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Volby do zastupitelstva obce konané dne 5. a 6. října 2018
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
Celkem platných hlasů

2 402
1 056
1 053
13 712

Kandidátní listiny podaly čtyři volební strany
1. Česká strana sociálně demokratická
2. Sdružení Občanské demokratické strany a nezávislých kandidátů
3. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
4. Nezávislí kandidáti s podporou TOP 09

počet hlasů
2 995
4 755
3 529
2 433

Byli zvoleni:
počet hlasů
1. Česká strana sociálně demokratická
1. Mgr. František Juraš
312
2. Bc. Blažena Švestková
284
3. Ing. Vladimír Dolák
248
2. Sdružení Občanské demokratické strany a nezávislých kandidátů
1. MUDr. Petra Vorlická
480
2. Ing. Martin Důbrava
425
3. Mgr. Bc. Ladislav Hemza
412
4. Mgr. Petr Florián
404
5. Mgr. Jana Mešková
324
3. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
1. Stanislav Machovský
365
2. Mgr. Jitka Harnušková
346
3. Ing. Dalibor Klusáček
318
4. Ing. Radim Holub
292
4. Nezávislí kandidáti s podporou TOP 09
1. Pavlína Čapková
252
2. Mgr. Jitka Průdková
244
3. Helena Macánová
230

Na prvním zasedání zastupitelstva dne 31. 10. 2018
byli zvoleni do funkcí:
Starosta
Místostarosta

Ing. Martin Důbrava
Stanislav Machovský

Radní

MUDr. Petra Vorlická
Mgr. Bc. Ladislav Hemza
Ing. Radim Holub

Předseda finan. výboru

Mgr. Bc. Ladislav Hemza

Předseda kontr. výboru

Mgr. František Juraš

Slovo starosty. Bývalého.
Kdo z občanů byl na ustavujícím
zasedání zastupitelstva města pro volební období 2018 – 2022, ví, jak vše
dopadlo a kdo byl kým a čím zvolen.
Podrobná zpráva o ustavujícím zasedání je na jiném místě Podivínského
zpravodaje.
Závěrečným bodem programu byla
diskuse, ve které jsem se jako první
diskutující přihlásil a poděkoval všem
za to, že to se mnou těch 20 let vydrželi. Vím, že jsem řadě lidí nesplnil to,
co ode mne očekávali a že jsem mnoha z vás „šlápl na kuří oko“. Buďte však
ujištěni, že to ode mne nebyla zlovůle,
ale že jsem postupoval vždy tak, abych
vyhověl zákonu a aby mé jednání ne-
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bylo ku prospěchu jedince, ale ku prospěchu města.
Řada lidí se mě ptala, proč nebudu
pokračovat. Já si však, po pečlivém zvážení schopností ve svém věku šedesáti
pěti let, řekl, že je čas předat žezlo mladším. To, že jsem díky preferenčním hlasům „poskočil“ v rámci kandidatury za
KDU-ČSL z šestého místa na místo první,
mě potěšilo a zaskočilo zároveň. Potěšilo
= ještě mě trochu mají rádi. Zaskočilo =
o ty, kteří mě ještě mají rádi, po čtyřletém
volebním období, kdy ještě budu v zastupitelstvu, přijdu. I přes to /když jsem byl
požádán potencionálním novým starostou o pomoc v roli místostarosty/ jsem po
prvotním velkém váhání kývl.

Mimo jiné jsem si uvědomil, že jsem
nestihl splnit řadu úkolů, které jsem si
dal. Prvním, pro mne zásadním úkolem,
je dokončení Staré radnice. Druhým rekonstrukce Masarykova náměstí, třetím
dokončení projektu a stavba komunikace Hřbitovní, čtvrtým projekt na
energetické úspory PENZIONU, pátým
vyúčtování dvoumilionové dotace na
chodníky „Rybáře“, kde jsou nekonečné
problémy s vlastnickými vztahy k pozemkům, na nichž byla část chodníků
postavena.
A tak vás všechny prosím, stejně jako
jsem poprosil na ustavujícím zasedání,
vydržte to se mnou ještě těch pár let.
Slávek Machovský
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Slovo starosty města
Vážení spoluobčané,
na úvod mi dovolte
poděkovat jménem
svým i dalších zvolených zastupitelek a zastupitelů za důvěru,
kterou jste nám v letošních komunálních
volbách vyjádřili. Od
voleb již proběhla dvě
zasedání nového zastupitelstva a tato ve
mně vyvolala jednoznačně dobrý pocit,
že všichni táhneme za jeden provaz. Proto
pevně věřím, že na konci volebního období budete moci konstatovat, že se dění
v Podivíně ubírá tím správný směrem a že
se Vám v Podivíně dobře žije.
Dále mi dovolte, abych poděkoval
panu Stanislavu Machovskému, který se
z pozice starosty dvacet let staral o chod
a rozvoj našeho města. Jsem rád, že pan
Machovský má chuť i nyní v roli místosta-

rosty nadále pracovat pro Podivín, pomáhat a předávat své zkušenosti nám, mladším.
Některé z Vás asi překvapilo, když jsem
navrhl, aby všichni členové rady působili
jako neuvolnění. Věřím, že tento model
organizace práce členů městské rady je
možný a může plnohodnotně zastávat
svou úlohu v dalším rozvoji našeho města. Současně Vás chci ujistit, že v případě
potřeby jsem připraven navrhnout změnu
tohoto uspořádání.
Všichni, kteří již dříve se mnou v roli
místostarosty nebo člena rady města potřebovali cokoliv řešit, vědí, že čas jsem
si vždy našel. A toto platí a bude platit
i nadále. S panem místostarostou jsme
dohodnuti, že já budu k zastižení na radnici zpravidla v pondělí, pátek a ostatní
dny ráno a on zpravidla v úterý, středu
a čtvrtek. Záměrně používám slovo
zpravidla, protože je spousta povinnos-

tí starosty i místostarosty, které je třeba
řešit i mimo kancelář. Proto budu rád,
když mi předem zavoláte na můj telefon
723 864 801 nebo napíšete na email starosta@podivin.cz a dohodneme se na
čase a místě setkání.
Alespoň pár slov k rozpočtu, o kterém
hodlám psát více v dalším čísle zpravodaje. Nově složené zastupitelstvo již připravilo a schválilo rozpočet města na rok 2019.
Z hlediska výdajů je největší investiční akcí
roku dokončení rekonstrukce Staré radnice. Současně hodláme projekčně připravit
i další budoucí investice zaměřené na bydlení, bezpečnost a přírodu. V rozpočtu je
opět počítáno s podporou místních spolků, díky nimž je život v Podivíně kulturně
i sportovně bohatý.
Závěrem Vám přeji spokojené, láskou
a porozuměním naplněné vánoční svátky
a v novém roce 2019 hodně zdraví a štěstí.
Martin Důbrava, starosta

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Podivína ze dne 31.10. 2018
1. Zastupitelstvo města Podivína vzalo
na vědomí počet členů rady města
– pět. Zastupitelstvo města Podivína
rozhodlo o tom, že funkce starosty/ky
města, místostarosty i ostatních členů
rady bude funkcí neuvolněnou. Stejně
tak i u ostatních členů zastupitelstva
města budou funkce neuvolněné.
2. Zastupitelstvo
města
Podivína
schválilo volbu jednoho místostarosty města.
3. Zastupitelstvo města Podivína v souladu se zákonem o obcích hlasováním zvolilo starostou města Ing.
Martina Důbravu, bytem ….
4. Zastupitelstvo města Podivína v souladu se zákonem o obcích hlasováním zvolilo místostarostou města
Stanislava Machovského, bytem …..,
který bude vykonávat funkci bez nároku na odměnu za výkon funkce.
5. Zastupitelstvo města Podivína v souladu se zákonem o obcích hlasováním zvolilo jako 1. člena rady města
MUDr. Petru Vorlickou, bytem …...
6. Zastupitelstvo města Podivína v souladu se zákonem o obcích hlasováním zvolilo jako 2. člena rady města
Mgr. Bc. Ladislava Hemzu, bytem .....
7. Zastupitelstvo města Podivína v souladu se zákonem o obcích hlasová-
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ním zvolilo jako 3. člena rady města
Ing. Radima Holuba, bytem …..
8. Zastupitelstvo města Podivína stanovilo počet členů finančního výboru: 5
členů finančního výboru a dále stanovilo počet členů kontrolního výboru: 3 členové kontrolního výboru.
9. Zastupitelstvo města Podivína v souladu se zákonem o obcích hlasováním
zvolilo předsedou finančního výboru
zastupitele města Mgr. Bc. Ladislava
Hemzu. Zastupitelstvo města rozhodlo o tom, že členové finančního výboru budou jmenováni na následujícím
zasedání zastupitelstva města.
10. Zastupitelstvo města Podivína v souladu se zákonem o obcích hlasováním
zvolilo předsedou kontrolního výboru zastupitele města Mgr. Františka
Juraše. Zastupitelstvo města rozhodlo
o tom, že členové kontrolního výboru
budou jmenováni na následujícím zasedání zastupitelstva města.
11. Zastupitelstvo města Podivína rozhodlo, že zástupci města pro vykonávání akcionářských práv ve společnosti Hantály a.s., se sídlem Hlavní
666, Velké Pavlovice, IČ: 42324068
budou zvolený starosta města Ing.
Martin Důbrava, bytem ….. a místostarosta města, Stanislav Machov-

ský, bytem ……... Zastupitelstvo
města Podivína schválilo možnost
jejich volby do řídících orgánů /
představenstva a dozorčí rady/ společnosti Hantály a.s., se sídlem Hlavní
666, Velké Pavlovice, IČ: 42324068.
Zastupitelstvo města Podivína rozhodlo, že zástupci města pro vykonávání akcionářských práv ve společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav,
a.s., se sídlem Čechova 23, 690 11
Břeclav, IČ : 49455168 budou zvolený
starosta města Ing. Martin Důbrava,
bytem ……. a místostarosta města,
Stanislav Machovský, bytem …….
Zastupitelstvo města Podivína schválilo možnost jejich volby do řídících
orgánů /představenstva a dozorčí
rady/ společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem Čechova
23, 690 11 Břeclav, IČ : 49455168.
Zastupitelstvo města Podivína schválilo termín výplaty měsíční odměny
za vykonávanou funkci zastupitele
města od 1.12. 2018 s tím, že výše
odměn radních, členů zastupitelstva
města, předsedů výborů a komisí,
případně jejich členů bude stanovena na následujícím zasedání zastupitelstva s výjimkou neuvolněného
starosty a místostarosty města.
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Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Podivína ze dne 31.10. 2018
PŘÍJMY
PAR
POL
0000
XXXX
0000
1XXX
0000
4112
2143
XXXX
2144
XXXX
3314
XXXX
3319
XXXX
3341
XXXX
3349
XXXX
3399
XXXX
3421
XXXX
3612
XXXX
3613
XXXX
3632
XXXX
3639
XXXX
3722
XXXX
3723
XXXX
3745
XXXX
4351
XXXX
5512
XXXX
6171
XXXX
6310
XXXX
6310
2141
6330
XXXX
6330
4134
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
PAR
1014
2143
2143
2212
2219
2292
2310
2321
3111
3111
3113
3113
3141
3141
3314
3319
3341
3349

4

POL
XXXX
XXXX
5329
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
5331
XXXX
5331
XXXX
5331
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

ORG
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
3000
XXXX
3000

Název závazného ukazatele
Daňové příjmy a přijaté transfery
Daňové příjmy
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta
Cestovní ruch
Ostatní služby
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
Využití volného času dětí a mládeže
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Osobní asistence,pečovat.služba a podpora
Požární ochrana - dobrovolná část
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy z úroků (část) - Sociální fond
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Převody z rozpočtových účtů - Sociální fond

Kč
48 590 000,00

Z toho
46 670 000,00
1 920 000,00

8 400,00
4 000,00
8 400,00
15 000,00
32 000,00
10 000,00
11 000,00
30 000,00
1 197 400,00
570 100,00
16 000,00
76 600,00
3 000,00
292 500,00
7 000,00
1 484 000,00
50 400,00
20 000,00
600,00
100,00
211 000,00
211 000,00
52 637 400,00

ORG
XXXX
XXXX
0806
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
0301
XXXX
0302
XXXX
0303
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Název závazného ukazatele
Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč
Cestovní ruch
Dobrovolný svazek obcí LVA IČ: 71243852
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Dopravní obslužnost veřejnými službami
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Mateřské školy
Mateřská škola Podivín, příspěvková
Základní školy
Základní škola Podivín, příspěvková organizace,IČ:
Školní stravování
Školní jídelna při Základní škola Podivín, p.o. IČ: 60680610
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Kč
111 900,00
225 500,00

