková,
koordinátor projektu

Mikulášské veršování
Před Mikulášem jsme se nechali inspirovat
básní Michala Černíka Jak vypadá čert a
sami jsme si zahráli na básníky. Dětem se
tvoření povedlo. Zde je malá ochutnávka.
Mgr. Zuzana Pálková
Jsou tři a chodí spolu
šestého prosince nahoru, dolů.
první je čert a ten má pytel,
nosí v něm děti do pekel.
druhý je anděl s dobrou duší,
dává sladkosti až po uši.
třetí je Mikuláš, ten nejhodnější,
odpouští dětem i těm, co jsou nejzlobivější.
(Ema Rybková)
Andělíčku kam klepeš?
Já myslel, že pojedeš.
Že pojedeš pro dárky,
Pro hračky a pohádky.

Podivínský zpravodaj

Když ti řeknu básničku,
Nebo jednu písničku.
Snad dostanu dáreček,
Nebo aspoň perníček.
Kdo to stojí za Tebou?
Mikuláš a čert už jdou.
Nezlobil jsem, možná trošku.
A ty čerte ukaž nožku.
Kopýtko tam musí být,
Jinak musíš s pravdou jít.
Kopýtko tam je, půjdeš dovnitř nebo
ne?
Ale já se nebojím,
A za svým si furt stojím.
Mikuláš má velkou berlu
Na ní nosí malou perlu.
Nikola Mildnerová
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Sport na naší škole

Dušičkový turnaj

Dušičkový turnaj

Florbal – republikové kolo

Florbal – republikové kolo

Florbal chlapci

Zátopkova štafeta
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Florbal dívky

Zátopkova štafeta
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Slavnost Slabikáře
Úterý 21. listopadu bylo pro prvňáčky naší školy slavnostním dnem, na který se těšili a na který budou vzpomínat.
Tento den byl pojmenován Slavnost Slabikáře.
Vyučování během prvních dvou hodin proběhlo jinak
než v běžných hodinách čtení a psaní. Žáci se loučili se Živou
abecedou – opakovali říkanky a básničky o písmenkách, která už umí přečíst, čtení střídaly hry a soutěže.
Vyvrcholením slavnosti bylo předání Slabikáře těmto začínajícím čtenářům. Za odměnu, že všichni velmi pěkně četli,
skládali první slova a recitovali básničky, si potom pochutnali na pěkném dortu, který pro ně upekla maminka Ríši, paní

Podivínský zpravodaj

Petra Kosová. Maminka Aničky Chybové přinesla dětem dárek v podobě barevných cukrových klaunů, který se jim také
moc líbil. Díky těmto dárkům byla Slavnost Slabikáře doslova
dokonalá, vše proběhlo ve slavnostním duchu a příjemné atmosféře. Všem maminkám, které se na organizaci podílely,
patří moje poděkování.
Slabikář otevírá dětem novou kapitolu čtenářských dovedností a radosti ze čtení. Přeji prvňáčkům, ať jim čtení přináší ponaučení a zábavu!
Mgr. Anna Racková
tř. učitelka
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Mateřská škola
Přejeme všem klidné a pohodové Vánoce a hlavně zdraví, štěstí a splnění všech přání v roce 2018. Srdečně děkujeme
všem, kteří nám v roce 2017 pomáhali a spolupracovali s námi.
zaměstnanci MŠ Podivín

Advent, doba očekávání a příprav
Mnohým z nás již touto dobou znějí v uších
vánoční svátky. Některé obchody nám je
začaly připomínat, ale i ony jsou avízem, že
se na Vánoce máme připravit nejen koupí
nějakých hezkých dárků. Dárky jsou důležité, ale nejsou všechno. Jsou významnou
třešničkou na dortu. Advent je tedy dobou,
kdy musíme vystavět onen pomyslný dortík, aby vrchol Vánoc zel svou krásou a nezanedbatelným kouzlem.
Jistě se nám všem stalo, že jsme někdy čekali návštěvu, která měla v brzké době dorazit a poctít nás svou přítomností. Jenže
nesdělila čas. Hm, to je v dnešní uspěchané
době nepříjemné. Návštěva nás tak trochu
přitlačila k zemi a donutila očekávat. Museli
jsme mít vše připraveno, hlavně poklizeno,
nachystáno něco na zub, být doma, vyhlížet z okna dokud vzácná pocta nedorazí.
To je vlastně projevem našeho křesťanského Adventu. Chceme být připraveni, čistíme příbytky, ale i své nitro, protože Ten,
který má přijít, vidí skrz lidskou duši - tak
abychom se nemuseli stydět.
Takže po nějaké době znovu velký úklid, a

