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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XI. a č. XII.
ze dne 26. 6. 2008 a 16. 9. 2008
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo
následující body :
1. Vzalo na vědomí informaci zástupce společnosti OHL ŽS
o průběhu rekonstrukce kanalizace a ČOV v Podivíně.
2. Vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů
zastupitelstva města č. XI ze dne 26.06. 2008.
3. Rozhodlo neukončovat veřejnou nabídku, pozemek nenabízet
k prodeji za nižší prodejní cenu než 100 Kč/m 2. V případě,
že o pozemek nebude za těchto podmínek zájem ukončit veřejnou
nabídku na následujícím zasedání zastupitelstva města a
požadovat po společnosti Autodoprava Pálava vyklizení pozemku
a jeho uvedení do původního stavu. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města jednáním se společností Autodoprava Pálava.

10. Rozhodlo ukončit veřejnou nabídku na prodej objektu na ulici
Sadová v Podivíně včetně části pozemku p.č. 289/2 vedeného
jako zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Podivín o celkové výměře
1808 m2 a rozhodlo prodat výše uvedené nemovitosti žadateli
Dalimilu Kopřivovi, bytem …… Podivín, r.č. ….. za těchto
podmínek: kupní cena je stanovena na částku Kč 1.050.000,
výsledná kupní cena bude navýšena o částku rovnající se výši
daně z převodu nemovitosti. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovitosti do jejich vlastnictví. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením kupní smlouvy.
11. Schválilo bezúplatný převod pozemku p.č. 1380/1 v k.ú. Podivín
z majetku České republiky zastupované Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových do majetku města Podivína.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města dalším jednáním
o převodu výše uvedeného majetku a podpisem smlouvy o převodu
pozemku do majetku města Podivína.

4. Schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2008 bez výhrad.
5. Schválilo ukončení veřejné nabídky na prodej části pozemku
p.č. KN 982 v k.ú. Podivín vedeného jako ostatní plocha
v k.ú. Podivín o výměře stanovené geometrickým plánem a
rozhodlo prodat výše uvedenou část pozemku žadateli Romanu
Glížovi, bytem ….. Podivín, RČ …..za těchto podmínek : kupní
cena je stanovena na částku Kč 550,−/m2, výsledná kupní cena
bude navýšena o částku rovnající se výši daně z převodu
nemovitosti. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti do jeho vlastnictví. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením kupní smlouvy.
6. Schválilo ukončení veřejné nabídky na prodej pozemků 55/1
vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 431 m2, p.č.
55/2 vedeného jako ostatní plocha o výměře 14 m 2 a p.č. 56
vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 69 m2 vše
v k.ú. Podivín a rozhodlo prodat výše uvedené pozemky
žadatelům, manželům Alojzi a Michaele Jankóovým, bytem ……
Podivín za těchto podmínek : kupní cena je stanovena na částku
Kč 170,−/m2, výsledná kupní cena bude navýšena o částku rovnající
se výši daně z převodu nemovitosti. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti do jejich vlastnictví.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením kupní
smlouvy.
7. Rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. 1020
v k.ú. Podivín za těchto podmínek: minimální kupní cena
Kč 170,− /m 2, výsledná kupní cena bude navýšena o částku,
rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho
vlastnictví. Nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách se
zřetelným označením žádosti o koupi pozemku p.č. 1020.
8. Rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č.
KN 734/1 o celkové výměře 54 m2 vedeného jako zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města stanovilo
minimální prodejní cenu Kč 500,−/m2 pozemku. Výsledná kupní
cena bude navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu
nemovitostí. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převo−
dem nemovitosti do jeho vlastnictví. Nabídky budou přijímány
v uzavřených obálkách se zřetelným označením žádosti o koupi
pozemku p.č. 734/1.
9. Rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. 1378,
vedeného jako zahrada o celkové výměře 76 m2 v k.ú. Podivín.
Kriteria, podmínky a priority prodeje jsou tyto : minimální kupní
cena je stanovena na částku Kč 500,−/m2. Výsledná kupní cena
bude navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu
nemovitostí. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti do jeho vlastnictví. Nabídky budou přijímány
v uzavřených obálkách se zřetelným označením žádosti o koupi
pozemku p.č. 1378.
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12. Schválilo bezúplatný převod pozemku p.č. 58/3 v k.ú. Podivín
vedeného jako ostatní plocha, vyčleněného geometrickým plánem
č. 1337−4/2007, vyhotoveným společností První zeměměřič−
ská a.s. dne 31. 01. 2007 z pozemku p.č. 58 vedeného jako
ostatní plocha v k.ú. Podivín do majetku města Podivína.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města dalším jednáním
o převodu výše uvedeného majetku a podpisem smlouvy o převodu
pozemku do majetku města Podivína.
13. Rozhodlo prominout panu Jaroslavu Hrdličkovi, bytem ….. Podivín
pohledávku 110 zlatých pro město Podivín uvedenou na listu
vlastnictví č. 721 a souhlasí s výmazem výše uvedené dlužné
částky z listu vlastnictví č. 721.
14. Rozhodlo zrušit vnitřní směrnici „Výzbroj a výstroj pro strážníky
městské policie“. Platnost a účinnost směrnice končí dnem
17. 09. 2008.
15. Rozhodlo zrušit vnitřní směrnici „Zásad pro poskytování odměn“.
Platnost a účinnost směrnice končí dnem 17.09. 2008.
16. Rozhodlo vyřadit z majetku města 2 ks plynových kotlů zn. ETI
25, výrobce Maďarsko, umístěných v kotelně Mateřské školy
Podivín a tyto nabídnout k prodeji za částku Kč 3.000,−/ks.
17. Schválilo doplnění jednacího řádu Zastupitelstva města
Podivína o bod č. 6a, čl. 1 a čl. 2, které reagují na uvedení zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů do praxe.
18. Vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů
zastupitelstva města č. X ze dne 29.05. 2008.
19. Rozhodlo ukončit veřejnou nabídku na prodej pozemku
p.č. 1076/8 o celkové výměře 6 m2, vyčleněného geometrickým
plánem č. 1394−11/2008 vyhotoveným společností První
zeměměřičská a.s. dne 3. 3. 2008 z pozemku p.č. 1076/1,
vedeného jako ostatní plocha, v k.ú. Podivín a rozhodlo prodat
výše uvedený pozemek žadatelce Heleně Hladké, bytem ……
Podivín za těchto podmínek : kupní cena je stanovena na částku
Kč 1000,−/m2, výsledná kupní cena bude navýšena o částku,
rovnající se výši daně z převodu nemovitosti. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho
vlastnictví. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením kupní smlouvy.
20. Rozhodlo ukončit veřejnou nabídku na prodej části pozemku
p.č. 848/2 a části pozemku p.č. 849/1 v k.ú. Podivín vyčleněných
geometrickým plánem a rozhodlo prodat výše uvedené části
pozemků žadatelům manželům Radimovi a Radce Mildnerovým,
bytem ….. Podivín za těchto podmínek: kupní cena je stanovena
(Pokračování na str. 3)
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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XI. a č. XII.
ze dne 26. 6. 2008 a 16. 9. 2008
(Dokončení ze str. 2)
na částku Kč 500,−/m 2, výsledná kupní cena bude navýšena
o částku, rovnající se výši daně z převodu nemovitosti. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho
vlastnictví. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením kupní smlouvy.
21. Rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej části pozemku
p.č. 982 v k.ú. Podivín, vedeného jako ostatní plocha o výměře
stanovené geometrickým plánem. Podmínky prodeje jsou
tyto: minimální kupní cena je stanovena na částku
Kč 500,−/m 2, výsledná kupní cena bude navýšena o částku,
rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho
vlastnictví.
22. Vzalo na vědomí plnění rozpočtu města k 31.5.2008
23. Schválilo Rozpočtové opatření č. 2 bez výhrad.
24. Rozhodlo zrušit organizační složku Penzion s byty pro důchodce,
Sadová č.p. 933, 691 45 Podivín a její zřizovací listinu.

INTEGROVANÝ
DOPRAVNÍ SYSTÉM /IDS/
Město Podivín uplatnilo požadavky na autobusové a
vlakové spojení „z“ a „do“ našeho města v rámci nově
zaváděného IDS. V teoretické rovině byly všechny naše
požadavky akceptovány. Jak v oblasti autobusového,
tak i vlakového spojení došlo ke zkvalitnění spojů.
V současné době probíhá poslední kontrola akceptace
našich požadavků a v případě nesouladu lze ještě v termínu
do 15. října odstranit nedostatky.
Novelizované jízdní řády budou zveřejněny v příštím PZ,
na internetových stránkách města a na všech úředních tabulích.
V současné době si je můžete prohlédnou na internetových
stránkách fy KORDIS http://www.kordis−jmk.cz.
Stanislav Machovský, starosta

Opravy z minulého čísla PZ
Vážení čtenáři,
do červnového čísla se nám nejspíš vloudil tiskařský
šotek, který zavinil chyby hned ve dvou článcích. Oběma
autorům se omlouváme a následně opravujeme:
1. V článku „Slovo zastupitele za KSČM“ (str.5) bylo chybně
uvedeno číslo získaných podpisů občanů města pod
podpisovými archy – uvedeno 3231 podpisů – správně má
být 231 podpisů.
2. V článku „Jaro 1945…“ (str.17) se do třetího odstavce,
poslední věty nesprávně vloudilo slovíčko tisíc.
Správně má být, že za osvobození Československa
padlo …….a 180 – 220 Američanů.
rm

25. Vzalo na vědomí informaci starosty města o přidělení dotace
z fondů EU a Státního fondu životního prostředí na odstranění
energetických úniků budovy Mateřské školy Podivín.
26. Vzalo na vědomí informaci starosty města o výběrových řízeních
na doda−vatele akce zateplení a rekonstrukce budovy Mateřské
školy Podivín.
27. Rozhodlo ukončit stávající veřejnou nabídku na prodej plynovodu
na pozemku p.č. 888 v k.ú. Podivín, ul. Dolní Valy II za částku
Kč 267.750,− a zároveň vyhlásilo novou veřejnou nabídku na prodej
plynárenského zařízení za těchto podmínek: Město Podivín
vyhlašuje veřejnou nabídku na prodej plynáren−ského zařízení,
plynovodu na pozemku p.č. 888 v k.ú. Podivín, ul. Dolní
Valy II.
28. Rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej pozemků p.č. 55/1,
p.č. 55/2 a p.č. 56 v k.ú. Podivín za těchto podmínek: kupní cena
Kč 170,− /m2, výsledná kupní cena bude navýšena o částku,
rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho
vlastnictví.