Z toho

60 100,00
1 508 800,00
1 017 000,00
150 100,00
40 000,00
70 000,00
1 552 000,00
1 552 000,00
6 945 500,00
3 116 000,00
840 000,00
840 000,00
725 800,00
713 000,00
40 000,00
158 600,00
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3392
XXXX
3399
XXXX
3412
XXXX
3419
XXXX
3421
XXXX
3429
XXXX
3612
XXXX
3613
XXXX
3631
XXXX
3632
XXXX
3635
XXXX
3639
XXXX
3722
XXXX
3723
XXXX
3723
5329
3725
XXXX
3745
XXXX
3749
XXXX
3900
XXXX
3900
5229
4329
XXXX
4329
5321
4341
XXXX
4351
XXXX
4359
XXXX
5212
XXXX
5212
5901
5311
XXXX
5311
5321
5512
XXXX
6112
XXXX
6171
XXXX
6171
5XXX
6171
5321
6310
XXXX
6310
5163
6320
XXXX
6330
XXXX
6330
5342
6399
XXXX
6402
XXXX
6402
5364
6402
5364
6402
5364
6409
XXXX
VÝDAJE CELKEM

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
0812
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
1015
XXXX
0707
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
0707
XXXX
XXXX
XXXX
3000
0707
XXXX
3000
XXXX
XXXX
3000
XXXX
XXXX
6009
6010
6011
XXXX

FINANCOVÁNÍ
PAR
POL
ORG
0000
8XXX
XXXX
0000
8115
3000
FINANCOVÁNÍ CELKEM
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číslo 4

Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní sportovní činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
Dobrovolný svazek obcí Čistý Jihovýchod, IČ:75117436
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
Sdružení obcí a města jižný Moravy, IČ:65338081
Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži
Město Břeclav, IČ:00283061
Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům
Osobní asistence,pečovat.služba a podpora
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Ochrana obyvatelstva
Nespecifikované rezervy
Bezpečnost a veřejný pořádek
Město Břeclav, IČ:00283061
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
BĚŽNÉ VÝDAJE - Sociální fond - čerpání dle směrnice
Město Břeclav, IČ:00283061
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Služby peněžních ústavů - Sociální fond
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně
Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně
Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně
Ostatní činnosti jinde nezařazené

Název závazného ukazatele
Financování
Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech

XLVIII. ročník

1 959 100,00
92 000,00
330 000,00
70 500,00
1 651 700,00
42 700,00
2 114 000,00
3 000,00
697 200,00
110 200,00
40 000,00
1 430 200,00
1 215 000,00
615 600,00
10 000,00
500 000,00
15 179 700,00
6 377 000,00
1 768 000,00
3 000,00
2 000,00
2 000,00
20 000,00
1 926 900,00
151 000,00
200 000,00
200 000,00
300 000,00
300 000,00
967 000,00
1 504 700,00
31 727 400,00
240 000,00
100 000,00
38 400,00
100,00
170 000,00
211 000,00
211 000,00
1 002 900,00
60 200,00
12 700,00
4 100,00
43 400,00
8 875 200,00
95 450 800,00

Kč Z toho
42 813 400,00
29 000,00
42 813 400,00
5
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Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:
Třída 1: Daňové příjmy
46.670.000,00
Třída 2: Nedaňové příjmy
3.836.400,00
Třída 3: Kapitálové příjmy
0,00
Třída 4: Přijaté transfery
2.131.000,00
Třída 5: Běžné výdaje
51.964.700,00
Třída 6: Kapitálové výdaje
43.486.100,00
Třída 8: Financování
42.813.400,00

REKAPITULACE
PŘÍJMY

CELKEM

52 637 400,00

VÝDAJE

CELKEM

95 450 800,00

FINANCOVÁNÍ

CELKEM

42 813 400,00

Komentář:
Město zpracovává roční rozpočet v návaznosti na svůj střednědobý výhled rozpočtu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Saldo příjmů a výdajů tvoří schodek rozpočtu města na rok 2018 ve výši 42.813.400,- 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.
Závazným ukazatelem pro výkonné orgány u výdajů je „paragraf“ dle třídění rozpočtové skladby.
Závazné ukazatele rozpočtu ve vztahu k jiným osobám jsou jednotlivé finanční vztahy k jednotlivým příjemcům nebo
poskytovatelům.
V rámci rozpočtu se vyčleňuje účelová rezerva (par.5212) na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků (§25,písm.a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

SVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU - UPOZORNĚNÍ !
Městský úřad upozorňuje občany, že svoz separovaného
odpadu v pytlích (plasty, papír, nápojové kartony) bude proveden v pátek 28. prosince 2018.
Firma Hantály a.s. Velké Pavlovice oznamuje, že poslední
svoz v letošním roce TKO (tuhý komunální odpad z domácností) bude proveden v pátek 28. prosince 2018.
Místní poplatky za odpady a ze psů bude možno hradit na
podatelně MěÚ od pondělí 4. února 2019. Poplatky lze nově
platit i bezhotovostně platební kartou. Při úhradě poplatku
obdrží každý poplatník 8 ks pytlů na tříděný odpad.

Provozní doba na Sběrném dvoře v období od 14. prosince 2018 do 29. prosince 2018
Pátek 14. prosince 2018 otevřeno 14,00 – 17,00 hod.
Sobota 15. prosince 2018 otevřeno 8,00 – 11,00 hod.
Pátek 21. prosince 2018
Sobota 22. prosince 2018

zavřeno
zavřeno

Pátek 28. prosince 2018
Sobota 29. prosince 2018

zavřeno
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.

Poplatek za odpady
•

•

Sazba poplatku je dvousložková a tvoří ji:
Dle § 10b odst. 5 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. 5 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) 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
6

•

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 2019 činí 550,- Kč a je tvořena:
a) z částky 201,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 349,- 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 2017 činily
1.787.774,59 Kč
děleno
3.121 osob
=
572,82 Kč/osoba
Poplatek pro rok 2019 zůstává ve stejné výši, tedy
Kč 550,- /osoba/ rok.
Podivínský zpravodaj
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Nové veřejné světlení
Začátkem listopadu dokončila elektromontážní firma Golec výstavbu veřejného osvětlení na úseku polní cesty
z ulice Poříčí II směrem k Ladenské strouze, známá jako spojka ke Frutě. Byla zde
namontovaná uliční LED svítidla na 4 ocelové stožáry ve výšce 6 m nad konečným

terénem. Tato akce, která byla odsouhlasena ještě bývalým zastupitelstvem, určitě zpříjemní pohyb po této cestě hlavně
v zimních měsících, kdy je dlouho tma.
Osvětlenou stezku jistě ocení obyvatelé Rybář a také zaměstnanci Fruty, kteří
chodí do zaměstnání na 3 směny a tuto

cestu často používají. V neposlední řadě
osvětlení zcela jistě přispěje k větší bezpečnosti v této lokalitě. Celkové náklady
na výstavbu osvětlení byly hrazeny z rozpočtu města.
Ing. Petr Průdek

se postaral pan Metoděj Skřeček . Akci
navštívilo téměř 400 návštěvníků, kteří
mohli ochutnat výrobky podivínských
živnostníků a hlasovat v rámci Jádrojády o nejlepší dýňová jádra roku 2018.
Ještě jednou děkuji všem Vám, kteří
jste se podíleli na přípravě celého pro-

jektu Spolkového domu s amfiteátrem.
Stejně tak i Vám, kteří jste se podíleli
na slavnostním otevření tohoto nového
podivínského kulturního zázemí.
Martin Důbrava, starosta

Otevření amfiteátru
V rámci hudebního projektu „Modré
úterý“ proběhlo v úterý 25. 9. 2018 slavnostní otevření amfiteátru v zahradě
Spolkového domu. V průběhu podvečera vystoupily kapely JAMA, I.V.M, Větry z jihu a smíšený pěvecký sbor Melodika-Ramus. O výborný zvuk a podium
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Sto let Československa
Oslava stého výročí založení Československé republiky proběhla tentokrát
netradičně nikoliv v Tyršově sadě, ale před
pamětní deskou padlých legionářů, umístěné na fasádě Základní školy Podivín.
Proslov, který jsem pronesl, se vyhýbal politickým tématům /byť akt
samotný, tedy založení samostatného
československého státu, je aktem výsostně politickým/ a soustředil se na
lidské aspekty, které zrod republiky
provázely. Citoval jsem z deníku pana
Karla Pokorného, který se ocitl po téměř neskutečné anabázi ve francouzském legionářském vojsku.
„První den v zajetí. Oblekli jsme svůj
vojenský mundůr. Přes rameno jsme
zavěsili náš jediný majetek, rakouský
ruksak, který byl ovšem bez chleba,
seřadili jsme se dle tehdejšího způsobu
do čtyřstupů a pod vedením náredníka
(četaře) jsme vyrazili s doprovodem několika vojáků s nasazenými bajonety.

Podivínský zpravodaj

Bylo nás snad dva tisíce. Náš průvod se
nepodobal pochodu vojáků, ale žebráků, tuláků, vyděděnců.“
„Přesun zajatců, kteří se zajatci rádi
stali a kteří utíkali před rakousko – uherskou knutou přes celé Srbsko a Albánii,
pokračoval lodí přes Itálii do Sardinie
a ukončen byl po téměř třech letech
neskutečně tragického putování ve francouzském městě Cognac. To se pak stalo
místem založení československých legií
ve Francii. Ono se však za těmi několika
lakonickými slovy ZAJETÍ, ÚTĚK a PŘESUN skrývá tolik lidského neštěstí, že je
pro nás téměř nepochopitelné, že převážná část českých zajatců znovu vstupovala do vojenských útvarů, aby pak na
úplně opačné straně fronty bojovala za
svobodné Československo.“ Citace z deníku Karla Pokorného a proslovu starosty
města.
Hymny České a Slovenské republiky
předcházely položení květinových darů,

recitaci a sázení lípy, kterou jsme nazvali
Lípou svobody. Na onom sázení se podíleli občané a představitelé města Podivína, představitelé církve a škol, zástupci
spolků i Československé obce legionářské.
Děkuji všem, kteří přispěli k důstojné
oslavě stého výročí založení republiky.
Žákům a učitelům Základní umělecké
školy v Podivíně, řediteli, pedagogům
a žákům Základní školy v Podivíně, starostovi a členům TJ Sokol Podivín, představitelům a členům YMCA Podivín,
členům Sboru dobrovolných hasičů Podivín, zástupci církve a Československé
obce legionářské.
Děkuji také Českému svazu bojovníků za svobodu za to, že se pietní akce
nezúčastnili a že medailí „Za vlast a za
svobodu“ ocenili toho skutečného bojovníka.
Slávek Machovský
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Vznik Československé republiky a legionáři z našeho města - doplněk I.
Výročí vzniku naší republiky
před sto lety jsme si i v našem městě připomněli řadou akcí. Jedním
takovým historickým návratem
byla i vzpomínka v minulém čísle
zpravodaje na ty, kteří se o její vznik
zasloužili na bojištích celého světa –
legionáře.
V celkovém výčtu našich rodáků
a dlouholetých spoluobčanů jsme
uvedli celkem 49 jmen s dodatkem,
že toto číslo nepovažujeme za konečné.
Ozvala se s informacemi desítka osob a ty, které splňovaly
podmínky, uvádíme:
1. Francouzský legionář: desátník – 22. pěší pluk
NEŠPOR Ferdinand- nar. 10. 3. 1889 – Velké Bílovice
- nástup do legií = 3/1918 – ukončení - 10/1919
- místo bydliště: Podivín, Bratislavská 523
- informaci poskytl: p. Puzrla Petr, Podivín, Revoluční 529

2. Italský legionář: vojín – 32. střel. pluk
VALÁŠEK František – nar. 2. 9. 1895 – Jedovnice
- nástup do legií = 2/ 1917 – ukončení - 9/1920
- místo bydliště: Podivín , Dolní Valy 89
- informaci poskytla: paní Leopolda Vaculíková - rozená
Valášková Podivín, Nerudova 701 / 5
Poznámka: nevšední přístup a krásný vztah k rodinné tradici prokázala paní učitelka Jitka Vondráčková. Seznámila nás se
dvěma desítkami vzácných fotografií z anabáze legií na Sibiřské
magistrále a cesty kolem světa do vlasti z pozůstalosti po legionáři Janu Vondráčkovi - otci manžela. Byl příslušníkem významné a ve výčtu desítek legionářských pluků málo připomínané
součásti - l . čs. úderného praporu, který se osvědčil v bojích
u Bachmače i na Sibiřské magistrále, a tato elitní jednotka se
podílela i na ochraně velení legií a České národní rady na Rusi.
Celou tuto historickou anabázi považujeme i nadále za neukončenou, vždyť naši předkové si za své strádání a hrdinské
činy zaslouží naši úctu a trvalou vzpomínku.
Těšíme se na Vaše další objevné informace.
Vlastimil N ě m e č e k a redakční kolektiv