„velký“ znamená, že tentokrát nebudeme
zametat špínu pod koberec, ale vyneseme
ji mimo domov. Budeme uklízet opravdově,
i koberce v příbytcích našich duší, které je
třeba pořádně vyprášit. Jak úžasná je čistota nitra, které prožilo odpuštění.
Ony dárky jsou pak odměnou pro ty, kteří
se k nám snížili a odpustili vše, čímž jsme
jim ublížili nebo je zranili. Díky za jejich
ochotu odpouštět.
V křesťanském společenství toto hraje velikou roli. Přijetí do svých domovů Toho, který se snížil k nám a byl ochoten vše odpustit
a na vše zapomenout. Tím z nás učinil nové
lidi, sobě rovné. Kéž bychom toto nově zakusili.
A děti? Ty budou nejvíce šťastné, když uvidí
spokojenost, štěstí a radost na našich tvářích. To pro ně bude největší dar a ty další
drobné toho budou symbolem. Jistě je
máme také pro ně připraveny.
S vděčností jsme v letošním roce jsme přijali finanční dotaci z rozpočtu města Podivín.
Ta je určena k využití a podpoře oprav památkového objektu.

Letos to bylo na opravu sakristie v objektu kostela sv. Petra a Pavla.
Jednalo se o úpravu a přeložení vnitřní
elektroinstalace hlavního rozvaděče v
sakristii. Dále přívod vody z farní budovy
a oprava omítek s výmalbou.
Druhá část dotace přijata na zhotovení
projektu opravy historické kaple „Cyrilky“.
Z vlastního rozpočtu jsme letos upravili
přilehlé prostory farního dvora.
Jedná se o nově zhotovenou cestu o
délce 40 m a o generální opravu zemědělské stodoly, která svým prostorem
bude využita pro různá společná setkání. Ostatně, přijďte se podívat v době konání různých programů, které pořádáme
ve spojení se sdružením maminek nebo
místní chasou. Letos bude pro děti uspořádáno „Mikulášské setkání“ 2. prosince
a „Živý Betlém“, 25. prosince. Nově upravené prostory budou k dispozici. Děkujeme za podporu a těšíme se na setkání
s vámi.
P. Slavomír BEDŘICH

Průvod lampionů
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14. 10. 2017 se na farním dvoře konala akce pro děti „Průvod
lampiónů“. V tomto odpoledni bylo připraveno divadlo pro děti
s pohádkou O včelích medvídcích od herců divadla Věž. Ve farní
maštali byla přichystána tvořivá dílna pro děti, kterou vedly maminky. Tímto moc děkujeme za jejich pomoc. Před samotným
průvodem světlušek si mohli rodiče se svými dětmi na farní zahra-
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dě udělat nad ohněm lahodný špekáček od místního řeznictví U
Rybků, který jim pomáhala přichystat Šárka Ondráková. Celý program doprovázel DJ Ivan Stachovič. Velký dík také patří sponzorům
této akce: Město Podivín, Agrosort Podivín s.r.o., Kovomat Podivín,
Vinařství Hřebačka, Květinářství Ilona Motlová, Řeznictví U Rybků.
Dagmar Pelikánová, Tomáš Hřebačka

Setkání s Mikulášem
Dne 2.12.2017 se na farním dvoře konala
letos již třetí akce pro naše děti - Setkání
s Mikulášem. Tato akce začala v 15.00 hodin. Po samotném zahájení a úvodní řeči
pana faráře, nás do příchodu Mikuláše bavily svým krásným vystoupením samy děti.
Jako první vystoupil dětský soubor Kadůbek pod vedením Richarda Lekavého, poté
Voděnka, dále děti z MŠ Podivín pod vedením Hanky Hřebačkové. Dětská vystoupení
doplnily děti z 1. a 2. třídy ZŠ Podivín pod
vedením svých třídních učitelek paní Anny
Rackové a Kristýny Řezáčové.
Příchodem Sv. Mikuláše s čerty a anděly
byly dětem rozdány balíčky. Toto předvánoční odpoledne uzavřela svým vystoupením skupina Větry z Jihu. Celou akci doprovázela vůně svařeného vína, teplého čaje,
česnekové polévky, škvarkové pomazánky
a napečených buchet, které přinesly maminky.
Velký dík patří také sponzorům, kteří tuto
akci podpořili jak finančními, tak věcnými
dary: Město Podivín, RACIO Břeclav, Prosan
a Minyx, Elektro Juráš, manželé Horákovi,
Agrosort Podivín s.r.o., Květinářství Podivín,

