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ZASTUPITELÉ MĚSTA PODIVÍNA POŘÁDAJÍ
V PÁTEK 26. ŘÍJNA 2018 v 16.00 hod.

SLAVNOSTNÍ SÁZENÍ LÍPY
U ZÁKLADNÍ ŠKOLY PODIVÍN
PŘI PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ
DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA
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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXIII. ze dne 30.8. 2018
1. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města č. XXII
ze dne 31.05.2018.
2. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtových opatření č. 5, č. 6 a č.
7 k rozpočtu města na rok 2018 a tato
rozpočtová opatření vzalo na vědomí
bez výhrad.
3. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu a vzalo na vědomí plnění rozpočtu
města Podivína k 30.06. 2018.
4. Zastupitelstvo města projednalo návrh
Okresního soudu v Břeclavi a zvolilo
do funkce přísedící okresního soudu
zastupitelku města Podivína Bc. Blaženu Švestkovou.
5. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat
pozemek p.č. 985/2 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 36 m2 v k.ú. Podivín panu Peteru Mackovi, nar. …….
Prodejní cena pozemku činí 300,- Kč/
m2. Kupující dále uhradí náklady spojené se zajištěním vkladu do katastru
nemovitostí. Zastupitelstvo města
schválilo kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 985/2 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 36 m2 v k.ú. Podivín s panem Peterem Mackem, nar.
……. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.
6. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat
pozemek p.č. 32/22 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú.
Podivín odděleného geometrickým
plánem vyhotoveným Ing. Markétou
Berkovou, První zeměměřická a.s.,
Sokolská 474/4, 691 45 Podivín číslo
1958-7/2018 z pozemku p.č. 32/19
v k.ú. Podivín, a to: id. 1/2 pozemku
Josefu a Růženě Kurkovým (společné jmění manželů), nar. …… a id. 1/2
pozemku Janu a Daně Zhejbalovým
(společné jmění manželů), nar. …….
Prodejní cena pozemku činí 500,- Kč/
m2 vč. DPH. Kupující dále uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené se
zajištěním vkladu do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města schválilo
kupní smlouvu na prodej pozemku p.č.
32/22 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 21 m2 v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
7. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat
pozemek p.č. 32/23 – zastavěná plo-
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cha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú.
Podivín odděleného geometrickým
plánem vyhotoveným Ing. Markétou
Berkovou, První zeměměřická a.s.,
Sokolská 474/4, 691 45 Podivín číslo
1958-7/2018 z pozemků p.č. 32/19
a p.č.32/20 vše v k.ú. Podivín, a to: id.
1/2 pozemku Marii Plotové, nar. …..
a id. 1/2 pozemku Jiřímu a Gabriele
Kubíkovým (společné jmění manželů), nar. …... Prodejní cena pozemku
činí 500,- Kč/ m2 vč. DPH. Kupující
dále uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené se zajištěním vkladu do
katastru nemovitostí. Zastupitelstvo
města schválilo kupní smlouvu na
prodej pozemku p.č. 32/23 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2
v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
8. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemky p.č. 2959/843 – ostatní
plocha, zeleň o výměře 665 m2, p.č.
2959/844 – vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 110 m2 a p.č.
2959/846 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 42 m2 vše
v k.ú. Podivín panu Bc. Karlu Hrubému, nar. …... Prodejní cena pozemku
činí 30,- Kč/ m2. Kupující dále uhradí
náklady spojené se zajištěním vkladu
do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu
na prodej pozemků p.č. 2959/843
– ostatní plocha, zeleň o výměře 665
m2, p.č. 2959/844 – vodní plocha,
vodní nádrž umělá o výměře 110
m2 a p.č. 2959/846 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 42 m2
vše v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
9. Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č.
2959/849 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 247 m2 v k.ú. Podivín odděleného geometrickým plánem z pozemku p.č. 2959/131 v k.ú.
Podivín za cenu Kč 30,-/m2. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do jeho vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány
do 27.09.2018 do 12:00 hodin.
10. Zastupitelstvo města Podivína schválilo koupi nemovité věci pozemku

p.č. 2959/834 – orná půda o výměře
119 m2 v k.ú. Podivín od prodávajícího Bc. Karla Hrubého, nar. ….. za kupní
cenu Kč 1.428,-, tj. 12,- Kč/m2. Veškeré
náklady spojené s převodem nemovité věci hradí kupující. Zastupitelstvo města Podivína schválilo kupní
smlouvu a pověřuje starostu města
podpisem této kupní smlouvy.
11. Zastupitelstvo města schválilo koupi
nemovitých věcí, a to pozemků p.č.
1218/2 – ostatní plocha, neplodná
půda o výměře 20 m2, p.č. 1219/1 –
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1078 m2 a p.č. 1219/2 – ostatní
plocha, neplodná půda o výměře
12 m2 vše v k.ú. Podivín oddělené geometrickým plánem vyhotoveným Ing.
Markétou Berkovou, První zeměměřická a.s., Sokolská 474/4, 691 45 Podivín číslo 1969-13/2018 z pozemků p.č.
1218 a 1219 v k.ú. Podivín od prodávajících Ing. Milana Válka, nar. …. a Mgr.
Zdeňky Válkové, nar. ….. za kupní cenu
Kč. 184.170,-. Veškeré náklady spojené
s převodem nemovité věci hradí kupující. Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu a pověřuje starostu města
podpisem této kupní smlouvy.
12. Zastupitelstvo města Podivína pověřuje radu města výběrem člena, či členů
rady města, aby zastupovali Město
Podivín při účasti na dražbě nemovitých věcí pozemků p.č. 745/3 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o celkové
výměře 217 m2 a p.č. 745/4 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o celkové
výměře 53 m2 vše v k.ú. Podivín, a to
podílu o velikosti 1/30, se všemi součástmi a příslušenstvím. Zastupitelstvo
města pověřuje radu města stanovením maximální výše dražební ceny při
dražbě nemovitých věcí pozemků p.č.
745/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 217 m2 a p.č.
745/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 53 m2 vše v k.ú.
Podivín, a to podílu o velikosti 1/30, se
všemi součástmi a příslušenstvím.
13. Zastupitelstvo města zamítlo zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.
1780/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2472 m2 v k.ú.
Podivín.
14. Zastupitelstvo města zamítlo připojení města Podivína k celostátní veřejné
sbírce na zadluženou obec Prameny.
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Informace o místě a konání voleb
Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů:
3.
1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v pátek 05. října
2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 06. října 2018 od
8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb v okrsku č. 1 v Podivíně je obřadní
síň v I. patře budovy městského úřadu č.p. 180 pro oprávněné občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v ulicích: Boženy Němcové, Družstevní, Havlíčkova,
Hliníky, Hřbitovní, Husova, Janův hrad, l. máje, Nerudova,
Palackého, Revoluční, Rakvická, Řadová, Sokolská, U Dráhy,
Újezd, U Stadionu, Za Drahou.
Místem konání voleb v okrsku č. 2 v Podivíně je místnost
č. 2 městského úřadu pro oprávněné občany podle místa,
kde jsou přihlášení k trvalému pobytu v ulicích: Angerlova,

4.

5.

6.

Bratislavská, Děvínská, Dolní Valy, Habánov, Hájenka, Horní
Valy, Komenského, Kopce, K Panskému kopci, Masarykovo
náměstí, Na Ostrůvku, Pod Branou, Poříčí I, Poříčí II, Příční,
Radniční, Rosenberská, Rybáře, Sadová, Stará čtvrť, Štefanikova, U Mlýna, Úlehlova, Zahradní, Zborovská.
Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou oprávněnému občanovi dodány 3
dny přede dnem voleb. Ve dnech voleb může volič obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební místnosti a požadují přenosnou schránku,
mohou své požadavky uplatnit telefonicky na městském
úřadě nejpozději ve čtvrtek 04.10.2018 do 12.00 hod.
Voličům okrsku č. 1, kterým by působila potíže chůze do I. patra, bude na požádání umožněno volit v přízemí budovy MěÚ.

Spolkový dům – parkoviště a zahrada
V průběhu srpna jsme vybudovali
11 nových parkovacích míst před knihovnou a Spolkovým domem. Projektant - firma Projekce DS s.r.o. - dostala od
nás jasné zadání – nekácet žádné stromy
a pro tvorbu parkovací plochy využít
zasakovací dlažbu. Tento typ zasakovací
dlažby jsme použili na městských parkovacích místech poprvé. S její pomocí
se snažíme zadržet vodu v podloží a ne
ji odvádět do kanalizace. Věřím, že nová
parkovací místa budou dobře sloužit nejen návštěvníkům kulturních setkání, ale
i navíc pomůžou zlepšit komplikovanou
dopravní situaci v ulici Palackého.