Dobrovolci z Podivína – léta 1918 – 1920
V minulém čísle zpravodaje ze září
tohoto roku jsme se seznámili s občany,
kteří se účastnili 1. světové války na nejrůznějších bojištích jako legionáři. Dnešní příspěvek je věnován další skupině
vojáků, kteří podle tehdy platného zákona byli označováni jako DOBROVOLCI.
Do jednotek, které se vytvářely, vstupovali občané vlastenecky orientovaní

z řad Sokolů, DTJ, ale i vysloužilí vojáci
a dokonce i početná skupina vojenských
zběhů, zvaná „Zelené kádry“.
V našem regionu se neprodleně po
vzniku republiky vytvořila početná jednotka s názvem „SLOVÁCKÁ BRIGÁDA“ . Z
našeho města podle záznamů Vojenského
historického archivu do ní vstoupili následující občané, které uvádíme v příloze.

ho zpravodaje.
Příloha: SLOVÁCKÁ BRIGÁDA – občané z Podivína :
1. ADÁMEK Josef
8. 3. 1895
2. BERÁNEK Bohumil
22. 9. 1896
3. FIALA Jaromír
3. 7. 1897
4. HULEJA Augustin
28. 9. 1887
5. POCHYLÝ Josef
19. 9. 1888
6. RYŠAVÝ Antonín
18. 3. 1887
7. SIEGL Václav
26. 9. 1893
8. TANCER Jindřich
12. 7. 1888
9. TEPLÍK Jan
18. 10.1891
10. ZACHARA Alois
5. 5. 1898
11. BARTOŠÍK František
15. 8. 1896
12. DOBROVOLNÝ Frant.
12. 9. 1897
13. DUBRAVA František
8. 11. 1898
14. ELLINGER Lambert
14. 12. 1866 č
15. FLORUS Jan
1896
16. GLÍŽ Josef
7. 2. 1898
17. HELEŠIC Rudolf
7. 4. 1898
18. HERTL Josef
25. 3. 1898
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Pro úplnost je třeba uvést skutečnost, že mimo tuto součást se řada
našich občanů zapojila do dalších jednotek, v Dobrovolnických praporech
z Itálie, plucích Stráže Svobody a dalších
součástí. Seznamy těchto nám vzpomínaný archiv pro velikou letošní vytíženost nemohl poskytnout a stanou se po
jejich získání součástí dalších čísel naše-

nadporučík II. polní prapor, velitel 4. setniny
praporčík VII. polní prapor, asist. setnina
poručík III. polní prapor, 2. setnina
praporčík V. polní prapor, 1. setnina
poručík III. Polní prapor, 4.děl.pluk
nadporučík lékař –náhradní prapor
poručík II. polní prapor, V. polní prapor
důst. zástupce II. polní prapor – „Malík“- 1.st.
štáb. šikovatel II. polní prapor – Malík“ – 3.st.
poručík záložní prapor
střelec štábní setnina
vojín VI. polní prapor, 2. setnina
zákopník I. polní prapor, 1. setnina
etař VII. polní prapor, 4.setnina
vojín I. polní prapor , 1.setnina
dělostřelec III. polní prapor, 1.setnina
desátník VI. polní prapor 1. setnina
střelec I. polní prapor, 1 setnina

Podivínský zpravodaj
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
42.
43.
44.

HLAHÚLEK Jan
HRDLIČKA Ludvík
CHLÁDEK Hugo
KADLEC Method
KLIMÁK Bohumil
KRAKOVIČ Jaroslav
KŘIVÁNEK Antonín
KŘIVÁNEK Josef
KUČEŘÍK František
LÉDL Bohumil
LENOMÁR Antonín
LUCKÝ Jan
MICHLOVSKÝ Josef
MUSIL Antonín
NEDBÁLEK Ferdinand
NEUŽIL Václav
NOSÁL Leopold
ONDRUCH Rudolf
OSIČKA František
PAVLÁK František
POCHYLÝ Bohuslav
RÚŽEK Teodor
SCHNEIDER Antonín
ŠULÁK Jakub
ŠUPEK Karel

číslo 4

7. 2. 1898
25. 8. 1896
1. 4. 1897
26. 8. 1898
29. 7. 1896
27. 4. 1898
28. 4. 1898
15. 11. 1891
30. 1. 1896
1883
1883
27. 10. 1897
1893
5. 6. 1884
25. 6. 1896
2. 9. 1898
10.11. 1898
16. 1. 1898
30. 7. 1897
10. 3. 1896
2. 12. 1897
9. 11. 1898
12. 8. 1871
1. 5. 1900
6. 8. 1897

POZNÁMKA : Přímo v Podivíně se
k historii SLOVÁCKÉ BRIGÁDY pojí tyto
skutečnosti :
1. Dne 30.7.1919 byl uspořádán
„Čestný večer“ na počest uvítání bratří
od 6. čs.slováckého praporu a sehráno
divadelní představení „Na rodné hroudě“, ve prospěch sirotků.
2. Na místním hřbitově již téměř sto
let stojí starý litinový kříž, jehož nápis
hlásá, že je zde pochován vojín 1. pluku Slovácké brigády Václav NEUŽIL / 2:
9.1898 – 2.10.1919/. Hrobové místo má
evidenční číslo 197 a nalézá se ve středu
hřbitova za hlavním křížem.
3. Ve třicátých letech minulého
století, byla zahájena výstavba současné
ulice Boženy Němcové. V té době dostala název ulice Slovácké brigády, po okupaci byl název změněn, stejně jako vše,
co připomínalo čs.republiku a odboj.
Fotografie
1. - uniforma příslušníků brigády
v době jejího vzniku 1918 / řadový vojín/ iniciály SB
2. uniforma SB z let 192O – nadporučík
Adámek Josef- velitel 4. setniny 1. praporu SB
3. - tři důstojníci SB a ruský legionář
- nové uniformy SB od roku 1920 /druhý
zleva - nadporučík SB Adámek Josef /
4. - důstojníci SB v původních uniformách zámek Lednice jaro 1919
Podivínský zpravodaj
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desátník I. polní prapor, 2. setnina
pěšák I. polní prapor, 1. setnina
pěšák VI. polní prapor, 1. setnina
střelec I. polní prapor, 1. setnina
pěšák I. polní prapor, 1. setnina
pěšák 1. polní prapor, 1. setnina
pěšák II. polní prapor, 2. setnina
vojín V. polní prapor, stroj.pušky
pěšák II. polní prapor, V. pol. pr.
pěšák 4. asistenční setnina
pěšák 4. asistenční setnina
pěšák 2.asistenční setnina
desátník náhr. setnina kulometní
vojín štábní setnina
zákopník IV. Polní prapor. 2.setnina
pěšák I. polní prapor, 3. setnina Slov.pluku, + 2.10. 1919
svobodník V. polní prapor, stroj. puš.
zásobovač I. polní prapor
pěšák VI. polní prapor, 1. setnina
četař strojní pušky
pěšák V.polní prapor, stroj. pušky
pěšák štábní setnina
četař VII. polní prapor, brigáda
zákopník II. polní prapor, propuštěn
střelec I. polníí prapor, 4.setnina

1

3

2

4
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O Staré radnici
Seriál O Staré radnici jsme v zářijovém
Podivínském zpravodaji ukončili zprávou
o stavu a využití prostor k roku 1998.
V následujících letech byla budova
využívána jako „útočiště“ a sklady materiálu technických služeb města /čti rychlé roty/ pod vedením pana Glíže a pana
Horehledě, dále lodního modelářského
kroužku, vedeného panem Hobĺakem,
a také podivínských vinařů. U těch dvou
prvně jmenovaných se místnosti vytápěly a mimo jiné bylo nutné pro jejich
potřeby zajistit pitnou tekoucí vodu. Vytápění bylo drahé, voda zamrzala a navíc
byla načerno „odváděna“ do jedné přilehlé nemovitosti. Dost důvodů k přestěhování rychlé roty na PENZION, modelářů do dvorního traktu městského úřadu
a uzavření plynu a vody.
Po celou dobu byl monitorován stav
radnice hlavně po stránce statické, kdy závady /pozvolný odklon jižní stěny směrem
do ulice Radniční/ donutily zastupitelstvo
vyčlenit téměř tři miliony korun na statické
zajištění budovy. Opravu provedla brněnská firma SASTA. Ve stejném roce, tedy
v roce 2002, byl firmou OK ATELIER zpracován projekt na rekonstrukci radnice,
jehož součástí byla i stavba nové hasičské
zbrojnice. To vše probíhalo v období, kdy
se obce zbavovaly plynárenských a energetických akcií, přidělených jim v předchozích letech státem. Město Podivín
získalo prodejem těchto akcií 16 milionů
korun, což však nebyla ani polovina částky,
rozpočtované na radnici a hasičku. Vzhledem k tomu že město splácelo úvěr na

PENZION a jevila se možnost rekonstrukce
kanalizace, čistírny odpadních vod a s tím
spojené obnovy vozovek nad kanalizací,
podmíněné však spolufinancováním ve
výši cca 10 milionů korun, odložila se akce
„radnice“ na později.
V tomtéž roce se podařilo zajistit dotaci na výrobu replik oken a tak tenkrát
ještě firma Stolařství Trávníček /dnes
DŘEVÍN/ vyrobila 35 ks kastlových oken,
bohužel pouze s jedním sklem v každém
křídle. Toto bylo jedním z mnoha omezujících opatření, které nařídil dozorující
orgán památkové péče. O tomto orgánu
bude ještě řeč ve zpravodaji 2019.
Následující léta byla spojena s nadějemi na rekonstrukci, které však vždy se změnou zastupitelstva ustoupily do pozadí
před důležitějšími investicemi. Jedním
z návrhů bylo také vyčlenění Staré radnice
ze seznamu památek a zbavení se povinnosti jako o památku se o ni starat. Tento
proces je však složitější a administrativně
náročnější, než oprava radnice samotná.
Je paradoxní, že podněty k opravě budovy v centru města přicházely od jiných
než místních. Bylo to dáno tím, že jsme si
zvykli. A že už jsme nevnímali, jak negativním způsobem může tato téměř již rui-

na na člověka působit. Poslední kapkou,
která přesvědčila zastupitele, byla reportáž ke třístému výročí rybářského cechu
v Podivíně, kdy záběr na dezolátní stav
Staré radnice rozhodl. Rozhodl o tom, že
úspory, kterých město v průběhu dvou
let dosáhlo, budou vloženy do akce, na
kterou čekaly dvě generace Podivínských.
A tak byla aktualizována a finančně
zeštíhlena projektová dokumentace, vyřízeno závazné stanovisko památkové péče,
bylo zajištěno stavební povolení a v listopadu 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na akci. Celková projektovaná hodnota
díla byla 32,5 milionu korun. Výběrového
řízení se zúčastnilo pět uchazečů, zvítězila firma FKB Břeclav s nabídnutou cenou
22 milionu Kč. Po uplynutí všech zákonných lhůt byla v lednu podepsána smlouva a ve stejném měsíci byla akce zahájena.
Termín dokončení byl vzhledem k naprosto nepředvídatelným a předem nezjistitelným faktorům stanoven na 31.3.2019.
O průběhu stavby samotné, permanentním „boji“ s památkáři, štědrém
sponzorovi a dalších věcech se stavbou
spojených bude článek v březnovém
zpravodaji.
ý místostarosta
Stanislav Machovský,

Názor čtenářky zpravodaje
Dobrý den,
dovolím se na Vás obrátit s žádostí - návrhem na zařazení
dvou příspěvkových bloků do Podivínského zpravodaje.

niku. Nádhera !!! Moc za ně Petru Průdkovi děkuji. Je mi líto, že
p. Zdenku Hasilíkovi už poděkovat nemohu. Kluci, odvedli jste
úžasnou, pozoruhodnou práci!!!