Podivínský zpravodaj

Zemědělská prvovýroba Jaroslav Rosenbreier, Luu style, Pavel Knébl ml., OTIS Břeclav, Vladimír a Eva Kosovi, Jihofrukt Velké
Bílovice, Prodejna ovoce a zeleniny Podivín,
Lufra – Luboš Chrástek, Minimarket
Podivín, Maxidental Břeclav – zubní klinika, Řeznictví – Michal Rybka,
EMOS elektro, Signex Karel Hrubý,
Masáže Jana Mešková, Zahradnické
služby – Jaroslav Švec, Inet 4 you –
Radek Menšík, Miloš Roháč, Ing. Miloš
Vidlář.
Dále děkujeme všem, kteří nám pomohli celou akci přichystat a podíleli
se na jejím průběhu.
Zvláštní poděkování patří Dagmar Pe-

likánové, která celou tuto akci zorganizovala a domluvila se se Sv. Mikulášem, aby i k
nám na farní dvůr zavítal a potěšil naše děti.
Tomáš Hřebačka
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Voděnka tábor
Třetí srpnový týden s uskutečnil druhý příměstský tábor s Voděnkou. Jak by se asi někdo mohl domnívat, že na táboře jen tancujeme? Opak je pravdou. Na táboře s Voděnkou netancujeme
vůbec. Většinu času trávíme v přírodě a snažíme se dětem zprostředkovat nevšední zážitky. Příměstského tábora se zúčastnilo 30
dětí rozdělených do čtyř týmů a 10 dospěláků, kteří se spolupodílí
na organizaci a stravování. Nevšední nebyly jen zážitky, ale také názvy jednotlivých týmů. Žlutý tým s názvem „Zvěřinec“ vedla Petra
Kosová s Bárou Teleszovou. Hnědý tým si zvolil název „Youtubeři“ a
vedl ho Petr Florián s Radkou Švecovou. Nechyběl ani zelený tým,
který si letos vybral název „Mimoni“. Vedoucími byla Jitka Švábová
s Bárou Hřebačkovou. Čtvrtým týmem byli „Dinosauři“, které vedl
Martin Důbrava s Hankou Hřebačkovou. O dobroty v kuchyni se
nám postaraly Gábina Vaculíková, Stanislava Opluštilová a další
dobré duše.
Letošní ročník byl zaměřen na řemesla. Děti si tak mohly
vyzkoušet výrobu keramiky i pálených cihel. V průběhu tábora se setkaly s kovářem a řezbářem panem Huňařem ze Staré
Břeclavi, který jim předvedl své umění. Na místní hájence a
také rybárně byly děti zasvěceny do tajů myslivosti a také
rybářství. Součástí tábora je i společný výlet, tentokrát jsme

vyrazili do přírodního parku Rochus Uherské Hradiště. Také
jsme navštívili park Živá voda v Modré u Uherského Hradiště. Celý tábor jsme zakončili táborákem s pořádnou koupačkou a rybolovem.
Všem děkuji za společný čas na táboře a příjemnou spolupráci. Také děkujeme základní škole a školní jídelně za propůjčení prostor.
Petra Kosová

Čarodějnice jinak
Letošní Čarodějnice si mohli užít příznivci punku v Podivíně. Díky podpoře města Podivín a dalších sponzorů nejen z našeho
města se 30.dubna u Městské haly uskutečnil koncert české punkové legendy Plexis, jejich siamského dvojčete kapely Apple Juice
a dvou mladých kapel z Hodonínska. Ti, co koncert navštívili, byli spokojeni, takže zase někdy ahooj.
za pořadatele Jenda Petřík
Stárci a chasa Podivín si Vás dovolují pozvat na

Štěpánskou zábavu
v sále Besedního domu 26.12.2017
K tanci a poslechu zahraje Rakvická osma a od půlnoci DJ Ivan
Snad se nebudete nudit, když tak se můžete k sobě tulit
Dále Vás zveme na tradiční

Krojový ples
všichni se určitě budete bavit a smát,
DH Túfaranka a CM Olina nám k temu bude hrát.
Krojový ples se koná 17.2.2018 v městSké hale v Podivíně.
Těšíme se na Vás a zároveň přejeme
Veselé Vánoce a poklidné prožití svátků.
Chasa Podivín

Městská knihovna
Knižní novinky
Geniální přítelkyně - Ferrante Elena : neapolská sága, tetralogie
Velké maličkosti – Picoult Jodi: psychologický román
Šaty pro bohyni –Závacká Irena: historický román ze starověkého Egypta
20