Vážení spoluobčané,
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
/dále jen HZS JMK/ ve spolupráci s Policií ČR, Diecézní
charitou Brno a obcemi ČR spustil dlouhodobý informační
projekt s názvem „Vaše cesty k bezpečí“.
Město Podivín bude formou e−mailových zpráv a zveřej−
něním na úředních deskách informovat občany města o možné
formě ochrany před mimořádnými událostmi.
Znění celého textu dopisu HZS JMK bude zveřejněno
v následujícím Podivínském zpravodaji.
Stanislav Machovský, starosta

Dopravní omezení a změny
značení ve městě
Z důvodu výstavby nové kanalizace na ulici Palackého a
Komenského v Podivíně bude:
1/ v termínu 17. 10. 2008 - 26. 10. 2008 uzavřena křižovatka
ulic Bratislavská a Komenského /u Svaté Anny/.
Autobusová zastávka na ulici Palackého /u Besedního domu/
bude na tuto dobu přemístěna na ulici Revoluční /viz plánek
na úředních deskách/.
2/ v termínu 27. 10. 2008 - 15. 12. 2008 bude uzavřena ulice
Komenského /od Svaté Anny po prodejnu COOP Universal/.
Stavební firma OHL ŽS,a.s. se omlouvá všem, kterých se
stavební činnost a s tím spojené dopravní úpravy dotknou.
Ing. Petr Šíma OHL ŽS
mobil: 724 167 091
e-mail: psima@ohlzs.cz

Stanislav Machovský
starosta
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O hlavních investičních akcích 2008
Oprava hřbitovní zdi
Většina lidí si všimla, že zeď hřbitova je
nově opravena. Celá akce, včetně levé strany
při vstupu na hřbitov, stála téměř l milion korun.
Hlavním problémem obou zdí byla absence
základů a prorůstání zdí břečťanem. Navíc byla
část severní stěny stavěna bez opěrných pilířů
a v nedostatečné síle.
V současnosti dochází k výstavbě dalších
hřbitovních chodníků. K této akci bylo přikročeno
z důvodů nepřidělení dotačních peněz na rekon−
strukci hřbitovní brány a přesunu finančních
prostředků na tuto akci.
Rekonstrukce kanalizace a ČOV
Tato bedlivě obyvateli sledovaná akce je
ze dvou třetin hotova. Zastupitelé na posledním
zasedání byli informováni dodavatelem stavby
OHL ŽS Brno o postupu prací a termínech
dokončení. Původní záměr informativního setká−
ní obyvatel dotčených ulic /v současné době
pouze ul. Palackého/ se po dohodě s dodavateli
neuskutečnil z toho důvodu, že obyvatelé jsou
jednotlivě seznamování se stavem prací a
v okamžiku, kdy se stavba přibližuje k jejich
nemovitosti, jsou kontaktováni stavbyvedoucím
Ing. Šímou a upozorněni na rizika, spojená s
výkopem a narušením vozovky. Do současné
doby se daří bez větších problémů zajistit
průjezd dopravní obsluze, tzn. autobusové
dopravě a zásobovacím vozům. Bohužel se
nepodařil záměr bezvýkopové technologie
přípojek k jednotlivým nemovitostem a toto
bude řešeno výkopem a následně uvedením
do původního stavu. U domů, které nejsou
připojeny na hlavní kanalizační řad, bude vyve−

dena přípojka po obrubník a bude zaslepena
tak, aby si vlastník nemovitosti mohl přípojku
po vyřízení povinných formalit nainstalovat.
V případě rekonstrukce ČOV jsou stavební
práce hotovy z 60 % a jsou zahájeny montáže
technologií.
Rekonstrukce odlehčovacích komor /viz
článek v PZ č.2/ je hotova až na OK č. 1 na
křižovatce ulic Bratislavská, B. Němcové a
Úlehlova.
Celá akce, jejíž hodnota se blíží částce
150 milionů korun, bude hrazena z 90% z dotač−
ních fondů. Práce probíhají podle schváleného
harmonogramu a termín dokončení v první
polovině roku 2009 je odvislý jenom od přízně,
či nepřízně počasí.
V současné době probíhají práce na projek−
tu rekonstrukce ulic U Dráhy, Sokolská a
Palackého. Ty první dvě jmenované vozovky
jsou /respektive budou po jejich převodu z ma−
jetku státu/ ve vlastnictví města a jejich oprava
bude zařazena jako hlavní investiční akce na
rok 2009. Ulice Palackého je ve vlastnictví
Jihomoravského kraje a ve spolupráci se
Správou a údržbou silnic probíhá intenzivní
jednání o provázání rekonstrukce všech tří ulic.
Toto je důvod proč byla vozovka ul. Sokolská
uvedena pouze do stavu, jaký vidíte v součas−
nosti. Stejně tak bude provedena i vozovka ul.
Palackého a rok 2009 je ten, kdy budou všechny
vozovky rekonstruovány zcela.
Rekonstrukce MŠ
Po dobu prázdninových měsíců proběhla
rekonstrukce vnitřních instalací na MŠ. Bylo
zcela vyměněno topení včetně naprosté

modernizace kotelny. Současně probíhala
výměna vodovodních instalací spolu se
sociálním vybavením. Třetím bodem rekon−
strukce byla obnova vnitřní kanalizační sítě.
Firma INTERSTAV Brno, která zvítězila
ve výběrovém řízení, zhotovila dílo za necelé
3,5 milionu korun. Z této částky bude hrazeno
2,5 milionu z dotace z Ministerstva financí.
Druhá část rekonstrukce sestávala z výmě−
ny všech oken a dveří na škole, ze zateplení
stropu a obvodových stěn. Celková hodnota
stavby byla rozpočtována na 7,2 milionu korun.
Z dotačních fondů EU a Státního fondu životního
prostřední bylo městu přiděleno 4,2 milionu.
Vzhledem k tomu, že se v rámci výběrového
řízení podařilo „vysoutěžit“ podstatně nižší
částku, budou náklady také nižší. Bohužel
stejným poměrem bude upravena i dotace.
V současné době proběhlo předání stavby
firmou INTERSTAV. Konečná informace o
celkových nákladech a příjmech z dotací bude
v následujícím PZ.
Podstatně složitější než stavba samotná
zdá se být a je administrace žádostí o dotaci a
doložení nesmírného množství dokladů a údajů
organizacím, které dotace přidělují.
Zateplení malého sálu Městské haly
V průběhu prázdnin proběhla akce na sní−
žení energetických úniků v Městské hale.
Uzavřela se tak třetí fáze odstranění jedno−
vrstvých skleněných výplní a jejich náhrada
izolačními panely a ditermickými skly. Současně
byla vyměněna okna na chodbě k šatnám a
byla provedena kompletní výmalba rekonstruo−
vaných částí haly.
Podrobný seznam plnění investičních akcí
bude zveřejněn v prosincovém PZ.
Stanislav Machovský, starosta

Městská knihovna Podivín
Nové knihy pro děti

Nové knihy pro dospělé

Pohádky s angličtinou
Kniha určena pro děti od 5 let: český text , ilustrace popsány
anglickými slovíčky
Leporela pro nejmenší –Vochomůrka, Křemílek, Rumcajs,
Cipísek
Stone Jeff – Legendy bojových umění /Tygr,Opice,Had Jeřáb/
Příběhy pěti mladých mnichů, kteří pátrají po tajemství své
minulosti a osudu. Děj se začíná v starobylém čínském klášteře,
odkud zmizí vzácné tajné svitky…
Děsivé dějiny
Komiksy. Řada naučných knih pro děti, které s humorem
přibližují doby dávno minulé. Mazaní Slované,Prohnaní
Přemyslovci, Brutální třicetiletá válka, Úžasní Řekové, Prohnilí
Římané, Keltští hrdlořezové, Irsko, Anglie
Obůrková,Eva – Výlety s dětmi
Nápady na letní i zimní využití volného času.Seřazeno podle
věku dětí i tematicky. Doplněno mapou a fotografiemi.

Pagnol, Marcel – Jak voní tymián
Kniha vzpomínek z kraje Provence. Autor zde strávil své
dětství v domku uprostřed divočiny. Popisuje svérázné
venkovské postavy, způsob obživy i překrásnou přírodu.
Váňová,Tereza – Past
Nový společenský román oblíbené autorky, ve kterém se
splétají příběhy a osudy současné generace, kdy odhalené
tajemství se jeví jako past..
Jílek,Jan − Milování s hudbou
Románová sága o 20. století na Moravě a v Čechách. Děj
začíná na na prahu 20. století a končí přelomem tisíciletí.
Wiebeus, Hans – Sekty a lovci duší
Lexikon náboženských sekt a ezoteriky. Obsahuje
přehled jednotlivých náboženství a sekt, ale také odpovídá
na otázky, proč sekty fascinují vždy určitý okruh osob a v čem
spočívá jejich nebezpečí, jak ovlivňují naši společnost.
Závěrečná kapitola dává radu, jak může být nalezena cesta
ven ze sekty.

Hana Ocelíková, knihovnice
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90. výročí založení
Československého samostatného státu
Je velmi složité v krátkém čase vystihnout všechna
úskalí, která musela být překonána v období let 1914
až 1918. V období, které bylo vyvrcholením úsilí
nejvyšších českých a slovenských politických činitelů,
ale současně i bezejmenných držitelů nejnižších
vojenských hodností, bojujících na válečných bojištích
I. světové války o nabytí samostatnosti českého, potažmo
československého státu. Konflikt, na jehož konci mělo
dojít a také došlo k rozpadu rakousko−uherské
monarchie, byl zahájen několika výstřely v Sarajevu a
odstartoval boj na frontě vojenské i politické.
Roku 1914 byla vyhlášena všeobecná mobilizace
v Rakousku−Uhersku. Zároveň byl tento rok vstupem
valné většiny evropských států do války s monarchií.
České spolky ve Francii – pařížský Sokol a Rovnost, a
následně první česká dobrovolnická vojenská jednotka
Nazdar − deklarovaly svoji ochotu zapojení se do boje proti
nenáviděné rakousko−uherské mocnosti. Ve stejném
období je již Tomášem G. Masarykem vypracován první
projekt československého státu, který spojuje české země
a “slovenské kraje uherské“. V Americe dochází
k založení Českého národního sdružení z řad americ−
kých Čechů na finanční podporu plánovaných aktivit.
Pomineme−li boje na všech válečných frontách
I. světové války, byla následující léta 1915 až 1917
obdobím formování samostatných československých
jednotek, které hlavně v posledních dvou letech války
měly lví podíl na zrození československého státu.
Naopak ze strany c.k. monarchie docházelo k poli−
tickým krokům, které vyostřovaly již tak vyhrocenou
situaci. U Dukelského průsmyku přešlo v dubnu 1916
do ruského zajetí 1800 mužů 28. pěšího pražského
pluku. Podobně 27. května stejného roku bylo zajato
přes 1500 mužů 36. pěšího mladoboleslavského
pluku. V polovině roku 1917 čítala tak armáda
dobrovolných zajatců−zárodku brigády československých
legií−téměř 40 tisíc mužů.
Na druhé straně byla 23. listopadu c. k. orgány
rozpuštěna Česká obec sokolská a Svaz slovanského
sokolstva. Koncem roku 1916 bylo zakázáno používání
češtiny jako úřední řeči a tímto činem vyvrcholilo perze−
kuční tažení proti českému kulturnímu a duchovnímu
životu, kdy byly zakazovány knihy o české minulosti,
české časopisy a cenzura „čistila“ učebnice i repertoár
divadel.
Ve druhé polovině roku 1917 v oblasti ukrajinského
městečka Zborova svedla brigáda československých legií
bitvu s rakouskými jednotkami. Bylo to první samostatné
bojové vystoupení československého vojska a tato bitva
se stala základním kamenem bojových tradic česko−
slovenské armády.
Počátkem roku 1918 přednesl americký prezident
W. Wilson ve svém poselství Kongresu „čtrnáct bodů“,
v nichž byly obsaženy základní zásady k ukončení války

