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Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje
Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020.
Volební místnosti budou v budově radnice Masarykovo nám. 192/2, Podivín.

Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XI
ze dne 25.06. 2020
1. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města č. X.
ze dne 28.05.2020.
2. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rezignaci pana Mgr. Bc. Ladislava
Hemzy na funkci člena Rady města
Podivína, předsedy i člena finančního výboru a člena školské rady ke dni
25.06.2020.
3. Zastupitelstvo města odvolalo ke dni
25.06. 2020 z funkce člena kontrolního
výboru zastupitele města Mgr. Petra
Floriána.
4. Zastupitelstvo města Podivína v souladu se zákonem o obcích hlasováním
zvolilo jako 2. člena Rady města Podivína Mgr. Petra Floriána, bytem Dolní
Valy 1016/25d, 691 45 Podivín.
5. Zastupitelstvo města Podivína v souladu se zákonem o obcích hlasováním
zvolilo předsedkyní finančního výboru
zastupitelku města Pavlínu Čapkovou.
6. Zastupitelstvo města Podivína v souladu se zákonem o obcích hlasováním
zvolilo členem finančního výboru zastupitele města Mgr. Petra Floriána.
7. Zastupitelstvo města Podivína v souladu se zákonem o obcích hlasováním
zvolilo členkou kontrolního výboru zastupitelku města Mgr. Janu Meškovou.
8. Zastupitelstvo města svým neuvolněným členům, kteří byli zvoleni do nových funkcí stanovuje tyto odměny:
radní a člen finančního výboru Mgr.
Petr Florián ve výši 6000 Kč, zastupitel
a předseda finančního výboru Pavlína Čapková ve výši 2000 Kč, zastupitel
a člen kontrolního výboru Mgr. Jana
Mešková ve výši 1500 Kč, zastupitel
a člen komise stavební a dopravní Mgr.

Bc. Ladislav Hemza ve výši 1500 Kč,
a to s výplatním termínem od 26.6.2020.
9. Zastupitelstvo města projednalo návrh závěrečného účtu Města Podivín
za rok 2019, který je zveřejněn na
internetových stránkách Města Podivín – na elektronické úřední desce
Městského úřadu Podivín a na úřední
desce od 10.06.2020. Zastupitelstvo
města uzavřelo projednání Závěrečného účtu Města Podivín za rok 2019
vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením Města Podivína za rok
2019, a to bez výhrad.
10. Identifikace účetní závěrky: Účetní závěrka k 31.12. 2019, za účetní jednotku: Město Podivín, Masarykovo nám.
180/20, 691 45 Podivín, IČ: 00283495,
DIČ: CZ00283495. Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku za rok
2019 Města Podivín, Masarykovo nám.
180/20, 691 45 Podivín, IČ: 00283495,
DIČ: CZ00283495. Zastupitelstvo města nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č.220/2013
Sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek, věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční
situace účetní jednotky.
11. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtového opatření č. 4/2020
k rozpočtu města na rok 2020 a toto
rozpočtové opatření vzalo na vědomí
bez výhrad.
12. Zastupitelstvo města Podivína uděluje souhlas se zařazením území obce
Podivín do územní působnosti MAS
Lednicko-Valtického areálu, z.s., na období 2021-2027.

13. Zastupitelstvo města schválilo zahájení investiční akce a její zařazení do majetku města: terénní úpravy polních
cest.
14. Zastupitelstvo města neschvaluje pořízení změny územního plánu ve věci
změny Územního plánu města Podivín na pozemcích p.č. 140, p.č. 142/1,
p.č. 142/2, p.č. 142/3, p.č. 142/4, p.č.
142/5, p.č. 142/6, p.č. 142/7, p.č. 142/8,
p.č. 142/9, p.č. 143 vše v k.ú. Podivín.
15. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 982/1 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Podivín.
Zastupitelstvo města pověřuje radu
města zadáním zpracování geometrického plánu, kterým dojde k vyčlenění
předmětné části pozemku.
16. Zastupitelstvo města zamítlo vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.
2823/24 – orná půda o výměře 3286
m2 v k.ú. Podivín.
17. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 1086 – zahrada
v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města
pověřuje radu města zadáním zpracování geometrického plánu, kterým
dojde k vyčlenění předmětné části pozemku.
18. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zpětvzetí žádosti pana Houžvičky
o prodej pozemku p.č. 978 a části pozemku p.č. 982/1 v k.ú. Podivín. Rozhodování o zřízení věcného břemene či
prodeji části pozemku p.č. 982/1 bude
projednáno na některém z dalších zasedání zastupitelstva města.
19. Zastupitelstvo města zamítlo zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.
978 – zahrada o výměře 281 m2 v k.ú.
Podivín.

Kronikář města
Město Podivín hledá kronikáře (kronikářku), který by pokračoval v zaznamenávání naší bohaté historie. V případě, že
máte chuť nám v této zajímavé práci pomoci, zavolejte mi na tel. 723 864 801 nebo napište na email starosta@podivin.cz.
Martin Důbrava, starosta
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Vánoční strom
Město Podivín hledá vhodný vánoční
strom, který během adventu ozdobí Masarykovo náměstí v Podivíně. Žádáme,
aby se přihlásili majitelé pozemků, kteří
by byli ochotni vhodný strom na svém

pozemku pro tento účel darovat městu,
nebo o podobném stromu ví. Vánoční
strom by měl být 6 až 10 metrů vysoký,
v dobrém stavu, který na místě posoudí
pracovník města. Výhodou je také dob-

rá dostupnost pro techniku, která jej po
pokácení nepoškozený naloží a převeze.
Informace zašlete na email: podatelna@
podivin.cz nebo volejte: 519 344 203.
Děkujeme

Zastupitelé Města Podivína
Vás zvou na vzpomínkovou akci,
kterou si připomeneme

102. výročí vzniku samostatného Československého státu.
Setkání se uskuteční
v úterý 27. října 2020 v 16,30 hod. u Tyršova sadu

Dva nové letní projekty - Opravy polních cest a Cyklostezka
V průběhu léta jsme vyhotovili projektovou dokumentaci na opravu několika polních cest. Na konci srpna jsme
podali žádost o dotaci na projekt „PODIVÍN - Polní cesty V91, V93, V94, V95, V97
a H22“, označení cest bylo definováno
v rámci proběhlých pozemkových úprav
v minulých letech. Dotační výzvu vyhlásila Místní akční skupina Lednicko-valtický areál /dále jen MAS LVA/, jíž je naše
město členem. O tom, zda dotaci získáme, by mělo být jasno do příštího jara.
V rámci projektu je na ploše stávající
částečně zpevněné polní cesty navržena
stabilizace podkladní vrstvy a provedení
nové krycí vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva či mlatová úprava v šíři
3,0-3,5 metrů. Pod kódovým označením polních cest se jedná o tyto cesty
v extravilánu: od hřbitovů přes bývalý
psí cvičák a Panský kopec k Angerlovu
mostu a zpět do města na ulici Štefánikovu a dále cesta od psího cvičáku podél
Ladenské strouhy směrem k borovému
háji. Délka opravených cest bude 2300
metrů z toho v intravilánu 500 metrů.
Rozpočtované investiční náklady jsou
cca 5,5 milionů Kč, z nichž by dotace
mohla pokrýt cca 4,0 miliony Kč.
Dalším letním projektem, který jsme
tzv. oprášili a přepracovali, je projekt
s názvem „Cyklostezka: Podivín – Kačenárna“. Proč oprášili? Projektová dokumentace byla již připravena cca před
5 lety, avšak vzhledem k nemožnosti
získat na realizaci stavby dotační zdroje jsme stavbu nezahájili. Nyní existu-
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je možnost dotaci získat v rámci výzev
vyhlašovaných MAS LVA, proto jsme
dokumentaci přepracovali, jak vyžaduje
nově stavební zákon. Cyklostezka bude
začínat v Rybářích u bývalé hospody Čáparka a povede vlevo do polí, kde se po
cca 600 metrech stočí vlevo k topolové
aleji a nové výsadbě realizované letos na
jaře. Zde se napojí na turistickou žlutou
trasu ve směru na Ladenský most. Naše
cyklostezka bude končit na hranici našeho katastru před Kačenárnou. Povrch
cyklostezky bude od Čáparky v délce cca
1,3 km asfaltový a dále na žádost správce pozemků – Lesy ČR – pouze zpevněný

štěrkopískový. Na dvou místech křížení
s vodními kanály (dnes suchými) budou
vybudovány suché brody. Celková délka bude 1,9 km. Pro zjednodušení jsem
doposud používal slovo cyklostezka,
avšak některé úseky budou formálně
označeny jako cyklotrasa, což je pojem
pro komunikaci, která slouží ke smíšené
provozu včetně pojezdu motorových
vozidel. Na projekt jsme nyní získali
územní rozhodnutí. Nyní připravujeme
dokumentaci pro stavební povolení
a věříme, že do konce roku budeme podávat žádost o dotaci.
Martin Důbrava, starosta
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Mokřad Bažina a Oprava penzionu
V průběhu měsíce srpna jsem vyhlásili dvě výběrová řízení. První se týkalo vybudování mokřadu Bažina, který vznikne v lokalitě za Šutráky, o němž jsem psal
v minulém čísle Zpravodaje. O zakázku
mělo zájem šest firem, které splnily kvalifikační požadavky a s nejnižší cenou
Kč 3.374.592,35 vč. DPH zvítězila firma

Ekostavby BRNO, a.s.. Výstavba by měla
probíhat od října 2020 do března 2021.
Dále jsme vyhlásili výběrové řízení na rekonstrukci našeho penzionu
na ulici Sadová. V době psaní tohoto
článku ještě výběrové řízení není u konce, a tak o něm budu psát detailně až
příště. V rámci této rekonstrukce bude

penzion zateplen, vyměněna okna
a opraveny balkony. Věřím, že výměna
oken proběhne ještě před zimou a obyvatelům se tak výrazně zvýší komfort
bydlení a sníží náklady na vytápění objektu.
Martin Důbrava,
starosta

MAS Lednicko-valtický areál pomáhá našemu regionu
Místní akční skupina (MAS) je možná pojem, o kterém jste ještě nikdy
neslyšeli. Co tedy vlastně znamená?
Označuje se jím společenství venkovských obyvatel, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a
veřejné správy, které je nezávislé na
politickém rozhodování, avšak disponuje nástroji, s jejichž pomocí je možné
zlepšovat kvalitu života v regionu. Cílem je podporovat podnikání, pečovat
o krajinu, rozvíjet vzdělávání a sociální
programy. Místní akční skupiny tu mají
být pro všechny, kteří na venkově žijí a
pracují. Financování provozu je potom
zajišťováno z fondů Evropské unie, národních i krajských dotací.
Naše MAS Lednicko-valtický areál není ojedinělou institucí, v Česku je
těchto společenství na 180. Existence
místních akčních skupin je založena
na pevně daných principech a řídí se
jasně stanovenými pravidly. Je tak třeba určeno, že MAS nesmí působit na