Podivínský zpravodaj

V zahradě Spolkového domu vzniká
nové místo pro konání kulturních akcí.
Dochází ke zpevnění svahu pomocí betonový opěrných zdí, které budou osazeny lavicemi s opěradlem. Tím dojde
ke vzniku hlediště s kapacitou 106 osob,
která se může zdvojnásobit přidáním
volně stojících laviček. Oproti hledišti
bude osazeno stávající mobilní pódium,
které se nyní využívá zejména na akci
Modré úterý. Množství vydlážděných
ploch jsme se snažili snížit na minimum,
a proto mezi lavicemi bude vysazena
tráva, která bude zavlažována pomocí
automatického systému. Ve dvorním

areálu je vybudováno nové osvětlení
a elektroinstalace pro pohodový průběh
pořádaných akcí.
Součástí prováděných úprav zahrady
je vybudování nového vstupu do skautského klubovny a plotu mezi areály spolkového domu a školky. Původní vstup
do klubovny ze školního hřiště se pro
běžný provoz zruší.
Slavnostní otevření areálu je plánováno na úterý 25. září 2018 od 18 hodin
a to vystoupením místních hudebních
skupin Melodika, Větry z Jihu a I.V.M.
Martin Důbrava, člen rady města
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Podivínští ochotníci na Nové scéně Národního divadla
Vím, že už uběhla dost dlouhá doba od akce, ale bohužel
zpravodaj vychází pouze čtyřikrát v roce. Na rozdíl od týdeníku
Nový život, který však o historii podivínského divadla a vystoupení PODIVY na prknech, které znamenají republiku, uvedl dosti rozporuplné informace.
A tak tedy uvedu pravdu a nic než pravdu, a k tomu mi dopomáhej moje chatrná paměť.
V pondělí 2. července 2018 v 11.00 hodin vyráží z Podivína
žlutý miniautobus s přívěsným vozíkem a se všemi potřebnými
věcmi, které budou hrát na oné slavné scéně. Zastavit nás policajti, sedíme všichni za vyloupení vetešnictví. Za půl hodiny /
alespoň některým se to tak jeví/ jsme v Průhonicích, ubytováváme se v penzionu Rozkoš a spíme jako v bavlnce. Alespoň
někteří.
Druhý /onen slavný/ den nás v půl desáté na rampě čekají
snad všichni kulisáci z Národního divadla, takže dvacet minut,
které vždycky potřebujeme na postavení scény, se smrskává
na minut pět. Ano, i za tak krátký čas se to dá stihnout, když
jednotlivé komponenty označí a připraví klidný pan režižér.
Oběd v Tyršově domě je přesně tím, co může ještě více zahustit už tak obvykle dost hustou atmosféru na scéně. Knedlo
vepřo ZELO!!! Při zpáteční cestě z restaurace do divadla se na
Mostě legií zdravíme a objímáme s podivínčáky, kterých je najednou plná Praha.

A pak už se převlékáme a snažíme se setřást trému, která se
pomalu přikrádá a je s každým z nás až do onoho prvního kroku a slova na jevišti. Nádech, výdech a už jsme tam. Zatímco
Nina s Erikem odhazují v tom třicetistupňovém vedru svršky,
Edovi mrznou slova v ústech. Na celých šest vteřin. Ale nemůže si člověk, kurva, všechno pamatovat! Tak on mluví, vždyť se
vrátil z lapáku. Paní Edita se klouže po podlaze /chválabohu za
scénou/ a způsobuje si zranění, se kterým bojuje až do konce
představení. Policajt páruje boty a odhaluje Špálovu zálibu
v modré, Ester pro změnu nohy, na kterých mohou národnědivadelní kulisáci oči nechat, Jarda Sklo zlodějuje a zapomíná
nikoliv text, ale nádobíčko, zhrzená Naděžda vyměňuje panáka za manžela a místo do něj tluče do trianglu. A Rus, ten věčný
snílek, hledá, kde tesař nechal díru, aby se dostal /ten Rus/ na
scénu.
17.00 dokonáno jest. Potlesk ve stoje, květinové dary od
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nejen podivínských diváků a Jirka Čapka řeší problém sedmi
růží, když ženských postav je jenom šest.

Rád bych poděkoval:
o Pavlíně, Evě a všem podivínským za obrovskou podporu,
květiny, potlesk, obdivné výkřiky a také kus shovívavosti
o Mirkovi staršímu, že nás tam dostal a že některé vesničany
provedl Prahou
o Adamovi za citlivou dokumentaci, ovládnutí neovladatelného mixážního zvukového pultu a sebe sama při každém
zapnutí muziky
o Petře, že tak pěkně a zmatečně telefonovala /tady znovu
Nina nebo Irena?/ a i se o nás všechny starala
o nápovědám Erně a Janě, že napovídaly a některé dokonce
i hrály /v samotném kusu i na různé hudební nástroje/
o Dáše, že si nechala téměř urazit ruku a nahlédnout za kraječku
o Leošovi, že se vše naučil /text i pohyb/ a dokonce se na
chvilku stal i bolestínem
o Vlastě, že to vydržela s novými postavami ve hře - VÝRONEM a OTOKEM
o Míši za drdůlek a zajímavý hlas /jak říkal jeden z kulisáků/
o Liborovi za kunsthistorické znalosti a modrá oka
o Jendovi, že byl nejlepší /výkřiky BRAVO a BIS od neznámé
fanynky v hledišti/
o Mirkovi mladšímu za to, že byl furt s námi a dohlížel na nás

Eda kriminálník
Eda,
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A tak jsme vyrazili do stověžaté Prahy…
Kolikrát se Vám poštěstí vidět v Národním divadle hrát herce, kteří se každodenně pohybují po našem městě,
respektive z našeho města pocházejí?
Asi moc často ne, pokud nežijete přímo
v Brně či Praze a nejedná se o profesionálního herce (a že jich pár v tom hereckém světě také máme).
My jsme však tu příležitost měli
a rozhodně jsme si ji nenechali ujít! Herci
ochotnického souboru Podiva při TJ Sokol Podivín přesvědčili svým výkonem
porotu na celonárodní přehlídce sokolských divadel v Toušeni a odměnou jim
byla možnost představit se divákům
v rámci oslav XVI. všesokolského sletu
v prostorách Národního divadla, konkrétně na prknech Nové scény.
Před výpravou do stověžaté matičky
Prahy nás neodradili ani počáteční neúspěchy při shánění vstupenek. Vysvětlovat některým zástupcům organizátorů,
„proč jako jedete na divadlo přes celou
republiku, když si na ně můžeme zajít
u vás“ nebo „proč jako jedete na divadelní představení, které jste už viděli něko-
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likrát“, bylo nad moje síly. Přestože jsme
ještě den před divadelním vystoupením
sháněli lístky, nakonec se podařilo uspokojit zájem všech nadšených fanoušků
souboru Podiva.
3. červenec 2018 byl tedy nakonec
dnem D nejenom pro naše divadelníky,
ale i pro nás.
Někteří vyrazili podpořit soubor Podiva po vlastní ose, z Podivína jsme však
zorganizovali i výpravu autobusem, takže naše fanouškovská základna čítala
neuvěřitelných 94 nadšenců. Se skvělou
náladou, profesionálním panem řidičem
a kupodivu přes neucpanou dálnici jsme
dorazili do Prahy.
Divadlo praskalo ve švech, bylo zaplněno téměř do posledního místečka
a my cítili obrovskou hrdost, že „NAŠI“
vystupují před nabitým divadlem. Přiznám se upřímně, že před samotným začátkem vystoupení jsem cítila za ty naše
divadelníky podivné sevření na hrudi,
dýchala jsem v rychlejších intervalech
než běžně a přistihla se, že jsem vlastně
neskutečně nervózní s lehkou obavou,

jak to ten náš soubor Podiva zahraje,
vždyť jsme vlastně v Národním!
Zbytečně! Byli fantastičtí! I přes jejich lehkou počáteční nervozitu se jako
mávnutím kouzelného proutku neskutečně rychle přenesli a vystřihli skvělý
výkon, se kterým by se směle mohli
porovnávat i s profesionálními herci.
Rozesmáté divadlo, nekončící potlesk
a nakonec i „standing ovation“ byly tou
nejlepší odměnou pro celý soubor Podiva i pro naši výpravu. Cítili jsme nesmírnou hrdost, že „ti na prknech“ jsou
z Podivína!
Prohlídka „zlaté kapličky“ tak byla už
jen pomyslnou třešničkou na dortu a příjemně zakončila naši výpravu.
Díky všem, kteří jste s námi vyrazili
podpořit náš soubor Podiva do Prahy.
Mirku, Erno, Slávku, Vlasto, Dagmaro,
Leoši, Jano, Jendo, Michaelo, Libore, Petro, BYLI JSTE SKVĚLÍ! DĚKUJEME ZA NÁDHERNÝ A NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK
A TĚŠÍME SE ZASE NĚKDY PŘÍŠTĚ.
Pavlína Čapková
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21. srpen 1968 – ohlédnutí
21. srpen 1968 vnímán
dětskýma očima
V době, kdy jsme se již pomalu
chystali na začátek školního roku, nastala ona osudná událost, která vyvolala u dospělých zděšení. My jsme
to neřešili, měli jsme prázdniny, ale
začala nás zajímat vojenská technika
projíždějící přes Podivín. Pak přišel zásah rodičů a zákaz vycházení z domu
s dovětkem, že bude válka. Politickou
situaci jsme nechápali, ale sledovali
starší ročníky, jak přemalovávají vápnem všechny orientační cedule a výklady na obchodech. Pamatuji si, jak
na soše sv. Jana z Nepomuku u lékárny, byla pověšena cedule s nápisem
“ Svatý Jane z Nepomuku, vztáhni na
tu chásku ruku“ . Najednou nám bylo
jasno, že se stalo něco, s čím občané
Podivína nesouhlasí. Moji rodiče, kteří
prožili obě světové války, věděli, co je
potřeba. Nakoupili mouku, cukr, sirky,
svíčky, petrolej a mýdlo s jelenem, které mám ještě uschováno. Před obchodem na náměstí, zvaným „Včela“ se začaly dělat fronty, ale nikoliv na máslo
jako každý pátek, ale na uvedené komodity. Jeden světlý okamžik byl ten,
že matka mi dala 25.-Kč, abych si šel
koupit do „ Narpy“ k paní Krátké /dnešní dům Kynických/ nějakou hračku, že
bude válka. Vzhledem k tomu, že televize měla malá skupina obyvatel, sedávaly sousedky před naším domem
na schodkách a probíraly všechno, co
se v Podivíně událo, i to, co bych slyšet
neměl. Jednoho dne šla z Národního
výboru Štěpána Doubravská, která bydlela na konci náměstí a tzv. kovaná
komunistka. Přešla k našim schodům
a pronesla prosbu, že budou mít sovětskou delegaci a na výboře je chtějí
důstojně přivítat. Potřebovali by vajíčka, mouku atd. Načež paní Robošová,
která bydlela naproti nás, odpověděla
: „ Bože Štěpánko, ty jsi tak blbá jak ten
tvůj starý, když jste si je pozvali, tak je
pohostite ze svého“. Vyjmenovaná slova jsem si pamatoval s obtížemi, ale
tuto větu mám v hlavě 50 let.
Postupem času se situace uklidnila,
neboť bylo jasno, že situaci má v rukou
někdo jiný, nikoliv obyvatelé Československa. Začala doba normalizace a tím
vládnoucí síla přepisovala dějiny. Byly
nám odebrány učebnice dějepisu a lát-
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ka nám byla předepisována na tabuli
vyučujícími. Pan učitel Jan Vondráček
s námi jednal jako s dospělými a dovolil si hodně odvážné politické proslovy.
Jednou přišel na hodinu matematiky
a pravil: „ Ode dneška mi zase budete
říkat soudruhu učiteli a zdravit čest
práci. Když přijdete do jídelny, řeknete
čest práci, ale copak já tam pracuji, já
tam žeru“. Byl značně rozzloben a my
jsme jeho chování a odvahu ocenili až
několik let poté.
Dnes již si pomalu nikdo nepamatuje, kolik zla bylo napácháno na lidech,
kteří nesouhlasili veřejně se vstupem
okupačních vojsk na naše území. Například Ing. Ladislav Švestka a Teodor
Vařejka museli opustit svá učitelská
místa, pan Jaroslav Trecha a bývalý starosta Vlastimil Němeček museli opustit armádní složky a jistě jich bylo více,
ale to již nevím. Nemalý počet obyvatel se nemohl s touto situací smířit
a opustili republiku.
Staré pořekadlo říká, že dějiny píšou vítězové. Tento útržek jsem napsal
proto, že nikde nejsou zaznamenány
události roku 1968 v Podivíně a za pár
let můžou vítězové vymazat tuto událost. Škoda, že vysoké školy nenavrhnou toto téma pro diplomovou práci,
neboť pamětníci umírají a psát dějiny
zprostředkovaně bývá tendenční a nepravdivé.
Závěrem chci připomenout jednu pro nás humornou událost z roku
1966, kdy syn živnostníka pan Pavel
Švec nesouhlasil s politikou KSČ. Před
prodejnou Jednota stávala kovová maketa rakety s nějakým tehdy poplatným heslem. Pan Pavel měl před nástupem základní vojenské služby a ze
vzteku změnil její plánovanou dráhu
letu a nasměroval ji na východ. Díky
všímavým spoluobčanům byl náležitě
potrestán.
Jiří Hollý
Před padesáti lety
Jak jsme tak s bráchou po dlouhé
době seděli, zeptal jsem se ho: „Vzpomínáš si, kde jsme byli 21. srpna 1968?“.
A on, že v Nové Bystřici. A já zase, že
v Kamenici nad Lipou. Oba jsme si jasně vzpomínali na poslední velký vandr
na jihu Čech, na úzkokolejku z Jindřichova Hradce, na noční příjezd někam,