a uzavření míru. Pro československý odboj byl důležitý
10. bod, v němž se však hovořilo pouze o autonomii,
nikoliv o samostatnosti národů habsburské monarchie.
Téměř ve stejném období prohlásil T. G. Masaryk
Československý armádní sbor v Rusku za součást
československé armády ve Francii a oznámil jeho přesun
do Francie. Rozvrat v Rusku způsobený nástupem
sovětské revoluční moci však pohyb legionářských vlaků
na přelomu dubna a května úplně zastavil. V polovině
roku rozhodlo vedení legií přes odpor sovětů pokračovat
v cestě do Vladivostoku i se zbraní v ruce. Došlo k řadě
bojů, při kterých byly neorganizované jednotky sovětské
armády téměř zdecimovány a během několika týdnů
československý armádní sbor ovládl sibiřskou magistrálu.
Vystoupení legií na Sibiři tak výrazně přispělo
k mezinárodnímu uznání práva Čechů a Slováků na
vlastní stát. Na straně druhé ovšem došlo v pozdějších
letech k absolutnímu zneuznání hlavního podílu
legionářů na obnově českého státu. Stejně tak byla
upřena hlavní role všem politickým činitelům, kteří byli
jakýmkoliv způsobem později s legionářskou obcí
propojeni.
Československá národní rada a později Prozatímní
vláda v čele s T.G Masarykem, Edvardem Benešem
a Milanem Rastislavem Štefánikem byla jako vrcholný
orgán nově se tvořícího státu postupně uznána
hlavními představiteli Francie, Anglie, Spojených států
amerických, Japonska a Itálie. 18. října byla v Paříži
publikována tzv. Washingtonská deklarace, základní
dokument československého zahraničního odboje, který
proklamoval československý stát jako republiku, která
zaručí „úplnou svobodu svědomí, náboženství a vědy,
tisku a práva shromažďovacího a petičního“.
27. října byl rakousko−uherským ministrem zahraničí
vysloven souhlas s nabízenými podmínkami americké
vlády a bylo zahájeno okamžité jednání o příměří.
Hned dalšího dne − 28. října − byl v Praze zveřejněn text
kapitulační nóty, což bylo pochopeno jako faktické
ukončení války a následný jistý rozpad habsburské
monarchie. Tato zpráva se stala impulsem k živelným
demonstracím a vyhlášení československé samo−
statnosti. 30. října proběhlo v Turčianskom Svätom
Martině shromáždění slovenských politických před−
stavitelů, které deklarovalo vůli vyhlášení společného
československého státu. Oficiálně bylo zrušeno spojení
Slováků s Uherskem. Toto shromáždění se stalo
státoprávním aktem přispívajícím ke zrodu Česko−
slovenska. Konečně 18. listopadu se vyslovila Národní
rada uherských Rusínů (Ukrajinců) v Pittsburghu pro
připojení Podkarpatské Rusi k ČSR.
Konec roku 1918 tedy úspěšně uzavřel na dvě desítky
let snahu politických špiček i obyčejných lidí tehdejší
doby o vytvoření nezávislého, samostatného Česko−
slovenského státu.
Stanislav Machovský
Starosta

5

Podivínský

zpravodaj

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok 2008/2009
Prázdniny uběhly jako voda v řece a žáci naší školy poprvé
v pondělí 1. září v 8:00 usedli do lavic, aby slavnostně zahájili nový
školní rok 2008/2009.
V doprovodu svých rodičů přišli poprvé do školy „prvňáčci“, které
jsme spolu se starostou města S. Machovským a třídní učitelkou
Mgr. J. Malinovou přivítali na „půdě školy“.
Naši deváťáci v tomto školním roce ukončí povinnou školní
docházku a čeká je důležitý krok v životě – volba svého budoucího
povolání a přijímací zkoušky.
Již druhým rokem budeme vyučovat podle dvou vzdělávacích
programů:
a) ve 3.,4.,5.,8. a 9. ročníku podle vzdělávacího programu „Základní
škola,“ 16 847/96−2
b) v 1., 2., 6., a 7. ročník podle programu „Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání“ – „ŠVP ZŠ Podivín 2008/2009“.
Všem žáků přeji úspěšné vykročení do nového školního roku,
hodně studijních úspěchů a dobrý pocit ze školních lavic.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2009 do pondělí
31. srpna 2009. Období školního vyučování ve školním roce 2009/
2010 začne v úterý 1. září 2009.

Státní a ostatní svátky České republiky
28. září − Den české státnosti
28. říjen − Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad − Den boje za svobodu a demokracii
24. prosinec − Štědrý den
25 .prosinec − 1. svátek vánoční
26. prosinec − 2. svátek vánoční
1. leden – Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok
13. duben − Velikonoční pondělí
1. květen − Svátek práce
8. květen − Den vítězství
5. červenec − Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec − Den upálení Mistra Jana Husa

Rozloučení s deváťáky

Personální složení zaměstnanců školy:
Třída
I.
II.
III. A
III B.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Jméno třídního učitele
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Počet žáků

Jana Malinová
Zlatka Floriánová
Jana Mrázová
Anna Racková
Martina Poláchová
Lenka Brenkusová
Markéta Svobodová
Irena Musilová
Jiří Medek
Elena Pěčková

26
27
17
17
24
19
16
20
20
19

Pedagogové bez třídnictví:

Mgr. Jana Leblochová
Mgr. Lenka Nedělová

Výchovný poradce:

Mgr. Dagmar Mačicová

Zástupce ředitele školy:

Mgr. Jindřich Horňák

Ředitel školy:

Mgr. Miroslav Cagášek

Školní družina:

pí. Jiřina Valíčková
pí. Věra Holubová

Provozní zaměstnanci:

pí. Libuše Paulíková
pí. Olga Čechová
pí. Marie Průšová
pí. Blažena Kratochvílová
p. Karel Gála

Všem zaměstnancům školy přeji v novém školním roce mnoho
osobních i pracovních úspěchů a pracovní pohodu.

Organizace školního roku 2008/2009
Zahájení školního roku je v pondělí 1. září 2008.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu
29. října 2008.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2008 a
skončí v pátek 2. ledna 2009. Vyučování začne v pondělí
5. ledna 2009.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30.01. 2009.
Zápis do I. ročníku ZŠ Podivín se uskuteční ve středu 04.02. 2009.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od 23.02.− 01.03. 2009.
Odevzdání přihlášek na střední školy výchovnému poradci nej−
později do 28. února 2008.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek
10. dubna 2009.
Přijímací řízení na střední školy se uskuteční v týdnu od 20. dubna
do 24. dubna 2009.
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Pomalu ale jistě se přiblížil den, který byl poslední na této škole.
27. 6. 2008 jsme se tradičně rozloučili s deváťáky, kteří se v novém
školním roce rozešli na různé školy a učiliště. A to bude jejich další
zkouška, která mnohým ovlivní budoucnost. Domnívám se, že na vás
nezapomenou ani vaši učitelé, i když jsme je občas trochu pozlobili.
Jen doufám, že na vás budou myslet hlavně v tom dobrém.
Jak je vidět, život je plný zkoušek. Vlastně život sám je jedna
velká zkouška. Ale jsou zde i nástrahy, lidská hloupost a naopak je
tady i štěstí, láska a porozumění. A já vám přeji, abyste touto velkou
zkouškou se zdarem prošli a v životě natrefili jen na to dobré.
Mgr. Lenka Nedělová

Podivínský
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Začátek školní docházky
Dětem, které v pondělí 1. 9. prvně překročily práh školy se diametrálně
změnil život. Dosavadní, bezstarostný život se již celý první měsíc ubírá
v duchu začínajících povinností. Pro děti se jedná o významný milník v
jejich životě.
Vstup dětí do školního prostředí je náročným krokem v jejich vývoji.
Správné a pohodové zvládnutí tohoto významného kroku může ovlivňovat
další vývoj dítěte. Je žádoucí, aby rodiče této události věnovali dostatek
pozornosti, komunikovali s dítětem a snažili se eliminovat veškeré
nežádoucí problémy.
Nesrovnávejte jednotlivé děti se sourozenci nebo sousedy a všímejte
si i jiných nadání a talentů, než těch, které oceňuje škola. Chvalte dítě a
učte ho objevovat, na co všechno je šikovné. Učte ho, že úspěch sestává
hlavně z píle a snahy, nejen z přirozeného nadání. Snažte se eliminovat
situace, z kterých by si dítě odneslo komplex méněcennosti nebo které
by mu snižovaly sebevědomí.
Zjistěte, jak moc je vaše dítě schopné se soustředit a rozvíjejte jeho
schopnost v tomto směru. Čtěte mu pohádku a stopněte si, jak dlouho
vydrží poslouchat. Povídejte si o dopravních značkách nebo o přírodě a
pozorujte, jestli se po třech minutách ještě soustředí. Sledujte, jak dlouho
si vydrží kreslit, listovat v knížce.
Zatímco ve školce všudypřítomná paní učitelka zaváže tkaničku,
zapne patentku, dohlédne na dojedení oběda, ve škole jsou učitelé od
vzdělávání. Očekávají, že se dítě umí o sebe postarat. Také děti se
vzájemně sledují a hodnotí. V nové třídě začínají vznikat party kamarádů,
těch, co „spolu mluví“. Tato kamarádství nejsou ještě založena na ničem
trvalém a zásadním, často se někdo vyřadí z party tím, že je ve všem
poslední, všude se na něj čeká a získá si pověst nemotory. Někdy je
takové dítě skutečně méně šikovné než ostatní, často za osud
„vyděděnce“ může to, že rodiče dítě nenaučili samo se o sebe postarat.
Rozvíjení školních znalostí a dovedností, na které učitelé budou moct
později pohodlně navázat, není na škodu. Podnítíme−li rozvoj jemné
motoriky, bude se dítě snáze učit psát. Když si budeme s dítětem hodně
povídat a číst mu, usnadníme rozvoj jeho slovní zásoby a zvýšíme jeho
motivaci naučit se číst. Ale vedle toho existuje sada dovedností, které se
školní látky příliš netýkají − a přece rozhodují o tom, jak se dítě ve třídě
„uchytí“.
A jací letošní prvňáčci jsou? Jsou zatím plní nadšení, i když už mají
spoustu práce za sebou, zatím se většina do školy těší a všechny úkoly
chtějí plnit co nejlépe, aby udělali radost sobě, rodičům i paní učitelce.
Věřím, že mnohým to nadšení ještě nějakou dobu vydrží a přála bych si,
aby to bylo co nejdéle.
Na závěr bych jako radu otiskla dvě Desatera pro rodiče a prvňáčky
z jedné ZŠ v Hustopečích, možná se bude hodit i na podmínky
podivínských školáků a jejich rodičů.

6.

7.
8.

9.
10.

pracovní návyky, a měla by být rozdělena na kratší časové úseky,
nejlépe dvakrát patnáct minut.
Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném, příjemném
prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na práci. Kde nemá dítě svůj
vlastní pokoj, mělo by mít alespoň svůj koutek se stolem a židlí ve
správné velikosti.
Denně si s dítětem povídám o tom, co prožilo ve škole, snažím se
odpovídat na jeho dotazy.
Své dítě chválím a povzbuzuji za drobné úspěchy. Povzbuzení a
pochvala motivuje dítě více než hrozba trestu. Nezlobím se, když se
mu něco ve škole nepovede. Společně se snažíme o nápravu.
Veškeré pomůcky a věci do školy opatřím jmenovkou nebo alespoň
monogramem.
O společných kulturních zážitcích ( rozhlas, televize, divadlo, kino,
atd.( si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu
nerozumělo. Tím rozvíjím nenásilnou formou jeho rozumové chápání.