území měst s více než 25 tis. obyvateli, což v našem případě těsně splňuje
i centrum regionu – Břeclav. A na jakém
území tedy působíme? Jedná se o území
měst a obcí Břeclav, Bulhary, Hlohovec,
Lednice, Podivín, Přítluky, Rakvice, Valtice
a Velké Bílovice.
K tomu, aby místní akční skupiny
mohly rozvoj svého regionu cíleně podporovat, dostávají finanční prostředky,
které pak v území dále rozdělují prostřednictvím vlastních dotačních výzev.
Ve stávajícím programovém období
2014–2020 tak má naše MAS k dispozici
bezmála 95 mil. Kč, s nimiž podporuje
projekty široké škály zaměření. V současnosti například investujeme do výstavby
učeben odborné výuky na základních
školách v Lednici, Podivíně a Valticích, s
naší finanční podporou je budována cyklostezka na ulici Bratislavské v Břeclavi
a brzy bude započata také rekonstrukce
chrámu Tří Grácií v srdci Lednicko-valtického areálu. Zkrátka nepřichází ani

podnikatelé. Z našich dotačních výzev již
bylo podpořeno několik zemědělských
podnikatelů, především vinařů, ale na
své si přišli rovněž řemeslníci či provozovatelé penzionů.
Činnost MAS ale není pouze o přerozdělování dotací. Máme vlastní iniciativu, sbíráme podněty od veřejnosti a
hledáme cesty k jejich realizaci. S vlastními projekty podporujeme výsadbu
zeleně či zachování krojových tradic.
Soustavnou podporu poskytujeme
školám, jimž jsme takovou servisní organizací, pomáháme jim s plánováním
jejich rozvojových aktivit a poskytujeme vzdělávací semináře pedagogům.
A chceme toho dělat ještě více. I vy se
můžete zapojit, jsme otevření všem. Více
informací o nás najdete na webu www.
mas-lva.cz, pod heslem MAS Lednicko-valtický areál nás pak naleznete také na
Facebooku.
Mgr. Lukáš Hlavinka
manažer MAS Lednicko-valtický areál

Dobrovolný svazek obcí Lednicko-valtický areál (DSO LVA)
Jistě každý z nás alespoň jedenkrát
v životě slyšel pojem Lednicko-valtický
areál (LVA). Ale co je vlastně a čím se zabývá Dobrovolný svazek obcí Lednicko-valtického areálu?
Obce a města LVA založila na přelomu roku 1999/2000 sdružení obcí s názvem Region LVA. Forma sdružení dle
občanského zákoníku se ukázala jako
optimální a „nenáročné“ řešení umožňující realizovat požadované společné
projekty. Zásadní pozornost byla soustředěna především na oblast propagace a to formou společné účasti na veletrzích a výrobou propagačních tiskovin.
V návaznosti na činnost sdružení
vznikl v roce 2005 v souladu se záko-
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nem č. 128/2000 Sb. „Dobrovolný svazek
obcí Lednicko-valtický areál“. Zakladatelských obcí bylo osm, do současné doby
stoupl jejich počet na deset. Dnes tvoří
DSO LVA tato města a obce: Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Ladná, Lednice, Podivín,
Přítluky, Rakvice a Velké Bílovice. Sídlo
DSO LVA naleznete na Obecním úřadě
v Lednici a předsedou tohoto svazku je
RNDr. Libor Kabát (starosta obce Lednice), místopředsedou je pan Ing. Pavel
Trojan (starosta města Valtice).
Hlavním předmětem činnosti DSO
LVA je společné prosazování zájmů spojených s komplexním rozvojem regionu,
všeobecná ochrana životního prostředí
v zájmovém území, společný postup při

dosahování ekologické stability a trvalé
obyvatelnosti.
Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním
měřítku a významných investičních akcí,
slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu
státní správy, vytváření, zmnožování a
správa společného majetku svazku, zastupování členů svazku při jednáních o
společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.), zajišťování
a vedení předepsané písemné, výkresové a technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí, propagace svazku
a jeho zájmového území.

Podivínský zpravodaj
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V letošním roce se díky situaci, která nastala na jaře, sešla valná hromada
DSO LVA celkem 4x, v jiných letech se
dařilo scházet jedenkrát za měsíc. Ale i
tak dokazuje svou činností, že neusnula na vavřínech. Za zmínku určitě stojí
podpora malých projektů, jako jsou Lednicko-valtický hudební festival 2020, příspěvek pro Spolek pro obnovení Katzelsdorfského zámečku, podpora Historické
tratě Břeclav – Lednice a také příspěvek
pro vznik památníku 70. výročí vlakové-
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ho neštěstí na železničním přejezdu v
Podivíně.
Dlouhodobě podporujeme řadu
dalších projektů jako je každoroční
vydání Výletních novin Lednicko-valtického areálu, které vychází v 50ti tis.
nákladu a staly se velmi oblíbeným
a vyhledávaným produktem. Dále například projekt Otevírání Lichtenštejnských stezek, kde je DSO LVA každoročním partnerem, kromě letošního roku,
kdy se neuskutečnila, je vítanou akcí

L. ročník

nadšenců pro cykloturistiku z širokého
okolí.
Dále určitě stojí za zmínku, že DSO
LVA úzce spolupracuje s místní akční skupinou (MAS LVA), podporuje ji
a sbírá cenné informace o dotačních titulech, které je možné čerpat ať už na
úrovni jednotlivých obcí, tak na úrovni
institucí, spolků, organizací, dále pak
i v podnikatelské sféře.
Za DSO LVA - Bc. Karolína Damborská
- tajemnice

Cedule „Památky a historie královského města Podivín“
Kam za památkami v Podivíně? Co
vše se v našem malém královském městečku vlastně skrývá? Podivín, jakožto
jedno z nejstarších měst na Moravě,
má zajisté co nabídnout, jen ne všichni
zkrátka ví, kde to hledat. Právě na tento
popud jsem se ve spolupráci s městem
rozhodla zhotovit projekt „Památky
a historie královského města Podivín“.
Jsou tomu již bezmála 3 roky, co
umřel kronikář města Podivína, pan
Zdenek Hasilík, který po sobě zanechal
kus dobře odvedené a obdivuhodné
práce – fotografický archiv. Tento archiv
se skládá z 17322 ks fotografií, zarchivovaných v ručně vyrobených 70 šanonech o váze min. 10 kg. Vlastníkem
této unikátní sbírky je MRS PS Podivín.
Myšlenky mě navedly k tomu, aby ale-
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spoň pár kousků z této nemalé sbírky
bylo na očích veřejnosti, a právě proto
vznikl tento projekt, který zafinancovalo město.
Spojením dobových fotografií spolu
s písemnou informací o památce mohly
být vyhotoveny litinové cedule s popisky, které mapují místa a zákoutí z dob
18. století až po současnost. Díky těmto cedulím tak vznikla krátká zastavení
u architektonicky významných staveb