První
pozitivních věcí není nikdy dost. Co takhle otevřít rubriku
„Chválíme“, kam bychom upozorňovali na to pěkné, s čím se
v Podivíně můžeme setkat?
Měla bych hned dva příspěvky: V tom dnešním uspěchaném čase je krásné vidět, že lidé myslí na volně žijící zvířata.
Zahřálo mě u srdce, když jsem při procházce na plotu rybárny
a protější myslivny uviděla 3 domečky pro včelky samotářky
a další broučky. Nevím, kdo je vytvořil a připevnil, ale díky všem,
kteří se na tom podíleli !!! Svět se nemění jen radikální změnami,
ale i řadou drobných krůčků. Třeba tím, že postavíme domeček
pro brouky, že zvedneme skleněný střep, který leží na chodníku,
že pustíme ve frontě u pokladny maminku s plačícím dítětem ...
Nedávno jsem objevila na facebooku Podivínskou fotokro-

Druhý
Je po volbách, a tak by možná (téměř) zgruntu nové zastupitele zajímala přání jejich voličů, tzn. co by chtěli, aby se
v Podivíně vybudovalo, upravilo. Můj první příspěvek by byla
žádost o výsadbu stomů a keřů na ul. Pod Branou - mezi RD
Marešových a hájenkou/rybárnou. Před lety se zde vykácely
přestárlé, křehké topoly a od té doby tento prostor zarůstá
trávou. V blízkosti jsou polnosti a tento lesík by byl vhodným
úkrytem nejen pro čtyři kačky, které je možné vidět na Svodnici, ale i pro další zvířata. Tedy vytvořit ne městský park, ale
útočiště pro drobnou zvěř z okolí, která se kvůli zmizelým větrolamům a remízkům nemá kde schovat.
Doufám, že Vás mé příspěvky neobtěžují.
Díky za Vaši práci a přeji hezký den
Hanka Bartochová
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Mateřská škola
Přání a poděkování
Krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky po celý příští rok 2019.
Děkujeme srdečně zřizovateli, rodičům a všem, kteří nám v roce 2018 pomáhali a podporovali nás.
Zaměstnanci MŠ Podivín

Městská knihovna Podivín
Knižní novinky:
Nejlepší víkend - humoristický román od oblíbeného současného spisovatele P. Hartla
Císařův levoboček - příběh o mladém T. Masarykovi, který se ve
Vídni vydává po stopě dávno zapomenutých událostí a tajných
ujednání, aby zjistil, kdo ve skutečnosti je a kdo je jeho otcem.
Vážka v jantaru - příběh složený z historie a legend, pokračování románové série Cizinka
Věštba - čtyři děti židovských přistěhovalců v New Yorku neodolají pokušení a tajně navštíví slavnou věštkyni, která jim prozradí jejich osud. V průběhu následujícího půlstoletí se životní
cesty sourozenců rozchází, ale silná rodinná pouta přetrvávají.
Zlodějka knih - válečný příběh o mladičké Liesel, která si kradením knih vyvzdorovala ve svém životě trochu krásy
detektivní romány - Není cesty zpět, Zlomené srdce, Bez
slitování, Anglický špion, Černá vdova, Nejkrutější měsíc,
Osudná třináctka

Podivínský zpravodaj

psychologické romány - Desátý kruh, Prostá pravda, Velké
maličkosti, Hon na motýly
romány pro ženy - Dopis do ticha, Pád do tmy, Sedm sester,
Levandulová zahrada, Tajemství orchideje
Spolkla mě knihovna - o vzniku a vývoji knihoven napříč historií, kniha pro děti
Zvířecí architekti - jak zvířata v přírodě staví své příbytky, kniha pro děti
Gerda, příběh velryby - vyprávění o podmořském světě, kniha pro děti
Včely - velká obrazová encyklopedie o životě včel a ročním koloběhu v úle
Martin na cestě kolem světa - veselé cestování, kniha pro děti

Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2019
Hana Ocelíková
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Základní škola

Vážení čtenáři,
po celoročním shonu a stresových
situací se blíží období, které máme jistě
všichni rádi – vánoční svátky a silvestr. Jistě již máte přichystané dárečky a vše připravené, aby tyto svátky proběhly v klidu
a v rodinné pohodě. Většina z nás v tyto
dny také bilancuje uplynulý rok a plánuje
blízkou i vzdálenou budoucnost.
Co vše zaměstnanci školy a žáci uskutečnili ve školním roce 2017/2018, je zpracováno ve „Výroční zprávě ZŠ Podivín“, kte-

rá je k dispozici na webových stránkách
(www.zspodivin.cz). Především bych chtěl
vyzvednout projektové dny, Školní akademii, jarní a podzimní sběr papíru, besedy
pro rodiče financované z projektu ESF.
V roce 2019 ve spolupráci s městem
připravujeme projektovou dokumentaci
na stavbu tělocvičny. Pevně věřím, že výměna oken a nová fasáda do dvora bude
v novém roce uskutečněna. Dále bych
chtěl zapojit školu do projektů ESF pro
získání finančních prostředku na učebnu

informatiky (zpracován a odeslán projekt), jazykové učebny a podporu výuky.
Rád bych poděkoval našim žákům,
pedagogům, správním zaměstnancům,
rodičům, sponzorům, členům městské
rady a zastupitelstvu města za vše, co pro
naši školičku v roce 2018 udělali.
Na závěr bych vám všem chtěl popřát
příjemně prožité vánoční svátky a v roce
2019 hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Mgr. M. Cagášek, ředitel ZŠ

Sběr papíru
Ve dnech 31. 10. – 01. 11. 2018 ve spolupráci se SRPDŠ se
uskutečnil sběr tříděného papíru. Žáci (s velkou podporou
rodičů) odevzdali celkem neočekávaných 28. 328 kg starého
papíru. Je potěšující, že pořád zůstává vysoké procento zapojených žáků – sběru se zúčastnilo 207 žáků - 88,46 % (nezapojilo se jen 26 žáků).
Nejlepší žáci:
K. Pelikánová (II. třída) – 1060 kg, O. Hoďa (I. třída) – 900 kg,
M. Kubík (III. třída) – 720 kg, H. Lauterbachová (IX. třída) – 630
kg, A.Kozelský (III. třída) – 519 kg, K. Buršíková (VI. třída) – 490
kg, J. Buršík (III. třída) – 490 kg, A. Varmužová (IV. B) – 465 kg,
O. Krůtil (VII. třída) –457 kg, Š. Konfráter (VIII. třída) – 448 kg.

Přehled tříd:
I. třída – 3.919 kg, II. třída – 2.848 kg, III. třída – 4.335 kg, IV. A –
1.949 kg, IV. B – 1.953 kg,
V. třída – 3.167 kg, VI. třída – 3.638 kg, VII. třída – 2.450 kg, VIII.
třída – 1.814 kg, IX. třída – 2.047 kg.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří jste se podíleli na tak
vynikajícím výsledku a tím přispěli nejen k ochraně životního
prostředí, ale i na odměňování žáků za jejich školní aktivitu,
reprezentaci školy, na zakoupení dresů s logem školy a sportovního vybavení.
Mgr. M. Cagášek, ředitel ZŠ

Adopce na dálku
Letošní výtěžek sbírky podporující vzdělávání dvou chlapců z Indie na naší škole činil 11 713 Kč. Tato částka pokryje celoroční
školné pro Anthonyho a Maliga. Děti také dostanou jednou denně teplé jídlo a pomůcky do školy. Stejně jako loni i letos za námi
přišli lidé, kteří chtěli darovat příspěvek, i když jejich dítě už do školy v Podivíně nechodí. Oba chlapci v Indii čekají na radostnou
zprávu, že mohou pokračovat ve studiích. Doufáme, že od nich brzy přijde dopis, kde nám podají zprávu o tom, jak se jim daří.
Sbírka na naší škole běží již pět let a jsme rádi, že se každý rok podaří vybrat dost peněz.
Velký dík patří všem dárcům – dětem i rodičům. Informace budou jako vždy zveřejňovány ve vestibulu školy.
Mgr. Zuzana Pálková
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Významné výročí vzniku samostatného československého státu
Myslím si, že je důležité mluvit s žáky o minulosti, připomínat jim a vysvětlovat souvislosti historických událostí, protože
právě události, které se v minulosti odehrály, nasměrovaly další vývoj a mají vliv na to, jak žijeme dnes a jaké máme postoje.
Je to důležité o to víc, že žáci díky svému věku žijí nejvíc v přítomnosti.
Významné výročí vzniku samostatného československého
státu nabízelo mnoho témat k projektovým hodinám. Osobnost T. G. Masaryka, jeho aktivity během první světové války,
jeho vliv na vznik demokratického státu. Které symboly dnešního českého státu sahají až do dob první republiky? Demokracie … co pro náš národ před sto lety znamenala a kdy jsme
ji v průběhu sta let ztratili a znovu pracně získávali. A jak vnímáme demokracii dnes. Jak ji vnímají žáci, kteří v jiném než
demokratickém státě nežili? Získávání informací o dané době,
osobnostech by bylo „poloviční“, kdyby nebyl dán prostor
k diskuzi, úvahám, názorům samotných žáků. A pak je i výuka
dějepisu o něco zajímavější, záživnější. Nemusíme historii vnímat jen jako minulost, na které již nelze nic změnit a není tedy
nutné s ní ztrácet čas. Nemusíme ji tak vnímat, pokud najdeme návaznost událostí minulých na přítomnost.
Chtěla bych poděkovat panu V. Němečkovi, který přijal pozvání na besedu pro žáky osmého a devátého ročníku. Přiblížil
žákům okolnosti vzniku československých legií a zaměřil se na
náš region a na osudy podivínských legionářů L. Sýkory a J.
Tesaříka. Žáci měli možnost prohlédnout si také knihy o čes-

koslovenských legiích či historické dokumenty a legionářské
předměty, které pan Němeček přinesl.
Základní škola se spolupodílela také na organizaci sázení
Lípy svobody, které proběhlo 26. 10.2018. Zástupci žáků položili u pamětní desky se jmény obou podivínských legionářů
květiny a J. Fišarová, žákyně osmého ročníku zarecitovala báseň J. Seiferta.
Mgr. Pavla Schallenbergerová

100. výročí republiky – 1. třída
Od 22. října až do 26. října probíhaly v první třídě projektové hodiny. Cílem bylo seznámit děti s významným datem
28. 10. 1918. V hudební výchově jsme se nechali unášet melodií státní hymny Kde domov můj. Ve výtvarné výchově jsme
si obtiskli listy našeho národního stromu lípy. Ty jsme vystřihli a nalepili do tvaru věnce, který jsme ozdobili trikolórovými
pruhy krepového papíru. V prvouce jsme si pustili prezentaci
o významných osobnostech. Krátce se seznámili s životopisem
T. G. Masaryka. Zhlédli jsme krátký animovaný film Dějiny náro-

Podivínský zpravodaj

da českého – vznik ČSR. Porovnali jsme tehdejší a dnešní vlajku
prezidenta, seznámili se se základními symboly České republiky.
Vše jsme si procvičili formou pracovních listů – vybarvovali jsme
vlajku, skládali jsme jednotlivé dílky republiky a přiřazovali jsme
k sobě názvy s obrázky. V pracovních činnostech jsme si z pet
víček poskládali vlajku a na závěr jsme si namalovali
lva. Vše jsme zakončili společnou fotkou a dobrým pocitem
z naší práce.
Mgr. Jitka Kolaříková
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100. výročí vzniku ČSR ve 3. třídě
V hodinách prvouky se v tomto roce zaměřujeme i historii. Třeťáci se celý měsíc říjen věnovali tématu 1. republiky.
18. října jsme se vydali do Lednice na výstavu s názvem „Lednice dávná – Jak se žilo za tatíčka Masaryka“. V expozici jsme
si prohlédli dobovou ulici, kavárnu, holičství. Největším zážitkem ale bylo zkoušení dobových kostýmů, což jsme si všichni
užili. Udělali jsme si také zastávku v lednickém parku, kde děti
plnily rozmanité úkoly – z listí a větviček skládaly vlajku, datum 28.10.1918, hledaly lipové listy. Výstava byla příjemným
zpestřením a přiblížením doby, ve které žil T.G.Masaryk.
24. října jsme se vydali do Mikulova, kde na nás čekala interaktivní výstava. Neodradilo nás ani ošklivé počasí, ani brzké

vstávání. Povídání o 1. republice nás všechny nadchlo, a proto
jsme se těšili na program „Jak se žilo prababičkám“. Program
k výstavě Mikulovsko 1918–1938 žákům přiblížil události obou
přelomových let i běžný život v době první republiky. Mohli
jsme také zasednout do lavic prvorepublikové třídy! Paní „průvodkyně - učitelka“ nás pořádně vyzkoušela z různých předmětů. Nejvíce nás zaujal krasopis, vyzkoušeli jsme si psaní
olůvkem na břidlicovou tabulku.
Celé povídání o T.G.Masarykovi jsme zakončili ve třídě, kdy
děti ukázaly, že jsou skvělý tým a že si toho spoustu zapamatovali - ve skupinkách vypracovaly opravdu krásné plakáty.
Mgr. Kristýna Řezáčová