Entomologův odkaz, Italské boty, Hořící pokoj, Přeběhlík,
Pátý svědek - detektivky
Utajená láska prezidenta Masaryka. Oldra Sedlmayerová -Zídek Petr: biografie moravské spisovatelky
Jakubův cestovní deník .Pacific Crest Trail – Čech Jakub: pěšky z Mexika do Kanady
Podivínský zpravodaj

prosinec 2017

číslo 4

Čarodějka – Jaskson Lisa: fantasy román
Hormonální jógová terapie – Rodriguez Dinah
Etikoterapie – MUDr. Bezděk Ctibor (1872-1956, rodák z Podivína) postřehy z lékařského působení a teorie, že nemoc
fyzického těla bývá projevem poruch, které nastaly v duševním životě, se staly základem jeho originální léčebné metody - etikoterapie.
Pohádky pro malé neposluchy –Novotná Ivana: povídání pro
děti, rady psychologa
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Hádanky pro předškoláky – rozvoj dítěte: 3 díly
Světová kuchařka pro kluky a holky –Rytířová Helena
Kuchařka ze svatojánu – Francová Eva
Nejúžasnější divy světa –mistrovská díla stvořená člověkem i
dechberoucí zázraky přírody
52 úžasných víkendů – informace, nápady, cestovní trasy z
celého světa
Krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2018
Hana Ocelíková

Z činnosti spolku tělesně postižených
Naše organizace má asi 220 členů. Většinou jsou to již lidé v důchodovém
věku, ale ještě mají dost elánu a chutI zažít něco pěkného. A tak pro ně náš spolek
zajišťuje různé akce. Každoročně pořádáme týdenní rekondiční pobyt, několikrát
ročně zajíždíme do termálních lázní v Ma-

ďarsku anebo do Aqualandu v Pasohlávkách.Pro kulturně založené členy jsme
uspořádali zájezd na divadelní představení a také navštěvujeme různé památkové
objekty. Například v letošním roce jsme
navštívili zámek Lysice, Rájec Jestřebí a
muzeum ve Vídni. Dále pořádáme kaž-

doročně oslavu při příležitosti Dne matek
a v závěru roku oblíbenou Mikulášskou
besídku spojenou s malou nadílkou a s
poslechem cimbálové muziky.
Díky finančnímu příspěvku od Města můžeme hradit dopravu na tyto akce.
za STP Podivín M.O.

Další rok činnosti mykokrůžku Postoj z.s. Podivín
Rok 2017 pomalu končí, je čas bilancování, sčítání úspěchů i
neúspěchů našeho podnikání.
Jak doufáme víte, gró naší činnosti spočívá v pravidelných vycházkách konaných jednou za měsíc. Při nich obejdeme Podivín
a sesbíráme veškeré houby, které nalezneme, a ty nám dosud neznámé později určíme s pomocí atlasů a odborné literatury. Vycházky jsou určeny pro všechny zájemce o houbaření, pro houbaře pokročilé, naprosté amatéry i pro pouhé příznivce procházek
přírodou. Vítáni jsou všichni.
Do konce měsíce listopadu jsme zorganizovali jedenáct mykovycházek, jedno výroční výjezdní zasedání na Vysočinu po
okolí Říkonína a několik výjezdů do lokalit, kde v době našich návštěv zrovna houby rostly - asi 100 účastí se zájmem o přírodu a
houbaření.
Z celostátních akcí připravovaných vedením České mykologické společnosti účastnilo se 9. až 11. června 2017 pět našich
členů víkendového XXV. srazu českých a slovenských mykologů,
který vedl Ing. Landa, úřadující předseda ČMS. Sraz se uskutečnil v Mlýnech kousek od Radějova. Bohužel počasí moc nepřálo,
většinu času nám propršelo. V programu byla společná vycházka
a poté minivýstavka nalezených hub. Výstavka nebyla příliš obsáhlá, ale na letošní bídu docela pěkná. Celkový dojem z tohoto
setkání byl výborný. Promluvili jsme si o novinkách mykologic-