kde jsme potom pod širákem spali.
V živé paměti jsme měli také ranní
probuzení v lese nad rybníkem a táborem nebo kempem u něj. Zvuk rozhlasu, který se z tábora ozýval, ohlašoval
vstup „spřátelených“ armád do naší
země. Nezapomněli jsme ani na skupinku starších lidí /tenkrát pro nás byli
starší všichni nad třicet/, která seděla
u televizoru v jakési společenské místnosti a sledovala záběry, z nichž šel po
zádech mráz. Poprosili jsme o trochu
pitné vody, uvařili polévku a vydali
jsme se zpátky domů. Náš „spor“ o tom
kde jsme vlastně byli, vyřešil dnes kamenickolipský zubař, který pravidelně
pobýval v Podivíně o prázdninách a na
tom vandru byl s námi:
„Ten rybník se jmenoval Krvavý, dědinka Malý Ratmírov a do Brna jsme to
měli 200 km. Vy dva o nějakých 60 km
navíc. 21.08. jel ještě normálně ranní
spoj do Jindřichova Hradce a odtud
jsme pak pokračovali kolem deváté do
Brna. Při čekání v J.H. mezi budovou
vlakového a autobusového nádraží
někdo strčil do okna rozhlas po drátě,
takže přímý přenos o postupu vojsk
byl zajištěn. Do Brna, respektive do
Králova Pole, jsme dorazili kolem 21.
hodiny večer. Hlavní nádraží ,,nepřijímalo“. V Krpoli nádražní rozhlas špatnou češtinou oznamoval, že vlak zde
končí a dále že musíme po vlastní ose“.
A tak jsme šlapali Brnem. V battledressech, na rameni CZECHOSLOVAKIA,
s usárnami na zádech a s promáčklými
americkými lodičkami na hlavě. Tři pitomci, kteří si ani za mák nedělali nic
z toho, co si myslí okolo stojící ruští
vojáci se samopaly v ponosu a hlavně,
jak se cítí rodiče každého z nich /toho
pitomce/. To se chválabohu vyřešilo po
příchodu do bytu rodičů onoho tenkrát ještě ne doktora a telefonátu do
Podivína. Majitel jediného aparátu na
naší ulici doběhl k našim, oznámil jim,
že jsme v pořádku a že dorazíme druhý
den.
Proč, že to píšu? Abych připomněl,
že ti, kteří nás přišli osvobodit, by to
udělali rádi znovu. A vzpomněl, když
to jiní neudělali nebo udělat nechtěli.
Slávek Machovský
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Rok 1918 – pokračování
(Text přepsán v původním znění)
Nejinak se dařilo armádě Rakousko-uherské na frontě italské. Hodlajíc ulehčiti Německu na frontě západní, zahájila
rakouská armáda za velení gener. Borojeviče dne 15. června 1918 rozsáhlou
ofensivu na řece Piavě s využitím značných sil a v benátské nížině podařilo se
jí překročiti řeku. Ale již pátého dne byl
postup zaražen, neboť Italové soustřeďovali na ohrožená místa veškeré rozptýlené jednotky a konali přípravy k nástupu proti armádě rakouské.
V této době svolila Itálie k utvoření
českoslov. legií ze zajatců a první oddíly, konající výzvědné služby, ocitly se na
bojišti již v době před rakouskou ofensivou – tedy již před 15. červnem 1918. Při
této ofensivě upadlo vícero legionářů do
rakouského zajetí, s nimiž bylo naloženo
podle válečného práva, byli popraveni
jako velezrádci a na jejich prsa zavěšena
tabulka na výstrahu druhým.
Zatím bylo přeskupení italské armády již skončeno a dne 24. října 1918 byla
zahájena italská ofensiva proti Rakousku v okolí Monte Grappa a rozvinula se
na celou frontu. Řeka Piava byla na několika místech překročena a během tří
dnů byl rakouský odpor zlomen na celé
frontě spíše však rozkladem v týlu než-li
nárazem Italů z předu. Většina rakouské
armády valila se v divokém nepořádku
do vnitrozemí k zachycení vlakového
spojení a bez bázně a kázně vracela se
do svých domovů. Voje italské počaly se
hrnouti k hranicím a zabírali zajatce po
tisících a děla a kulomety po stech.
Rakousko-uherská armáda přestala
existovati a vrchní velení zažádalo dne
29. října 1918 o přerušení nepřátelství.
V údobí tomto trval postup dohodových armád na frontě západní nezadržitelně ku předu. Němci po tuhém odporu
opouštěli své posice, ničíce vše co opouštěli, takže voje francouzské nalézají
jen kraje spustošené a města a vesnice
v rozvalinách. Obrovská opevnění německá v délce celé fronty zvaná „Hindenburgova linie“ byla Němci již dne
13. října 1918 vyklizena. Boje však trvají
dále, dne 3. listopadu 1918 vzplanul válečný požár od Kanálu la Manche až po
Verdun. Tisíce a tisíce dělových střel chrlí
zhoubu do řad německých, sta a sta letadel kroužilo nad německými bojujícími
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sbory a v tomto pekle obsazovali Angličané s Belgy veškeré dříve ztracené území v severní Francii a Francouzské voje
s americkými stanuly u Sedanu. Němci
vidouce úplnou porážku a rozklad vlastní armády a v obavě, aby vítězná vojska
nepřekročila Rýn na území německé,
odeslali dne 7. listopadu 1918 maršálu
Fochovi radiotelegram se žádostí o sdělení podmínek příměří. Zpráva o tom
rozlétla se po celém světě. Podmínky příměří byly podepsány dne 10. listopadu
1918 v železničním voze (mimochodem
poznamenávám, že tento vůz byl zhotoven v plzeňské Škodovce), co zatím
v Mnichově a Berlíně vypukly nepokoje,
nastala nucená abdikace císaře Viléma
a jeho odchod do neutrálního Holandska. Příměří bylo ujednáno na 36 dní
a v této době muselo Německo splniti
podmínky příměří, načež bylo zahájeno
jednání o mír. Světová válka skončena,
prolétlo světem.
V ostatních zemích na válce súčastněných nevyčkávalo se úplného skončení války, neboť předcházející porážka Bulharů, Turků a Rakousko-Uherska
uspíšila provolání o svobodě porobených národů. Sem spadá též provolání
Národní rady Československé v Paříži
o svobodě a samostatnosti Čechů a Slováků v republikánském útvaru státu Československého, publikované dne 28. října 1918.
K utvoření a uznání samostatného státu Československého nesporně
rozhodující vliv mělo působení našeho zahraničního vojska – českých legií,
hlavně v Rusku. Boje československých
legií v Rusku s německou okupační armádou u Bachmače (8/3/1918), nástup
k odjezdu přes Sibiř do Vladivostoku
a vítězné boje s bolševickými armádami
u Čeljabinsku, Penzy, Samary, Irkutska,
Simbirska, Kazaně atd., zůstanou v českých dějinách navždy v paměti. Původní
disposice našeho zahraničního vojska
v Rusku byly nezasahovati do vnitřních
záležitostí Ruska, nýbrž v úplné neutralitě dopraviti veškeré jednotky po sibiřské
dráze do Vladivostoku a odtud po moři
do Francie na západní frontu k boji proti Němcům. Když však bolševická vláda
v Moskvě – v odporu s dřívějším souhlasem, brzdila odjezd čsl.legií a žádala
úplné jejich odzbrojení a když konečně mělo dojíti i k násilnému odzbroje-