Desatero pro prvňáčky
1. Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi roků a jak se jmenují
rodiče.
2. Umím si na lavici porovnat věci, umím si správně uložit pomůcky
do aktovky, uklidit hračky, kam patří.
3. Umím správně držet tužku i při kreslení pastelkami, umím malovat
barvami.
4. Dokážu správně pojmenovat barvy.
5. Dovedu správně držet nůžky a vystřihovat.
6. Umím si připravit prostírání na svačinu. Vím, že před jídlem i po jídle
si musím umýt ruce.
7. Ruce si umývám i po použití WC.
8. Umím si sám obout boty, zavázat tkaničky, rychle se obléci
do cvičebního úboru.
9. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění v klidu a se zájmem.
10. Televizní pohádky sleduji pozorně a umím o nich rodičům vyprávět.
Mgr. Jana Malinová

Desatero pro rodiče
1. Denně kontroluji aktovku a deníček svého prvňáčka za jeho
přítomnosti.
2. Denně kontroluji pouzdro s tužkami a pastelkami. Podle potřeby
vše ořežu. Tužek by mělo mít dítě v zásobě několik.
3. Učím dítě samostatnosti, ale v přípravě školních potřeb a pomůcek
dítěti pomáhám, společně je rovnáme do aktovky na správná místa.
4. Školní potřeby koupím raději po poradě s vyučujícím.
5. Příprava na vyučování by měla být pravidelná, aby si dítě upevnilo
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Práce s dětmi s dyslektickými obtížemi

Září, říjen, listopad

Vyučování českému jazyku na I. stupni ZŠ je základem veškeré
výchovy a vzdělávání na tomto stupni základní školy. Žáci se učí
srozumitelně a výstižně vyjadřovat, učí se osvojovat dovednosti
potřebné k samostatné práci, jako je vyhledávání, vybírání a třídění
informací z učebnice. Proto je nutné, aby zvládli především techniku
čtení.
Má−li se dítě naučit číst, je k tomu potřeba souhry celé řady funkcí
(zrakové rozlišení tvarů, sluchové rozlišení hlásek a slabik, smysl
pro rytmus, orientace v čase a prostoru, zraková a sluchová paměť).
Pokud je tento vzorec základních vlastností porušen (některé složky
fungují omezeně nebo chybějí), jedná se o vývojovou poruchu čtení
neboli dyslexii.

Monika Dobošová

Pokud byla tato diagnóza žákovi stanovena, není třeba panikařit,
ale naopak se žákovi plně věnovat jak ze strany školy tak ze strany
rodičů. Na škole máme tzv. dyslektický kroužek, ve kterém se provádí
nápravná péče podle různých metod českých i světových pedagogů
a psychologů, kteří se touto problematikou zabývají.

Září, říjen, listopad,
ve vzduchu se vznáší drak.
Listí padá, vítr fouká,
zežloutla nám naše louka.
Dýně se už chystají,
jádra se pak louskají.

Nesmíme zapomínat, že náprava je věcí času a určitého úsilí.
Nejčastějšími úkoly je zaměřit se na rozvoj slovní zásoby, posílení
řečové kompetence, čtení slov s vynechanými písmeny, čtení textu
s překrýváním slov, čtení s bzučákem nebo tzv. párové čtení
s rodičem.
Čtení, které je ze začátku pro dítě velkou překážkou, jelikož proti
ostatním spolužákům čte velmi špatně, se postupem času upraví,
zlepší. Dítě, které je správně vedeno, obyčejně během 3−4 let čtení
tzv. dožene za předpokladu každodenního procvičování čtení kratších
celků, čtení toho, co jej zaujalo.
Dnes už se ví, že dyslexie(tzv.čtecí hluchota) je problém, který
přetrvává i na druhém stupni základních škol i na školách středních,
kde tyto děti potřebují individuální a citlivý přístup, nikoli odsuzování,
aby netrpělo sebevědomí dítěte a jeho chuť do další práce.
Mgr. Anna Racková

Z ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

Září , říjen, listopad,
poslední list ze stromu spad.
Podzim končí,
brzy bude zima,
zase bude jiné klima.
Bude zima, které se zvířata tak bála,
a nám chybí jen čepice a šála.

Podzim
Tereza Pacalová

Pejskaři
Haló, haló, přečtěte si zprávičky z naší školičky.
Každé ráno chodíme do školy a vidíme na trávníku před
školou hromádku psích výkalů. Asi již všichni tušíte, proč
o tom píšeme.
Byli bychom rádi kdybyste sebou nosili sáčky a uklízeli
po svých mazličcích. Jen si představte,jak je nepříjemné
do hromádky stoupnout, uklouznout, upadnout.
Vezměte si, chudák pan školník, když musí po vašich
pejsáncích uklízet. Tak vás jménem všech žáků základní školy
moc prosíme, uklízejte si po svých mazlíčcích.
Taky se určitě rádi procházíte po čistém a hezkém městě.
Simona Schäferová, Zdeňka Horáková, Kristýna Líčková
VI.třída

KALIBRO 49
Školní družinu ve školním roce 2008−2009 navštěvuje 50 dětí,
které jsou rozděleny do dvou oddělení:

Jolanka: „Ráda kreslím a skládám puzzle“.

Pod tímto názvem se skrývá celostátní srovnávací test žáků, který
je určen žákům 5. a 9. tříd, s jakými vědomostmi zvládli 1. a 2. stupeň
Základní školy ve srovnání se žáky v celé republice.
Seznámím vás s výsledky loňských páťáků, kteří se rozhodně
nemají za co stydět, protože si vedli nadmíru úspěšně ve srovnání se
svými vrstevníky v republice.
Žáci byli testováni v pěti různých testech: Českém jazyce,
Matematice, Humanitním základu, Přírodovědném základu a
Anglickém jazyce.
A jak jsme dopadli v 5. ročníku?
Posuďte sami. Výsledky byly měřeny procentem správných
odpovědí. V celostátním srovnání byl průměr následující:
Český jazyk
– 61,8 %
Matematika
– 56,3 %
Humanitní základ
– 67,8 %
Přírodovědný základ
– 61,9 %
Anglický jazyk
– 62,2 %

Terezka: “Ráda si hraji s CHEVOU“.

Výsledky na naší škole:

I. oddělení − vychovatelka V. Holubová − 25 dětí
II.oddělení − vychovatelka J. Valíčková − 25 dětí
Děti se věnují výtvarné činnosti, modelování, ručním pracím,
soutěžím a hrám v kolektivu.
V současné době vyrábíme „Podzimní náladu“. Tvoříme hlavně
z přírodních materiálů jako jsou: šípky, kaštany, listy, skořápky,
kameny, dyňová semínka, razítka z brambor...
K činnosti využíváme též školní hřiště a tělocvičnu školy.
Děti jsou měsíčně odměňovány za aktivitu diplomy a drobnými
dárky. Pravidelně se staráme o propagaci ŠD na nástěnce
městského úřadu.
Zeptala jsem se dětí, co je baví, co rády dělají ve školní
družině.

Český jazyk
Matematika
Humanitní základ
Přírodovědný základ
Anglický jazyk

Eliška Z.: “Ráda vyrábím“.
Pavel: „Rád hraji LODĚ“.
Danušce se líbí, jaké hezké věci vyrábíme.
Kristýnce Š. zase výzdoba, nástěnky.
Kristýnka N.: “Líbí se mi jak stavíme domečky ze stavebnice a dek“.
Šimon si hraje rád s vojáčky.
Patrik je rád na hřišti i v tělocvičně.
J. Valíčková
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Ze všech kategorií i testů jasně vyplývá, že naši žáci mají nad−
průměrné znalosti a snesou velmi dobře srovnání s jinými školami.
Přeji jim, aby se i nadále úspěšně řadili k těm lépe znalostně
vybaveným.
Mgr. Jana Malinová

Podivínský

zpravodaj

Začátek školního roku v zrekonstruované MŠ
Minulý školní rok v naší školce končil předposlední týden v červnu z důvodu
rozsáhlé rekonstrukce budovy. Provoz v červenci byl přesunut do budovy YMCA a
omezen na minimální počet dětí, aby byly dodrženy bezpečnostní a hygienické předpisy.
Během srpna pak probíhaly práce plným proudem, přesto ale, při pohledu na
budovu, jen málokdo věřil, že bude k 1. září zprovozněna. Avšak, povedlo se… Nejen
zaměstnanci stavební firmy, ale i personální zaměstnanci MŠ přispěli k tomu,že školní
rok začal 1. září. Rekonstrukce pak pokračovala mimo interiéry budovy. Zateplování a
fasáda byly dokončeny během měsíce. 4. října pak byla mateřská škola slavnostně
otevřena pro veřejnost a doplněna výstavou fotografií p. Zdeňka Hasilíka.
V současnosti navštěvuje naši MŠ 84 dětí ve věku 3−7 let. Personální obsazení
školy zůstává nezměněno. Ředitelkou je p. Eliška Ryšavá. Učitelky J. Hošková, J. Crhová,
M. Kynická, J. Švecová a L. Studená mají na starost čtyři věkově smíšené třídy.
O zdravou stravu se stará p. B. Sztanková a R. Ocelíková, o čistotu p. D. Škrobáčková
a P. Malinová. Třídy jsou vybaveny novými stolky, židličkami a skříňkami. Okna jsou
ozdobena moderními dekoracemi. Do tříd byly doplněny hračky a pomůcky rozvíjející
myšlení, intelekt a estetické cítění dětí.
Děkujeme zastupitelům města za sehnání prostředků a za modernější a hezčí
budovu. Rodičům a prarodičům patří poděkování za ochotu a vstřícnost při hlídání dětí
o prázdninách, stejně tak, jako školní kuchyni při ZŠ za zajištění stravy během
rekonstrukce.
Mateřská školka, obklopena novým hřištěm, nyní patří k opravdu pěkným místům
v Podivíně.
Za MŠ Lenka Studená

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MŠ
Slavnostní otevření zrekonstruované mateřské školy se uskutečnilo v sobotu
4. října 2008 v jejím areálu. Celou akci zahájil místostarosta Martin Důbrava. Přivítal
zástupce města, mateřské školy, účinkující a všechny děti s jejich doprovodem.
Celé odpoledne bylo vyplněno programem WEINSTADT MUZEUM POYSDORF
a hudební skupiny JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN BAND.
Přátelé z Rakouska si pro děti připravili malování podle Germánů, hledání
fosílií, lov mamuta, ukázky originálních mamutích úlomků a výstavu nerostů
s možností jejich zakoupení. Dalším lákadlem pro děti byla tombola.
Hudební doprovod zajistili muzikanti spolu s dětmi, které se zapojily do hraní
na různé hudební nástroje ze všech koutů světa jako byly bubínky, píšťaly, tuby,
hrkačky.
Akce byla doplněna výstavou fotografií z historie podivínských mateřských
škol až po současnost, kterou zajistil pan Zdeněk Hasilík. Přítomní návštěvníci si
mohli také prohlédnout zrekonstruované vnitřní prostory třídy mateřské školy
vybavené novými stolečky a židlemi.
Na závěr nezbývá než konstatovat, že jsme společně strávili příjemné
odpoledne. Maminkám a učitelkám MŠ, které se podílely na přípravě slavnostního
otevření, jménem města děkuji za spolupráci.
Martin Důbrava, místostarosta

Kronika města Podivína
Povodeň 1879
Následkem zregulování vrch. toku Dyje po vydatných deštích
v měsíci červnu 1879 zvodněla Dyje a vystoupila z břehů tou měrou, že
veškeré níže položené pozemky ve svém okolí zaplavila. Byl to smutný
pohled dne 15.6.1879 ráno když na místě bujných polních plodin a
zelených luk kolem Podivína na ploše téměř 1.000 jiter jediné špinavé
žluté moře se rozkládalo. Povodeň tato zničila bezmála za 300.000 zl.
plodin polních a sena, zanechavše po sobě výmoly, bahno a hnijící zbytky
cukrovky a jiné nesnesitelné zápachy. Od té doby navštívila nás velká
voda v 10 ti letech po 6 roků, takže pozemky zaplavované od vody
vypláknuté přestaly užitek dávati a rolníci nuceni jsou na trhaných dříve
loukách znovu louky zakládati. Pohromy tyto tak často se opakující
přinutily nás konečně o zregulování Dyje se zasaditi a dá Bůh, že se dílo
to podaří. – Kdy? Bůh ví.