a také v lokacích, které nesou dávnou
minulost.
Doposud je nainstalováno 14 cedulí, které se stanou vaším společníkem
při procházkách. Leták „Malý průvodce
městem“ Vás navede při potulkách po
Podivíně.
Další myšlenku vnesl do projektu
náš pan starosta Martin Důbrava, jehož
nápad s QR kódy ocení nejen mladší generace, ale i zahraniční turisté. Pod QR
kódem se skrývá odkaz na stránky města, kde naleznete doslovný překlad do
angličtiny i němčiny, a také tam bude
místní tajemník pan Radim Mildner průběžně doplňovat další fotografie.
Texty týkající se radnice a hřbitovní
brány zapsal pan místostarosta Slávek
Machovský, pro kterého jsou tyto stavby srdeční záležitostí, jelikož se spolu se
zastupiteli postaral o jejich rekonstrukci
a následné znovuoživení.
Komplexní vzhled celému projektu přinesla Kateřina Zimmermanová a
s úpravou textů mi pomohla Vendula
Holubová. Finální ukotvení do betonu
před všechny památky zprostředkovala
firma Škarda.
Věřím, že tyto cedule s odkazem na
minulost obohatí všechny generace a
oživí vzpomínky stávajících pamětníků.
Tímto patří velké díky všem, kteří se na
projektu jakýmkoli způsobem podíleli
a postarali se tak o zvelebování našeho krásného města. Projekt jsem nesla
v myšlence uctění památky mého otce
Zdenka Hasilíka, který to vše započal,
a já jsem ráda, že si společně můžeme
všichni připomenout střípky minulosti,
které nám odteď budou všude kolem
na očích.
Helena Macánová
Zastupitelka
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Marný útěk
O jednom traumatu
Byl nádherný májový den pátého
pátý roku 1942. Ještě na podivínských
zahradách neřádili tři ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác a čekalo se i na
Žofii. To byla ta, o níž pranostika říkala:
Žofie vína upije. Chystala se sklizeň proslulého podivínského salátu - krále máje.
Velkými plnými hlávkami plnili místní
pěstitelé vysoké dřevěné bedny, určené
k výkupu pro místní sběrnu. Městečko,
tehdy v Protektorátu nazývaného německy Kostel, bylo na podivínský salát dost pyšné a šířila se tehdy fáma, že
i v našem hlavním městě má vynikající pověst díky své lahodné, jemně
nasládlé chuti. Zdůrazňovala, že dříve
i na Pražském hradě si ho pochvalovali.
Sotva kdo vnímal nebezpečí spojené se
vzdáleným válečným běsněním. Později,
bylo to 27. 5. 1942, však proběhl v Praze atentát na Reinharda Heydricha, což
se pak nečekaně propojilo s příběhem
Aloise Nosála, „Loly“, účetního Okresní
nemocenské pojišťovny v Hodoníně. Po
mnichovském zabrání blízké Břeclavě Lundenburgu stal se okresním městem
Hodonín, za Protektorátu Göding. Bylo
to 25 kilometrů jízdy do práce i z práce,
celkem přes 2,5 hodiny pracovního dne,
kdy se dalo asi jen tak přemýšlet. A bylo
stále o čem. Německé gestapo vytrvale
pátralo po českých odbojářích a využívalo běžné metody cukru a biče. Přineslo to tragédii mnoha českým rodinám,
včetně rodiny malé školačky účetního
Loly - Jitřenky. To ovšem pěstitelé krále
máje v té době ještě netušili. Netušili, že i mezi občany Podivína se našli ti,
co ze strachu nebo z vypočítavosti prozradili členy odbojové skupiny Obrana
národa. Tu tvořili často bývalí důstojníci
Československé armády a ve velké míře
také příslušníci Sokola. Před vilkou náčelníka podivínského Sokola, nedávno
dostavěné na ulici Boženy Němcové,
zastavilo 5. 5. 1942 černé auto německého gestapa. Za šeříkem stojící majitel
domu Lola auto včas zpozoroval. Rychle vběhl za dům a zahradami přes ploty
z drátěného pletiva prchal na opačnou
stranu, než stálo auto německé policie.
Při útěku směrem k ulici Revoluční byl
naštěstí kryt zelenou vegetací a gestapo
ho nevidělo. Zatím gestapák z černého
auta přešel k předním vstupním dveřím
vily a hlučně na ně zabušil. Malá osmiletá dívka Jitřenka v prosklené vstupní
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hale jen ustrašeně zírala, co že se to venku děje. Tatínek náhle od šeříku, kam se
na něj před chvílí dívala, zmizel. Ona si
tehdy sotva sama dovedla představit, že
jde o osudové chvíle i v jejím životě. Pohledem na maminku Marii, na které bylo
poznat panický úlek a zmatek, podvědomě začala tušit, že se blíží něco hrozného. V osmi letech mají děti obvykle jiné
dojmy ze setkávání než to, které proběhlo tenkrát s německou policií. I později se
to stále vracelo jako ve snech nepříjemná noční můra, lišaj smrtihlav. Gestapu
maminka dveře se strachem nakonec
otevřela, ale k překvapení malé holčičky
slyšela, jak říká: Nevím, kde je manžel (tatínek). Stejnou otázku zkušený gestapák
zopakoval i směrem malé dcerce. Snad
to bylo i štěstí, že ta, zkoprnělá strachy,
nevypravila ani slovo. Útěk Lojzy Nosála
se zdařil, černé auto odjelo. Ale i tak nebylo kam před osudem uprchnout. Lojza
sice byl členem skupiny, která převáděla přes hranice Slovenska odbojáře, ale
zanechat rodinu samotnou se neodvážil
a ani si nebyl jistý, zda-li vlastně na něj
gestapo něco podstatného ví. Nakonec
šlo o účast v organizaci Obrana národa,
kde Lola pracoval od 30.10. 1939, organizování přechodu hranic na Slovensko
a pak dále přes Maďarsko a udržování
styku s parašutistou. Až později se podařilo identifikovat pravděpodobného
j
podivínského informátora. O odbojářské
práci manželka přirozeně
nevěděla, i když mnohé
zcela jistě tušila. Něco z jeho
činnosti se po válce podařilo dokreslit díky dopisům
brigádního generála Jaroslava Klímy, spolupracovníka v Obraně národa sokola
Aloise Zachary i podivínského odbojáře Jaroslava Dobšíčka. Náčelník Sokola Lola
byl nakonec v Hodoníně
zatčen a přepraven do
Kounicových kolejí. Příbuzní a známí se utěšovali, že
možná bude potrestán, ale
že bude popraven, to nečekal nikdo. Atentát! Stanné
právo! Rozsudek stanného
soudu! Poprava a zabavení
majetku, originální obývací
pokoj odvezen gestapem
do Uherského Hradiště.
Na spodních a zadních

stranách nábytku se objevily vypálené
německé orlice. V domě byl ubytován
německý důstojník, který snad ze soucitu s malou dcerkou nabízel vdově po
zastřeleném Lolovi různé věci a služby,
ale duševní otřes, který manželka prožila
a její hrdost a statečnost jí nedovolily cokoliv od Němců přijmout. Vystěhováním
se už gestapo nezabývalo, pouze musela
ze svého vlastního domu, na kterém navíc uvázly i dluhy za dokončování stavby, platit nájem (ze záznamu: činilo to
12.460 K). Svému manželovi zůstala věrná i po jeho smrti. Ocenil to i pan učitel
Ustohal. Dobře ji znal. Na jejím pohřbu
to zdůraznil při smutečním projevu za
podivínský Sokol i za podivínskou školu,
na které byla, stejně jako její dcera Jitřenka, dlouho zaměstnána: „Byla to statečná a zásadová žena, která přes všechny
útrapy a životní překážky se nevzdávala
a mnohé z toho možného dosáhla“.
Ano, oběť náčelníka podivínského
Sokola byla uznána. Prezident republiky
zastoupený generálem Ludvíkem Svobodou udělil 15. prosince 1945 v uznání bojových zásluh, které získal v boji za
osvobození republiky Československé
z nepřátelského obsazení
ČESKOSLOVENSKÝ VÁLEČNÝ KŘÍŽ „IN
MEMORIAM“.
Může to však nahradit otce, manžela,
přítele a i samotné kouzlo bytí?
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Vzpomínka
Ve čtvrtek 23. července 2020 jsme se
rozloučili s panem Vlastimilem Němečkem, který nás opustil dne 19. 7. 2020 ve
věku nedožitých 88 let.

Z mnoha činností, kterým se věnoval,
vybírám ty dvě, o kterých se mohu s dostatečnou znalostí zmínit a ve kterých jsme
společně mohli vystupovat jako kolegové.
Tou první je činnost publikační a dopisovatelská. Podivínský zpravodaj (jehož členem redakční rady jsem více než
dvacet let) měl v panu Němečkovi zdroj
informací jak v oblasti historických znalostí, tak i událostí současných. V jeho
příspěvcích se objevovaly osobnosti našeho města, mladšími generacemi dávno
zapomenuté, záznamy událostí, o nichž
jsme i my starší věděli jen velmi málo, fotografie osob a míst, jež obsahoval pouze
jeho archiv.

Tou druhou oblastí, v níž jsme si mohli říkat „kolego“, bylo divadlo. V roce 1975
sáhl Vlastimil do role režisérské. Vdovička
z Ancony, aneb zapomenutý čert byla jeho
režijním debutem. V roce 1976 se již jako
herec uvedl v kusu Alexeje Arbuzova Irkutská historie. V pozdějších letech, už jako
zkušený herecký bard, ztvárnil v Tylově
Tvrdohlavé ženě postavu Barona Hrdopýška. Zásadní rolí, ve které zazářil, byla v roce
1977 postava Strýčka Sokrata z Nezvalovy
hry Milenci z kiosku. To bylo Milanovi (tak
jsme mu tenkrát říkali) 45 let.

Mé dámy, pánové, dopřejte mi svůj sluch.
Nejsem strýc Sokrates, ne, já jsem jeho duch.
Zemřel jsem na scéně a trochu mě to zlobí.
Poněvadž zemřel jsem, mluvím k vám ze záhrobí.
Drama je u konce, skončilo divadlo,
a já jdu podržet sám sobě zrcadlo.

Tímto úryvkem ze Sokratova textu,
který pronáší Milan na konci Nezvalovy divadelní hry, se s ním jak za kolegy
divadelní, tak i redakční loučím. Děkujeme.
Slávek Machovský

Kronika města Podivína
Rok 1920 – pokračování
27/7 Z doby válečné zůstalo mezi
obyvatelstvem značné množství papírů
rakouských válečných půjček, v mnohých případech z donucení upsaných.
Tyto cenné papíry nebyly novým státem
čsl. úrokovány a proto neměly žádnou
cenu. Aby se však mohly i válečné půjčky
zhodnotiti a aby zejména obce a drobní
upisovatelé byly aspoň částečně odškodněni, vydala vláda zákon, jímž byla vyložena k upisování IV. čs. státní půjčka za
tím účelem, aby majitelé rak. válečných
půjček upisovací účastí na IV. státní půjčku mohli i válečné půjčky zhodnotiti.
Zhodnocení válečných půjček dálo
se tím způsobem, že majitelé válečných
půjček zaplatili v hotovosti na každých
100 Kč upsané IV. čs. státní půjčky Kč 75,a současně odevzdali válečné půjčky
v nominál. hodnotě, rovnající se upsané
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částce. Na podkladě tohoto upsání obdrželi pak dva druhy čsl. dluhopisů v hodnotě 75% upsané půjčky a odevzdaných
papírů vál. půjček, z nichž 1. druh dluhopisu zněl na IV. čsl. státní půjčku 5%ní
a 2. druh tvořil státní odškodňovací dluhopis zúročitelný 31/2 %. U obcí a veřejných ústavů činila u těchto dluhopisů
úroková sazba 6 a 5%.
I naše obec byla účastna upisování IV. čs. státní půjčky, neboť měla rak.
válečných půjček v nomin. hodnotě
143.500 Kč. K upsání IV. čs. státní půjčky na
hotovosti opatřila si půjčku u Hypoteční
banky v Brně ve výši 127.000 Kč a tím papíry válečných půjček 75% zhodnotila.
Po vydání titrů (cenných papírů – pozn.
red.) obdržela obec dluhopisy IV. čs. státní půjčky v hodnotě 107.625 Kč na 6%
a v téže výši státní dluhopisy za půjčky
válečné, zúročitelné 5%.