Bambulín z Podivína ožil na CD
Asi před sedmi lety jsem ve zpravodaji uveřejnila článek s názvem Spisovatel ze školní družiny, kde jsem popisovala, jak mi jeden, tehdy osmiletý chlapec
George Kellner psal dopisy, na kterých
byly příběhy skřítka Bambulína. Jednou
byl dopis podstrčený pode dveřmi třídy,
jindy byl sofistikovaně srolovaný v mém
šuplíku. Příběhy jsem si schovávala s tím,
že je jednou přečtu svým dětem. Před
čtyřmi lety mě ale oslovil můj švagr, hudební skladatel Tomáš Pálka, který hledal námět pro dětské skladby. Okamžitě
mě napadl Bambulín, a tak, se svolením
Georgovy maminky Bohdany, příběhy
putovaly do Německa, kde se na nich začalo pilně pracovat.
Loni se podařilo sehnat dostatek
financí na realizaci CD. Pěveckého provedení se ujal dětský sbor Magdalenka
Kantilény Brno pod vedením Veroniky
Novosádové. Texty povídek namluvil brněnský herec nominovaný na cenu Thalie Robert Mikluš. Výtvarného zpracování se ujal grafik Vojtěch Pálka. Je pojato
tak, aby malé posluchače zapojilo do
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tvůrčího procesu vyrobením maňáska podle přiloženého návodu. Maňáska skřítka
mohou děti dále využít k dramatizaci příběhu. Časem je v plánu vydat také notový
zápis pro sbory.
Samotnému vydání CD předcházely dva koncerty v Obecním domě Brno při příležitosti jarního a podzimního vystoupení Filharmonie Brno.
George je tento rok v deváté třídě, Bambulín ožil a George opustí základní školu.
Tímto bych mu chtěla poděkovat za jeho skvělé nápady a nadšení. Dále patří velký dík
jeho mamince za umožnění celé akce. Věříme, že Bambulínův příběh tímto nekončí..
Za celý tým Mgr. Zuzana Pálková
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PÁŤÁCI VE VIDA BRNO!
Ve středu 17. října jsme se vydali autobusem do Brna do vědeckého centra
VIDA. Nejprve nás čekala expozice, kde
jsme si vyzkoušeli spoustu zábavných
pokusů – hlásili jsme počasí (dokonce
i paní učitelka), vyzkoušeli jsme si, jak
funguje elektřina, odstředivá síla a akustika. Některé hodně zaujalo „zmrazování“ stínu pomocí fotografie, jiní byli
přímo v sedmém nebi z válce, který se
s nimi točil a oni u toho hráli basketbal.
Po krátkém občerstvení nás čekal hodinový program Mysli na smysly, který
vedl lektor Michal. Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavostí o našem těle a samozřejmě prověřili naše vlastní smysly.
Poslechová, hmatová a zraková zkouška

byla bez problému. U chuťové a čichové
jsme se dost nasmáli, někteří si ještě museli spravit chuť něčím dobrým, protože
vzorek číslo čtyři – hořký bylinný čaj, některé doslova odvařil. Dostali jsme velkou pochvalu a odměnou nám byla SCIENCE SHOW, kterou vedl mistr Ucho. Ten
nám pomocí zvukové aparatury a sbírky

ladiček názorně předvedl, co vše dokáže zvuk, jak se nese vodou i povrchem
a samozřejmě si někteří pořádně zaječeli. Dětem se tato akce moc líbila, někteří
litovali, že nejsou menší – aby si mohli
zajezdit na autíčkách pro pětileté, ale určitě se sem buď se školou, nebo s rodiči
rádi vrátí.
Mgr. Zuzana Pálková

Slavnost Slabikáře
V pátek 23. listopadu byl v první třídě slavnostní den. Konala se totiž Slavnost Slabikáře. Děti měly za úkol vysvobodit
zakletou princeznu, která ve věži střežila slabikáře. Za každý
splněný úkol získaly celkem pět klíčů, kterými princeznu vysvobodily a obdržely slabikáře.
Žáci přiřazovali k obrázkům počáteční slabiky, spojovali tis-

kací písmena s psacími. Četli nejen slabiky, ale i slova. Zopakovali si básničky o písmenkách. Zahráli si různé hry. Za odměnu
dostali pamětní list a pochutnali si na krásném dortu.
Všem prvňáčkům přeji, ať je čtení těší a přináší jim nejen
ponaučení, ale i zábavu.
Mgr. Jitka Kolaříková

Environmentální výchova pro nejmladší
V pondělí 8. října navštívili prvňáci a druháci Ekocentrum Trkmanka ve
Velkých Pavlovicích. Byl pro ně připraven výukový program s jednoduchým
názvem Ježek. Děti se od lektorek formou her dozvěděly mnoho zajímavého
o životě tohoto malého hmyzožravce.
Doba výukového bloku byla 2 x 45 minut, mezi jednotlivými částmi měly děti
přestávku na svačinu. Opravdového
malého ježka jménem Eliška si mohly
děti i pohladit, papírové zvířátko si potom samy vyrobily a odnesly do školy.
Pořad velmi vhodně nahradil hodinu

Podivínský zpravodaj

prvouky a pracovních činností, dětem
se v pěkném prostředí dvou učeben líbilo, odjížděly spokojené. Jen škoda, že

hodně druháčků s námi jet nemohlo,
protože byli nemocní.
Mgr. Anna Racková

17

XLVIII. ročník

číslo 4

prosinec 2018

Svátek svatého Martina
Asi všichni již někdy slyšeli, že Martin přijíždí na bílém koni. Letos to na
bílou pokrývku zatím bohužel nevypadá. Třeťáci se ale i tak snažili sníh přivolat. V pátek 9. listopadu přišli do školy
v bílém oblečení. V hodině čtení jsme
se společně seznámili s postavou svatého Martina a přečetli si o něm spoustu zajímavostí. Nejen o jeho životě, ale
i o zvycích, které lidé v dřívějších dobách dodržovali, přečetli jsme si i pranostiky s tímto dnem spojené. V hudební výchově jsme se naučili Píseň
o sv. Martinovi, a vyrobili si martinskou
lucerničku. V předvečer svátku svatého Martina se totiž v mnoha zemích
zapalují ohně, aby spálili zlobu, závist
a nenávist v lidských srdcích. Světýlka
v lucerničkách mají v lidských srdcích
zažehnout lásku a štědrost stejnou, jakou měl ve svém srdci Martin. Snad se
nám to podařilo…Co říkáte?
Mgr. Kristýna Řezáčová

Halloween
Tančit, soutěžit a dovádět bývá 31. října už tradicí. V první
i druhé třídě se nám to od rána hemžilo různými maskami.
Čekala nás Halloween párty, kterou pro nás připravily žákyně 9. ročníku. Tělocvična byla krásně vyzdobená a před jejím
vstupem nás přivítalo strašidlo, kterého se málokdo nepolekal. Dvě hodiny si děti užívaly různých soutěží, tance a nakonec je čekalo vyhodnocení nejlepší masky. Bylo velmi těžké
vybrat tu nejhezčí, protože odměnu by si zasloužili všichni. I ti,
kteří nevyhráli, si odnesli alespoň sladkou odměnu. Velké díky
patří děvčatům, která měla vše precizně připravené.
Párty proběhla v radostně rozverné náladě, kluci a děvčata
si dvě „strašidelné“ hodiny užili.
Mgr. A. Racková, Mgr. J. Kolaříková
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Úspěch mladších žáků v republikové soutěži ČASPV ve florbalu
V sobotu 24. 11. 2018 na vlakovém nádraží brzy ráno bylo rušno. Žáci ZŠ Podivín cestovali na republikové kolo ve florbalu,
které si vybojovali vítězstvím v krajské soutěži v Rousínově.
V Pardubicích bylo zastoupeno 10 regionů naší vlasti a opět to byli vítězové krajských soutěží. Ve velké konkurenci naši
mladší žáci obsadili celkové 5. místo.
Naši školu, město a jihomoravský kraj reprezentovali:
Jan Berka, Petr Opluštil, Sebastián Hájek, Matěj Střižík, Lukáš Herzán, Ondřej Babič, Erik Zhejbal, Veronika Padělková (brankářka),
Petr Levčík (brankář), David Puzrla a Dominik Klimecký.
Děkuji za skvělou reprezentaci školy a našeho města.

Republika ml. žáci

Mgr. M. Cagášek, ředitel ZŠ

Republika ml. žáci

Štafeta E. Zátopka

Krajský turnaj florbal děvčata

Krajský turnaj ml. chlapci

Krajský turnaj florbal - st. chlapci

Podivínský zpravodaj
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Pěvecký soubor Kadúbek
Dětský pěvecký sbor KADÚBEK pod vedením Richarda Lekavého vznikl za podpory města Podivína v roce 2017. V letošním školním roce se “podivínští zpěváčci” schází každou středu
v prostorách Spolkového domu v Podivíně. Dětský pěvecký
sbor během své činnosti doprovodil svým vystoupením hned
několik kulturních akcích nejen v Podivíně. Letošní vánoční čas
bude pro mladé zpěváčky a jejich p. učitele opravdu náročný,
jelikož mají plánováno hned několik hudebních vystoupení.
Velkou výzvou pro ně jistě bude vánoční koncert s dospěláky
a štědrovečerní Dětská mše svatá, kterou pro děti složil p. uč.
Lekavý. Přijďte si s námi zpříjemnit čas adventu a Vánoc, jelikož
není nic krásnějšího než rozzářené obličeje dětí, které mají pro
koho vystupovat, a předávat tak svoji bezprostřednost a radost z příchodu Ježíška a Vánoc.
Plánovaná hudební vystoupení:
ADVENTNÍ KONCERT 18. 12. 2018
v kostele sv. Petra a Pavla v Podivíně v 18.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT 22. 12. 2018
ve Sportovní hale v Podivíně v 19.00 hod.
MŠE SVATÁ 24. 12. 2018
v kostele sv. Petra a Pavla v Podivíně v 15.00 hod.
MŠE SVATÁ 25. 12. 2018
v kostele sv. Jana Křtitele v Rakvicích v 9.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT 29. 12. 2018
v kostele sv. Archanděla Michaela v Ladné v 17.00 hod.
Konečná Martina, Lekavý Richard
20
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YMCA Skaut
Podzimní výprava
Letošní podzimní prázdniny jsme strávili (téměř tradičně)
na chatě v Čučicích v údolí řeky Oslavy. Ústředním tématem letos bylo seznámení se s kluky z Rychlých šípů, neb Rychlé šípy
nás budou provázet celý školní rok i tábor. A tak jsme viděli, jak
se seznámili a jak jejich klub vlastně vznikl. Spolu s Mirkem Dušínem, Jarkou Metelkou, Jindrou Hojerem a později i Rychlonožkou a Červenáčkem jsme absolvovali různé příhody a taky
poznali jejich zájmy i charakter, který nám je příkladem:).
Babí léto už bylo téměř na konci, takže nám spíše pršelo,
ale to nám nevadilo. Celodenní výlet jsme sice museli kvůli
počasí vynechat, ale ven jsme se dostali několikrát, pak zase
rychle zpátky do vytopené chaty.
Po cestě tam i zpět nás čekala výluka (pokaždé na jiné trati),
takže trochu zmatku a komplikací nám cestu okořenilo. Bohužel
letos byly prázdniny o den kratší a ještě vyšly nešťastně do úterý,
proto byl návrat do reality mírně nepříjemný (obvykle se vracíme
v sobotu a na aklimatizaci máme ještě celou neděli). Ale i tak jsme
si to užili!
Za 12. oddíl Táborový oheň Podivín Žbb

YMCA Podivín
Adventní dílnička
V neděli 25. listopadu si mohli již tradičně všichni „tvořeníchtiví“ přijít vyrobit vánoční dekorace a ozdoby na adventní dílnu do
Spolkového domu. Pro děti i rodiče bylo připravené zdobení skleněných ozdob, drátkování podle šablon, tvoření závěsů z větviček
a šišek a zdobení obálek razítky a papírovými výřezy. Jednotlivé dílničky byly tentokrát jen v přízemí Spolkového domu, neboť ve
sklepě už na svou velkou chvíli čekaly vyřezávané betlémy. Účast byla jako každý rok hojná a věříme, že každý, kdo přišel, si odnášel
nejen krásné výtvory, ale i kousek adventní nálady a pohody. Těšíme se na všechny, kdo rádi navštěvují naše dílny, opět na jaře.
Za tvořivý tým Markéta Berková, Jitka Průdková, Anička Poňuchálková a Katka Pospíšilová

Podivínský zpravodaj
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Výstava betlémů
Betlémy a vůně jehličí patří k Vánocům. Toto kouzlo Vánoc
jistě dýchne na každého návštěvníka, který zamíří do Spolkového domu. Zde probíhá každou adventní neděli výstava
betlémů a soch uměleckého řezbáře a podivínského rodáka
Josefa Fröhlicha. Autor výstavy se věnuje této tvorbě přes
15 let. Jeho sochy a betlémy z jednoho kusu dřeva vzbuzují zasloužilý zájem nejen u nás, ale i v zahraničí a jsou součástí mnoha soukromých sbírek. V jeho dílech se odráží úcta
a respekt k duševnu a přírodě. Součástí expozice bylo i žehnání jednoho betlému místním farářem, čímž si tvůrce a nejen on, ponechá krásnou vzpomínku na naše město Podivín.
Poslední návštěvní den výstavy se koná 23. prosince v době
od 14.00 - 17:00 hod.
Helena Macánová
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Vánoční „MODRÉ“ zamyšlení
S blížícím se koncem roku 2018
není určitě od věci zrekapitulovat další
rok fungování projektu Modré úterý,
který je realizován za podpory města
Podivína.
V letošním roce se nám podařilo
namíchat koktejl mnoha žánrových
hudebních příchutí, kdy si „na své“
mohli přijít milovníci folku, folklóru,
jazzu, klasické hudby, world music,
rocku a mnohých dalších stylů. Na
pestré nabídce zajímavých interpretů se snažíme spolupracovat i s Vámi,
pravidelnými návštěvníky koncertů.
Díky Vašim tipům a doporučení budeme program pro příští rok připravovat
tak, abychom několik málo interpretů,
kteří Vás zaujali, mohli přivítat opakovaně.
Je potěšující, kolik „věrných“ posluchačů si tento projekt za 1,5 roku trvání získal. Ještě větší radost však máme
z toho, že mnohé z vás zaujal projekt
jako takový bez ohledu na to, jaký styl
muziky je právě zvolen. Jedna z pravidelných dámských návštěvnic prohlásila, že je úplně jedno, jaká hudba
je prezentována, protože ona má ráda
pestrost a poslechne si kterýkoliv žánr.
A to je na tom milé. Hudba nepotřebuje žádné hranice, hudba se nerozlišuje
podle věku svých posluchačů. Každá
muzika si může najít své příznivce jak
mezi mladšími, tak i mezi staršími ročníky a nikdy dopředu nedokážete určit, jak který koncert na koho zapůsobí
a kolik nových nadšenců si ten který
interpret získá.