Rok 1890
V roce 1890 dne 14. srpna o 6. hod. večer snesla se strašlivá vichřice
nad našim okolím, která staleté duby v lese vyvalila a topole na silnicích
buď i s kořenem ze zemi vytahovala, buď při zemi v tloušťce až 1 m
ulámala větve jako lidské tělo silné a daleko do polí odnesla. Obilí, které
dosud v mandelích venku leželo, rozmetlo, že nezůstalo známky, kde
který mandel stál. Snopy pak jako by se propadly a nikde k nalezení
nebyly. Střechy otrhala ba i báň s křížem věže zvalila. Báň věžní od−
nesla až k Nové ulici, načež tato přes Novou ulic až do příkopu u topolové
školky se zakoulela. Novou báň a opravu otrhané věžní střechy provedl
pan Karel Štěpina za obnos 360 zl. r. č.
V tomtéž roku zřízeny pro kostel nové varhany. Varhany tyto dodala
firma bří Rieger, Krnov, Slezsko – za cenu 2.370 zl. r. č. i slyšeli jsme
dne 13. října 1890 jejich krásný zvučný hlas ponejprv.
−rm−
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Rozloučení s prázdninami

Průvod světlušek

V sobotu 23. srpna 2008 se na hodovém sóle konalo
„Rozloučení s prázdninami“. Setkání plné her uspořádaly podivínské
maminky za finanční podpory Města Podivína a místní organizace
KDU−ČSL.
Akce začala krátkým přivítáním pana místostarosty Martina
Důbravy a poté se děti mohly rozeběhnout k sedmi soutěžním
stanovištím. Nejvíce zájemců bylo u stanoviště, kde šikovné malířky
malovaly dětem (ale i mnohým dospělým) na obličej masky a
ornamenty. Za každý splněný úkol dostaly děti razítko na hrací kartu
a sladkou odměnu. Za splnění všech disciplín byli zúčastnění
odměněni malou pozorností a všichni postoupili do závěrečného
slosování o věcné dárky. A tomu z dětí, kterému se zrovna nechtělo
soutěžit, mohlo celé odpoledne strávit skotačením na skákacím hradě,
kreslením křídami, tancováním při diskomuzice pouštěné panem
Vlastimilem Němečkem či zakoupením občerstvení ve stánku
manželů Čapkových.

V sobotu 11.října se na farním dvoře sešly v hojném počtu děti,
rodiče, prarodiče a přátelé na „Průvodu světlušek“. Zatímco děti mohly
dovádět v bazénku s míčky, skákat na baloně, houpat se na houpačkách,
pískovat, skákat přes švihadlo a hrát Člověče, nezlob se, pétanque a
kuželky, jejich dospělý doprovod jim pilně opékal voňavé špekáčky.
Po setmění program pokračoval průvodem světlušek městem na
dětské hřiště Na Hliníkách. Děti byly vybaveny lampiony, lampičkami,
baterkami či svítícími tykadélky. Do kroku vyhrával místní rozhlas dětské
písničky. Vyvrcholením průvodu byl ukrytý sladký poklad, který byl
dětem po jeho nalezení spravedlivě rozdělen. O tom, že se dětem
odpoledne líbilo, svědčily spokojené výrazy v jejich tvářích.
Touto cestou bychom chtěly poděkovat p. faráři Křivému, p. Harnuš−
kovi a Městu Podivín za podporu a pomoc se zajištěním akce. Zároveň
zveme všechny malé i velké na předvánoční Setkání s Mikulášem, které
se bude konat v sobotu 6.12.2008 v 16 hod. u městského úřadu.
Markéta Berková, Hana Jeřelová, Monika Kratochvílová

Závěrečným zvoláním „AHOJ PRÁZDNINY“ a vypuštěním
barevných balónků bylo zakončeno velmi příjemné odpoledne pro
všechny děti a rodiče.
Chtěly bychom tímto poděkovat všem, kteří nám pomohli
s přípravou a průběhem akce a samozřejmě i těm, kteří si s námi
přišli zasoutěžit a strávit tak příjemné odpoledne.
Za pořádající maminky:
Monika Kratochvílová, Hana Jeřelová, Markéta Berková

Město Podivín a maminky
pořádají

„ Setkání s Mikulášem”.
Akce se bude konat

dne 6. prosince 2008
na náměstí u městského úřadu od 16 hodin.
Pro všechny děti bude nachystáno překvapení. O hudební
program se postará pěvěcký sbor pod vedením pí Jarmily
Pařízkové, dětský kroužek Ratolest pod vedením pí Průdkové,
Plundrákové a Dvořákové a malí hudebníci ze ZUŠ V. Bílovice.
Přijďte se vánočně naladit.
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Tábor Harryho Pottera
Název napovídá, v jakém duchu se konal náš letošní
tábor, který jsme strávili od 2. do 16.8. v blízkosti obce
Kněžice na Jihlavsku. Ano, bylo to v kouzelnickém světě
Harry Pottera, Kněžice se tedy pro nás na dva týdny
staly Bradavicemi a naše stanové tábořiště hradem.
A měli jsme napilno. Hned zpočátku jsme zachránili
Kámen mudrců, který poté nejmenovaný nepozorník
vhodil do táborového potůčku, v němž se začaly záhadně
objevovat zlaté balvánky... Počáteční úspěch v boji se
zlem nám dodal sebevědomí, a tak když se v jídelně
objevil krví psaný vzkaz o otevření Tajemné komnaty,
do které byli odtáhnuti naši kamarádi, neváhali jsme
a směle se pustili do boje s nebezpečným baziliškem.
A taky že jsme zvítězili.
Nové dobrodružství na sebe nenechalo dlouho
čekat. Při výletu do Prasinek, kde byl vybudován nový
aquapark: ), jsme se mimo řádného vyřádění dozvěděli
o útěku vězně z Azkabanu, kvůli kterému náš hrad přiletěli
hlídat i mozkomoři. My jsme ale vypátrali všechny detaily
této kauzy, díky nimž jsme se správně rozhodli. Místo
předání Siriuse Blacka Ministerstvu kouzel jsme mu
dopomohli k útěku. Kdybychom vám teď ještě vyprávěli,
že jsme bojovali s draky, už byste našim slovům těžko
věřili. Ale my víme své − děti v našem oddíle jsou statečné
a odvážné a myslíme, že se jim letošní tábor líbil…
Za 12.YMCA−SKAUTský oddíl Podivín Žab

ZPÍVÁNÍ PRO BILICULUM
Podivínský sbor pod vedením sbormistryně J. Pařízkové v tomto roce opět zahajuje činnost a naváže na svou tradici vánočním zpíváním, jehož výtěžek bude věnován Biliculu.
Biliculum je název občanského sdružení provozujícího Dětský denní stacionář pro děti s kombinovanými vadami a autismem v Mikulově se současnou kapacitou 15 dětí
ve věku od 3 do 26 let. Děti jsou každodenně dopravovány do zařízení z Lanžhota, Velkých Bílovic, Podivína, Břeclavi, Valtic, Novosedel, Dobrého Pole, Nového Přerova, Pavlova
a Mikulova a na jejichž dopravu finančně přispívá i město Podivín.Dětem jsou poskytovány služby sociální péče a individuální vzdělávání ve spolupráci se ZŠ Mikulov.
Provoz stacionáře byl zahájen 1.9.2004 a v současnosti probíhá rozsáhlá rekonstrukce zařízení zaměřená na vybudování Centra sociálních služeb Mikulov, které budě umožňovat
navýšení kapacity stacionáře pro 30 klientů, domov pro osoby se zdravotním postižením, kompletní rehabilitační centrum s vodoléčbou, odlehčovací služby a zázemí pro osobní
asistenci. Celková rekonstrukce je velmi finančně náročná a stacionář na její podporu v září letošního roku pořádal již druhou aukci výtvarných děl dětí a archivních vín.
Pozvání na tuto aukci přijali a nemalou finanční částkou přispěli :
− manželé Eva a Vladimír Kosovi − manželé Ivana a Petr Švecovi − manželé Šárka a Jaroslav Švecovi − manželé Hana a Petr Jeřelovi
Touto cestou bych jim chtěla vyjádřit poděkování jménem vedení a zaměstnanců stacionáře a také rodin postižených dětí.
Bc. Petra Kosová

KROUŽKY při 12.YMCA−SKAUTském oddílu 2008/09

Ohlédnutí za letošními hody

Všechny kroužky se konají na skautské klubovně (areál MŠ).

I když letošní hody se nesly v duchu netradičním, protože jsme neměli stárky,
můžeme konstatovat, že se nám vydařily a to hned v několika směrech. Bez stárků,
kteří vždy zařizují ty nejdůležitější věci, jsme se uměli o povinnosti rozdělit, aby na konci
ze snažení každého z nás se daly dohromady úspěšné a bezproblémové hody, ale také
jsme zjistili,že umíme držet ze jeden provaz. Zkrátka a dobře teď jsme super parta, která
se ničeho nezalekne.To určitě dokazuje i ta skutečnost, že se rádi setkáváme, abychom
mohli jen tak pokecat a nebo se domluvíme a jedeme někam na výlet (na kole i autem).
A kdo že letos hody připravoval? Stárky a stárci Jana Rosáková, Marek Vlachovský,
Alena Důbravová, Tomáš Švrček, Markéta Gálová, Jan Švrček, Jan Juráš, Jana Vlašicová,
Pavel Marek, Jitka Gálová, Václav Heger, Šárka Huňová, Zdeněk Vidlář a sklepníci
Tomáš Šemora, Vít Čačík, Marek Huňa a Karel Mašek.
Nyní touto cestou by tato parta mladých lidí chtěla poděkovat všem, kteří nám
pomohli nejen při přípravách hodů, ale také v samotném průběhu. Nezlobte se, že Vám
děkujeme hromadně a nevyjmenováváme ty, kteří to byli, ale předcházíme tomu, že
bychom náhodou na někoho důležitého zapomněli. Proto VŠEM, kteří nám jakkoliv
pomohli, patří naše velké a upřímné PODĚKOVÁNÍ.
Jestliže máš zájem podílet se na tvorbě kulturního dění a chtěl(a) bys trávit čas
v kolektivu mladých lidí neváhej a přijď za námi. Termín zkoušek jsme zatím neurčili,
ale pokud budeš sledovat www.chasapodivin.estranky.cz budeš včas informovaný
(á), kdy se můžeš přijít za námi podívat. Velice rádi mezi sebou uvidíme nové tváře.
Upozornění
Na vědomost se dává, že máme vlastní webovou stránku. A jak se na ni dostanete?
Stačí napsat www.chasapodivin.estranky.cz nebo si nás můžete najít přes odkaz
na stránkách Podivína. Doufáme, že se Vám budou líbit.
Chasa Podivín
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ČTVRT STOLETÍ OD ZNOVUOTEVŘENÍ NÁRODNÍHO DIVADLA
V PRAZE
Před 25 lety – 22. listopadu 1983, se na pozvání
vedení Národního divadla v Praze, vydala delegace
podivínských občanů na slavnostní zahajovací
představení národní opery „Libuše“ do „Zlaté
kapličky“. Stalo se tak po téměř sedmileté náročné rekonstrukci tohoto
architektonického i výtvarného skvostu.
Pozvání bylo svým způsobem vyjádřením vděku těm subjektům,
které věnovaly kameny do základů Národního divadla při zahájení
stavby v květnu 1868.
Mezi dvacítkou věhlasných historických míst je Podivín svým
darem unikátní. Když se zahledíte na níže přiložené schéma kamenů
umístěných v základech ND, tak mě dáte za pravdu, že ta naše
cihlička, vedle umístěné skály z VYŠEHRADU, nebo té vlevo
válečnou slávou ověnčeného ŽIŽKOVA, se jeví jako nicotná, či
skromná. Ale organizátoři velkolepé slavnosti kladení základních
kamenů již před 140 lety si velice dobře uvědomovali, jaký má tento
skromný dar nedocenitelný význam.
V době, kdy Rakousko−Uherské mocnářství bylo ještě opředeno
leskem a slávou, v zemi, kde měla privilegované postavení církev,
s nejvýše uznávanou „Svatováclavskou tradicí“, symbolický
příspěvek „sesterské Moravy“, prezentovaný jako kamenina z její
hlíny a vody ze studánky, posvěcené přítomností slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje, to byl záměr a počin nepřehlédnutelný.