ní, došlo k bojům s bolševiky a později
i k utvoření protibolševické fronty v Sibiři, která zamezila dopravu německých
a maďarských zajatců k sesílení armád
německých a rakouských. Okolnosti tyto
značně posílily zákroky Masarykovy, Benešovy a Štefánikovy a rozhodly, že proklamace o utvoření státu Československého dála se za souhlasu dohodových
mocností.
Během bojů čsl.legií s bolševiky byl
excar Mikuláš II.se svou rodinou bolševickými emisary v noci 17. července
1918 v Jekatěrinburku zastřelen, kdež
byl sovětskou vládou internován.
Sibiřská epopeje našeho zahraničního vojska změnila tedy plán návratu do
Evropy v roce 1918 a tehdejší situace na
všech frontách vyžadovala, aby čsl. legie
i proti své vůli zůstaly na neurčitou dobu
v Rusku.
Pokud jde o poměry ve vnitrozemí
a zvláště o život veřejný v zemích Českých v roce 1918, nastával pozvolný obrat k snesitelnějšímu pohybu. Smiřovačky, zahájené vídeňskou vládou s českými
politiky, způsobily, že persekuce značně
ochabla a veřejné projevy se mlčky trpěly. I v Podivíně nastalo odbojné hnutí
obyvatelstva a to v době, kdy boje na
západní frontě byly nejprudší. Konaly se
schůze (srpen 1918) v nichž řečník redaktor Šlesinger z Brna přímo útočil na
Rakousko a Německo a ohlašoval jejich
brzký pád a osvobození národa Českého s větví Slovenskou v Uhrách. Dokonce i Tělocvičná jednota „Sokol“ po celou
dobu války rozpuštěná, počala se hlásiti
k životu a nedbajíc zákazu, svolala valnou hromadu k proklamaci dalšího trvání a působení. Z vojenských dovolenců
nevracel se již žádný ke svým oddílům a
zůstal jednoduše doma. Státní úřady počaly býti bezradné a vše nasvědčovalo, že
nastává chvíle rozhodná, doba převratu.
V době tohoto všeobecného napětí
zemřel dne 14. srpna 1918 ve věku 81
let Antonín Hřebačka, dlouholetý člen
obec. výboru, čestný občan a zámožný
rolník. Hovíval libůstce zváti své známé do vlastního vinného sklepa, kdež
se tvořívala komunální politika, hlavně
volby. Nedožil se tedy prohlášení dne
národního osvobození, v jehož příchod
tak houževnatě doufal.
-rm(přepis v původním znění)
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Vznik Československé republiky a legionáři z našeho města
V letošním roce si připomínáme sté
výročí vzniku naší samostatné republiky
i osobnosti, které se o její vznik zasloužily. Byli to především politici a diplomati
v čele s T. G. Masarykem, kterým se to
s podporou spojenců po rozbití Rakousko-uherského mocnářství podařilo. Ale
převážně ve všech svých vystoupeních
v průběhu války i po jejím ukončení
neopomněl TGM vždy připomínat, že
rozhodující podíl na tomto historickém
mezníku naší historie, patří dvěma organizacím – SOKOLSTVU a legiím.
S oběma složkami je zpravidla pracováno převážně plošně, a proto se domnívám, že současné výročí je tou nejpříhodnější chvílí, abychom si takové
aktéry,připomněli jednotlivě a jmenovitě
a tak i se značným odstupem času vzdali
úctu rodákům a občanům, kteří v těchto
vojenských součástích působili v Rusku,
Francii a Itálii a dalších bojištích celého
světa.
Považuji za potřebné připojit ještě
stručné vysvětlení pro všechny, kteří chtějí získat podrobnější údaje tak, jak jsem je
nacházel řadu let postupně z nejrůznějších materiálů i vyprávění pamětníků :
1. První základní písemný materiál
se nachází - KRONIKA MĚSTA PODIVÍNA
II. /1890 – 1938/, rok 1920, str.143, zde je
zapsáno : „ … do zahraničního vojska /
legií/, vstoupilo z Podivína 25 mužů“ a to
kronikář, znalý místních poměrů, zapsal
i šest, kteří nebyli rodáci /uvedeno proto
dokonce 31 jmen/. V Rusku – 22, Itálii – 8
, Francii - 1.
2. Dalším materiálem je dobová
fotografie, kde z popisu na ní vyplývá,
že byla zhotovena při příležitosti „První

28.říjen ve vlasti-Podivín 1920 “.
3. Další informace o legionářích
jsou z městské kroniky z roku 1938,
kdy v období ohrožení republiky byla
na základní škole symbolicky odhalena
pamětní deska dvěma padlým legionářům: Ludvíku SÝKOROVI / padl 2.7.1917
u Zborova/ a Josefu TESAŘÍKOVI /padl
23. 1919 na Sibiřské magistrále/. Součástí této velké vlastenecké akce bylo i Okrskové cvičení Sokola, podporu vyjádřila
i mobilizačně přítomná posádka 10.p.
pluku s hudbou z Brna a početné občanstvo.
4. V roce 1997 vydalo město při
příležitosti svého 775. výročí založení
publikaci – „PODIVÍN - vlastivědný sborník jihomoravského města“, kde na str.
427 je kapitola – Podivínští legionáři
a kde jsem jmenovitě uvedl 32 jmen.
5. V roce 2001 jsem spolupracoval
s Vojenským archivem na uspořádání pozůstalosti břeclavského odbojáře a jako
proti službu mně ke jménům místních
legionářů, které jsem do té doby shromáždil, vyhotovili karty podivínských
legionářů rodáků i občanů v celkovém
počtu 49 osob – viz. příloha.
6. V roce 2002 vydal náš okres
z podnětu gen. v. v. Ing. Rudolfa KRZÁKA
publikaci: „ Legionáři okresu Břeclav“.
Na přípravě vydání a řadou unikátních materiálů jsem se aktivně podílel
jako místopředseda Okresního výboru
Československé obce legionářské a Historicko dokumentační komise jednoty
Břeclav.
Uvádím je tedy se základními údaji
v příloze se závěrem, že i tento rozšířený
přehled nemusí být konečný a dokonalý,

Zadní řada : Rosenbreier Antonín, Pochylý František, Metelka Adolf, Ryšavý Jan ml.,
Stoček Antonín, Masařík Jan, Jurčák Leo, Hublík Jan, Musil František, Musil Karel
střed: - N - , Lucký Karel, Šulák Josef, Doušíček Pavel, Pokorný Karel, Berka Alois, Ryšavý Jan st., - N – vpředu : Vlček Josef, Hanák Jan
16

ale že bude impulsem
rodinám, které osudy
svých předků doposud nezveřejnily, ale
i pro ostatní veřejnost
a vlastně pro nás všechny podivínské
občany - symbolicky splacením dluhu,
který máme k „paměti našich hrdinných
předků“.
DOVĚTEK:
Patřičného ocenění zásluh se nedostalo ani početné skupině, která se
v období zrodu republiky a jejího bezprostředního ohrožení, podílela na jejím zabezpečení. V čase, kdy ruské legie
vedly boje na Sibiřské magistrále, postupně se vracely i méně početné legie
z Francie a Itálie, sehrály významnou
roli „DOBROVOLCI „ tvořené z domácích
vlastenců, válečných zběhů a téměř
60 tisícové skupiny vojáků Dobrovolců z Itálie.Tento charakter jim byl přisouzen představiteli státu Zákonem č.
462/1919, kde bylo uvedeno rozhodující sdělení, že v den převratu, t. j. 28. října
1918 službu v legiích skutečně konali.
Tím ztratili italští dobrovolci, ale i desetitisícová SLOVÁCKÁ BRIGÁDA a další
jednotky složené např. ze Sokolů - charakter „LEGIONÁŘ“.
Protože i z našeho města se rekrutovala početná řada těchto dobrovolců,
připomenu tuto skupinu občanů v prosincovém PZ 2018.
Plukovník v.v. Vlastimil N Ě M E Č E K
člen - ČSBS , ČsOL a SLS

Pamětní deska legionářů z roku 1938
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Seznam legionářů
Příloha ad. 5 - LEGIONÁŘI NAROZENÍ V PODIVÍNĚ :
arm.

hodnost

od - do

LI

poř.
1.

příjmení
BARTOŠÍK

jméno
Hugo

narozen
30. 3. 1899

34. p. pl.

vojín

9/1917 - 8/1919

LR

2.

BEČIČKA

Karel

20. 3. 1887

6. stř. pl.

vojín

8/1918 - 10/1920

LI

3.

BERKA

Alois

14.10. 1899

35. p. pl.

vojín

8/1918 - 5/1919

LR

4.

HÁJEK

Josef

15. 1. 1878

8. stř. pl.

vojín

12/1917 - 3/1921

LR

5.

HUBLÍK

Jan

8. 2. 1889

l. stř. pl.

vojín

8/1918 - 5/1920

10. 4. 1891

3. stř. pl.

vojín

8/1916 - 1/1921

2. 3. 1898

24. p. pl.

vojín

6/1919 - -

23. p. pl.

vojín

10/1918 - 12/1919

LR

6.

JURČÁK

Leo

LF

7.

KOLEGAR

Karel

LF

8.

LUCKÝ

Jan

13. 5. 1885

útvar

LR

9.

LUCKÝ

Karel

14.11.1888

8. stř. pl.

svobodník

5/1918 - 11/1920

LR

10.

MASAŘÍK

Jan

24. 1. 1891

7. stř. pl.

desátník

10/ 1917 - 7/1920

LR

11.

METELKA

Adolf

4. 6. 1895

autoodd.

desátník

5/1918 - 11.1920

LR

12.