Podivínský zpravodaj

Příjemné je slyšet od hudebníků,
které jsme měli možnost u nás v Podivíně přivítat, že tak vnímavé, kontaktní
a nadšené posluchače, jaké zažili u nás
na „Modrých útercích“, nemívají na
koncertech běžně. A je pro ně opravdu
vzácností být součástí takových setkání. Pro nás velmi příjemné slyšet taková uznání a vám všem, „našim“ milým
posluchačům a návštěvníkům, patří
tato slova chvály a díků.
Troufáme si říci, že se nám za 1,5
roku trvání tohoto projektu podařilo

35 realizovanými koncerty velmi pozitivně zviditelnit naše město a jsme
rádi, že jsme mohli tímto způsobem
přispět k rozšíření vnímání našeho
města jako vysoce kulturního místa
nejen mezi našimi spoluobčany, ale
i v nejbližším okolí a u samotných hudebních interpretů. Velmi nám záleží
na tom, abychom šířili dobré jméno
projektu a občanům nabídli možnost
rozšířit si hudební obzory.
Podobným hudebním projektem
nedisponuje žádné město či obec
v blízkém okolí.
Modré úterky mají také svoji vlastní
kroniku s písemným datumovým záznamem příslušného koncertu a krátkým sdělením od jednotlivých hudebních interpretů. Z každého koncertu je
pořizován fotografický i videozvukový
záznam, z fotografií pak následně fotoknihy dle jednotlivých bloků projektu „Modré úterý“, které jsou pro vás
kdykoliv k dispozici ke zhlédnutí.
Děkujeme všem „věrným“ posluchačům za přízeň v roce letošním, těšíme se s vámi všemi na rok následující
a budeme rádi, pokud budeme moci
přivítat i nové posluchače.
Organizační tým
„Modré úterý“
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Voděnka
ZA NAŠIMA HUMNAMA potřetí aneb JABADABA
TŘETÍ SRPNOVÝ TÝDEN SE OPĚT USKUTEČNIL PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
S VODĚNKOU. LETOŠNÍ BYL JIŽ TŘETÍ V POŘADÍ. VĚTŠINU ČASU TRÁVÍME V PŘÍRODĚ A SNAŽÍME SE DĚTEM ZPROSTŘEDKOVAT NEVŠEDNÍ ZÁŽITKY. PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA SE LETOS ZÚČASTNILO SPOUSTU DĚTÍ. DĚTI JSOU ROZDĚLENY DO
ČTYŘ TÝMŮ A KAŽDÝ TÝM MÁ DVA VEDOUCÍ. CELKEM 10 DOSPĚLÁKŮ SE SPOLUPODÍLÍ NA ORGANIZACI A STAVOVÁNÍ.
NEVŠEDNÍ NEBYLY JEN ZÁŽITKY, ALE TAKÉ NÁZVY JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ. ŽLUTÝ TÝM S NÁZVEM „ Melouni“ VEDLA Petra
KOSOVÁ S Lucií RYNEŠOVOU. MODRÝ TÝM SI ZVOLIL NÁZEV „Stonožky“ A VEDOUCÍMI BYLY Jitka ŠVÁBOVÁ S Radkou ŠVECOVOU. NECHYBĚL ANI ČERNÝ TÝM, KTERÝ SE TENTOKRÁT POJMENOVAL JAKO „Medvědi““. VEDOUCÍM MEDVĚDŮ BYLA
Bára HŘEBAČKOVÁ a Jirka MEŠKO. ČTVRTÝM TÝMEM BYLI „Chameleoni“, KTERÉ VEDL Martin DŮBRAVA SPOLU S Hankou
HŘEBAČKOVOU.
O dobroty v kuchyni se nám postaraly Gábina Vaculíková, Stanislava Opluštilová a další dobré duše. O další servis se nám
staraly také Dáša Pelikánová, Klárka Mildnerová a Daniela Baráková. Velké dík patří klukům z I.V.M., jmenovitě pak Svaťovi
Hřebačkovi a Radimovi Pacalovi, kteří složili písničku JABADABA a ta nás doprovázela celý týden.
LETOŠNÍ ROČNÍK BYL ZAMĚŘEN NA ŘEMESLA ,ALE TAKÉ NA PODPORU SOCIÁLNÍHO CÍTĚNÍ U DĚTÍ. DĚTI SE TAK MĚLY
MOŽNOST VYZKOUŠET PLETENÍ KOŠÍKŮ Z PEDIGU POD VEDENÍM PANÍ EVY PŘÍKAZSKÉ. ZPRACOVÁVALI JSEM RŮZNÉ MATERIÁLY JAKO JSOU KŮŽE, VOSK, PROUTÍ, DŘEVO A DALŠÍ. VZNIKALY TAK KRÁSNĚ VOŇAVÉ SVÍČKY, KOŽENÉ PYTLÍČKY, KOŠÍČKY, LAVIČKY, LÍSKOVÉ PLOTY, HMYZÍ DOMEČKY A SPOUSTU DALŠÍCH.
V PRŮBĚHU TÁBORA SE DĚTI SETKALY TAKÉ S Mirkem MICHLOVSKÝM, KTERÝ JE PŘEBORNÍKEM V HASIČSKÉM SPORTU
NA SVĚTOVÉ ÚROVNI. PŘIPRAVIL NÁM SOUTĚŽNÍ DRÁHU , KTEROU SI VŠICHNI VYZKOUŠELI. SOUČÁSTÍ TÁBORA JE I SPOLEČNÝ VÝLET. TENTOKRÁT JSME VYRAZILI DO MORAVSKÉHO KRASU A PROŽILI TAM HEZKÝ „Den s netopýrem“ A TAKÉ JSME
NAVŠTÍVILI KATEŘINSKOU JESKYNI. V LETOŠNÍM ROCE JSME PRO DĚTI USPOŘÁDALI PARALYMPIJSKÝ DEN. DĚTI SI TAK VYZKOUŠELY, JAK SE ŽIJE DĚTEM S POSTIŽENÍM. V ÚVODU PROBĚHLA MALÁ DISKUZE NA TOTO TÉMA. DĚTI MĚLY MOŽNOST
V PRŮBĚHU CELÉHO ODPOLEDNE VYZKOUŠET, JAKÁ OMEZENÍ MAJÍ LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. PÁTEČNÍ DOPOLEDNE JSME PRO DĚTI USPOŘÁDALI TAJEMNOU ÚNIKOVOU HRU V TAJEMNÉM SKLEPENÍ VINÁRNY U FRANTIŠKA.
CELÝ TÁBOR JSME ZAKONČILI SPOLEČNÝM TÁBORÁKEM S RODIČI
A VYTVÁŘENÍM LAPAČŮ SNŮ. PEKLA SE PIZZA NA KAMENECH A PEKLO SE MASO V SETONOVĚ HRNCI.
Všem děkuji za společný čas na táboře a příjemnou spolupráci. Také děkujeme základní škole, školní jídelně, Rybářskému spolku, Vinárně u Františka a Městu Podivín za vypůjčení prostor. Děkujeme všem našim příznivcům za podporu
a spolupráci.
ZA VODĚNKU PETRA KOSOVÁ
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Svaz tělesně postižených
Rekondiční pobyt v hotelu Kryštof
Dny mezi 8. a 14. zářím jsme letos strávili v překrásném a zdravém prostředí Prostřední Bečvy.
Hotel Kryštof, kde jsme byli ubytováni, byl hezký, pokoje prostorné a světlé,
sociální zařízení na úrovni, jídelna útulná,
personál ochotný, milý a vstřícný. Mělo to
jen jednu „malinkatou“ chybu – nedalo se
k němu přijet autobusem!! Od parkoviště
u hlavní silnice, na kterém autobus zůstal,
to bylo sice jen 7 minut – ovšem serpentinami do dosti strmého kopce. Pro člověka
s oběma zdravýma nohama to nepředstavovalo problém. Bylo nás ale několik,
kterým nohy nesloužily, jak by měly, a tak
si museli odříct třeba výlety – zastávka
linkového autobusu byla též dole. Majitel
hotelu měl 8-místný automobil, kterým
svážel zavazadla a ty méně pohyblivé z nás
(někdy i ty pohodlné) od autobusu nahoru
nebo k autobusu dolů, avšak nedalo se to
využívat stále.
Počasí nám přálo, nebe bylo bez mráčku. Jeden večer se daly pozorovat nádherné
červánky, jindy překrásné barevné západy
slunce. Jedno ráno bylo po dešti, a tak se
houbaři vydali do lesa. A byli úspěšní.
Jídelníček byl pestrý a bohatý, každý
si mohl přijít na své. A zase toho bylo více,
než mohl průměrný strávník sníst.
Hotel nebyl dimenzován na tak početnou skupinu hostů, a tak ne všichni
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byli ubytováni v hlavní budově. Několik
nešťastníků bylo umístěno do vlhké chaty
utopené v lese o 29 schodů níže. Kladem
byl krytý bazén v přízemí hotelu. Voda
bezvadná a přes zasklenou stěnu výhled
na protější zalesněnou stráň do údolí na
choulící se chatky a vysoké modré nebe.
O zábavu bylo postaráno dobře. Jeden večer byl dokonce taneční. Manželská
dvojice nás bavila zpěvem, hrou na klávesy a kytaru, písněmi všech žánrů. Bohužel
se nás nezúčastnila ani polovina, což bylo
nehezké a nevděčné. V neděli dopoledne
jsme si zaplatili odvoz na mši do moderního
kostela Sv. Zdislavy. V pondělí odpoledne
se jelo do Rožnova pod Radhoštěm, předpokládali jsme, že do dřevěného městečka.
Ale ne, bylo to do Muzea Valašské vesnice
na protější straně. Šlo se opět do kopce a tak
to opět ta bolavá kolena nezvládala. Nemohu sloužit popisem, poněvadž jsem tam nebyla. Prohlédla jsem si dole „Mlýnskou Dolinu“ a pěknou expozici o založení, historii
a rozvoji města Rožnova. Také jsme navštívili „Unipar“ - výrobu, prodejnu a galerii svíček. Prošli jsme dílnou, kde se ručně vyrábí
a zdobí unikátní svíčky nejrůznějších tvarů
a dekorů pro celý svět. V prodejně jsme si
něco málo nakoupili. Ve středu byl výlet na
Pustevny. Zkontrolovali jsme postup oprav
Libušína, zdraví šli nahoru k Radegastovi
nebo až k Cyrilovi a Metodějovi, ostatní chy-

tali poslední bronz u stánku s občerstvením
nebo na houpačce. Ve čtvrtek jsme jeli do
Rožnova. Moc hezké město s úhledným
Masarykovým náměstím, rozhlehlým lázeňským parkem a hezkým kostelem Všech
Svatých. A několika cukrárnami s kafíčkem,
zákusky a zmrzlinou.
Ani jsme se nenadáli a byl tu pátek
ráno a odjezd. Cestou jsme se ještě stavovali v Modré u Velehradu v „Živé Vodě“
- v expozici jsme se seznámili s životem ve
vodě. V proskleném tunelu pod hladinou
uprostřed rybníčku jsme mohli pozorovat
spoustu ryb. Kvůli nejasně stanovenému
času odjezdu, nastala poněkud třaskavá
situace. Naštěstí k výbuchu nedošlo. Ale
bylo by dobré do budoucna, aby vedoucí
využila svého práva rozhodovat a určila
jasná pravidla. Nesmí se nechat ovlivňovat,
protože nikdy se nezavděčí všem. Návrh,
že se na oběd stavíme ve Strážnici, padl.
Spustil se totiž silný, ale velmi silný, liják,
a tak se jelo domů.
V Podivíně svítilo slunce, zavazadla
nám vydal nevrlý šofér, a konečně jsme se
doma mohli najíst.
Takže tentokrát převažovaly klady nad
zápory, ale příště si dopředu zjistíme, zda
autobus přijede až na místo samé a zda je
v budově výtah. Možná jsme rozmazlení,
ovšem bolest vůlí nepřekonáme.
Helena Heráková.
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Chasa Podivín

Žehnání vína 2018
Jako každoročně uspořádají podivínští vinaři
ve čtvrtek 27.12.2018 v 17.00 hod.
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.