24/8 Zřízena městská veřejná knihovna v 1. poschodí městské radnice, zvolena knihovní rada a ustanoven knihovník. Prvním předsedou knihovní rady
byl zvolen Josef Svitavský, knihovníkem
Alois Zachara ml.
Počátkem školního roku byl na měšť.
školách v Podivíně dosavadní ředitel Jan
Jeřábek ze školní služby (pro chorobu)
vyvázán a na jeho místo jmenován ředitelem pan Josef Svitavský. Nový ředitel
býval dříve po celou řadu let učitelem na
škole obecné v Podivíně a po zřízení škol
měšťanských v roce 1903/1904 odborným učitelem na těchto školách.
V téže době byla obecná škola z jednotné správy obou škol odloučena a pro
obecnou školu ustanoven správcem řídící učitel p. Jarosl. Štěpán.
(text v původním znění)
-rm-
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Základní škola
Školní rok 2020/2021
V letošním školním roce zahajujeme celkem s 222 žáky.
Ředitel školy:
Zástupce ŘŠ:
Výchovný poradce:
Školní spec. pedagog:
Metodik prevence:
Třída
I. třída
II. třída
III. třída
IV. třída
V. třída
VI. třída
VII. třída
VIII. třída
IX. třída

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

Jméno třídního učitele
Mgr. Martina Poláchová
Mgr. Zuzana Pálková
Mgr. Jitka Kolaříková
Mgr. Anna Racková
Mgr. Olga Škrobáková
Mgr. Irena Šemorová
Mgr. Jitka Harnušková
Mgr. Tomáš Studený
Mgr. Jiří Medek

Pedagogové bez třídnictví:
Mgr. Jana Leblochová
Mgr. Pavla Schallenbergerová
Mgr. Markéta Svobodová

Počet žáků
20
26
30
18
26
28
22
30
22

Školní družina: pí Jiřina Valíčková
pí Věra Holubová
Asistentka pedagoga:

DiS. Ivana Šedá
pí Jitka Švábová
pí Radmila Roušarová
Mgr. Oldřiška Smatanová
sl. Aneta Rylková

Provozní zaměstnanci: pí Libuše Paulíková
pí Petra Vajbarová
pí Miroslava Konfráterová
pí Marie Průšová
pí Jana Syslová
p. Zdeněk Kučera
Denní rozvrhy a fotografie jednotlivých tříd budou 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

Organizační informace pro školní rok 2020/2021
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2021.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. 12. 2020 a skončí v neděli 03. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí
04. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny takto: 22. 02. 2021 – 28. 02. 2021.
LVK 6. - 9. ročník v délce jednoho týdne proběhne pravděpodobně od 30. ledna 2021 do 06. 02. 2021.
Zápis do 1. ročníku povinné školní docházky – dubnen 2021.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 01. dubna 2021.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 01. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 01. září 2021.
Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2021/2022
Pro přijímací řízení ve školním roce 2021/22 platí zejména:
2. ledna do 15. ledna 2021; pro talentové zkoušky do oboru
• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání
vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do
s talentovou zkouškou se předkládají do 30. listopadu 2020
15. února 2021;
pro 1. kolo přijímacího řízení;
• termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení
• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez
do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních
talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2021 pro
dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021;
1. kolo přijímacího řízení;
• termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání
• uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání
bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole
k 30. listopadu a až na 2 obory vzdělání k 1. březnu; školy
přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období
(obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí
od 22. dubna do 30. dubna 2021;
ve stejném pořadí;
• přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů
• termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího
vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení
řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82
se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do
28. dubna 2021;
Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od
Podivínský zpravodaj
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•

v tomto termínu se rovněž koná
jednotná zkouška do oboru vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou.
Povinné jednotné zkoušky se konají
v oborech vzdělání s maturitní
zkouškou (s výjimkou oborů
zkráceného studia a oborů vzdělání
skupiny oborů 82 Umění a užité
umění), a to pro všechny formy
vzdělávání.
Jednotná zkouška se koná v dotčených
maturitních oborech vzdělání podle
§ 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole
přijímacího řízení ve 2 termínech,
které stanoví MŠMT do 30. září 2020
a zveřejní je způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Jednotné testy budou vyhodnoceny
centrálně Centrem pro zjišťování
výsledků vzdělávání (Centrum) a zaslány
školám, a to nejpozději 30. dubna 2021.
Školy hodnocení jednotné zkoušky
zapracují v celkovém hodnocení splnění
kritérií přijímacího řízení uchazečem;
hodnocení jednotné zkoušky se podílí
na hodnocení uchazeče nejméně 60 %
a v případě přijímacího řízení do oborů
vzdělání Gymnázium se sportovní
přípravou nejméně 40 %.
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení
ke střednímu vzdělávání u přijatých
uchazečů formou vydání seznamu
přijatých uchazečů i zasílání písemného
rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům
pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů
vzdělání bez talentové zkoušky a bez
maturitní zkoušky uskuteční nejdříve
22. dubna 2021.
Po vyhlášení výsledků přijímacího
řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem
o školu odevzdáním zápisového lístku
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nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí
(zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy
vzdělávání).
Státní svátky České republiky
1. leden
Den obnovy samostatného českého státu
8. květen
Den vítězství
5. červenec
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec
Den upálení Mistra Jana Husa
28. září
Den české státnosti
28. říjen
Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad
Den boje za svobodu a demokracii
Ostatní svátky
1. leden
10. duben
12. duben
1. květen
24. prosinec
25. prosinec
26. prosinec

Nový rok
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční

Významné dny České republiky
16. leden
Den památky J. Palacha
27. leden
Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
8. březen
Mezinárodní den žen
9. březen
Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora
v Osvětimi - Březin
12. březen
Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
28. březen
Den učitelů, Den narození J. A. Komenského
7. duben
Den vzdělanosti
8. duben
Mezinárodní den Romů
5. květen
Květnové povstání českého lidu
15. květen
Den rodin
1. červen
Mezinárodní den dětí
10. červen
Vyhlazení obce Lidice
18. červen
Den hrdinů druhého odboje
27. červen
Den památky obětí komunistického režimu
26. září
Evropský den jazyků
11. listopad
Den válečných veteránů
20. listopad
Den přijetí Úmluvy o právech dítěte

Naši prvňáčci
Pokud se někdo opravdu v úterý 1. září těšil do školy, pak to
byli určitě žáci prvního ročníku.
V zaplněné třídě přivítala 20 prvňáků i jejich rodiče zástupkyně ředitele Mgr. A. Veselá a výchovná poradkyně
Mgr. D. Mačicová. Prvňáčky přišel přivítat i pan starosta
M. Důbrava. Ve tvářích žáčků bylo znát očekávání, ale i napětí
a nervozita, kterou vlídnými slovy odlehčila třídní paní učitelka
Martina Poláchová.
Přejme našim prvňáčkům, aby je neopouštěla zvídavost
a nám všem pak přejme, aby letošní školní rok probíhal „normálně“ s výukou ve školních lavicích.
Mgr. Pavla Schallenbergerová
10
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Městská knihovna Podivín
Knižní novinky
Kundera – Novák Jan. Obsáhlý životopis Milana Kundery, ve světě nejznámějšího spisovatele s českými kořeny.
Moravský kras v ponorné řece času
– Zajíček Petr. Moravský kras je naše nejlépe vyvinuté krasové území s největším
počtem povrchových a podzemních krasových jevů. Zároveň patří k výjimečným
oblastem České republiky s bohatou historií a kulturou. Malebná krajina protkaná hlubokými kaňony je útočištěm širokého spektra živočichů a rostlin.
Šikmý kostel – Lednická Karin. Románová kronika. Kniha začíná důlním neštěstím roku 1894, které zasáhlo do života obyvatel celého kraje. Patří mezi ně
i hrdinové knihy, jejichž pohnuté osudy
můžeme sledovat celé čtvrtstoletí.
Mlýn –Vaněček Michal. Silně emočně

Podivínský zpravodaj

podbarvený životní příběh na základě
skutečné události. Příběh dvou bratrů,
kteří dali slib umírajícímu otci, že uchrání jejich mlýn a majetek proti všem. Lze
takový slib dodržet za všech okolností?...
Osmý život – Haratisch Nino. Příběh
o tajném receptu na čokoládu, odehrávající se v Gruzii
Drak spí – Klevisová Michaela. V zapadlé jihočeské vesničce se před čtrnácti
lety odehrálo něco, o čem Eliščina matka
už nikdy nechtěla mluvit. Dospělá Eliška
se teď vrací, aby dávné události pochopila.
Kavárna v Kodani, Pekárna v Brooklynu, Cukrárna v Paříži, Pláž v Chorvatsku
– Caplin Julie - romány pro ženy
Selfies, Oběť 2117, Mrtvá z Nevady –
Adler Olsen - detektivky

Paměti přírodního léčitele - Slavný léčitel vypráví svůj strhující životní příběh.
Bylinář Jan Mikolášek (1889–1973) zažil
lesk i bídu rakouské monarchie, pracoval
ve službách arcivévody Ferdinanda d’Este a okusil frontové zákopy první světové války. Po vzniku Československa se
stal podnikatelem v tehdy netradičním
léčitelském oboru. Mikolášek sepsal své
paměti v padesátých letech a desítky
let nemohly vyjít. Nyní vycházejí poprvé
v tomto rozsahu. Přinášejí tak zajímavý
pohled do praxe přírodního lékařství.
Zachraňme planetu, Kniha skřítků
s povídkami na dobrou noc, Kouzlo měsíční záře, Rošťáci z pravěku, Magická
knihovna – knihy pro děti
Hana Ocelíková,
Městská knihovna Podivín
11
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Lednicko-valtický hudební festival 2020 - Program
11. 10. | 16:00 | RYBNIČNÍ ZÁMEČEK
3. 10. | 19:00 | ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA LEDNICE
1. KONCERT: VÍDEŇ, BRATISLAVA, BUDAPEŠŤ – METROPOLE 5. KONCERT | POCTA VÍTĚZSLAVU NOVÁKOVI
Lobkowicz Trio
POD TAKTOVKOU LIDOVÉ HUDBY
Janoska Ensemble

4. 10. | 17:00 | BŘECLAVSKÁ SYNAGOGA
2. KONCERT | SHALOM KLEZMER
Ostrava Klezmer Band, Johana Černohorská (soprán)

14. 10. | 19:00 | ZÁMEK WILFERSDORF
6. KONCERT | FOLKLORECLASSIC. MYJAVSKÉ MELODIE
Markéta Janoušková (housle), Kristýna Janoušková (zpěv), Michal Horsák (cimbál) Cimbálová muzika Jiřího Janouška

9. 10. | 19:00 | RYTÍŘSKÝ SÁL ZÁMKU LEDNICE
3. KONCERT | Z MÉHO ŽIVOTA
Pavel Haas Quartet

16. 10. | 19:00 | ZÁMECKÉ DIVADLO VALTICE
7. KONCERT | ŠPANĚLSKÁ SMYSLNOST
Andrea González Caballero (kytara) Host: Jiří Partyka (housle)

10. 10. | 19:00 | ZÁMEK MIKULOV
4. KONCERT | STUDÁNKY INSPIRACE
Václav Hudeček (housle), Klára Blažková (zpěv), Jan Rokyta (cimbál, zobcové flétny) Ensemble FLAIR, Janáčkův komorní orchestr

17. 10. | 19:00 | ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA VALTICE
8. KONCERT | ZÁVĚREČNÝ GALAKONCERT
Čechomor & Moravská filharmonie Olomouc Jan Kučera (dirigent)