kých i společenských a navázali nové známosti s lidmi stejně postiženými jako my.
Roky 2015 a 2016 byly na houby skoupé. Zavinilo to sucho po
oba roky enormní. Doufali jsme ve změnu v tomto roce, ale nakonec vyšel stejně jako dva předchozí - na jaře trocha vláhy dovolila
velikou úrodu závojenek podtrnek a závojenek sadových, poté
sucho a další vláha přišla až v polovině září. V nejbližším okolí Podivína to stačilo na růst pečárek, sírovců, bedel, pýchavek, klouzků, růžovek, kozáků, pstřeňů a hlívy ústřičné. Později, koncem
září, se přidaly ještě čirůvky, václavky a strmělky. V Čechách, kde
místy pršelo víc, a na severní Moravě hlavně ve vyšších polohách
(tak nad 400 m n. m.) však rostlo hojně vše - hřiby pravé i hnědé,
kováře a koloděje, lišky a ryzce. Konec sezóny tak zachraňoval její
průběh a byl příjemným, byť už jen krátkým obdobím hojnosti.
Zatím to vypadá, že nějaké houby bude možné ještě nalézt přibližně do konce listopadu, např. penízovky nebo hlívy.
Poslední akcí mykokrůžku v tomto roce by měla být v pátek
29. prosince vycházka rodičů s dětmi k hájovně, kde si opečeme
špekáčky, děti nakrmí koníka, dospělí si popovídají. Čili jablka a
uzeniny s sebou. To bude tečka za rokem 2017.
Za mykokrůžek Postoj, z.s. Podivín s houbařským pozdravem
„Ať rostou!“
Bohuslav Fiala a Miroslav Herák

TJ Slavoj Podivín
Naše děti cvičí a reprezentují Podivín !!!
Akce sportu pro všechny při TJ Slavoj Podivín
Sp. gymnastika : krajský přebor ve čtyřboji v Brně . / 1.bronz, 4 čtvrtá místa/
Atletika: reg turnaj Podivín 56 žáků, postup na kraj do Brna 30 žáků, 9 medailí/ postup do republiky - Třebíč 6 žáků/ všichni
do Top 10/
Závod v přírodě dvoučlenných hlídek Podivín / účast 104 závodníků/Kraj Olšany 12 medailí.
Florbal: Regionální turnaj /6 družstev/, krajský turnaj 8 družstev.
Mladí žáci 4 družstva/pod 1. místo/ Kraj děvčata 6 dr.
Děkujeme městu Podivín za poskytnutí haly zdarma a za krásné mantinely na florbal.
Z. Horníčková, L. Gorner, M. Cagášek
Podivínský zpravodaj
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Z činnosti Mysliveckého spolku
Nejenom činnosti související s přírodou, lesem, zvěří a lovem jsou naší
volnočasovou prioritou. Patří sem také
kultura, v podobě tzv. „Pytlácké noci“,
pořádané v červnu v spolkovém zařízení Pod Branou. Tato akce si tradičně drží
vysokou laťku zejména díky skvělým
gurmánským zážitkům, kvalitní hudbě
a vzorné pořadatelské službě. Na pořádání se podílejí každoročně všichni členové spolku bez ohledu na věk. Nelze
opomnět také pomoc nečlenů, kteří byli
nápomocni při přípravě areálu, vaření
apod. Účast téměř 400 návštěvníků /
mimo rodičů s dětmi v dopoledních a
odpoledních hodinách/ nepotřebuje
další komentář.
Máme tedy možnost poděkovat tímto příspěvkem Městu Podivín, když nám
přispělo finanční dotací na areál, okolí a
jmenovanou akci. Částka 10.000.-Kč byla
použita na nákup stroje na výrobu cukrové vaty a provoz skákacího hradu, jako
atrakce - pro děti zdarma. Dále bylo vybudováno nové stálé podium pro muzi-

kanty za částku cca 15.000.-Kč a částkou
15.000.-Kč byla uhrazena hudba.
Po vykácení přestárlých topolů vlastními silami vedle domu pí Marešové,
byla odvezena suť, navezena zemina a
následně srovnána. Jedná se o pozemek
v majetku Města a přímo sousedí s naším
areálem. Na tyto práce posloužilo cca
20.000.-Kč. Celkově nám město Podivín
poskytlo dotaci ve výši 60.000.-Kč, za což
ještě jednou děkujeme.
Hned v následujících měsících po
Pytlácké noci členové spolku zajistili dostatek sena a obilí pro zimní zakrmování
zvěře a poslední sklizená komodita je
cukrové řepa, kterou jsme měli zasazenou na Hruštičkách. Tato byla rozvezena
do revíru. Nemalé starosti nám učinila
vichřice, která potrápila pomalu celou
Evropu. Máme poškozeno několik zařízení, které je nutno opravit.
Začala doba tzv. „Honů“ a hned první hon na nás čekala Policie ČR, která
provedla dechovou zkoušku na alkohol
a kontrolu patřičných dokladů. Vše bylo

v pořádku a není na tom nic mimořádného. Mimořádné bylo to, že kontrola se
konala za přítomnosti České televize a
tato v přímém přenosu vysílala tuto akci
v regionálních zprávách.
Vzhledem k snižujícímu se stavu
zajíce polního rozhodl hospodář spolku
p. Racek, že v roce 2017 nebude odstřel
zajíce polního.
Závěrem, vážení spoluobčané,
dovolte, abychom popřáli všem spoluobčanům, přátelům přírody a ctitelům
sv. Huberta zdraví, štěstí a pohodu v přírodě v roce 2018.
Myslivosti zdar !
výbor Mysliveckého spolku.