MUSIL

František

3. 12.1891

3. stř. pl.

vojín

4/1918 - 11./1920

LI

13.

MUSIL

Karel

17. 1. 1894

33. p. pl

vojín

5/1918 - 7/1920

LR

14.

ODEHNAL

Hugo

1. 10.1897

10. stř. pl.

vojín

5/1918 - 9./1921

LR

15.

OSIČKA

Jan

24. 4.1886

inv. rota

pracovník

4/1919 - 8/1920

poznámka

2.oms.p.pr.

5.stř. pl.

8. stř.pl.

LI

16.

PETRLA

Bohumil

3.11.1887

39. stř. pl.

důst. Zást.

4/1918 - 10/1919

LR

17.

POCHYLÝ

František

11.12.1893

stroj.rota

svobodník

4/1917 - 9/1921

1. stř.pl.

LR

18.

POSPÍŠIL

Hubert

3. 11.1887

týl. int.

šikovatel

7/1917 - 9/1920

2.stř.pl.

LR

19.

PROCHÁZKA

Bohuslav

13. 5. 1895

5. stř. pl.

četař

6/1917 - -

LR

20.

ROSENBRAIER

Antonín

21. 4. 1887

trans. pr.

vojín

12/1918 - 12/1920

voj.spr.

LR

21.

ROSENBREIER

Miroslav

27. 2. 1890

10. stř. pl.

svobodník

6/1917 - …8/1920

/Rusko/

LR

22.

ROSENBRAJER

Josef

17. 2.1897

6. stř. pl.

vojín

8/1917 - 4/1918

/dezert/
/odešel/

LR

23.

RÚŽEK

František

8.10.1888

3. stř. pl.

vojín

7/1918 - 4/1920

LR

24.

RYŠAVÝ

František

4.10,1885

prac.rota

pracovník

10/1918 - -

LR

25.

RYŠAVÝ

Jan

23. 1. 1893

5.stř. pl.

četař

6/1917 - 9/1920

LR

26.

RYŠAVÝ

Jan

30.12.1880

11.stř.pl.

šikovatel

7/1918 - 12/1920

LI

27.

RYŠAVÝ

Jan

20.10.1896

34.stř.pl.

desátník

4/1918 - 8/1919

LI

28.

SEDLÁČEK

František

7. pl.p.děl.

vojín

11/1918 - -

LR

29.

SVITAVSKÝ

Josef

6.12.1897

j.b.Kulik

nadporučík

7/1917 - 2/1921

1875

LR

30.

SÝKORA

Ludvík

25. 7.1894

1.stř. pl.

vojín

6/1916 + 2.7.1917

LI

31.

ŠINDELÁŘ

Karel

6. 1.1897

33.p. pl.

vojín

5/1918 -12/1920

LR

32.

ŠULÁK

Josef

14. 3.1897

8.stř.pl.

vojín

8/1917 - 7/1920

8.stř.pl.

střelec

8/1917 - + 23.6.19-

zvěrolékař

desátník

5/1918 - /1920

strážmistr

4/1918 - 5/1920 -Trpín
5/1918 - 2/1921- Šakvice

LR

33.

TESAŘÍK

Josef

17. 2.1893

LR

34.

VLČEK

Josef

24.11.1893

/fin.str./
/děl.d.1./
Zborov
/rozvěd/
Sibiř

Legionáři - občané Podivína : / místo narození je uvedeno v poznámce /
LI

35.

ANDRLÍK

Josef

18.12.l893

33. p.pl.

LI

36.

BÍLEK

Jaroslav

1. 6 .1898

33.p.pl.

vojín

LI

37.

BÍLEK

Matěj

23. 6. 1876

35.p.pl.

desátník

4/1918 - 8/1920- Rakvice

LI

38.

BRUNOLD

Cyril

8. 12. 1885

35.p.pl.

vojín

8/1918 - 1/1919- Hodonín

LI

39.

DOBŠÍČEK

Pavel

23.10. 1875

32.p.pl.

vojín

4/1918 - 6/1920- ? Podivín

LR

40.

DUHONSKÝ

Petr

19. 7.1884

evak.úř.

vojín

4/1919 - 9/1920-Inzersdorf

LR

41.

HANÁK

Jan

3.11. 1881

stráž.rota

vojín

8/1918- 4/1920-Čejkovice

LR

42.

JEŽEK

Jaroslav

26. 9.1886

3.stř.pl.

desátník

7/1917- 4/1920-Kojetín

LR

43.

KUDLÍK

Karel

28.11.1876

inf.osv.odb.

četař

7/1918- 8/1920 -Břeclav

LR

44.

MAŠINDA

Jan

4. 2.1895

1.leh.děl.pl.

vojín

7/1917 – 4/20 - ? - Karlín

LI

45

ONUCA

Blažej

4. 1.1892

32.p.pl.

desátník

4/1918 – 6/1920- Šardice

LR

46.

PECUCH

Rudolf

16. 4.1886

vlak dílny

četař

5/1918- 10/1920-Břeclav

LF

47.

POKORNÝ

Karel

22. 9.1885

21.stř.pl.

poručík

2/1918- 6/1919- Police

LR

48.

STOČEK

Antonín

2. 4.1878

3.l.děl.pl.

desátník

7/1917- 5/1920-Rosice

LI

49.

VANĚK

Benedikt

6.12. 1895

7. pl.p.děl.

vojín

4/1918 -7/1920 - Modrá
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O Staré radnici
V předposledním díle se projdeme
dalšími 30 lety její existence, jejím využitím a „novodobými“ úpravami budovy
tak, jak jsou uvedeny v podivínských
kronikách. Že k různým opravám docházelo, je jisté. Jisté je také to, že o stavebních i dalších úpravách rozhodovaly
tenkrát zcela jiné instituce, než ty památkářské.
1968
Rozvoj podniku Služeb města Podivína
Podnik SMP vystavil natěračskou
dílnu za Kč 76.000, sociální a hygienické zařízení pro zámečnictví a natěračství za Kč 56.000, pro sklenářskou
dílnu zakoupil rikšu za Kč 10.000, pro
osobní autotaxi zakoupil Volhu za Kč
56.000 a pro nákladní dopravu vůz
Robur za Kč 41.000. V budově č.p.
192 na náměstí Míru, kde se nalézá
správa služeb podniku, dále provozovna sklenářství, elektroinstalatérství a radioslužba, bylo postaveno
sociální a hygienické zařízení za Kč
85.000, dále byla provedena výměna
oken v průčelí budovy za Kč 53.000.
Na tom, že obě „zlepšení“ – přístavba záchodů a výměna oken v průčelí –
byly velmi necitlivé, jsme se kupodivu
s památkářkami shodli. Stejně tak instalace výtahu v konstrukci schodiště byla
sice potřebná, ale ne příliš šťastná.
1973
Služby obyvatelstvu
V rámci zlepšování služeb pro
obyvatelstvo byly od 1.1.1973 Služby města Podivína se sídlem na budově č.p. 192 /Stará radnice/ sloučeny s podnikem Služby města Břeclavě
a tento nový podnik zajišťoval v letošním roce tyto služby: sklenářství,
fotoslužba, malířství, sběrna prádla,
textilní výroba
1982
Zápis z kroniky tohoto roku se omezuje na velmi lapidární sdělení:
Památky
Nedostatkem je i stálé odkládání
opravy Staré radnice, která je v současné době majetkem Okresního
podniku služeb v Břeclavi

18

1984
Drobná provozovna MěstNV:
Zřizuje se za účelem poskytování
služeb občanům a budou zajišťovány
tyto služby: stavební úpravy a údržba, půjčování předmětů a nákladní
doprava. Ke konci roku 1984 provozovali v DP MěstNV 5 zedníků, 1 pomocná síla, 1 řidič. Tržby od obyvatel
jsou nízké z toho důvodu, že pracovníci DP byli využiti na opravu MěstNV.
1992
Městské zastupitelstvo dalo v lednu souhlas ke zřízení prodejny Cyklo-jízdní kola a sběrny prádla a šatstva
na staré radnici.

Zastupitelstvo města konstatovalo
v červnu že: … kupujícím panem J.M.
nebyly dodrženy podmínky kupní smlouvy na objekt staré radnice
a v termínu nebyla uhrazena zbývající část kupní ceny. Proto bylo navrženo zrušení této kupní smlouvy.
1995
Dne 18.5. tohoto roku schválilo zastupitelstvo města … pronájem objektu č.p. 192 Staré radnice paní Křížkové z V. Bílovic pro zřízení prodejny
koberců v prostorách bývalé čistírny
a … žádost o pronájem p. Miklína
a Poláka, oba z Podivína, pro provozování hudebního klubu v prostorách bývalého sklenářství. Před uzavřením smlouvy musí být předložen
stavební záměr a způsob odhlučnění,
pro posouzení způsobilosti tohoto
podnikatelského záměru.
1997
Městské zastupitelstvo projednalo návrh městské rady a schválilo rekonstrukci bytu č. 2 na ulici Radniční
192 po paní Šuderlové do výše zhruba Kč 200.000,-

1993
Od tohoto roku je zahájen proces
pronájmu, případně prodeje Staré radnice. V březnu schválilo zastupitelstvo
města záměr prodeje budovy. Ze dvou
zájemců o koupi zbyl jediný, JUDr. J.M.
z Hradce Králové, který nabídl částku
Kč 1.615.000,- s tím, že Kč 800.000,zaplatí při podpisu smlouvy. Rada
města v květnu schválila záměr pana
J.M. na vybudování stravovacího zařízení hotelového typu na Staré radnici, nesouhlasila však s navrženou
cenou na odprodej.
1994
V měsíci květnu tohoto roku rada
projednala žádost pana J.M. o odklad splátky ve výši 418 tisíc korun,
zůstatku kupní ceny objektu Staré
radnice. Rada města postoupila projednání městskému zastupitelstvu
s návrhy buď zrušit kupní smlouvu,
nebo povolit odklad s tím, že bude
v kupní smlouvě doplněno předkupní právo pro město a bude uveden
účel využití objektu kupujícím…

1998
Firma Petr Štefan otevřela na Staré radnici prodejnu s rybářskými potřebami a výrobu klíčů všech značek
a výrobu autoklíčů našich a zahraničních značek.