5. ročník LVHF se blíží!
V sobotu 3. října odstartuje pátý
ročník Lednicko-valtického hudebního
festivalu, který již tradičně propojí krásu klasické hudby s architektonickými
skvosty jižní Moravy.
Inspiračním zdrojem letošního
ročníku, jenž se bude konat od 3. do
17. října 2020, se stala lidová hudba.
Festival tak propojí vytříbenou estetiku světa klasické hudby s folklórní
tradicí hned několika národů a rozdílných kultur. V rámci osmi koncertů zazní hudba česká, slovenská, maďarská,
rumunská, španělská či východoevropský klezmer.
O vstupenky je letos velký zájem,
většina koncertů je již zcela vyprodaná. K dispozici jsou stále vstupenky na
skvělý koncert na zámku v Mikulově,
kde se propojí hned několik fantastických umělců a souborů – houslista
Václav Hudeček, zpěvačka Klára Blažková, která je přirovnávána k legendární Jarmile Šulákové, cimbalista Jan
Rokyta, Ensemble FLAIR a Janáčkův komorní orchestr. „Program je nesmírně
barevný od funky motivů přes rumunské a maďarské tance, až po virtuózní
skladby Pabla de Sarasateho a Maurice
Ravela, jež obě čerpají z romské hudby.
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K tomu ještě přidejte světovou premiéru Jana Rokyty a vznikne vám zcela
výjimečný večer, na který se já osobně
nesmírně těším,“ říká umělecký ředitel
festivalu Jiří Partyka. Díky vysoké kapacitě zámecké jízdárny ve Valticích mají
zájemci stále ještě možnost zakoupit
lístky na koncert Čechomoru, který za
doprovodu Moravské filharmonie Olomouc festival 17. října uzavře. V průběhu koncertu zazní jak známé písně
z dnes již legendárního alba Proměny,
tak i novější tituly v úpravě polského
skladatele a dirigenta Adama Sztaby.
Na festivalu nevystoupí v souvislosti se situací vzniklou kvůli covid-19
původně ohlášený Borusan Quartet.
„Místo něj se nám ovšem podařilo pro
festival získat jeden z nejlepších komorních souborů současnosti, Pavel
Haas Quartet, za což jsem nesmírně
rád,“ říká umělecký ředitel festivalu Jiří
Partyka. I na tento koncert jsou ještě
v prodeji poslední vstupenky.
„Co se týče dalších koncertů, v tuto
chvíli pokračuje vše podle plánu. Pro
návštěvníky festivalu jsme zřídili speciální odkaz ‚covid-19‘ na našich webových stránkách, kde najdou veškeré
informace. Děláme vše, co je v našich

silách, abychom pro diváky zajistili původně ohlášený program, maximální
komfort a pocit bezpečí, samozřejmě
v intencích toho, co můžeme sami
ovlivnit,“ komentuje Jiří Partyka aktuální situaci.
Festival opět proběhne v jedinečných prostorách Státního zámku Lednice, Státního zámku Valtice, zámku
Mikulov a poprvé rovněž v břeclavské
synagoze, v nově zrekonstruovaném
Rybničním zámečku nedaleko Lednice a na lichtenštejnském zámečku
Wilfersdorf v Rakousku. Osm koncertů je doplněno edukačními koncerty
pro školy a doprovodným programem,
jenž odkryje zajímavé historické souvislosti regionu. Např. v neděli 4. října
se v prostoru Obřadní síně židovského
hřbitova v Břeclavi koná přednáška
historičky Aleny Káňové o významném
hospodářském, kulturním a filantropickém odkazu břeclavské větve židovské rodiny Kuffnerů. Vstupné je dobrovolné a bude použito na rekonstrukci
náhrobků židovského hřbitova.
Více informací o programu a prodej
vstupenek na www.lvhf.cz
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Mateřská škola Podivín
Plán na školní rok 2020/2021
Smyslem ročního plánování je zkvalitňování práce školy
v oblastech výchovné, vzdělávací, provozní i ekonomické. Věříme, že i letos se nám většina naplánovaných akcí podaří zrealizovat.
Ve školním roce 2020/21 jsou děti rozděleny ve čtyřech
třídách. Děti předškolního věku jsou umístěny do dvou tříd
v horním patře budovy, doplněny dětmi 4-5letými. Mladší děti
jsou ve spodním patře.
Personální obsazení školy:
Ředitelka: Bc. Lenka Studená, MBA
Zástupce ředitelky: Mgr. Jana Crhová
Třída Kuřátka
učitelky: Bc. Hana Hrabalová, Bc. Lenka Studená, MBA
chůva: Edita Kovaříková
Třída Sluníčka
učitelky: Miroslava Švestková, Mgr. Jana Crhová
chůva: Eva Půlkrábková
Třída Koťátka
učitelky: Bc. Zuzana Jankovičová, Veronika Mádlová
Třída Berušky
učitelky: Jana Švecová, Šárka Vidlářová
Učitelky jsou kvalifikované. Jedna učitelka dokončuje bakalářské studium speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii.
Školka tak získává kvalifikovaného logopeda.
Provozní zaměstnanci:
Blanka Sztanková - účetní, vedoucí stravování
Růžena Ocelíková - kuchařka
Blanka Martečíková - pomocná kuchařka
Edita Kovaříková - domovnice
Dana Škrobáčková - školnice
Lenka Zemková - domovnice
Přestože se nás dotkla mimořádná opatření, v loňském školním roce se nám podařilo:
• Dovybavit třídy dalším novým nábytkem
• Nově rozvinout spolupráci s firmou Hasport, cvičení dětí
s kvalifikovanými trenéry
• Dodržovat tradice (zdobení vánočního stromečku, vítání
občánků,…)
• Pořídit nové zajímavé pomůcky pro vzdělávání dětí - prožitkové učení se zaměřením na emoční výchovu a všestranný rozvoj
• Realizovat besedy pro rodiče v listopadu s rodinným terapeutem Jiřím Haldou a učitelkami ZŠ Podivín, v lednu
s psycholožkou Kateřinou Bartošovou
• Organizovat a zrealizovat depistáž logopedie – listopad
• Zrealizovat Vánoční jarmark
• Zrealizovat depistáž školní zralosti - leden
• Pokračovat v logopedické prevenci u dětí s lehčími vadami
• Dotvářet a obohacovat vzdělávací nabídku pro děti
• Získat sponzorské dary
• Elektronicky zabezpečit hřiště
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Vybudovat dětem dílničku, vybavit ji stoly, ponky a nářadím - ve spolupráci s MAS Břeclav a panem D. Březinou
Zavést novou formu stravování dětí – s větší mírou samostatnosti
Zrekonstruovat výdejnu jídla ve spodním patře
Obohatit dětem vzdělávací nabídku: výukou bruslení ( plavání, výlet - zrušeno z důvodu mimořádné situace )
Pečovat o okrasnou zahrádku
Spolupracovat s okolními mateřskými školami
Opravit průlezky na hřišti, realizovat terénní úpravy hřiště
Zabezpečit elektronicky vstup na hřiště
Vytvořit nové webové stránky
Spolupracovat se zřizovatelem v mimořádné situaci na jaře
2020
V mimořádných podmínkách realizovat zápis
Projednat s vedením města situaci ohledně umísťování
dětí mladších tří let
V mimořádných podmínkách zvládnout konec školního
roku
Oslavit Den dětí
Zrealizovat novou formou rozloučení s předškoláky

Plánované úkoly na příští školní rok:
• Zpřísnit hygienická opatření pro ochranu zdraví dětí i zaměstnanců
• Zajistit všem dětem rovný přístup ke vzdělání s individuálním přístupem ke specifickým vzdělávacím potřebám
• Zajistit bezpečnost pro mladší děti - chůvy do tříd mladších dětí
• Zaměřit se na emoční výchovu dětí, pořídit nové zajímavé
pomůcky
• Realizovat spolupráci s firmou Hasport cvičení dětí pod
vedením profesionálních trenérů
• Zajistit materiální a ekonomické předpoklady pro kvalitní
činnost školy
• Zrealizovat depistáž logopedie
• Realizovat besedu s předním českým psychologem
Mgr. Haldou a učitelkami ZŠ
• Zrealizovat depistáž školní zralosti – leden, únor 2020
• Udržovat s dětmi okrasnou sezónní zahrádku
• Udržovat aktuálnost webových stránek, informovat pravidelně veřejnost i rodiče o akcích školy
• Soustředit se na zařazování polytechnické výchovy, využívat dílnu pro děti
• Podporovat mateřský jazyk
• Pokračovat v logopedické prevenci s dětmi s lehčími vadami řeči, nutná spolupráce rodičů
• Vytvářet opatření ke snižování odkladů školní docházky
• Maximálně využívat prožitkového učení
• Vytvářet nadále podmínky pro zdravé stravování
• Zkvalitňovat dopravní výchovu dětí
• Doplňovat nový nábytek do tříd, estetizovat prostředí MŠ
• Realizovat nabídku kulturních představení
• Realizovat besídky jako ukázky přímé výchovné práce
• Výlet – rozlišit pro menší a větší děti
17
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Karneval uspořádat v dopoledních hodinách na hřišti MŠ
jako masopust
• Změnit formu rozloučení s předškoláky
• Protiskluzová dlažba v přípravnách, obložení
• Obohacovat kulturní, společenský život dětí, zainteresovat
partnery
Plán spolupráce s rodiči:
• Besídky
• Veřejná vystoupení dětí
• Sponzorování školy
• Podpora logopedické prevence

září 2020

Plán spolupráce se školskými poradenskými zařízeními:
• Logopedická péče
• Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Plán spolupráce se ZŠ:
• Beseda o školní zralosti
• Vzájemné návštěvy obou škol
Plán spolupráce se zřizovatelem:
• Přijímací řízení
• Uzavírání MŠ
• Materiální rozvoj MŠ
Plán spolupráce s dalšími partnery:
• Spolupráce s místními firmami, spolky
• Spolupráce s kulturními institucemi
• Spolupráce s městskou a dálniční policií
• Spolupráce s dětským pediatrem
• Spolupráce s Klubem přátel ptactva
• Plavání – plavecká školy Hustopeče u Brna
• Bruslení – hokejová škola HC Lvi Břeclav
• Cvičení – Hasport
Roční plán byl projednán na pedagogické a provozní poradě
dne 29. 8. 2020
Lenka Studená, ředitelka