To první se týká složení delegace, protože řada účastníků zájezdu
již není mezi námi, a proto je pro ty, co přijdou po nás, uvádím
v abecedním pořadí:
BERKA Milan, BOCHÉZA Bohumír JUDr., DOBŠÍČEK Bohuslav,
DOMŠÍČEK Milan, GOLD Oldřich, HERZÁNOVÁ Drahomíra,
HORNÍČKOVÁ Zdena, KADRNKA František Ing., KAPUSTA
Rudolf, KRATOCHVÍL František, MELICHAR Karel, NĚMEČEK
Vlastimil st., NEDBÁLEK Karel ml., OTRÁDOVCOVÁ Blažena,
RAK Milan, ROTTER Jiří st., ŠOTTNÍK Štefan, ŠVESTKOVÁ
Jiřina, TRÁVNÍČEK Vladimír, TRÉŠKOVÁ Vlasta, USTOHAL
Miroslav st., USTOHAL Miroslav ml., VISKOT Miroslav, VÍZDAL
Ludvík st., VOJÁČEK Arnošt, VONDRÁČKOVÁ Jitka, VARMUŽA
Josef, VANĚK Jiří – vedoucí zájezdu.
Tím druhým doplňkem jsou fotografie z těch dnů, dosud nikde
nepublikované, i když po letech neoplývají kvalitou, přece mají svou
vypovídací hodnotu a vzpomínku na všechny, kteří byli svědky těch
neopakovatelných zážitků.
Krojovaná panenka, kterou jsme vezli jako dar a pozdrav
moravského Podluží, má na základní destičce vyryto věnování:
KE 100.LETÉMU VÝROČÍ ND V PRAZE, VĚNUJÍ OBČANÉ
MĚSTA PODIVÍNA“

Uložení kamenů v základech Národního divadla − číslo 20 − cihla z Podivína
Podrobně jsem popsal přípravy a průběh všech akcí v roce 1983 –
tedy v roce „Roku divadla“ i vlastní návštěvu slavnostního
představení v knize PODIVÍN, v kapitole „Podivínská cihla
v základech ND“.
Ale přece si dovolím v dnešní krátké vzpomínce na
neopakovatelné okamžiky z návštěvy v Praze připojit dvě malá
doplnění.

Přesvědčili jsme se při své návštěvě reprezentačních prostor ND
v dubnu 2006, že i po letech má tento milý dárek čestné místo mezi
pamětními exponáty.

Podivín − Delegace před odjezdem s dárkem − krojovaná panenka

Praha − Část výpravy před divadlem
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A to je potěšující zpráva pro všechny, kteří se o dobré jméno
našeho města snažili, i ty, kteří v tomto duchu pokračují.
Vlastimil Němeček st.

Podivínský

zpravodaj

SLOVÁCKÁ BRIGÁDA – při vzniku republiky
V těchto dnech si připomínáme,
že uplynulo již devadesát let od vzniku
našeho novodobého státního útvaru −
Československé republiky.
S úctou si připomínáme velikány,
kteří byli hlavními strůjci jejího zrodu −
T. G. MASARYKA, Edvarda BENEŠE a gen.
M. R. ŠTEFÁNIKA. Nezapomínáme ale ani
na ty, kteří jim dali svým bojovým vystou−
pením mandát a před zraky celého světa
ukázali, že jsme národy, které si svobodu
a samostatný stát zaslouží.
Nová republika byla ve svých
počátcích velice citlivá a zranitelná. Těch
bolestí byla celá řada. Tisícikilometrová
hranice vyžadovala pevnou ostrahu, ale i
uvnitř země zbytky vládního mocenského
aparátu a další přisluhovači monarchie,
se nemohli a ani nechtěli smířit s novou
situací.
Veliká naděje − LEGIE − které si získaly
v zahraničí obdiv a respekt, doma chyběly.
Francouzské, které se vracely první,
následně italské, na tak rozsáhlé potřeby
nestačily a stotisícová síla legií v Rusku, Stejnokroj a označení vojáka Slovácké
brigády (SB) na čepici a límci
ta se za těžkých střetů probojovávala od
blízké Ukrajiny, přes Sibiřskou magistrálu, k jediné možné cestě návratu do Vladivostoku.
Proto se začínají na mnoha místech republiky utvářet vojenské jednotky
,,DOBROVOLCU“, z řad členů SOKOLA a dalších vlastenecky orientovaných organizací,
ale i z nemalého počtu vojenských zběhů − tzv. „zelených kádrů“ Ale jak je pro naši
národní charakteristiku typické, po návratu našich legií, se na tyto bojovníky, kteří se
obětovali pro republiku v období nejkritičtější, nějak úředně pozapomnělo.
Jedním z takových méně připomínaných vojenských uskupení, tolik potřebných
na eliminování řady těžkostí na jihu Moravy byla − SLOVÁCKÁ BRIGÁDA. Byla ustavena
na popud setníka ve výslužbě Cyrila HLUCHÉHO z Moravské Nové Vsi, který neodbytně
upozornil brněnský Národní výbor pro Moravu na významné, ale i zranitelné místo,
jakým je železniční uzel Břeclav. Neopomněl připomenouti další hrozbu, kterou byla
snaha stoupenců německého svazu ,Südméhren“, s cílem připojení jižní Moravy k
Rakousku. Nemalé problémy na této významné železniční tepně způsobovaly projíždějící
vlaky, se samovolně i organizovaně se vracejícími vojáky do Polska i Německa i pašování
přes hranice, či jiné formy vyvážení materiálu.
Setník HLUCHÝ získal 4.listopadu 1918 pověření k ustavení brigády se sídlem
v Hodoníně. Z širokého okolí se mu podařilo v neuvěřitelně krátkém čase vytvořit tři a
postupně sedm bojových praporů, i dalších součástí v počtu cca 7 tisíc mužů.

Přísaha Slovácké brigády před radnicí v Hodoníně
Z celé řady událostí, které provázely činnost tohoto uskupení, uveďme si alespoň
ty nejvýznamnější:
= 17.listopadu 1918 skládá jednotka přísahu republice, před hodonínskou radnicí,
na prapor místní sokolské jednoty,
= 18.11. se přesunuje 1. prapor SB pod vedením npor.Sečkaře do Břeclavi, z toho
jedna rota do Podivína, druhá do Hustopeče,
= 25. 11. přesun velitelství SB do Břeclavi − jeden z důvodů je údajné ohrožení
Břeclavi jednotkou 800 námořníků, postupujících z Mikulova,
= 30. 11. obsazení Lednice obchvatem z Břeclavi / npor.Sečkař/ a z Podivína /
por.Horný/ vlastní sídlo velitelství praporu přímo na zámku,
= 16. 12. pozoruhodná operace − obsazení Mikulova dvěma proudy − jeden od Lednice
přes Mušov, druhý z Hustopeče, přes Dolní Věstonice, přímé proudy přes Valtice nebyly
možné, protože město ještě patřilo k Rakousku /,
= 1. února 1919 − vykonal služební návštěvu SB min.obrany Václav Jan KLOFÁČ
přímo v Břeclavi. Pochvalně se vyjádřil o činnosti brigády a do hodnosti majora povýšil
velitele brigády Cyrila HLUCHÉHO,

= v březnu 1919 se štáb brigády vrací zpět do Hodonína,
= 4. 5. se zde konala smuteční tryzna za gen.ŠTEFANIKA. Posledního rozloučení v
Bratislavě dne 10. S. se zúčastnili − velitel SB a pobočník kpt.Lev ECKER,
= konec roku 1918 a počátek 1919 je ve znamení střetů z Polskem na Těšínsku,
brigádě je uloženo vyčlenit do této oblasti dva prapory, pod přímé velení plk. Šnejdárka,
= v červnu 1919 − z důvodu vpádu maďarských jednotek na Slovensko, byl ze tří
praporů utvořen SLOVÁCKÝ PLUK, kterému z počátku velel mjr.HLUCHÝ. Pluk zde
konal strážní a pohraniční službu až do poloviny roku 1920, ve stejnou dobu velitel
brigády přeložen do zálohy,
= 30. srpen 1920 je pak termínem ukončení činnosti posledních částí SB, kdy tyto
se sloučily s pěším plukem č.26.
Ještě po letech ocenil politik V. J. KLOFÁČ významnou anabázi Slovácké brigády,
když v deníku ČESKÉ SLOVO, ze dne 24.10.1923, obsáhlý−článek o poměrech na
Břeclavsku v té morálně rozvrácené době, Slovácká brigáda reprezentovala přece jen
spolehlivou vojenskou sílu.Škoda, že se tak rychle zapomíná, přál bych si, aby činnost
brigády byla poctivě oceněna.“

Divadlo na počest Slovácké brigády, v popředí (vlevo) František Glíž (1903) − Bohumír
Bartaušic (1902); druhá řada (vlevo) − Žofie Dobrovolná, ruský legionář − Adolf Metelka
(1895)
Na závěr malý dovětek:
Z obcí a měst celé jižní Moravy se hlásili ke vstupu do SB nepřehledné řady mužů,
všech věkových skupin, dokonce i ti, kteří vojenské povinnosti nepodléhali. Naše město,
známé svou vysoce aktivní sokolskou jednotou, nebylo výjimkou. A tak z řady možných
jmen uvedu alespoň osobnosti, které nejsou neznámé i současníkům: npor. v zál.
ADÁMEK JOSEF /1985/, por. v zál. ZACHARA ALOIS /1898/.
Slovácká brigáda a město Podivín, je spojeno ještě s jednou konkrétní událostí z
tohoto období. Dne 30. 3.1919 se uskutečnil SLAVNOSTNÍ VEČER na počest návratu
bratří od 6. praporu, spojeného s divadelním představením „ Na rodné hroudě“. Výtěžek
akce by určen ve prospěch sirotků a invalidů.
Ve svém archivu jsem našel ještě jednu zdánlivou maličkost v návaznosti k SB.
Protektorátní mašinérie, poslušná nacistům, byla nucena učinit opatření i v názvech
ulic a tak místo ulice Zborovská— byla Nová, Štefánikova — ulicí Novosady a dokonce
se objevila ulice Boženy Němcové, místo ulice SLOVÁCKÉ BRIGÁDY.
Poslední doklad historie SB se nachází na našem hřbitově, kde v 9.té řadě pod
číslem 197 se nachází skromný starobylý kříž, na němž je uveden následující text:
,,ZDE ODPOČÍVÁ Václav NEUŽIL, vojín 1.pluku SLOVÁCKÉ BRIGÁDY
zemřel roku 1918 ve věku 21 let — pokoj Tobě.
Celá léta byl hrob uchováván jako hrob „vojenský „. Domnívám se, že tato památka
i tradice, svým způsobem podložená i zákonem, by měla být zachována i budoucím
pokolením, jako výraz naší úcty a vděčnosti všem, kteří se zasloužili o naši samostatnou
svobodnou domovinu.
plukovník v.v. Vlastimil NĚMEČEK, místopředseda OV ČSBS a ČsOL BŘECLAV