Následujících 20 let, tedy od roku
1998 až po zahájení rekonstrukce budovy Staré radnice v tomto roce mám
v živé paměti, takže se nebudu muset
zdlouhavě probírat kronikami.
Stanislav Machovský,
starosta
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Mateřská škola
Školní rok 2018/2019
Začíná nový školní rok 2018/19. Děti jsou rozděleny ve
čtyřech třídách. Třídy jsou naplněny do počtu 24 dětí na třídu. Vloni se nám osvědčilo dělení podle věku. V horním patře
tedy jsou i letos umístěny děti předškolní, přičemž jsou doplněny dětmi 4-5 letými. Mladší děti, především z bezpečnostních důvodů, jelikož je školka bariérová, navštěvují spodní
patro.
Naše mateřská škola je výborně vybavena a prostředí
i podmínky pro vzdělávání jsou velmi vhodné pro děti od 3
let věku. Umísťování dětí mladších tří let je nově parlamentem
ČR schváleno jako nenárokové. Děti mladší tří let jsou tedy přijímány vzhledem k jejich fyzické, psychické a sociální zralosti
a především s ohledem na jejich bezpečnost vzhledem k bariérovosti budovy.
V letošním školním roce bude školu navštěvovat celkem 96
dětí.

Personální obsazení školy:
Ředitelka: Bc. Lenka Studená, MBA
Třída Kuřátka
učitelky: Bc. Hana Hrabalová, Bc. Lenka Studená, MBA, chůva:
Edita Kovaříková
Třída Sluníčka
Učitelky: Mgr. Jana Crhová, Miroslava Švestková
Třída Koťátka
Učitelky: Bc. Hana Hřebačková, Petra Foukalová, Dis.
Třída Berušky
Učitelky: Jana Švecová, Marie Blažková
Provozní zaměstnanci školy:
Blanka Sztanková - účetní, vedoucí stravování
Růžena Ocelíková - kuchařka
Blanka Martečíková - pomocná kuchařka
Dana Škrobáčková - školnice
Edita Kovaříková, Lenka Zemková - domovnice

Aktivity z minulého školního roku:
Podařilo se nám adaptovat se na změny režimu a rozdělení dětí na mladší a starší – děti, dovybavit třídy dalším novým
nábytkem, dodržovat tradice (zdobení
vánočního stromečku, vítání občánků,
vystoupení na Setkání s Mikulášem…),
realizovat besedu pro rodiče předškoláků
s učitelkami ZŠ, organizovat a zrealizovat Vánoční těšení, depistáž logopedie
a školní zralosti, pokračovat v logopedické
prevenci u dětí s lehčími vadami, obohacovat vzdělávací nabídku pro děti, získat
sponzorské dary, realizovat besídky ke Dni
matek, opravit budovu – kolem střechy,
pořídit nový nábytek do přípraven jídla,
obohacovat dětem vzdělávací nabídku výukou bruslení, plavání, přednáškami o vesmíru, životě zvířat s podnětnými ukázkami,

vytvořit bylinnou zahrádku, pořídit spoustu
zajímavých pomůcek pro prožitkové učení
dětí, spolupracovat s okolními mateřskými
školami, opravit průlezky na hřišti a asfaltový povrch okruhu, vymalovat a modernizovat kuchyni a příslušenství, opravit elektriku
ve skladech u kuchyně, pokračovat a dokončit projekt Šablony I, realizovat výpra-

vu s překvapením pro starší děti, karneval
a rozloučení s předškoláky.

okrasnou sezónní zahrádku, soustředit se
na zařazování polytechnické výchovy formou projektu, pokračovat v logopedické
prevenci s dětmi s lehčími vadami řeči ve
spolupráci s rodiči, využívat prožitkového učení, vytvářet podmínky pro zdravé
stravování, zkvalitňovat dopravní výchovu
dětí, doplňovat nový nábytek do tříd, estetizovat prostředí MŠ, realizovat nabídku
kulturních představení, besídky jako ukázky přímé výchovné práce, výlet – rozlišit

pro menší a větší děti, rozloučení s předškoláky a karneval, pořídit Smart tabule do
Sluníček, obložení v multifunkčí místnosti,
protiskluzovou dlažbu v přípravnách jídla,
obohacovat kulturní, společenský život
dětí, spolupracovat s partnery: Město Podivín, ZŠ Podivín, Plavecká škola Hustopeče u Brna, hokejová škola HC Lvi Břeclav,
Klub přátel ptactva Podivín, dětský pediatr
MUDr. Zbyněk Mucha, místní instituce,
podnikatelé a firmy.

V tomto roce plánujeme:
Zajistit všem dětem rovný přístup ke
vzdělání s individuálním přístupem ke specifickým vzdělávacím potřebám, zajistit
materiální a ekonomické předpoklady pro
kvalitní činnost školy, zrealizovat depistáž
logopedie – říjen 2018, besedu s učitelkami ZŠ Podivín – školní zralost v listopadu 2018, depistáž školní zralosti – leden,
únor 2019, spolupracovat s rodiči dětí,
zřizovatelem, základní školou a školskými
poradenskými zařízeními, vytvořit s dětmi
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Poděkování
U příležitosti komunálních voleb 2018 bych chtěla osobně
i jménem svých kolegyň upřímně poděkovat zastupitelstvu
města, radě města a jmenovitě starostovi města panu Stanislavovi Machovskému.
Díky vám všem je naše mateřská školka vybavena tak jako
málokterá v rámci republiky. Snažíme se finanční prostředky
města využívat co nejefektivněji a k rozvoji a spokojenosti dětí.

Věříme, že příští starosta a zastupitelstvo bude mateřské
škole a nejmladším občanům města věnovat tolik pozornosti
jako končící zastupitelstvo.
Přejeme hodně zdraví, spokojenosti v osobním i společenském životě.
Děkujeme.
Bc. Lenka Studená, MBA jménem zaměstnanců MŠ Podivín

ZUŠ
Nový školní rok na ZUŠ Podivín
Prázdniny utekly jako nic a my jsme
spolu s Vámi 3. září přivítali nový školní
rok 2018/2019. Na co se můžete těšit?
Na nového pana učitele, výukové hodiny plné radosti z hudby a příznivci naší
školy na hudební vystoupení, která připravujeme ve spolupráci s našimi posluchači.
Kolektiv učitelů doplnil pan uč. Jan
Král (místo p.uč. V. Němečka; absolvent
Konzervatoře Brno ve hře na trubku),
který Vás bude provázet hodinami nauky, dále pak hrou na zobcovou flétnu, trubku a lesní roh. Ostatní členové
kantorského sboru ZUŠ zůstávají beze
změny, a to ve složení: Richard Lekavý
(zobcová flétna, flétna, klarinet, saxofon,
klavír a nově pak akordeon), Ondrišíková
Anna (klavír, keyboard), Salajková KatePlánovaná hudební vystoupení:
11.12.2018 Mikulášská besídka
12.12.2018 Mikulášská besídka
18.12.2018 Adventní koncert

řina (housle) a Konečný Martin (zobcová
flétna, trubka, tenor, keyboard). I nadále při ZUŠ působí Literárně-dramatický
obor pod vedením paní Dariny Herákové. Aktuálně ZUŠ pobočku v Podivíně
navštěvuje 72 posluchačů.
I v tomto školním roce bude pod vedením p.uč. R. Lekavého výukový kurz
pro dětský sborový zpěv KADÚBEK, podporovaný městem Podivín. Kurz zahájíme 26. září v sále ZUŠ v Podivíně (Spolkový dům) v 17:45 hod., následně pak
bude probíhat každou středu ve stejný
čas. Noví zájemci se můžou informovat
u p.uč. R. Lekavého osobně či na tel.: 607
115 314. Dalším souborem je flétnový
pod vedením p. uč. J. Krále a žesťový pod
vedením p. uč. M. Konečného.

MODRÉ ÚTERÝ
Skvělý den je úterý,
zabarví se modře,
to se spolu sejdeme
a je nám pak dobře.
Vínečko a muzika – big beat, folk, či jazz,
pozvedla nám náladu minule i dnes.
Ve Spolkovém domě zas
po volbách ve stejný čas!!!
Velké přání TROJICI,
tentokrát ne svaté (EVA, PAVLA,
RICHARD),
také MĚSTU PODIVÍN,
ať to opět dáte!!!
Děkujeme vám!
Broňka, Jana, Petra

nejmenší muzikanti
17 hod
sál ZUŠ (Spolkový dům)
zralí umělci
17 hod
sál ZUŠ (Spolkový dům)
mladí umělci
18 hod
kostel sv. Petra a Pavla
v Podivíně v rámci projektu Modré úterý
Konečná Martina, Lekavý Richard

Základní škola
První den ve školním roce 2018/2019
Vstupní dveře do naší školy se po prázdninách poprvé otevřely v pondělí 03. září v 8:00, aby žáci usedli do lavic a slavnostně zahájili nový školní rok 2018/2019.
V doprovodu svých nejbližších přišli poprvé „prvňáčci“,
které jsme spolu se starostou města S. Machovským a s třídní
učitelkou Mgr. J. Kolaříkovou přivítali v jejich nové třídě.
Žáci naší školy se můžou mimo jiné těšit na různé soutěže,
kulturní a sportovní akce pořádané školou – divadelní představení, exkurze, výlety, plavání, bruslení, LVK, školní akademii atd.
Všem žákům přeji úspěšné vykročení do nového školního
roku, hodně studijních úspěchů a dobrý pocit ze školních lavic.
V letošním školním roce zahajujeme celkem s 236 žáky.
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Ředitel školy:
Zástupce ŘŠ:
Výchovný poradce:
Metodik prevence:

Mgr. Miroslav Cagášek
Mgr. Alena Veselá
Mgr. Dagmar Mačicová
Mgr. Markéta Svobodová

Třída Jméno třídního učitele
I. třída
Mgr. Jitka Kolaříková
II. třída
Mgr. Anna Racková
III. třída
Mgr. Kristýna Řezáčová
IV. A
Mgr. Martina Poláchová
IV. B
Mgr. Zlatka Floriánová
V. třída
Mgr. Zuzana Pálková

Počet žáků
30
18
27
18
17
31

Podivínský zpravodaj
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VI. třída
VII. třída
VIII. třída
IX. třída

číslo 3

Mgr. Tomáš Studený
Mgr. Jiří Medek
Mgr. Pavla Schallenbergerová
Mgr. Jitka Harnušková

Pedagogové bez třídnictví:
Školní družina:
Asistentka pedagoga

29
22
19
24

Mgr. Jana Leblochová
Mgr. Irena Šemorová
pí Jiřina Valíčková
pí Šárka Helešicová
Bc. Hana Vízdalová
pí Radmila Roušarová
pí Jitka Švábová
pí Věra Holubová
Mgr. Oldřiška Smatanová
pí L. Machačová

Provozní zaměstnanci:

XLVIII. ročník

pí Libuše Paulíková
pí Miroslava Konfráterová
pí Marie Průšová
pí Jana Syslová
p. Karel Gála

Školní družina je plně naplněna a pracuje ve dvou odděleních po 28 žácích.
Denní rozvrhy a fotografie jednotlivých tříd jsou k dispozici
na internetových stránkách školy www.zspodivin.cz
Všem zaměstnancům přeji při plnění náročného výchovně
vzdělávacího procesu a vytváření podnětného zázemí hodně
sil a pracovní pohody.
Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel školy

Zahájení školního roku
Zahájení školního roku nastalo pro prvňáčky a jejich rodiče 3. září 2018 v 8:00 hod. v budově ZŠ. Děti i jejich rodiče přivítal
ve třídě pan ředitel spolu s panem starostou. Po uvítání si děti prohlédly dárečky a pamětní list, který obdržely. Bylo vidět,
že všechny děti se těšily na nové kamarády a zážitky. Některé se už druhý den chtěly učit a samozřejmě dostat svoje první
razítko či známku. Všem prvňáčkům proto přeji úspěšné vkročení do nového školního roku, samé jedničky a spoustu nových
kamarádů.
Mgr. Jitka Kolaříková
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Adopce na dálku
Základní škola Podivín opět vyhlašuje sbírku na podporu vzdělávání chlapců
Anthonyho a Maliga z Indie. I přes veliké
záplavy, které si vyžádaly v jejich oblasti 700 000 lidí bez domova, se podařilo
odeslat vysvědčení a dopisy obou hochů.
Anthony Melvin se má moc dobře,
zbývá mu poslední rok na jejich základním stupni vzdělávání. Opravné zkoušky

z matematiky obhájil v dubnu, nicméně díky přípravám na ty dubnové bude
skládat ještě jedny na podzim. Jeho
snem je vyučit se stavitelem domů a pomáhat tak svojí zemi. Moc děkuje za naši
podporu.
Malige Vishal prospěl se všemi známkami výborně, u některých má dokonce
A+, chtěl by být policistou a pomáhat
lidem. Hodnocení od jeho učitelky je

YMCA PODIVÍN
Nabídka kroužků pro školní rok 2018/2019
Místo konání: Spolkový dům
YMCA Podivín, z. s.

samá chvála – je pilný, pečlivý a vděčný,
je si vědom toho, že bez podpory lidí
z Podivína by se nikdy nemohl vzdělávat.
Příspěvky budeme ve škole vybírat
v měsících říjnu a listopadu. Informace
budou jak vždy na nástěnce ve vestibulu
školy.
Každému, kdo se zapojí do sbírky,
děkujeme.
Mgr. Zuzana Pálková

logo prosím dodat
jako jpg

Keramika:
Pro ty, kdo mají rádi ruce v hlíně a všemožné modelování.
Rodiče + děti: každou středu od 17 do 18 hodin. Cena: 450/celý rok.
Vedoucí: MgA. V. Pálka; kontakt: v.palka@seznam.cz; tel. 737 027 156
Děti mladší: pátek odpoledne. Cena 450/celý rok
Děti starší: pátek odpoledne. Cena 450/celý rok
Výtvarka:
Pro všechny děti, které rády kreslí, malují, tvoří.
Mladší děti: každé úterý od 16 do 17:30 hodin. Cena 400/pololetí.
Starší děti: každé úterý od 17:30 do 19:00 hodin. Cena 400/pololetí.
Vedoucí: J. Francová; kontakt: jmanina@seznam.cz, tel: 775 762 064
Divadýlko:
Výtvarně-loutkově-dramatický kroužek pro ty, kdo si rádi hrají.
Pro děti 6-10 let. Každý čtvrtek od 13 do 14 hodin. Cena 350/pololetí.
Vedoucí: Mgr. M. Macinková; kontakt: maja.raksa@gmail.com, tel:739 886 676
Všechny kroužky začínají první týden v říjnu. Vyplněné přihlášky, doneste do kroužku na první setkání. Přihlášky (viz zadní
strana) je možné libovolně kopírovat.
Pro další informace můžete kontaktovat
také basna.katka@gmail.com.
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Pozvánka do klubu Veselý krokodýl
Chtěl bych touto cestou opět pozvat všechny děti, které ještě nechodí do školky a jejich rodiče do Veselého krokodýla. Na děti
čekají noví kamarádi a zážitky, naučí se básničky, písničky, tanečky a pohybovat se v dětském kolektivu. Také mohou se svými rodiči „výtvarničit“. V Krokodýlku máme nově branečku, která odděluje místnost s kobercem od kuchyňky, takže můžeme tvořit bez
přecházení do jiných prostor. Krokodýlek se bude otevírat každé pondělí a čtvrtek od devíti hodin ve Spolkovém domě Podivín.
Budeme se na Vás těšit. Vojta a Terinka Pálkovi