Jako každoročně uspořádají podivínští vinaři
ve středu 27.12.2017 v 17.00
v CHRÁMU PÁNĚ SV. PETRA A PAVLA

ŽEHNÁNÍ VÍNA.
Pro vinaře to znamená přinést na místo ve stanovený čas
dvě láhve 0,7 l od každého svěceného vína.
Následovat bude ochutnávka posvěcených vín
a malé občerstvení ve farní MAŠTALI.
Všechny vinaře i nevinaře zvou vinaři.
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Podzim v Sokole Podivín
Tak jako každý rok, v září se po prázdninách opět sešly oddíly k
pravidelnému cvičení. V podivínské sokolovně se scházejí ke cvičení jak děti, tak ženy středního i zralejšího věku v několika hodinách
různého typu cvičení. Mladší žákyně se letos navíc nadšeně vrhly
do nácviku na Všesokolský slet. Členové oddílu Armsport utužují
své svaly spíše v posilovnách. Kromě pohybových oddílů se pravidelně schází ke zkouškám i divadelní soubor Podiva, a kdo si rád
zazpívá, sejde se u harmoniky.
Kromě pravidelných aktivit Sokol na podzim uspořádal několik
zajímavých akcí. Letos v září se i Podivín zapojil do celostátní akce
Noc sokoloven. Do naší sokolovny si přišlo vyzkoušet tělocvičnu
potmě několik desítek zvědavců, kteří po vstupu užasli nad světélky, která probleskovala tmou. Při tomto netradičním osvětlení
si každý mohl vyzkoušet hod na cíl, kroužení obručí či lezení po
žebřinách. Stejný večer v rámci Noci sokoloven vystoupil divadelní
soubor Podiva se svým nastudováním hry Pět za jednu ve Velkých
Pavlovicích.
Na konci září Sokol uspořádal již třetí ročník veselého závodu
Podivínské kolečko. Padesátka závodníků bojovala o medaile v několika disciplinách – odrážedla, kola a koloběžky. Závody pro děti

ve věku 1 až 9 let proběhly v areálu mateřské
školy za fandění všech
přihlížejících.
Další tradiční akci
uspořádal Sokol Podivín
o státním svátku 28. října na Starém koupališti
v krásném koutě přírody
u Staré Dyje. Letos již desátou lípu zasadily společnými silami různé generace nadšenců, kteří se o podzimním větrném dni na louce
sešli.
Na konci listopadu uspořádal divadelní soubor Podiva i zajímavý hudebně-poetický večer Černá hodina s Janem Kostrhunem,
Jožkou Černým a cimbálovou muzikou Gracia.
Jak je vidět, sokolové neodmyslitelně patří v Podivíně mezi ty,
kteří se snaží zpestřit a obohatit sportovní a kulturní život spoluobčanů. Děkujeme všem, kteří se našich akcí účastníte a nemalé díky
patří také těm, kteří nezištně pomáhají.
Martina Robošová, T.J. Sokol Podivín

Z činnosti vodáckého oddílu TJ Slavoj Podivín v roce 2017
Letos jsme začali vodácký rok 6.května. Sjížděli jsme „dyjskou klasiku“ - trasu
z Nových Mlýnů do Lednice. Trasa byla
náročná ale počasí k nám bylo přívětivé.
Přesto jsme vítali chvilkové zastávky v
Bulharech a v Nejdku na Pališti, abychom
si trochu odpočinuli a načerpali nových
sil před další cestou. Někteří odvážní členové našeho otužileckého kroužku neodolali pokušení a spojili splouvání s první
jarní koupelí v osvěživých vodách Dyje.
Na „velkou vodu“ jsme jeli v době od
8.7. – 14.7. na Otavu. Tato nádherná řeka,
která pro nás začíná na hranici Šumavy v
Sušici a končí v Putimi na soutoku Otavy
a Blanice, je v současné době zřejmě nejkrásnější a co se týká provozu na ní také
nejklidnější vodáckou řekou v republice.
Po cestě jsme nevynechali příležitost k
návštěvám četných památek a pozoruhodných míst, jako jsou například Stra-