Dílnička
V loňském roce se nám mimo jiné podařilo zrealizovat
v rámci projektu „Tvořivost, technické myšlení a manuální zručnost v MŠ“ dílničku pro děti.
Projekt zaštítila organizace MAS Lednicko-valtický areál, zs.,
Lidická Břeclav a dílničku podle našich představ vybudoval
pan Březina.
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Musíme zkonstatovat, že projekt Technické školky byl naprosto skvělý. Děti práce v ní opravdu baví a moc se na ni těší.
Montují, pilují, vyřezávají…
...A paní učitelky o sobě do této doby netušily, jak jsou
technicky nápadité ...
Děkujeme
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YMCA SKAUT
Tábor polokrevných
Jedno staré rčení praví, že stará láska nerezaví. Letošní tábor se totiž (shodou náhod?) uskutečnil právě poblíž
vojenského území Libavá a dlouhodobí příznivci si jistě vzpomenou, že jsme
jezdívali na tábory právě do této oblasti. Namísto svahovité louky a vysokých
smrků na starém tábořišti jsme se letos
setkali s prosluněným listnatým lesem
a poměrně rovinatou loukou, která nese
název Javorová. Za pár dní jste se na zelené louce mohli setkat s mnoha podsadovými stany, dvěma hangáry, nízkou
kuchyní a indiánským tee-pee. Nedaleko
našeho tábořiště se nacházela další dvě
a velmi zajímavý břidlicový lom. Kolem
naší louky se klikatila průzračná říčka,
která nás mnohdy svlažila v horkých
dnech. Asi dva kilometry od našeho tábořiště se nalézal starý muniční sklad,
který jsme hned využili v jedné simulaci
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zaměřené na zdokonalování reakcí v krizových situacích.
Kromě táborových dovedností, jako
je střílení z luku, z kuše a nově i vrhání
nožů, byl náš tábor protkán knihou Percy Jackson a řeckou mytologií. Proto
jste se neměli čemu divit, když jste se
na jedné z etap potkali se samotným
Diem, jeho manželkou Hérou nebo třeba
i veselým Dionýsem. Táborové hry patří
neodmyslitelně k programu, a tak u nás
letos nebyly výjimkou. Některé se konaly
i s vlčaty, která zde s námi sdílela tábořiště celý týden. Smutnou zprávou pro
mnohé táborníky bylo to, že kvůli vládním opatřením se nedoporučovalo jezdit do města na výlet. To jsme ale vyřešili kratší procházkou do poutního místa
Stará voda, kde jsme postavili provizorní
obchod s řádnou dávkou sladkostí a všeho dobrého. Snad jsme tímto alespoň

lehce nahradili obvyklé doplnění osobních zásob ve městě.
Na tábor budeme všichni vzpomínat
jako na ten, kde jsme v noci sbírali svítící řetěz a honili psa Kerbera, kde jsme
osobně vyslechli životní příběh snad
každého řeckého boha a bohyně nebo
kde jsme byli svědky „výbuchu“ muničního skladu. Někdo zde nalezl nové kamarády, někdo zde znovu objevil kouzlo
skautingu a někdo si prostě užíval čas
strávený s lidmi, které má rád, v obklopení krásné přírody. Myslím, že každý si
zde přišel na své.
A proto nezanevři mysl nad některou
nepříznivou situací a užívej si čas strávený na táboře či ve skautském oddíle.
Protože bez tebe by to nebylo ono…
Za 12. oddíl Táborový oheň Podivín,
YMCA SKAUT
Pískle
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Tábor vlčat
Po úmorné a velmi dlouhé cestě dorazila naše vlčata na tábořiště za skauty v neděli navečer. Chvilku trvalo, než jsme se
všichni rozkoukali a prozkoumali tábořiště, ale brzy jsme tam
byli jako doma. Nejmladší skauty hned večer navštívil bůh
Zeus a dal jim úkol, aby mu do určité doby našli kusy jeho blesku a složili jej dohromady. A tak vlčata během týdne bedlivě
hledala, bojovala s různými nestvůrami, luštila těžké hádanky,
dokonce šla i do Podsvětí, až úspěšně posbírala všechny kusy

blesku a mohla je odevzdat Diovi na dohodnutém místě. Kromě tohoto těžkého úkolu se také učila, jak se rozdělává oheň,
uzlovat, šifrovat a další věci, které se každému vlčeti hodí znát.
Celý tábor se snažila plnit dobré skutky a pomáhat, aby tak ctila zásadu vlčat. V půli týdne jsme nejmenšími vyrazili na menší
výlet a zdolali tak skoro 20 km. A jak úspěšně děti zvládly tento
pochod, tak zvládaly i celý týden na táboře.
Za 12. oddíl Táborový oheň Podivín, YMCA SKAUT Woody

YMCA PODIVÍN
Prázdniny s YMCA

Cesta domů

Stejně, jako jiné organizace pracující s dětmi a mládeží,
jsme na jaře měli obavu, jestli se nějaká letní činnost bude
moci vůbec konat. A protože to možné bylo, činili jsme se.
Prázdniny 2020 jsme otevřeli dvoudenním klubem „Pod
pokličkou“, ve kterém se znovu setkaly děti, které nemohly na
jaře 2020 navštěvovat kroužek „Vaření“. Děti během dvou dnů
absolvovaly pomyslnou cestu vlakem „Z Podivína do Palestiny“
a to jako kuchtíci jídelního vozu Orient Expressu. V rámci hygienických opatření si všichni cestu náležitě vychutnali a přiučili se
nové recepty a postupy od šéfkuchařky Petry Vajbarové.

Závěrečný srpnový týden se na Spolkovém domě konal příměstský tábor „Cesta domů“. Zúčastnilo se ho 19 dětí od 3 do
13 let a 4 organizátoři. První den tábora si děti vyrobily svého
plyšového kamaráda a společně s ním pak v průběhu týdne prožívaly různá dobrodružství. Ve středu jsme všichni jeli na výlet
do Valtic na stezku bosou nohou, ve čtvrtek si děti vyzkoušely
výrobu plavidla z korku, v pátek pak hledaly truhlu se vzkazem
a pokladem. Za sponzorský dar děkujeme Vinotéce u Soudku.
S darem o d Vás jsme bezpečně přepluli na druhý břeh.

Šmoulí tábor Mladkov
Na začátku srpna odjelo 7 maminek a 14 dětí ve věku od
1 roku do 13 let na chalupu do Mladkova v Orlických horách.
Týden na severu naší krásné země jsme strávili poznáváním
okolí Mladkova, ochutnáváním zmrzliny a hlavně honbou za
prohnaným Gargamelem, který se sice dobře skrýval a soustavně pronásledoval Šmouly, ale jeho moc se nakonec dětem
podařilo oslabit tak, že z toho až zahřmělo. Věříme, že po našem zásahu jsou Šmoulíci v bezpečí a ten darebák už si na ně
nepřijde! Krásná krajina, hry, legrace, málo klíšťat, žádní komáři, pohoda, tak by se dal týden shrnout.

Kroužky v novém roce
Ve školním roce budou otevřeny kroužky:
Krokodýlek - klub rodičů a maminek
Angličtina
Keramika děti
Keramika rodiče s dětmi

Keramika dospělí
Výtvarka
Vaření

Přihlašování je možné na www.spolkovydumpodivin.cz až
do naplnění kapacity.
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ZUŠ Podivín
Veřejná vystoupení a akce ZUŠ v Podivíně a Rakvicích plánovaná do konce roku 2020
27. 10. Den vzniku samostatného československého státu
- DH Kosárek
28. 11. Jarmark v Rakvicích
- žáci ZUŠ
- DH Kosárek

16. 12. Adventní koncert v kostele sv. Petra a Pavla
v Podivíně
- žáci a soubory ZUŠ
- DH Kosárek
- DPS Kadúbek
- hosté

28. 11. Jarmark v Přítlukách
- žáci ZUŠ
- DH Kosárek

13. 12. Adventní Jarmark v Lednici
- žáci ZUŠ
- DH Kosárek

6. 12.

Setkání s Mikulášem ve farním dvoře v Podivíně
- DPS Kadúbek
- DH Kosárek

21. 12. 70 let od železniční nehody v Podivíně
- DH Kosárek

7. 12.

Mikulášská besídka v Rakvicích jídelna MŠ a ZŠ
- žáci ZUŠ

24. 12. Dětská mše vánoční v kostele sv. Petra a Pavla
v Podivíně
- DPS Kadúbek

8. 12.

Mikulášská besídka v Lednici
- žáci ZUŠ

25. 12. Živý Betlém ve farním dvoře v Podivíně
- Žesťový kvintet ZUŠ

9. 12.

Mikulášská besídka v Podivíně sál ZUŠ
- žáci ZUŠ

Těší se na Vás učitelé a žáci ZUŠ, Dechová hudba KOSÁREK
a Dětský pěvecký sbor KADÚBEK. Přijďte podpořit mladé
nadějné umělce.

10. 12. Česko zpívá koledy v Podivíně
- DH Kosárek

Realitní poradna Jakuba Faráře - Jak prodat nemovitost
3. díl - příprava nemovitosti na prodej
Abyste prodali co nejlépe, je potřeba nemovitost co nejlépe prezentovat. Než vůbec dojde na focení a přípravu inzerátu, bude potřeba dát nemovitost do pucu.
Majitelé si mě pro prodej své nemovitosti vybírají právě
proto, abych jim pomohl prodat nejen bezpečně, ale i za co
nejvíce peněz. A já jim doporučím to, o čem vím, že funguje,
co mám už vyzkoušené a prověřené.
Rozsah těchto prací se odvíjí zejména od stavu nemovitosti a také podle toho, jestli v nemovitosti stále bydlíte, nebo ne.
Dům k demolici nemá smysl nějak aranžovat.
Jde nám o perfektní první dojem. První dojem při koupi
nemovitosti zažije zájemce vlastně dvakrát. Poprvé při otevření fotek nebo spuštění videa v inzerátu a poté znovu při vstupu do nemovitosti na prohlídce.
Pokud chcete pro úspěšný prodej vaší nemovitosti udělat
skutečně maximum, je důležité:
- uklidit
- odstranit všechny osobní věci, fotky rodiny, hygienické
potřeby, atd. Jde o takzvané odosobnění. Zájemce se pak
snáz vžije do pocitu, že v nemovitosti bydlí.
- odstranit zbytečný nábytek, který zmenšuje prostor, přebytečné ozdoby z poliček, atd.
- posekat zahradu
- pokud jsou špinavé zdi, tak vymalovat

Podivínský zpravodaj

Prodej je často i dobrým impulzem pro zbavení se spousty
nepotřebných a roky hromaděných věcí.
Určitě stojí za to odstranit i některé drobné poruchy, jako
například vyměnit prasklou žárovku, zaštukovat díru ve zdi,
dotáhnout vyviklanou baterii a jiné.
Čím lépe bude nemovitost nachystaná, tím atraktivnější
pro zájemce bude a tím rychleji a za více peněz ji prodáte.
Samozřejmě ani taková příprava nemovitosti nezmění polohu, velikost nebo případné technické problémy nemovitosti. A ani je nechce maskovat.
Ale lidská mysl je ovládaná hlavně emocemi a uklizený
dům s posekanou zahradou prostě vyvolává v zájemci lepší
dojem.
Když je nemovitost připravená, dorazím s profesionálním
fotografem, který nemovitost nafotí a případně natočí videoprohlídku. O tom ale zase v příštím článku.
Pokud chcete pomoct s přípravou i s celým prodejem vaší
nemovitosti, zavolejte mi.
Prodeji nemovitostí se věnuji již více než 3 roky. Za tu dobu
jsem prodal již několik desítek nemovitostí a rád vám tak ušetřím čas, starosti i peníze.