YMCA SKAUT
Tábor Putování časem
Tak jako každý rok, i letos jsme se vydali na patnáct dní do
lůna přírody, abychom si na vlastní kůži vyzkoušeli své skautské
dovednosti, prožili neopakovatelná dobrodružství v kruhu přátel, radovali se z ulovených bobříků, překonali bezpočet svých
osobních hranic a limitů a znovu se nechali unést romantikou
svítání i večerů u ohně…
I letos nás po celou dobu provázela celotáborová hra, ve
které jsme se tentokrát vydali na pouť časem. Ocitli jsme se
v roce 2118, kdy nás navštívil tajemný doktor T., který nás poprosil o pomoc. Planeta byla v tragickém stavu – lidé nemysleli
na ekologii, příroda byla úplně zničená a nadnárodní korporace ovládali celý svět. Doktor T. schoval v různých časových obdobích části kódu, které bylo nutno zadat do počítače a spustit
tak geniálně propracovaný program, který by lidstvo přenesl
do času, ve kterém by se dala zvrátit katastrofa.
Jednu část kódu jsme hledali v roce 1950 a seznámili se tak
s pohnutým osudem statečné Milady Horákové, která byla nespravedlivě odsouzena k trestu smrti. Společně s družinou Robina Hooda jsme se na sklonku 12. století skrývali v lesích před
Guyem z Gisbornu a proradným šerifem. V dubnu 1912 jsme
se plavili na Titanicu a v roce 0 zažili první Vánoce. Dokonce
jsme se 12. srpna 1881 stali svědky požáru Národního divadla.
A nejen to, zažili jsme katastrofu v Černobylu, v Athénách se
zúčastnili přednášek samotného Sokrata, zacvičili jsme si na
první olympiádě, připomněli si noblesu první republiky i hrůzy
obou světových válek, …
Všechny části kódu jsme úspěšně našli. A zajímá Vás, kam
nás rafinovaný stroj času přenesl? Ocitli jsme se zpět v roce
2018. Protože ten nejlepší čas na záchranu světa je právě teď!
Aneb jak praví jedno velké moudro:
,,Svoji budoucnost vytváříme tím, co děláme dnes, ne zítra!“
Za 12. oddíl Táborový oheň Podivín
Neši
Podivínský zpravodaj
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Všesokolský slet 2018
Letošní rok je pro všechny, kteří se zajímají o dění v Sokole,
významný, protože se opět po šesti letech uskutečnil všesokolský slet. Ve více než 150-ti leté historii Sokola to byl letos již slet
XVI. I podivínští Sokolové se sletu aktivně zúčastnili. A to jak se
cvičením v hromadných skladbách, tak i v kulturní části sletu
s divadelním představením.
Slet ale nebyl jen jeden červencový týden akcí a vystoupení v Praze, ale byla to řada událostí během celého uplynulého
roku. Pro cvičitele, kteří vedli nácvik skladeb, sletové přípravy
začaly již na jaře roku 2017, kdy probíhala první školení, na
kterých se začali učit skladby. V září 2017 putovala celým Českem i částí Slovenska sletová štafeta, při které si běžci předávali
štafetové kolíky, na které zástupci sokolských jednot připínali
svoje stuhy. I podivínská jednota přivezla svoji stuhu na štafetu
do Hodonína.
Během celého školního roku se cvičenci učili své skladby.
V Podivíně se zapojily mladší žákyně do skladby V peřině a dospělí členové Sokola cvičili ve skladbách Spolu a Princezna Republika.
V květnu a červnu už byla sletová cvičení sladěná a mohla
přijít první vystoupení. Podivínská děvčata vystoupila na oblastních sletech ve Veselí nad Moravou a v Brně, dospělí se zapojili i na sletech v dalších moravských městech.
Po těchto generálkách se už všichni těšili do Prahy. Sletový
týden v Praze byl zahájen slavnostním průvodem Prahou v čele
s praporečníky v sokolských krojích, po nichž následovali cvičenci všech skladeb ve sletových úborech.
Hlavní program sletu spočíval ve dvou hromadných sletových vystoupeních v Eden Aréně, ze kterých vysílala přenosy
i Česká televize. Naše děvčata měla i tu čest se zúčastnit zahájení prvního sletového programu, kdy připnula sletové stuhy
na prapory jednot. Po tomto zahájení nejprve nejstarší Sokolové úžasně předvedli skladbu Princezna republika a poté naše
děvčata spolu se svými vrstevnicemi výborně odcvičily i svoji
skladbu V peřině. Pak následovala skladba za skladbou s řadami cvičenců. Letos ve všech skladbách cvičilo na 15 000 Sokolů
a jejich hostů.
Ovšem tato hromadná vystoupení nebylo to jediné, co bylo
v Praze k vidění. Během celého sletového týdne mohli diváci
zhlédnout na čtyřech místech v centru Prahy různá pódiová vystoupení s tanečními, gymnastickými i folklorními čísly. V Ná-
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rodním divadle se konala kulturní vystoupení, mezi kterými
zazářili i podivínští divadelníci souboru Podiva. Pro nejmenší
diváky byla připravena loutková divadélka. A mnoho diváků se
také sešlo v O2 Aréně na úžasném představení Sokol Gala, kde
ukázali svůj um sokolští vrcholoví sportovci z mnoha odvětví
od gymnastiky přes míčové hry a bojová umění až po tanec.
A jak prožily svůj sletový týden podivínské žákyně? Kromě
náročných nácviků své skladby v Eden Aréně prošly Prahou ve
sletovém průvodu, poznaly Pražský hrad s katedrálou svatého
Víta i Zlatou uličkou. Vyvezly se lanovkou na Petřín, kde se podívaly do zrcadlového bludiště i na Petřínskou rozhlednu. Po
Karlově mostě se prošly pěšky i pod ním projely v parníku a navštívily muzeum Karlova mostu. Také se pobavily loutkovým
přestavením i půldenní procházkou trojskou ZOO.
Slet byl pro všechny úžasným poznáváním, navazováním
nových přátelství, zažíváním sounáležitosti i překonáváním
překážek. Myslím si, že slet byl tou správnou ukázkou sokolské
hodnoty, kterou je všestrannost tělesného, duševního a sociálního rozvoje osobnosti člověka.
Na závěr bych chtěla poděkovat městu Podivín za podporu
činnosti místního Sokola včetně účasti na sletu a také manželům Hájkovým za celoroční pomoc při nácviku i během sletového týdne v Praze.
Martina Robošová
T.J. Sokol Podivín
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NE(POŘÁDEK) KOLEM ŠUTRÁKU
Tento článek je věnován vám všem,
kteří chodí k našemu Šutráku. Je celkem úplně jedno, jestli na procházky se
svými čtyřnohými mazlíčky nebo randit
s dvounohými (taky mazlíčky…). I vám,
kteří jezdí k vodě za účelem uspokojení své lovecké vášně. Prostě vám všem,
kterým není lhostejná tato naše podivínská oáza klidu. Jak jste si jistě všimli, tak
kolem Šutráku byly rozmístěny betonové skruže. Zde mohl návštěvník našeho
krásného rybářského revíru odložit odpad, který během své návštěvy vyprodukoval. Jejich instalace proběhla v dobách dávno minulých. V dobách, kdy
ještě nebyly PET láhve, byly plechovky
od piva a jiných nápojů věhlasných značek velkou sběratelskou raritou a ten,
kdo vlastnil igelitku, byl naprostý king...
Tak jak jde doba a pokrok nezadržitelně
kupředu, tak musíme jít i my. Proto jsme
před časem na výborové schůzi našeho
rybářského spolku rozhodli, že kruhy
odstraníme, respektive zasypeme. Vždyť
každý slušný člověk přece ví, že žádné
papíry, obaly od čehokoli a jiné odpadky do přírody nepatří! Také již nevozíme
odpadky do každé hlubší škarpy nebo
vytěžené jámy Hruštičkama počínaje,
Panšulů a Rozumberákem konče, tak jak
si jistě velká většina z vás ještě pamatuje. Vy mladší (pozná se to zejména po-

dle toho, že jste hodně aktivní na facebooku…) si to nechte povykládat od
svých rodičů, popřípadě prarodičů, jak
fungovalo odpadové hospodářství v našem městě… Místo toho vzorně třídíme
plasty, papír, sklo, bio a bůhvíco ještě…
Byla to fuška nás to všechno takto naučit
třídit. Pan starosta o tom psal mnohokrát
ve zpravodaji a někdy ještě stále píše
a psát asi bude, abychom nezapomněli,
jak se to správně dělá… Jsem za to rád.
Věřím tomu, že přijde jednou doba, kdy
budeme opravdu uvědomělí a to, co si
s sebou k vodě, do lesa, prostě kamkoli do přírody přineseme, to si i odneseme. Proto, a možná snad i z výchovných
důvodů, jsou kruhy zasypané. Jinak by
nás to stále lákalo tam ten odpad vyhodit a ne si ho strčit do kapsy, popřípadě
zpátky do baťohu, pokud jsem rybář,
a odnést si ho domů.
Teď o trošku vážněji. Pravda je taková, že se to posledních pár let stalo již
celkem neúnosné. Byly to stovky a stovky kilogramů odpadu různého původu
za rok. Píšu záměrně různého původu,
protože část odpadu vážně nemohla pocházet od rybářů nebo pejskařů. Musel
ho tam prostě někdo záměrně přivést
z domu (asi proto, že chtěl ušetřit desetikorunu na sběrném dvoře…) Jsou ještě
stále i tací, kteří jedou v zajeté koleji a na

podzim vytrhanou papriku, rajčatovisko, ořezy stromů atd. v klidu vyvezou
někde do příkopy nebo do boroviček
u Šutráku. Normálnímu člověku to prostě hlava nebere. V době, kdy má doma
každý biopopelnici, a pokud nemá, tak si
ji zdarma může od Města pořídit, popřípadě to může zavést ve stanovený den
na skládku u Rozumberáku, kde to může
zdarma složit. Myslím, že Město pro to,
aby naše okolí vypadalo čistě, dělá poměrně dost, byť bych našel drobné výtky. Každopádně jsme se jako rybáři,
dovedli se zástupci Města vždy domluvit
a naše spolupráce je velmi dobrá. Jde
nám všem o společnou věc a to, aby
to nejen kolem našich revírů vypadalo
hezky a čistě. O to víc si vážím lidí, kteří
jsou ochotni sami od sebe jít a pomoci
s úklidem toho, co do přírody prostě nepatří. My budeme nadále v rámci svých
možností zabezpečovat pořádek nejen
kolem našich revírů. To vám všem můžu
za náš rybářský spolek slíbit. Taky můžu
ještě slíbit, že uspořádáme velkou akci
na úklid v okolí Podivína, ve které oslovíme i ty z vás, kterým to podle informací
a reakcí na facebooku není taky jedno.
Osobně vás pozvu a věřím, že mi nedáte
košem…
za rybářský spolek Petr Švec, předseda

Z činnosti Mysliveckého spolku Podivín
Letošní srážkový deficit nepřinesl problémy jenom zemědělcům, ale i chovatelům dobytka a následně volně žijící zvěři.
Základní podmínka pro zvěř a ptactvo,
je dostatek přístupné vody. Vzhledem ke
kritické situaci v revíru vyrobil pan Judex
a Hrubý ve fě. Signex pojízdnou nádrž na
zavážení uměle vyrobených pítek v Hrubém poli a pravidelně zaváželi pro zvěř
vodu. V místech, kde je dostatečná hladina spodní vody, byla vybudována malá
jezírka a tůně. Někde jsou skryta v hustém porostu a občané na procházkách
mimo vyhrazené polní cesty musí být
obezřetní, aby nedošlo k pádu do těchto
tůní a mokřadů.
Takzvaný školní rok jsme ukončili Pytláckou nocí, která se i přes zhoršené počasí velmi vydařila. Na tuto akci nám věnoval
sponzor všem trička a pro svoji skromnost
si nepřeje být jmenován - děkujeme. Přes
prázdniny se nezahálelo, mimo problému
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se suchem jsme se dostatečně zásobili
obilím, zasetým na vlastních či pronajatých pozemcích, a rovněž senem z první
seče. Je slušnost a povinnost poděkovat

některým soukromě hospodařícím zemědělcům za pomoc při těchto pracích.
za myslivecký spolek JUDr, Jiří Hollý

Podivínský zpravodaj

září 2018

číslo 3

XLVIII. ročník

Redakční rada
Předvánoční číslo Podivínského zpravodaje vyjde 20. prosince 2018, termín uzávěrky je 30. listopadu 2018. Fotografie zasílejte samostatně v příloze. Tiskárna má
při grafické úpravě zpravodaje problém s fotografií, která je součástí textu, pracovat. Chcete-li u příspěvku zveřejnit logo organizace, posílejte je také samostatně
v příloze ve formátu PDF.
Zasíláte-li více fotografií k příspěvku, s ohledem na jejich kvalitu i s ohledem na
omezený počet stran zpravodaje nemusí být všechny tyto fotografie zveřejněny.
Prosíme o dodržení termínu uzávěrky. Na příspěvky, které přijdou po tomto termínu, nemusí být brán zřetel.
Děkujeme všem, kteří si najdou čas a pravidelně zasílají své příspěvky do zpravodaje. Díky nim mohou být ostatní informovaní o dění v Podivíně.
Za redakční radu s přáním hezkých dní
Mgr. Pavla Schallenbergerová

Podivínský zpravodaj
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Restaurace Sport v Podivíně
pořádá

Tradiční zvěřinové
speciality
Ve dnech 23. – 25. listopadu 2018
Tel 724 058 533
Těšíme se na Vás
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