Podivínský zpravodaj

konice, Horažďovice, hrad Rábí, Sudoměř
a samozřejmě Švejkovu Putim. Když k
tomu přidáme nádhernou přírodu v Pošumaví, je zážitek z vodáckého putování
dokonalý. K úspěchu celé výpravy se přidalo také pěkné počasí, dostatek vody v
řece a bezproblémový průběh celé akce.
Vodu jsme zavřeli 2.9. klasickým sjížděním Zámecké Dyje se startem na Nových Mlýnech a konče v Lednici pod
Jízdárnami. Samozřejmostí bylo tradiční
koupání při přenášení lodí na Zámeckou
Dyji. Po krátkém posezení na Pališti, kde
bylo nachystáno občerstvení a klobásky z
udírny, jsme srdnatě zdolali jediný jez na
této trase a pak už jsme nezadržitelně mířili směrem k cíli v Lednici. Po cestě jsme
si uprostřed party kamarádů a nádherné
přírody užívali poslední letošní chvilky na
strávené v kánoi na vodě.
Letošní vodácké léto bylo přes léto

zpestřeno o pravidelný čtvrteční volejbalový zápas na zrekonstruovaném hřišti
pro plážový volejbal na Hliníkách. Jsme
rádi, že se nám i díky tomu podařilo přilákat do našeho oddílu nové, mladé a hlavně perspektivní sportovce.
Ukončení letošní vodní sezóny proběhlo na závěrečném vodáckém „táboráčku“, který se konal koncem září. Jako
obvykle bylo na programu pečené selátko, občerstvení a zpěv vodáckých ale i lidových písní za doprovodu naší variabilní
vodácké kapely „Kalíšci“.
Do dalšího roku přejeme všem vodákům hodně pevného zdraví, přízeň počasí, spolehlivé lodě a neutuchající elán,
se kterým se věnují tomuto krásnému
sportu.
Za vodácký oddíl TJ Slavoj Podivín.
S vodáckým pozdravem AHOJ!
Petr Průdek a Josef Kynický
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Silový trojboj
Dne 27.-30.6.2017
jsem se zúčastnil závodu v silovém trojboji
Mistrovství Evropy v
Biala Podlaska v Polsku, kde jsem vybojoval 1. místo. Patřím
mezi elitu v silovém
trojboji s výsledky: 425
kg dřep, 275 kg bench-

press a 400 kg mrtvý tah. Jsem prvním čechem, který udělal výkon
400 kg v mrtvém tahu a současně držím druhý největší výkon na
světě 1115 kg. V říjnu tohoto roku jsem se chtěl zúčastnit závodů
BigDogs v Austrálii, ale bohužel jsem nesehnal finanční prostředky.
Velmi mne mrzí, že jsem zde nemohl reprezentovat Českou republiku. Sledovat mé výkony můžete na www.ronniepetrpetráš.cz.. V
září 2017 o mne vyšel pětistránkový článek v časopise Muscle&Fitness, který vychází ve 40 zemích světa. Dík patří všem, kteří mne
podporovali, obvzláště mé rodině a i MěÚ Podivín za přispění.
Petr Petráš

Sbor dobrivolných hasičů Podivín
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Rybářský spolek v roce 2017
Je prosinec a u vody potkáme už jen ty nejzapálenější příznivce
Petrova cechu. Také je to měsíc, kdy příroda kolem našich vod již
ulehla k zimnímu spánku. Můžeme se proto trochu poohlédnout,
zavzpomínat a zbilancovat sezónu 2017. Z hlediska našeho rybářského spolku musím říci, že to byl rok, na který se jen tak nezapomene a to nejenom v tom pozitivním. Podivínští rybáři slavili 300
let od udělení rybářských práv a tak se toto významné výročí prolínalo celým rokem. Moc děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě
oslav a akcí s výročním spojených. Mnohdy se jednalo o časově i
organizačně náročnou práci.
Rok jsme zahájili velmi úspěšně a to Rybářským plesem. Těší
mě, že během pár let od obnovení této tradice dosahuje takové
obliby a věřím, že tomu tak bude i nadále.
V únoru se uskutečnila výroční členská schůze. Tato změna termínu oproti letům minulým byla zapříčiněna mým několikatýdenním pobytem na jiném kontinentu.
Březen se nesl ve znamení zkoušek nových členů a v dubnu
jsme v okolních obcích a městech naplno odstartovali novou sezónu rybářskými závody pro děti a dospělé. Jako každoročně jsme
i letos přivezli cenné medaile a úspěšně tak reprezentovali naše
město a náš rybářský spolek.
V květnu proběhly jako každoročně naše tradiční Podivínské rybářské závody na šutráku, které si náležitě užili děti i dospělí. Bohatá tombola, hodnotné ceny pro vítěze a dobrá atmosféra tak opět
nalákaly malé i velké rybáře ze širokého okolí.
Červen je měsícem, kterého se nemůže dočkat náš „rybářský
potěr“, vždy totiž jezdí na týdenní soustředění. Letos byli na soukromém rybníku pana Vepřka v Rajhradicích.
Na červencové státní svátky pořádáme Noční rybářské závody,
při kterých můžou lovit i malí rybáři společně se svými otci, dědy a
strýci. Hned další víkend po této akci přišel na řadu Prázdninový rybářský maraton. Tento čtyřkolový víkendový závod, který je v režimu „chyť a pusť“ již také neodmyslitelně patří do našeho seznamu
závodů na letní prázdniny. Dva víkendy v červenci a v srpnu mohou
účastníci strávit rybařením a odpočinkem na našem štěrkovišti.
Letos jsme také po mnoha letech zaznamenali na tomto našem
Podivínský zpravodaj