Podivín hřbitov − hrob vojáka Slovácké brigády
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Plavení koní 08
(Skromná reportáž z pohledu laika)
Ať už to širší veřejnost zaznamenala či
nikoli, 19. července se konalo plavení koní u
Apolla. Předchozí věta ovšem ani přinejmenším
nemůže vystihnout, co všechno se událo během
onoho kouzelného dne. Sraz kolem deváté
hodiny ranní u rybářské chaty mohl pro někoho
představovat problém, nakonec se ale dostavili
téměř všichni ohlášení.A to zdaleka nebyli jen
jezdci z Podivína, ale také např. z Velkých
Pavlovic, Vrbice nebo Kobylí. Organizátorem
této akce byl bratr Vašek Mareš. Ne−jezdci měli
možnost svézt se v bryčkách a – vzhledem
k tomu, že takové akce jsem se účastnil poprvé
– nemohu vynechat fakt, že šlo o jízdu skutečně
pohodlnou. Prvním překvapením byla polévka
+ patřičné občerstvení na místě srazu. Během
této doby probíhaly přípravy zbytku „konvoje“
(což zahrnovalo i karavan – jediný motorem
poháněný dopravní prostředek) a trousili se
poslední lidé. Kolem 11:00 bylo vše připraveno
a mohli jsme se vydat na cestu. Trasa byla
naplánovaná tak, abychom se co nejméně

Nakonec se oprava podařila, ale vítězství ve
válce to ještě nebylo. Až při druhé opravě jsme
použili „svěcený hřebík“ (jak podotkl Štěpán),
který zaručil (téměř) bezstarostný zbytek jízdy
tam i zpět. Po cestě jsme zažili i pár horkých
chvilek – když jsme byli téměř u cíle, nedaleko
nás jel vlak, který pocuchal nervy jednomu
z koní (konkrétněji − poníkovi). Ten se splašil
a bryčku, kterou kůň táhl, už nezastavil ani
jeden z jejích dvou pasažérů. Horší bylo, že
onen kůň se i s bryčkou vtěsnal na úzké cestě
vedle dalšího vozu (na němž jsem se shodou
náhod opět nacházel) a vyplašil oba větší koně
(hřebce a kobylu) i s hříbětem. Hřebec uštědřil
vedlejšímu vozíku pěkný kopanec, naštěstí se
ale nikomu nic nestalo; co na mě ovšem zapůso−
bilo, byla kobyla, která se vztyčila na zadní –
kdo by se jí náhodou ocitl v cestě by měl
pořádnou smůlu. Už chybělo jen aby nám
upadlo opravené kolo. To se bohudík nestalo a
koně se po chvíli uklidnily. Když jsme dorazili
do cíle, osazenstvo karavanu již mělo přichy−
staný gril s občerstvením. Grilovaný klobásek

s pivem, limonádou, popř. kávou – každý si
mohl vybrat (po téhle stránce byla akce velmi
dobře organizovaná). Kůň, který předtím
vyplašil hřebce, kobylu a hříbě, se opět splašil
a způsobil další menší pozdvižení, když se
nekontrolovaně řítil po louce, na níž jsme
zakotvili. Lidé, kteří s těmito stvořeními přichá−
zejí do styku ale evidentně ví, jak s nimi
zacházet, takže po pár divokých minutách bylo
vše zase v pořádku. Samotné plavení bylo spíše
individuální záležitostí – každý sebe a svého
koně „očáchl“ dle chuti. Kolem 16:00 se sbalili
i poslední z nás a vyrazili jsme zpět. Cesta
probíhala v klidu a na volnějších prostranstvích
jezdci prohnali koně – tedy alespoň to bylo
poprvé, kdy se mi naskytla možnost je vidět
v plné rychlosti (efekt byl o to mocnější, že jsem
je sledoval z výrazně pomalejší bryčky). Koně
se nakonec splašily ještě jednou – a o to pořád−
něji (shodou náhod opět náš vůz). Jednomu
z nich se dostala noha přes středovou oj.
Bohužel se mu nepodařilo dostat se ze zdánlivě
nezáludné pasti a začal sebou házet. To samo−
zřejmě nenechalo chladným ani druhého koně
a osazenstvo bryčky mohlo být rádo, že stihlo
vyskákat. Souboj skončil prokopnutou středo−
vou ojí a zadýchaným párem koní. Nikomu se
naštěstí opět nic nestalo, každopádně to byl ale
nevšední zážitek. Oj nakonec zruční lidé
vyměnili. Zbytek večera téměř všichni strávili
na zahrádce u Besedního domu s gulášem,
kytarou, dobrou náladou a hlavně s bandou
pohodových lidí.
−Tomáš Jankó−
P.S. Panu Škardovi patří poděkování za
sponzorský dar na akci!

museli potýkat s „civilizovanou“ dopravou –
jedním z bodů trasy byl např. Ladenský most.
Koně, coby tažná síla bryček, mají jednu
úžasnou vlastnost – řidič nemusí celou dobu
dávat pozor na cestu – koně jsou na rozdíl od
aut schopni přemýšlet. Dalším „překvápkem“
bylo povolené kolo u jednoho z vozů (shodou
náhod jsem byl zrovna jeho pasažérem).
Naštěstí vůz, který jel za námi nás na povolené
kolo upozornil a začala opravná operace. Je
k neuvěření, jakým problémem je sehnat v lese
kus dřeva, kterým by šlo podepřít jednu bryčku.

Zájezd seniorů
Ve dnech 7. – 12. září tohoto roku se uskutečnil zájezd důchodců do Horní Lipové. Nejezdím často, tento typ zájezdu jsem absolvovala poprvé.
Cesta autobusem uběhla v pohodě. Ubytováni jsme byli v penzionu Pod Smrkem v Horní Lipové. Byly to apartmány, vždy 2 pokoje po dvou
lůžkách. Všichni byli spokojeni, ale já … Dostala jsem se na třílůžkový pokoj s přistýlkou. Spala jsem na přistýlce bez nočního stolku (což mně
nevadilo) a bez lampičky (tu jsem oželela, i když jsem zvyklá večer číst). Ale s čím jsem opravdu nebyla spokojená bylo samotné lože, protože při
svém věku jsem při vstávání musela nejdříve kleknout na podlahu a pak použít židli, abych se postavila.
Okolí v této části Moravy je velmi lesnaté, cesty jsou udržované, takže jsme je všichni náležitě využívali. Jezdili jsem autobusem do okolí : lázně
Lipová, Jeseník, Ramzová. Navštívili jsme i zámek Javorník, k němuž vede 130 schodů, v samotném zámku jsme prý vyšlapali ještě 95 schodů.
Prohlídka zámku byla zajímavá a pěkná. Zchladili jsem se v Jeskyni na Pomezí a obdivovali co příroda vytvořila. Také jsme si užili v bazénu
v Jeseníku. A stravování v penzionu? Bylo chutné s pořádnými porcemi, až jsme měli obavy, že ztloustneme. Ale řádné procházky po okolí tomu
zabránily.
Na zpáteční cestě jsme navštívili Karlovu Studánku. Obědvali jsme v Dolanech v hostinci U Havlů; ujišťuji Vás, že hostinec není můj.
Když objektivně zhodnotím celý pobyt, moc se mi líbil i počasí nám přálo – byl to poslední teplý týden podzimu – jedině má „postel“ byla
chybou na kráse pobytu.
Havlová Jarmila
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O ničení dřevin
V červnovém čísle Podivínského zpravodaje jsem si přečetl
článek o projektu nazvaném Lednicko−Valtický areál, pracovní
příležitost pro jeho obyvatele, jehož realizátorem je společnost
MARLIN, s.r.o. se sídlem v Uherském Hradišti. Pan starosta
k článku připojil krátký komentář, ve kterém mimo jiné uvádí:
„Obyvatelé si zcela jistě všimli, že prohlédly větrolamy
na hranicích katastrů Podivína a Velkých Bílovic. …
Pročištěny byly porosty podél kanálu od dálničního střediska
po provozovnu VHS. Za touto provozovnou a v okolí čistírny
odpadních vod zmizely náletové dřeviny.“

i rozsáhlé kácení v okolních katastrech, například Rakvic
a Moravského Žižkova.

Na tuto připomínku, která má u čtenářů vzbudit dojem,
že se jednalo o prospěšnou činnost, považuji za nutné reagovat
a uvést negativní důsledky těchto zásahů.

Proto mně nezbývá než konstatovat, že finanční prostředky
poskytnuté z Evropského sociálního fondu přinesly nejen
užitek, ale přinesly i výrazné škody na životním prostředí,
ze kterých se bude příroda několik let vzpamatovávat.

V současné zemědělsky intenzivně využívané krajině s lány
polí o výměře stovek i tisíců hektarů a chudé na vzrostlou zeleň,
jsou větrolamy a remízky, jejichž nedílnou součástí je i keřový
porost, mnohdy jediným místem, kde řada živočichů nachází
úkryt, potravu a místo pro rozmnožování. Dřeviny ve volné
krajině plní i mnoho dalších (nejen ekologických) funkcí,
které zde nebudu uvádět, protože jsou všeobecně známé.
Na křovinné porosty je vázáno mnoho druhů živočichů,
kteří nejsou schopni trvale přežívat v jiných podmínkách.
V případě zničení tohoto biotopu buď lokalitu opustí, a hledají
místo náhradní, nebo uhynou. Pokud však došlo ke zničení
biotopu na velkém území a navíc během krátké doby, jako se
tomu stalo právě v Podivíně, je i pro živočichy schopné migrace
vyhledání náhradního stanoviště téměř nemožné. Náhradní
lokality také nemusí nárokům živočichů plně vyhovovat,
a přináší to pro jejich populaci další negativními důsledky
(např. malá úspěšnost rozmnožování).
V rámci výše uvedeného projektu bylo jen ve větrolamu
na hranici katastru s Velkými Bílovicemi a v topolovém hájku
za čistírnou odpadních vod vyřezáno celkem asi 1,5 hektaru
keřů! Byly tak na rozsáhlé ploše zničené podmínky pro existenci
živočichů, jejichž výskyt je podmíněn porosty křovin.
Z ptáků se jedná například o pěnice černohlavé, pěnice
pokřovní, pěnkavy obecné i chráněného slavíka obecného.
Fatální dopad zásahů lze předpokládat také na populace hmyzu,
který nemá kvůli omezené schopnosti migrace možnost
přesídlení na jinou lokalitu.
K čemu je dobré, že větrolamy prohlédly? Proč musely
zmizet náletové dřeviny? Jaké tyto zásahy měly účel? Já sám
na tyto otázky nenacházím uspokojivou odpověď. Bylo účelem
jen najít „práci“ pro dva pracovníky, aby mohlo být
z evropských fondů vyčerpáno co nejvíce peněz bez ohledu
na skutečný přínos jejich činnosti?
Spolu s dalším kácením křovin a stromů na jiných
místech v podivínském katastru, provedeným i mimo projekt
společnosti MARLIN, s.r.o. (např. větrolam za dálnicí nedaleko
areálu zemědělského družstva, větrolam za Frutou směrem
k Dyji), tak dochází k likvidaci dřevin (se všemi souvisejícími
negativními důsledky), které má obdobu snad jen při scelo−
vání pozemků při kolektivizaci zemědělství. Situaci zhoršuje

Návštěvníci LVA tak nejenže „…ocení, pokud budou moci
strávit chvíle dovolené a odpočinku v upravených obcích“,
jak doslova uvádí koordinátor projektu ve výše zmíněném
článku, ale při výletech v okolí Podivína budou také ochuzeni
o část naší rozmanité přírody, například i o slavičí „tlukot“,
který je právě pro náš kraj typický a neopakovatelně dotváří
atmosféru jeho letních večerů.