21

L. ročník

číslo 3

září 2020

Krojové hody a hodky 2020
Letošní hody se nesly ve znamení
změn a nejistot. I přes všechna komplikovaná vládní nařízení se však mohlo vše
s velkým úspěchem uskutečnit. Krojované hody začaly pracným stavěním máje
a předhodovým koncertem s vystoupením souboru Břeclavan, který svým tanečním vystoupením nadchl celé publikum. Již v sobotu ráno pak zvonily zvony
našeho podivínského kostela, který městu oznamoval zahájení letošních hodů
sváteční mší. Po celý víkend jsme pak

22

všichni mohli obdivovat krásy našich
podlužáckých krojů a tančit do rytmu
dechovky, o kterou se nám letos postarala DH Vacenovjáci, přičemž můžeme
s jistotou říct, že hráli skvěle. Přespolní
se k nám sjížděli ze všech koutů Moravy,
a proto nebylo divu, že v neděli večer
praskalo naše podivínské sólo ve švech,
jelikož nejspíše zažilo největší nápor návštěvníků za velmi dlouhou dobu. Alespoň na hody jsme měli šanci užít si krásné slunečné víkendové počasí, protože

o týden později nás na hodky bouřkové
mraky zahnaly do sálu. Večerní scénky se
proto neodehrávaly pod májou, nýbrž
na dřevěných parketách. To ale vůbec
nebránilo tomu, abychom si celý večer
skvěle užili za doprovodu DH Pivoňka,
která se postarala o výbornou zábavu.
Tímto děkujeme všem, kteří se na letošních hodech jakýmkoliv způsobem
podíleli, a těšíme se na Vás na krojovém
plese 2021!
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Úhyn ryb 6.–9. 8. 2020 na k. ú. Podivín
Kyslíkový deficit vedl k velkému úhynu ryb v revíru Štěrkoviště Dyje 4A na k.
ú. Podivín.
Nedostatek kyslíku, který vznikl
s příchodem chladnější fronty, souvisel
se změnou tlaku a spolu s nedostatkem
slunečního svitu vedl k omezení tvorby
fotosyntézy. Roli ovšem hrál i další faktor,
a to zápach sirovodíku ve vodě. Sirovodík
(sulfan) je jednou ze základních forem výskytu síry v přírodě a je prudce jedovatý.
Vyskytuje se jako bezbarvý plyn, který
často vzniká rozkladem organického materiálu při nedostatku kyslíku. Vzhledem
k vysokému nánosu rybničního sedimentu na dně štěrkoviště, vzniklo velké množství tohoto jedovatého plynu. Nepříjemný zápach po zkažených vejcích byl cítit
především v ranních hodinách.
Náhlá porucha rovnováhy ve vodním
prostředí byla nahlášena patřičným orgánům a obecnímu úřadu.
Na prokysličení vody se použil plovoucí vzduchovač. Také pomohl zásah
hasičů z Rakvic, kteří jezdili po vodní
hladině s člunem a snažili se vodu prokysličit. Bohužel nízký tlak, nedostatek
kyslíku a výskyt sirovodíku přinesl velké
škody na rybí obsádce.
Nejhorší byla rána. Ryby se doslova
dusily. Nad Šutráky se snesly stovky bílých racků, kteří prokázali službu, jejich
potravou se staly tisíce malých rybek.
Největší úhyny byli v lokalitě U Ucha
(u čerpadla). Až 3. den ustoupil zápach
sirovodíku, voda se vracela do normálu.

Velký dík patří především partě mladých rybářů, kteří pod vedením Karla
Wolfschutze z dětského rybářského
kroužku nastupovali v ranních hodinách
na čištění břehů od mrtvých ryb. Veškerou dokumentaci najdete na www.rybaripodivin.cz.
Podle rybářů uhynula v Šutrákách asi
jedna tuna velkých ryb. Škody jsou na
kapr, amur, candát, štika, cejn, sumec.
Havárie si vyžádala další nutná řešení se
spoluprací odborníků.
Z důvodu velkého úhynu ryb a v zájmu udržitelnosti kvality vody pro rybí
obsádku, výbor MRS PS Podivín nedoporučuje od 6. 8. 2020 přikrmování
a vnadění ryb na revíru štěrkopískoviště
„Šutráky“ Dyje 4A v k.ú. Podivín!
Tímto žádáme sportující rybáře, aby
respektovali toto omezení a upozorňovali na něj i své kolegy.
Výbor MRS PS Podivín

Krásný úlovek
Kapra 85 cm o váze 10,7kg chytil zkušený rybář pan Milan
Nosál z PS Podivín během teplého sobotního odpoledne dne
25. 7. 2020 na akci „Prázdninový maraton – chyť a pusť“. Akce se
koná každoročně v letních měsících na štěrkovišti „Šutráky“ v Podivíně. Po deseti minutách zdolávání na návnadu žlutého špendlíku byl obří lysec v podběráku. Parádní úlovek získal panu Milanovi první místo v prázdninovém lovení a přejeme mu ještě hodně
krásných úlovků.
Petrův zdar!
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Myslivecké prázdniny
Koncem měsíce června myslivecký
spolek pokračoval v tradici, uspořádal
i přes trvající hrozbu pandemie COVID 19 Pytláckou noc. Rozhodnutí bylo
správné, což se projevilo na účasti přátel
myslivosti. Spoluobčanům chybělo společné posezení u dobrého jídla, hudby
a tance. Výrobci a prodejci mysliveckého textilu, manželé Vorličtí, každému
zúčastněnému pořádajícímu členovi
spolku darovali slušivé myslivecké tílko,
a za toto jim moc děkujeme. Akce byla
úspěšná a potěšilo nás, že účast nezletilců byla proti minulým ročníkům trojnásobná.
V měsíci srpnu proběhl na naší základně příměstský tábor pěveckého
folklorního souboru „Voděnka“. Členové spolku poutavě a názorně seznámili
účastníky tábora se základy myslivosti
a vztahu k přírodě. Akce byla velmi zdařilá a fotodokumentaci z této akce pořídila paní Hana Wimmrová.
V průběhu prázdnin jsme se museli
postarat o zásobu krmiva pro zimní přikrmování. Žně měl na starost pan Latín
starší a mladší. Hospodář pan Racek
konstatuje, že máme dostatečné množství obilovin uloženo v našem skladě.
Senoseč zajišťoval pan Ladislav Kalužík
z hájenky. Troufám si říct, že jsme na
zimu připraveni. Jako každoročně provedeme před zahájením podzimních
honů cvičné střelby na asfaltové holuby. Je potřeba si zdokonalit střeleckou
techniku a v neposlední míře si osvojit
bezpečnou manipulaci se zbraní.
Je úplně zbytečné opakovat nešvar
posledních let, tj. volné pobíhání psů,
zejména na hrázi řeky Dyje. Rodiny rybářů v důsledku celoevropské koronavirové situace volí dovolenou v tuzemsku
a kolem Dyje se to hemží přístřešky, což
je stan, ale nemá podlahu. Vozí s sebou
psa, který je v pozdní noční době upozorní, že se blíží možná porybný, neboť
provádí rybolov mimo povolenou dobu.
Nerespektují žádné zákazy a autem vjedou kamkoliv. Na druhou stranu musím
přiznat, že i myslivci nerespektují zákazy vjezdu do lesa a na polní cesty. Mám
pro to jednoduché vysvětlení. Pokud
chceme být úspěšní v lovu divokého
prasete, musíme si připravit krmeliště
a zavážet tam krmivo několik kilometrů. Dříve jsme mohli postřehnout Jožku
Nedbálka, Mirka Michlovského /Žolu/,
Laďu Krejčího st., jak vyjíždí do honitby
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na jízdním kole. Všichni jmenovaní již
odešli do mysliveckého nebe. Dnes můžete potkat pouze Fanoša Hájka, který
přes svůj vysoký věk navštěvuje honitbu na velmi starém jízdním kole. Zcela
legálně projíždí naši honitbu hospodář
pan Ivan Racek a myslivecká stráž, pan
ing. Ladislav Richter a Petr Loviška, dále
naši členové, kteří tam vlastní pozemky
/Levčík, Hrubý, Hollý, Průdek, Latín/. Při
ulovení jakékoliv zvěře /mimo škodné/ je myslivec povinen tuto zvěř po
vyvrhnutí opatřit číslovanou plombou
a dopravit na naši myslivnu, což je na jízdním kole nemožné. Na myslivně provede
odborné vážení zvěře ing. Kamil Průdek,
zvěř je dále uložena do chladícího boxu
a nabízena k prodeji. V současné době
nebyl o zvěřinu zájem, neboť restaurace měly státem pozastavenou činnost
a výkupní společnosti nefungovaly.
Došlo k poklesu výkupních cen a tím
k zhoršení finančních příjmů mysliveckých spolků, včetně nás. I s touto situací
se musíme vypořádat a ze svých úspor
přispět na činnost spolku.
S odcházejícím létem končí dne
30. 9. lov srnce obecného, který bude do
1. května 2021 hájen. Srna se může lovit
do 31. 12. Proroctví starých myslivců,
kteří žili v sedmdesátých letech předminulého století, že zavedením zadovek /
nabíjení zezadu/, budou všechny druhy
zvěře vyhubeny, se nevyplnilo. Rovněž
tak obavy z pušek tzv. opakovaček, pušek opatřených dalekohledy, že bude odzvoněno vysoké zvěři, nejsou pravdou. V
současné době dorazil i mezi myslivce
nový módní trend, tj. používání fotopastí, nočního vidění, termovize. Musíme si
přiznat, že zvěř má čím dál méně šancí,
aby mohla sloužit svému účelu.
U koní, žen a koroptví oceňuje se
mládí, u porcelánu, jelenů a srnců stáří.
Lovecká sezona srnců se blíží konci. Každý lovec raději cílí na statného parůžkáče
než na jakéhokoliv mladého. Rozpoznat
starého srnce od mladého není úplně
jednoznačné. Vštěpovaná rada zní, že srnec ve vysokém věku /5 a více let/ má šedivou bradu a je silný v těle. Nejkrásnější
parůžky má srnec mezi pátým a osmým
rokem svého věku. Každý slovený srnec
se hodnotí odbornou komisí okresního
mysliveckého svazu, které se předkládá
lebka s výsadami /parožím/. Každoročně je pak uspořádána výstava loveckých
trofejí s obodováním. Poslední dva roky