Svatováclavský tenisový turnaj
Na svátek svatého Václava 28. září
proběhl na nově vybudovaných podivínských kurtech nultý ročník tenisového turnaje dvojic. Zároveň to byl křest
našich kurtů, na kterých to byl vůbec
první turnaj od jejich otevření.
Na turnaji se sešlo čtrnáct tenisových
borců, kteří se rozdělili do sedmi dvojic.
Hrálo se systémem každý s každým na
jeden set. Boj byl dlouhý a tvrdý a nebyla nouze o mistrovské údery a přímo
ekvilibristické zákroky. Po dlouhém klání
nakonec turnaj vyhrála dvojice Radim
Nosál a Staňa Valachovič.
Akce se vydařila i díky nádhernému
počasí a všichni si pochvalovali, že si
dobře zahráli. Velký dík si zaslouží také
hlavní organizátor turnaje Michal Rybka.
Petr Průdek
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Rybářský rok v kostce
Během letošního roku se mi podařilo získat další zkušenosti a krásné fotky
z pozice nové kronikářky místního rybářského spolku. Říkám si, že ta rybařina
je věru podivná věc. Je to jako nějaká
nemoc, ale nemoc jistě ze všech nejkrásnější. Musím uznat, že rybaření je i po
stránce etické jeden z nejušlechtilejších
sportů, ovšem je-li pěstován rozumně.
Především pobyt na zdravém vzduchu
s přiměřeným pohybem a přiblížení se
k volné přírodě přináší osvěžení těla
i ducha.
Náš rybářský revír je opravdu krásný
a romantický kraj, počínaje od Janohradu, podél Dyje, okolo Kačenárny a konče
u Šutrák. Není divu, že Lichtejnštejnové
kumštu rybářskému v Podivíně přidělili
dokument s Artikulemi práva rybářského cechu a založili pro poctivé místní rybáře rybářský spolek, čemuž je již letos
přes 300 let.
Blížíme se ke konci roku a jistě stojí
za zmínku celková činnost našich rybářů
v uplynulém roce. Tímto chci především
poukázat na jejich pravidelné měsíční
schůze výboru, kdy zahajovacím
aktem roku je lednová členská
schůze všech rybářů. Zde předseda spolku Petr Švec přednesl
svým členům výsledky celoroční činnosti a hospodaření,
pochválil zarybňování, ale i co
rybáře potrápilo a na závěr zdůraznil rybářský řád. Na závěr měl
proslov pan Vaněk s výstižnou
zprávou o kontrolní činnosti rybářské stráže MRS PS v Podivíně.
K pobočnému spolku patří
i již tradiční rybářský ples, kdy
se na přípravách podílí členové spolku a musím uznat, že
takovou perfektní dělbu práce a stmelující činorodost při
chystání zábavy jsem neviděla.
To se odrazilo i na spokojenosti
návštěvníků plesu, kteří vykoupili bohatou tombolu, protančili noc pod taktovkou skupiny
JAMA a v upomínku všem zúčastněným zůstaly krásné fotografie od Evy Kosové.
Hovoří-li se o zdejším rybářství, myšlenky každého rybáře-sportovce se soustředí na jarní
sezónu, a začíná si hledat svoje
místečko u vody.
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K tomu patří neodmyslitelně i májové rybářské závody. Ty letos byly opravdu
ve znamení pěkného počasí , což nalákalo k zápisu hojnost dětských i dospělých
rybářů. Má-li člověk možnost pozorovat
toto bohaté dění závodů, splyne snadno
s tímto prostředím a posuzuje pak všechno jinak. Člověk zde opravdu nachází odpoutání od všedních dnů a zmocní se ho
příroda a plaché ryby. S touhou po vítězství a úlovku jsou dnešní rybáři opravdu
kvalitně vybaveni. Jejich náčiní a výstroj
je na vysoké úrovni včetně návnady různých barev a tvarů. Načež jsem byla poučena, že nejlepší je stejně kukuřice. Na
to se musím zeptat ještě pana Bořivoje
Vajbara, jelikož chytil největší ušlechtilou
rybu, kapra 90cm s váhou 9,75kg , čímž si
získal 1.místo v květnových závodech. Na
Šutráky opravdu nádherný úlovek, který
mu mohl závidět nejeden rybář.
Další novou etapou byly pro mě noční rybářské závody na Štěrkovišti. Z této
červencové potulky kolem vody jsem
si přinesla celou řadu pěkných snímků.
K boudě přišlo, vedle závodících, též

hodně diváků. Obzvláště grilovací umění pana Krůtila dodávalo tu pravou letní
atmosféru, stejně jako příjemné posezení u vody, na který mají velký záslužný
úkol i ostatní členové výboru.
Srpen byl ve znamení maratonu
„Chyť a pustˇ“, což obzvláště podpořili mladí rybáři pod vedením Jaroslava Létala, kterému patří velké poděkování za jeho ochotu věnovat čas
juniorským rybářům, za obětavost
s vedením, za organizování táborů
a dalších akcí, pro dětský rybářský
kroužek v Podivíně. Děti chytaly pod
jeho vedením letos naposled. Od
nového roku přebírá vedení kroužku
pan Petr Ondrák a tímto mu všichni přejeme mnoho pěkných chvil
s malými rybáři nejen u vody.
Ač byla sezóna ve znamení sucha
a horkých dnů, dokázali podivínští
rybáři, pravidelným vzduchováním,
zajistit rybám na Šutráku dostatek
kyslíku a svou pílí a důsledností nepřijít k větším úhynům ryb.
Na sklonku roku chystají rybáři
PS Podivín „Z a v í r á n í v o d y“.
Ukončení rybářské sezóny se koná
v sobotu 29. 12. 2018 od 9:30 hod.
v Šutrákách u boudy.
Tímto jste srdečně vítáni i Vy,
milí čtenáři, a zároveň Vám přeji
jménem všech rybářů klidné svátky,
šťastný nový rok a rybářům krásné
úlovky.
Za PS napsala Helena Macánová
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Dětské akce v Podivíně
Tak jako jiné roky,
i letos v březnu,
roztančilo „maškarní dovádění“,
prarodičů, rodičů i dětské boky.
A ještě chvíli před tím,
než jsme si připomněli jako Republika 100 let,
rozsvítily naše děti
lampionovým průvodem světlušek tento svět.
8. prosince v ten předvánoční čas,
přišel mezi nás znovu Svatý Mikuláš,
kde na farním dvoře s anděli a čerty,
všem podle zásluh nadělil, to nejsou žádné žerty.
A aby dostál svého slova, co Ježíškovi dal,
vyslyšel i u nás ta kouzelná dětská přání,
nakreslená i napsaná psaní,
a před koncem sám Svatý Mikuláš, nám požehnal s čerty i anděli.,
krásně prožité svátky vánoční i následující druhou adventní neděli.
A tím, že dnes umíme předpověď počasí dopředu odhadovat,
přišla očekávaná fronta Větrů z Jihu, co nás zahřála,
při které si všichni zazpívali,
a vánoční čas oslavovali.
(autor Tomáš Hřebačka)
Děkujeme všem, kteří nás podporují v pořádání akcí pro děti,
s jejich přípravami a průběhem. Dále děkujeme sponzorům za dary:
Město Podivín, Hamé, Moss Logistics, Micro Traiding, Delikana Eiscafe, Racio, Lékárna Podivín, Řeznictví U Rybků, Pizzerie Tonny, KM
Prona, Luu Style, Pekárna Podivín, Kovomat Podivín, Gebauer § Griller, Květinářství Pelikánová, Zmrzlina U Machů, Zelenina a ovoce Šultesovi, Maxidental Břeclav, Signex Podivín, Inet4you Radek
Menšík, Zahradnictví Jaroslav Švec, Prosan CZ s.r.o., Minyx, Johan – stavební firma, Kamenictví Eduard Neuhauser, Lufra – Luboš
Chrástek, Elektro Juraš, Vodo-Topo-Plyn- Vlastimil Holub manželé Opluštilovi, Kosovi, Jeřelovi, Kratochvílovi, Berkovi, Zhejbalovi,
Vlkovi, Hrdličkovi, Meškovi, Kocourkovi, Řezáčovi, Hřebačkovi, Bočkayovi, Vidlářovi, Nedomovi, Stachovičovi, Ondrákovi, Roháčovi, dále: Pavlína Čapková, Ludmila Horáková, Monika Cvrčková, Irena Líznarová, Pavel Knébl ml., Veronika Bohárová, Aleš Malý,
Karol Hladký, a další.
Velký dík patří také našim dětem za krásná vystoupení a zpestření programu a zvláštní poděkování panu faráři Slavomíru
Bedřichovi za poskytnutí kouzelných prostor farního dvora.
Přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 2019.
Dagmar Pelikánová, Eliška Slámová, Tomáš Hřebačka

TJ Sokol
Podivínské kolečko
V sobotu 15.9. parta nadšenců pod záštitou Sokola zorganizovala závody pro děti od jednoho do devíti let na kolech,
koloběžkách a odrážedlech. Letos to byl ročník již čtvrtý, a jako
každý rok se závodu zúčastnilo na padesát závodníků a závodnic. Všem na trati fandila spousta diváků z řad rodičů, prarodičů
i sourozenců. Celou atmosféru nabíjela svou energií neúnavná
moderátorka Pavlína Čapková. Kromě závodění si děti i dospělí mohli posoudit svůj zdravotní stav u stánku VZP nebo si
prohlédnout auto policejní hlídky, která se na závody přijela
podívat. Prvním vítězům dokonce policisté předali i diplomy
a medaile. Bohužel jejich účast byla zkrácena služebním hlášením, kdy museli odjet řešit složitější situaci než dětské závody. I tak jim patří dík za ochotu za námi přijet. Všem vítězům
patří velké gratulace, všem organizátorům a sponzorům velké
dík. Další poděkování bych chtěla vyjádřit mateřské školce za
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propůjčení areálu. Doufejme, že se i příští rok najde dostatek
dobrovolníků, aby se závody mohly opět uskutečnit.
Martina Robošová
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Činnost v Tělocvičné jednotě Sokol Podivín v roce 2018
Vždy začátkem roku členové výboru T.J. Sokol Podivín plánují akce, které
budeme v daném roku realizovat. Nyní,
na konci roku, přichází čas, abychom
zhodnotili, jak se nám plánované akce
podařilo splnit.
Rok 2018 byl pro Sokol vyjímečný rok XVI. všesokolského sletu a také
100. výročí vzniku samostatného československého státu, na jehož vzniku
se sokolové nemalou měrou podíleli.
Mnoho akcí bylo uskutečněno k těmto
významným událostem.
Mezi pravidelné každoroční akce
patří vzpomínka na narození a úmrtí
prvního československého prezidenta
T.G.Masaryka položením květin k památníku padlých místních občanů
v první světové válce v Tyršově sadu.
Spolu s Městem Podivín, ZŠ a ostatními místními spolky v dubnu uctíváme památku padlých vojáků v II.světové válce při osvobozování Podivína
a umučených sokolů položením věnců
k pomníku na náměstí T.G.Masaryka
a k pamětní desce na Besedním domě
a v měsíci říjnu k výročí vzniku Československé republiky.
V roce 2008 při příležitosti 90. výročí vzniku ČSR členové sokola s několika příznivci zasadili první lípu státnosti
na starém sokolském koupališti. Současně si dali úkol, zasadit při každém
dalším výročí až do stého, novou lípu.
V tomto roce jsme zasadili již jedenáctou a ke starému koupališti se rýsuje

krásná lípová alej.
Sokol je hlavně sportovní spolek.
V oddílech všestrannosti a sportovních oddílech ARM a silovém trojboji
cvičí 110 cvičenců. Mladší žákyně se
zúčastňují župních závodů v gymnastice, atletice a plavání. Členové sportovních oddílů ARM a silového trojboje
nás reprezentují na celorepublikových
soutěžích.
Naše členky pořádaly nebo se podílely na několika veřejných akcích
pro děti – dětském karnevalu, pálení
čarodějnic a „ Podivínském kolečku“ –
sportovní soutěži pro nejmladší
obyvatele našeho města. Velmi
navštívenou se stala celorepubliková
akce „Noc sokoloven“, kterou zajišťovala ses.Robošová s několika obětavými
rodiči.
Všechny tyto akce jsou velmi oblíbené, o čem svědčí velká účast dětí
i dospělých.
Hlavní sportovní událostí tohoto
roku byl XVI. všesokolský slet. Naše
jednota měla na této mimořádné
sportovní akci zastoupení v několika
vystoupeních. Mladší žákyně nacvičily
pod vedením ses. Robošové skladbu „V
peřině“, náčelnice ses. Kingová cvičila
ve skladbě „Spolu“, věnované přímo
česko-slovenskému soužití a manželé
Marie a Jiří Osičkovi ve skladbě „Princezna republika“.
Sokol byl vždy významnou institucí
nejen sportovní, ale i kulturní. Důka-

zem toho byl i kulturní program sletu,
který byl vzhledem k letošnímu stému
výročí československé samostatnosti
symbolicky pojmenován „Kde domov
můj“. Podivín měl i v této části zastoupení a to na Nové scéně Národního
divadla s představením divadelního
souboru PODIVA při T.J. Sokol Podivín
„Přes přísný zákaz dotýká se sněhu“.
Našim spoluobčanům jsme „naše“
sletové skladby předvedli na tělocvičné akademii, kterou připravila v místní
sportovní hale náčelnice ses. Kingová,
v rámci oslav stého výročí vzniku ČSR.
Program zpestřila svým vystoupením
taneční skupina ze Sokola Velké Bílovice s Moravskou besedou a hudební
skupina Sokola Podivín „Jarabinky“.
Tato hudební skupina nás reprezentuje na mnoha setkáních harmonikářů i za hranicemi našeho kraje.
Poslední akcí naší jednoty byla spoluúčast na úspěšném, výborně načasovaném divadelním představení příležitostné skupiny Cyril „České nebe“ .
Touto akcí jsme splnili bezezbytku
plán akcí na rok 2018. Jsem velmi rád,
že Tělocvičná jednota Sokol Podivín
zásluhou obětavosti vedoucích oddílů
a celou členskou základnou je stále živou organizací.
Přeji všem členům i našim příznivcům spokojené Vánoce a do roku 2019
vše nejlepší.
Miroslav Ustohal,
starosta T.J. Sokol