Závěrečná zmínka starosty v Podivínském zpravodaji,
že projekt bude ještě pokračovat, ve mně proto vzbuzuje velmi
vážné obavy o přežití některých druhů živočichů v okolí našeho
města.
Petr Berka, Podivín, Sadová 859

Život je dar
Brzy ráno jak se rozední,
chodí dárci ku stanici transfůzní,
aby nemocnice měla krve dosti,
kdy nejvíce ji dnes spotřebují motoristi,
a ti jejich milí spolujezdci.
Já čtyřicetkrát dala krev a vždy ráda,
nechlubím se tím, jen zvědavost mě jímá,
zda oběť moje nebyla tu marná,
a jestli člověku tu každému pomáhala.
Zda v krvi své nosí radosti z písní a z žití
a jen proto, že na světě slunce krásné svítí,
že skřivan svou píseň na stromě tu pěje
a že každá růže si jen tak pro radost kvete.
Zda zdraví nabyli a jsou šťastni,
jestli žít je teď těší a jsou v práci?
Či trápí se a srdce smutné mají,
vím, že život nelehký je a často oči slzí.
Každého pěkného dne si važme
a večer za něj Bohu poděkujme,
vždyť život utíká, tak krátký je,
uprchne jako sen, dřív než se nadějeme.
Milada Marková
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Na Starém koupališti vyvrcholil sportovní rok Sokola Podivín
Slavnostní zakončení sportovního roku 2007/2008 uspořádala
tělocvičná jednota Sokol Podivín v sobotu 14. června 2008 na Starém
koupališti u Dyje. Pro přítomné děti i dospělé připravil oddíl všestrannosti
ve spolupráci s 12. YMCA−skautským oddílem spoustu her a sportovních
klání. Bratr Mareš všem odvážlivcům umožnil zjistit, zda pohled z
koňského hřbetu je doopravdy ten nejkrásnější. Počasí všem aktivitám
přálo, účastníci se povozili na člunu nebo vyrazili pěšky za krásami
Lednicko−Valtického areálu. Nejstarší členové zavzpomínali na mladá
léta. Setkání se prodloužilo až do pozdních hodin, kdy se všichni u ohně
mohli občerstvit připravenými pochutinami. Večerní zábavu u táboráku
zajistil turistický oddíl.
Věříme, že za rok se všichni na Starém koupališti sejdeme znovu!
Emil Bartoň, vedoucí oddílu pobytu v přírodě

Břeclav, s.r.o.
ZD Přítluky, 691 04 Přítluky
Tel.: 736642448
− automatické otočné a posuvné
brány, ozdobné ploty a balkony
− kovovýroba, dělení materiálu
− zakružování trubek
− zakázková prášková lakovna
− střechy ROVA, návrh v ceně
− REGULÁTORY tlaku plynu
− kulové ventily a fitinky
− volná pracovní místa

letní výprodej
jízdních kol
slevy až 2500.− Kč !!!
Hlavní 68, Velké Pavlovice, tel: 519428507, www.zaf.cz - velo@zaf.cz

AUTHOR, SUPERIOR, DEMA

• INZERCE •

horská, treková, crossová, silniční a dětská jízdní kola
náhradní díly a doplňky na všechna běžně používaná kola
sportovní oblečení, dresy, cyklistické rukavice, přilby
funkční prádlo od firmy CRAFT, MOIRA, ATEX
zboží od 3000,-Kč lze nakoupit na splátky
i bez navýšení – ESSOX
záruční i pozáruční servis
opravujeme všechna jízdní kola,
provádíme montáž a opravy kotoučových brzd
mechanických i hydraulických
otevřeno: po - pá 8.00 - 12.00
sobota 8.00 - 11.00
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13.00 - 17.00

•

Nabízím k užívání pole na Angrli.
Výměra asi 1650 m.
Telefon: 736 624 561

•

Pronajmu byt 2+1 v Podivíně,
po celkové rekonstrukci.
Tel. č. 777 784 063
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Nejlepší sportovci regionu
Nejlepší sportovci regionu Břeclav za rok 2007 byli letos voleni
dvakrát. Je potěšitelné, že se mezi nejlepší prosadili i pákaři Sokola
Podivín.
Volba I. 14. března hotel Centro Hustopeče.
Regionální sdružení českého svazu tělesné výchovy ( ČSTV )
vyhodnotila jednostranně a bez předešlého upozornění v tisku nejlepší
sportovce jen ze svých řad. Pošlapala tak více než pětadvacetiletou tradici
vyhodnocování všech nejlepších sportovců okresu Břeclav. Ostatním
sportovcům jež tvoří většinu plivli do tváře a hodili je přes palubu. Reakce
na sebe ovšem nedala dlouho čekat. Hned po vyhlášení se v tisku i mimo
něj zvedla vlna nevole.

Velmi zdařilá slavnostní akce se líbila nejen všem oceněným
spor tovcům, ale také přítomným hostům v čele s hejtmanem
Jihomoravského kraje Ing. Stanislavem Juránkem.
Přestože rozpočet na tuto akci byl poměrně vysoký a přesáhl částku
60.000 Kč, chtěl bych tímto poděkovat za finanční přispění a věcné dary
všem sponzorům z Podivína, Břeclavi a regionu.
Zvláštní poděkování patří všem organizátorům, z Podivína pak
zejména Jiřímu Čapkovi, Václavu Vaňkovi a Marcele Kingové.
Hlavní pořadatel
Rostislav Svačina

Volba II. 20. června Vila Jarmila VelkéBílovice
Z řad novinářů, funkcionářů a sportovců bylo založeno Sdružení
sportu bez omezení a bylo uspořádáno druhé vyhlášení nejlepších
sportovců. Celou tíhu realizace a provedení vzal na svá bedra TJ Sokol
Podivín, který o to byl požádán sdružením sportu bez omezení ( v té
době ještě nebylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra ).
Oslovena byla všechna sportovní sdružení, organizace a kluby, aby
zaslali své nominace. Spravedlivý a demokratický klíč volby a udělování
bodů si novináři zvolili sami. Téměř stovka kandidátů se objevila v anketě
pořadatelům z nichž vzešlo toto pořadí :
Kategorie žáci
1. místo Dana Surá, armsport, TJ Sokol Podivín
2. místo Lukáš Kuchynka, šachy, ŠK Hustopeče
3. místo Linda Komínková, atletika, Klokan Moravská Nová Ves
Kategorie dorost
1. místo Antonín Schwarzer, stolní tenis, TJ Agrotec hustopeče
2. místo Pavel Fischer, armsport, TJ Sokol Podivín
3. místo Alexander Herman, atletika, Lokomotiva Břeclav
Kategorie kolektiv roku 2007
1. místo stolní tenis, MSK Břeclav
2. místo házená, Legata Hustopeče
3. místo stolní tenis, MSK Břeclav ( dorost )
Kategorie trenér roku 2007
1. místo Ing. Jaroslav Hýbner, stolní tenis, MSK Břecl
2. místo Rostislav Svačina, armsport, TJ Sokol Podivín
3. místo Zbyněk Chlumecký, atletika, Lok. Břeclav
Funkcionář roku 2007
Funkcionářem roku 2007 byl po zásluze zvolen Miloslav Dobšíček.
Do pomyslné síně slávy byl uveden za celoživotní práci a přínos na úseku
tělovýchovy a sportu.
Kategorie dospělí
Nejprestižnější a nejpočetnější je každý rok kategorie dospělých,
kde bylo vyhodnoceno deset nejlepších sportovců:
1. místo

Martina Darmovzalová 58 bodů, atletika, Lok. Břeclav

2. místo
3. místo

Rostislav Svačina ml. 57 b., armsport, TJ Sokol Podivín
Ivana Weberová 52 b., stolní tenis, MSK Břeclav

4. místo

Robin Svačina 49 b., armsport, TJ Sokol Podivín

5. místo
6. místo

Bronislav Šlichta 29 b., silový trojboj
Adam Formánek 28 b.,atletika, Lok. Břeclav

7. místo

Mai Gejie 26 b., stolní tenis, MSK Břeclav

8. místo
9. místo

Martin Rada 25 b.
Zdeněk Antony 21 b.

10. místo Petr Zelinka 11 b., atletika, Lok. Břeclav
Jak jste si jistě všimli do ankety byly znovu zařazeni sportovci ČSTV
– regionu Břeclav, kteří také zaslali nominace.

Poblahopřát přišel panu Dobšíčkovi i hejtman Jihomoravského kraje
Ing. Stanislav Juránek.

Podivínským pákařům chyběly
opory
Velké Meziříčí
Prvním kolem extraligy byla odstartována nejvyšší soutěž
pákařů v novém ročníku 2008-2009.
Cílem pákařů Sokola Podivín je navázat na výborné výsledky
minulých sezon a obhájení čelních pozic. Rozjezd podivínských
tomu však příliš nenasvědčoval. Absence hned tří základních opor
týmu byla citelně znát.
Jedna z nejlepších pákařek v zemi Veronika Sedláčková
očekává přírůstek do rodiny a sezona je pro ni takřka ztracena.
Další ztrátou pro oddíl byla neúčast dvou favoritů soutěže bratrů
Svačinových. Mladší Radek byl mimo naše území a prostřední Robin
hospita lizo ván po o per aci v nemocnici. Váho vé ka tegor ie
do 80 respektive do 90 kg tak nebyly obsazeny a body přenechány
bez boje soupeřům. Se stoprocentní úspěšností bodoval na obě
ruce ve váhové kategorii do 100 kg nejstarší z trojice bratrů a
jednička české páky Rostisla v Svačina. V nejtěžší ka tegorii
nad 100 kg skončil jen těsně za stupni vítězů a dvakrát čtvrtý
Jaroslav Vavřina.V nejlehčí váze do 70kg se Michal Králíček umístil
na třetím místě pravou rukou.
Junioři a juniorky do 18-ti let neměli také svůj den a skončili
vesměs mimo stupně vítězů.Výjimkou byla Dana Surá dvojnásobná
vítězka lehčí váhové kategorie (ze dvou) do55kg. Klára Gálová
skončila dvakrát čtvrtá o kategorii výše nad 55kg. Dvě čtvrtá
místa vybojoval i Pavel Bartošík v juniorské kategorii nad 75kg
a Pavel Forejtník se musel spokojit s pátým a šestým místem
ve váze do 75kg.
Svačina Rostislav, vedoucí oddílu
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