revíru havarijní úhyn ryb, který byl způsobem kyslíkovým deficitem.
Září, které z pohledu minulých let patřilo spíše ke klidovým
měsícům, se letos stalo vyvrcholením oslav 300 let existence
podivínských rybářů. Na sv. Václava jsme slavnostně otevřeli ve
spolkovém domě výstavu, která mapovala dlouholetou historii
našeho spolku. Velké množství fotek z různých období činnosti a
různé rybářské artefakty v čele s 300 let starou kronikou, přitáhly
mnoho návštěvníků nejen z našeho města. Samotná oslava odstartovala v časných ranních hodinách na Janově hradu v sobotu
30. září druhým ročníkem Retro rybářských závodů. Den plný zábavy a rybářských zážitků si užili malí i velcí a ten, kdo tam nebyl,
může jen litovat.
Hned druhý den v neděli 1. října se delegace tvořená zástupci
rybářů a města sešla se zástupci rodu Lichtenštejnů. Předali jsme
jim čestné členství in memoriam, které si již nestihnul převzít jejich prapředek František I. z Lichtenštejna, který ho sice v roce
1937 od našeho spolku přijal, ale z důvodu úmrtí si jej již nestihl
převzít.
Listopad byl měsícem velmi smutným. Zemřel člověk, kterého jsem obdivoval a velmi si ho vážil, náš kronikář a jeden z posledních podivínských patriotů Zdenek Hasilík. Byť sám „nerybář“,
vedl naši kroniku s maximální pečlivostí jemu vlastní. Můžeme mu
vděčit za to, že dohledal a doplnil informace k letům, která v nové
kronice chyběla, a nafotil stovky krásných motivů z našich revírů.
Měl také hlavní podíl na úspěchu zářijové výstavy. Pane Hasilíku
děkuji Vám za vše, co jste pro náš rybářský spolek vykonal.
V prosinci nás ještě čekají každoroční svazové prověrky hospodaření a poslední akce letošního roku, na kterou bych tímto
všechny rád pozval. Zavírání vody se bude konat 30.12.2017 u
boudy na šutráku.
Závěrem bych rád poděkoval všem našim sponzorům, zástupcům města Podivín, školy, rodičům a našim příznivcům za
podporu a spolupráci. Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a pevné zdraví do nového roku.
Za MRS PS Podivín Petr Švec
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Příští Podivínský zpravodaj vyjde 29. 3. 2018.
Příspěvky do březnového čísla zpravodaje zasílejte do pátku
23. 2. 2018 na adresu
zpravodaj@podivin.cz.
Fotografie neposílejte
jako součást textu, ale
samostatně v příloze.
Na příspěvky, které
dojdou po termínu uzávěrky, nemusí být brán
zřetel.
Děkujeme.
Redakční rada

Hledáte stabilní zaměstnání se zajímavým finančním ohodnocením
a benefity?
Společnost

Westfalia Metal v Hustopečích
investuje do nových zařízení, rozšiřuje své prostory i týmy
Ve výrobě i administrativě vás čeká ryze český tým

Hledáme kolegy a kolegyně na různé pozice ve výrobě
kvalifikované i nekvalifikované s praxí i bez rádi Vás na pozici zaškolíme, zařídíme potřebné průkazy a certifikáty
Náborový příspěvek dle pozice ve výši 7.500,- -15.000,- Kč
Více informací na tel. 515 151 312
Těšíme se na Vás!
veronika.mrazkova@westfalia-mh.com
www.facebook.com/westfaliametal
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