Noc Sokoloven
V pátek 21. září proběhl již čtvrtý ročník celostátní akce
Noc Sokoloven. V Podivíně jsme se připojili podruhé a otevřeli Sokolovnu v Besedním pro veřejnost. V tělocvičně bylo
ale zhasnuto a všichni příchozí si mohli vyzkoušet, co se dá
dělat v tělocvičně potmě. Tělocvična byla prozářená světélky ze svítících tyčinek, kterými bylo osvětleno a orámováno
několik stanovišť. Šikulové si mohli přelézt světélkovou stěnu na žebřinách, prolézt tunelem, zatočit si světelnou obručí, zářivými míčky se trefovat do kuželek nebo kruhových
cílů. Zvědavců bylo dostatek, a tak bylo v tělocvičně rušno
po celý večer.
Martina Robošová
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Slavoj
Dušičkový turnaj v kopané aneb hrajeme pro Vás, pane Tichý
Již v názvu je dáno, komu je turnaj
posledních ročníků věnován. Vzpomínkou na člověka s velkým fotbalovým srdcem. Slavnou osobnost našeho města,
kterou snad není potřeba ani představovat. Ale jen pár řádky pro připomenutí
těm špuntům, co s fotbalem začínají, aby
věděli, proč turnaj nese toto jméno.
Jiří Tichý byl devatenáctinásobným
reprezentantem Československa a účastníkem finále mistrovství světa v Chile
1962. V československé lize hrál za ČH
Bratislava, Slovnaft Bratislava a Spartu
Praha. První zápas ve Spartě hrál 18. září
1963 a za toto mužstvo odehrál 137 utkání, z toho 95 ligových. V Poháru mistrů
evropských zemí nastoupil v 16 utkáních
a dal 1 gól, v Poháru vítězů pohárů nastoupil ve 3 utkáních a v Poháru UEFA nastoupil ve 2 utkáních. Vítěz Československého poháru 1964 a finalista 1967. Také
byl trenérem žáků Sparty Praha, asistent
Dušana Uhrina . Působil v Rudé hvězdě
Cheb, Tatran Poštorná, Sokol Hrušky, ale
hlavně zde ve Slavoji Podivín. Byl velkým
fanouškem Slavoje a velice rád nám pomáhal s tréninky s mládeží i s dospělými.
Kromě Jiřího Tichého nesmíme zapomínat i na Mirka Ustohala, který tu zanechal velký kus práce s mládeží. Mohl
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bych jmenovat do nekonečna, kolik lidiček jim podobných pro místní fotbal
něco udělalo. Proto alespoň v tomto dušičkovém období si na ně vzpomeňme!
S přispěním města se nám daří tento
odkaz držet již devátým rokem. Letošní ročník byl navíc okořeněn novinkou
- soutěží o nejlepší bábovku. Podařilo se
nám příjemné spojit s užitečným. Ukázat
umění rodičů v kuchyni a nakrmit hladové krky v tělocvičně. Nečekali jsme ovšem
takový zájem. Bylo napečeno 20 bábovek!
Vybrat z nich tu nejlepší byl pro určeného
předsedu komise, pana ředitele základní
školy Mgr. Miroslava Cagáška, určitě dost
těžký úkol. Bylo vidět, že se této úlohy
zhostil s velkou profesionalitou!!
Vítězkou se stala paní Ivona Holásková, která upekla opravdu krásnou a chutnou bábovku. Ještě jednou gratulujeme!
Týmy turnaje zůstaly nezměněny.
Maminky, Tatínci, Chlapci, Dívky ZŠ Podivín, Veverky a týmy Slavoje Podivín
(Starší přípravka, Mladší přípravka a Minipřípravka). Každý zápas vypadal jinak.
Tatínci společně s kluky do toho dali
tu fotbalovou sílu. Maminky s děvčaty
spíš eleganci a krásu. Ti nejmenší opravdovou radost ze hry. Účel turnaje byl
naplněn - udělat si v tomto hektickém

období na sebe čas a společně se svými
nejbližšími si zasportovat.
Jak už jsem uvedl, z velké části tento
turnaj financuje město Podivín. Jedná se
hlavně o ceny pro mládež. Svačinky našim mládežníků i rodičům pomohli zajistit sponzoři. Mohu říci, že o všechny bylo
řádně postaráno a nikdo z 86 zúčastněných nepřišel zkrátka.
Závěrem bych si dovolil poděkovat
paní Lucii Ibrahimi (Pizzerie Tonny), paní
Lucii Suské (Luu Style), paní Stanislavě
Opluštilové (Ovoce – zelenina Petr Šultes), panu Františku Dohnalovi (Restaurace Sport), panu Vlastíkovi Šemorovi
(Jihofrukt V. Bílovice), rodičům hráčů
přípravek za bábovky!!, Evě Kavanové,
řediteli ZŠ Podivín panu Mgr. Cagáškovi.
Každý svým způsobem přispěl k tomu,
aby byl turnaj kvalitní se vším všudy.
Poděkování patří Městu Podivín
a Slavoji Podivín, kteří svým větším finančním přispěním podporují něco, co
má smysl - sportovní činnost spojená
s volnočasovou aktivitou mládeže.
Všem velké DĚKUJI a těším se na další
spolupráci při přípravě 10. ročníku, který
se bude konat 9. 11. 2019.
Stojkovič Pavel
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Z činnosti vodáckého oddílu TJ Slavoj Podivín v roce 2018
Letošní vodácký rok pro nás začal tradičně 1.5. na Dyji. Celá akce proběhla bez
jakýchkoliv problémů a úskalí. Někteří členové našeho otužileckého kroužku opět
srdnatě a neohroženě spojili splouvání
s první jarní dobrovolnou nebo nedobrovolnou koupelí v osvěživých vodách Dyje.
Pro hlavní vodáckou akci jsme po
dlouhé době zvolili vodáckou Mekku
a to Lužnici, kterou jsme již dlouho nejeli.
Naše putování proběhlo v době od 14.7 –
19.7. Začátek byl pochopitelně v Suchdole a jízda po Lužnici a Nové řece probíhala
za krásného počasí bez problémů. Na
Nežárce se ale již projevilo letošní sucho
a pro nedostatek vody jsme museli přejet

do Veselí nad Lužnicí a odtud zase po Lužnici do Soběslavi, kde jsme také letošní
sjíždění zakončili.
Poslední akcí na vodě bylo 22.9. zavírání vody a to klasické sjíždění zámecké Dyje,
se startem na Nových Mlýnech, klasickou
zastávkou na Pališti a koncem v Lednici
pod jízdárnou.
Naší letošní poslední akcí byl tradiční
závěrečný vodácký „táboráček“, kde bylo
jako obvykle na programu pečené selátko,
občerstvení a zpěv vodáckých písní za doprovodu naší vodácké kapely „Kalíšci“ .
Celkově se letošní rok vydařil. Účast
byla tradičně vysoká a jsme rádi, že se
všechny akce podařilo uskutečnit v po-

řádku a ke všeobecné spokojenosti. Přejeme všem vodákům do dalšího roku
hodně pevného zdraví, přízeň počasí,
spolehlivé lodě a ať všechny akce proběhnou zdárně a bez větších problémů
i v příští vodácké sezóně.
Za vodácký oddíl TJ Slavoj Podivín.
S vodáckým pozdravem AHOJ!
Petr Průdek a Josef Kynický
y
ý

Traktoriáda Podivínský mazec
Domácí traktory klub Podivín ve spolupráci s městem Podivín a Tělocvičnou jednotou Sokol Podivín uspořádaly v sobotu
28. července 2018 již 7. ročník traktoriády Podivínský mazec
– sraz a závody podomácky vyrobených traktorů a samohybů.
Akce započala registrací strojů, která proběhla na náměstí
v době 10,30 – 11,30 hodin. Následovala spanilá jízda městem
na místo určení Depa, odkud závodníci vyjížděli k soutěžním
disciplínám. Přopraveny byly tři a po zahájení ve 13,00 hod.
vyjel první startující.
První disciplínou byla jízda zručnosti slalom na čas. Startující vyjel ke splnění své jízdy se čtyřkolovým vozíkem. Úkol to
nebyl až tak snadný, protože dotyk traktoru nebo vozík s pneumatikou se trestal 10 vteřinami a ztráta plechového barelu
z vozíku dokonce 30 vteřinami. Druhou disciplínou bylo tažení
břemene na čas. K tomuto účelu posloužila vyřazená obrovská pneumatika z nakladače. Královskou disciplínou je vždy na
traktoriádách jízda v terénu na čas. S těžkou tratí na jedno kolo
si poradila dvacítka soutěžních strojů, někteří rychleji, jiní pomaleji, záleželo v jaké kategorii byly zařazeny.
Další vydařený ročník si za úmorného vedra nenechalo ujít
několik stovek dospělích s dětmi, domácích i přespolních. Ještě že na 100% fungovalo kvalitní občerstvení s dalšími hojně
navštěvovanými stánky s hračkami, cukrovinkami, balónky
a dalšími. Také děti si přišly na své .Tak jako již několik ročníků po sobě byl pro ně připraven nafukovací skákací kombajn
a modely na dálkové ovládání vše zdarma.
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Již tradicí se stalo každoroční vyhlášení a ocenění nejstaršího, nejmladšího a nejvzdálenějšího účastníka s traktorem. Nejstarším účastníkem byl vyhlášen Alois Kalců Modlíkov (Havlíčkův Brod) 66 let, nejmladším Lukáš Zeman Třeboň ( Jindřichův
Hradec)18 let a nejvzdálenějším účastníkem Jiří Ottenschlager
Benešov nad Černou (Český Krumlov)
Výsledky soutěže :
malotraktory s odpruženými nápravami
1. místo Jiří Ottenschlager Benešov nad Černou (Č. Krumlov)
2. místo Alois Kalců Modlíkov (Havlíčkův Brod)
3. místo Lukáš Zeman Třeboň (Jindřichův Hradec)
malotraktory s tuhými nápravami
1. místo Rostislav Svačina Podivín
2. místo Petr Spěváček Podivín
3. místo Josef Petřík Podivín
tovární malotraktory
1. místo Radim Schaffer Přítluky
2. místo Františe
3. místo Pavel Mezihorák Podivín
Tím ale naše činnost nekončí
Navštívili jsme traktoriádu Tvořihráz (Znojmo), Nová Ves
(Brno venkov) a Unín (Slovensko). S traktorem jsme bodovali v Josefově (Hodonín) 1. místo, Lužice (Hodonín) obhajovali
jsme 1. místo, ale rozběhnutá traktoriáda byla pro trvalý děšť
zrušena, Modlíkov (Havlíčkův Brod) 9. místo a Kostelec u Holešova 1. místo.
Každoročně tak vraccíme účast z naší akce na
n
námi vybraných traktoriáádách, a že se nám daří
ú
úspěšně reprezentovat
m
město Podivín, dokládají
d
dosažené výsledky.
Svačina Rostislav,
předseda klubu
DT Podivín
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Redakční rada
Příští Podivínský zpravodaj vyjde 28. března 2019, uzávěrka do březnového čísla bude 1. března 2019. K příspěvkům do zpravodaje připište při odesílání do kolonky „Předmět“ Zpravodaj. Bez tohoto označení může být
příspěvek přehlédnutelný v množství nevyžádané pošty.
Poprosím o včasné zaslání příspěvků, na příspěvky
dodané po termínu uzávěrky nemusí být brán zřetel.
Pozdější dodání příspěvků totiž komplikuje práci při přípravě návrhu rozvržení příspěvků a fotografií pro tiskárnu. Děkujeme.
Starší čísla zpravodaje (včetně toho zatím posledního říjnového) jsou k přečtení i ke stažení na webových
stránkách města Podivína, kolonka Zpravodaj.
Věřím, že předvánoční shon je již za Vámi a zbývá
tedy jen podlehnout kouzlu Vánoc, které nezevšední.
Přeji Vám jménem redakční rady klidné prožití vánočních svátků, během nich čas na příjemná setkání i chvíle
s Vašimi blízkými a v příštím roce vše dobré.
za redakční radu
Pavla Schallenbergerová
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