se okresní výstava konala v Rakvicích
a náš člen Petr Levčík získal v roce 2019
zlatou medaili /nejvýše obodovaná rofej/ za srnce uloveného v našem revíru.
Myslivost již dávno není panská zábava /PROZATÍM/. Myslivost je důležité
odvětví zemědělské a lesní produkce.
Jako dobrý hospodář zužitkuje myslivec jen úroky, tedy přírustek. Kmenové
jmění ponechává neztenčeno, samozřejmě pokud nadřízený orgán nerozhodne jinak. V době nouze přináší myslivec
nemalé oběti. Zajišťuje pravidelné přikrmování, funkčnost krmelců a zásypů.
V době mateřství dopřává zvěři klidu,
chrání ji, no prostě má ji rád. Když jako
hospodář sklízí ovoce své práce a péče,
činí tak humánně, lidsky. Toto všechno
nechce znát pytlák, jehož činy jsou namířeny proti společenskému řádu a právu, jenž se neštítí ani zločinu. Samotné
pytláctví má několik aspektů. Někteří
pytláci prováděli svoji činnost v důsledku hospodářských poměrů, čili sociální bídy. Pak byla druhá skupina, která
prováděla pytláctví, protože je zasáhla
lovecká a pytlácká vášeň. Pytláci se dělí
na vodní a lesní. Lesní dále na prachaře
a očkaře. Prachař byl v dávné minulosti nazýván aristokrat, měl pušku a lovil
zvěř pouze v povolenou dobu. Očkaři
kladou oka po celý rok. Ulovená zvěř
se ukrývala do pytlů, to je původ slova
„pytlák“. Pytláctví je vášeň, která se nezastaví před ničím. Pytláctví se dostalo
i cti, zastoupené v literatuře a výtvarném
umění. Vzpomeňme na knihu „Pytláci“
podivínského patriota, filosofa, spisovatele a přítele myslivců, rybářů, ing. Jana
Kostruhuna.
Přináším několik případů, popsaných
v dobovém tisku z Podivína a blízkého
okolí, kde se pytláctví odehrávalo.
V Lichtensteinském revíru mezi
Lednicí a Podivínem řádil již delší dobu
mezi bažanty obratný pytlák. Hajný
Schneidr viděl často brouzdat lesem
známého pytláka Rudolfa Novotného
z Lednice. Proto si na něj počíhal a jeho
snaha nebyla marná. Přistihl jej právě
v okamžiku, kdy vybíral z nastražených
ok uškrcené bažanty. Hajný pytláka zadržel a předal četnictvu, které ho dopravilo do soudní vazby v Mikulově.
/4. 11. 1933/
Tři pytláci, Josef Medek, Antonín Průdek a jeho bratr Jaroslav, všichni
z Rakvic, vydali se dne 13. listopadu 1935

Podivínský zpravodaj

září 2020

do Lichtensteinského revíru u Přítluk na
bažanty. Zastřelili jich pět a jednu srnu.
V jasné měsíční noci narazili na dva hajné, Mazucha a Loziáše. Mazuch jim zastoupil cestu a vyzval jménem zákona,
aby stáli. Medek však odpověděl výstřelem a zasáhl hajného do předloktí. Tu
vystřelil hajný Loziáš a zasáhl Jaroslava
Průdka tak nešťastně, že jej zabil. Pak se
pytláci vzdali. Za měsíc proběhl v Brně
soud, kde byl sedmnáctkrát trestaný
Medek odsouzen na rok těžkého žaláře.
Průdek byl odsouzen na dva měsíce vězení. Medek trest přijal, ale žadonil o odklad: “ majestátný soude, nésu zlé člověk
a mám čtyři děti“. Státní zástupce jeho
žádosti nevyhověl a nešťastnou Medkovou musel vyvést dozorce.
V obci Bílovice u Břeclavi dne
24. února 1887 překvapil knížecí hajný
Sláma na polích nedaleko osady tři známe pytláky právě při práci. Pytláci vzali
hajnému pušku, střelili na něho a utekli.
Sláma klesl krví zbrocen k zemi, měl ale
tolik síly, že dovlekl se domů, jmenoval
své vrahy a skonal. Pachatelé byli ještě
v noci zatčeni.
V noci na 9. listopadu zaslechl přísežný hajný Cyprián Loziáš na
služební obchůzce v části lesa zv. Nikidorf v katastru obce Podivína, ve
směru lesa zvaného Šance, 8 ran z flobertek. Hajný pokračoval směrem k Podivínu a opět slyšel 3 rány, které přicházely
z lesa zv. Na topánkách. Odešel směrem
na Lednici, u závory uzavírající cestu do
lesa Nikidorf se ukryl. Netrvalo dlouho
a spatřil skupinu přicházejících pytláků.
Mezi pytláky poznal Al. Chládka, 38letého vdovce z Lanštorfa, který mířil na
bažanta sedícího na stromě, pod kterým
byl ukryt. Druhý pytlák, kterého nepoznal, střílel na bažanta z druhé strany.
Třetí pytlák zastřelené bažanty sbíral. Na
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scéně byl ještě čtvrtý pytlák, asi začátečník, který nic netrefil. Asi ve vzdálenosti
28 kroků spatřili hajného a ihned na hajného flobertky namířili a vystřelili. Hajný
opětoval střelbu z brokovnice, pytláci
stříleli dále, tak vystřelil hajný ještě dvakráte z revolveru. Poté uslyšel zřetelně
hlas Chládka, se kterým měl v minulosti
několikráte co činiti u okresního soudu
v Břeclavi: „Preč, preč, utečme“. Všichni se
dali na útěk k Lanštorfu. Následně po zadržení četnickou hlídkou stanuli před senátem Emanuel Kosík, svobodný zedník,
23letý rolnický syn Fr. Michlovský, všichni z Lanštorfa. Chládek byl odsouzen na
6 měsíců težkého žaláře s týdenním postem, Kosík na tři měsíce těžkého žaláře.
Fr. Michlovský na 2 měsíce těžkého žaláře, podmínečně na dva roky.
4. ledna 1907 zjistil hajný František Sedláček v lese u Podivína, že bylo
zastřeleno 6 bažantů v ceně 35 korun.
Z lesa vedly stopy dvou mužů k domku
Tomáše Hájka v Podivíně. Dne 9. ledna
zjištěno bylo tamtéž, že zastřelen byl
velký kus srnčího v ceně 25 korun a opět
stopy dvou mužů. Byla vykonána u Hájka
domovní prohlídka, kde byla nalezena
jednohlavňová puška a pytel potřísněn
krví s bažantími péry. U Hájkova kamaráda Křivánka z Bílovic, byla také vykonána domovní prohlídka, kde bylo nalezeno srnčí maso. Každý byl odsouzen na
3 měsíce do těžkého žaláře, zostřeného
postem týdně.
Knížecí hajný Leopold Kos byl
v Podivíně v roce 1898, na obchůzce bez
pušky. Když spatřil dva pytláky, jak zastřelenou zvěř v pytlech odnáší, zastoupil jim cestu. Avšak tito zprotivili se mu,
tak mu nezbylo než se vzdálit. Pytláci
Leopold a Karel Křivánkovi, byli četnictvem vypátráni a čeká je soudní potrestání.
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Příběhů je mnoho a přidám jednu
úsměvnou historku, která donedávna
kolovala v hospodě pana Tanzera. Vyprávění syna pana Michlovského zaznamenal do své paměti Jaroslav Glíž.
Pan Michlovský byl někdy před sto lety
vášnivý pytlák na bažanty. Vsadil se
s místními četníky, že jim na služebnu
přinese bažanty z knížecího lesa. Vrchní strážmistr nařídil, aby jej nespouštěli
z očí. Michlovský rozhlásil v hospodě, že
musí zítra odjet do Brna, což také následující den večer učinil. Četnická hlídka
jej doprovodila na nádraží a spokojeně
podala hlášení. Jenže pytlák vystoupil
v Rakvicích, odešel do lesa a ulovil bažanty. Na druhý den přinesl na četnickou
stanici úlovek a odebral se za kamarády
vyhranou sázku propít. Kolik je na tom
pravdy, to již nezjistíme, záznam o tom
pochopitelně není a pan Glíž umí taky
někdy cigánit.
Závěrem chci popřát myslivcům humánní chování při nadcházejících honech, tažným ptákům nerušený odlet
a příští rok šťastný přílet.
Myslivosti zdar.
Jiří Hollý
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Sokol – pro děti i dospělé
I v letošním školním roce v Sokole
Podivín plánujeme pokračovat v naší
dlouholeté činnosti. Děti budou mít
možnost cvičit již v šesti oddílech,
kde jsou rozděleny podle věku od
1,5 roku až po deváťáky. Děti se v našich oddílech věnují cvičení všestrannosti, kde hrají pohybové hry, cvičí na
nářadí (na kruzích, hrazdě, skáčou přes
kozu) nebo s různými pomůckami (na
velkých míčích, s obručemi či overbally). Nejmladší děti jsou zapojeny do
celostátního programu Se Sokolem do
života, ve kterém je ke cvičení motivují
různá zvířátka a za splněné úkoly dostávají nálepky.
Kromě dětí mají možnost si u nás
v Sokole zacvičit i dospělí, a to ve cvičení pro ženy, kde se střídají hodiny
aerobiku, step-aerobicu, body form
či pilates, nebo na hodinách jógy či ve
zdravotním cvičení.
A již v září chystáme i akce pro veřejnost, kdy se zapojíme do celostátní
akce Sokol spolu v pohybu. V rámci
této akce připravujeme již naše tradiční Podivínské kolečko – závody na
kolech, koloběžkách a odrážedlech
pro děti do 9ti let a nově se chystáme
uspořádat cvičení pro dospělé – Fitness dopoledne.
Pokud máte zájem si přijít zacvičit,
sledujte náš aktuální rozvrh a přehled
akcí na webu, Facebooku nebo Instragramu, stačí zadat Sokol Podivín. V některých dětských oddílech máme již
kapacitu naplněnou, proto se prosím
předem informujte, zda je v daném oddíle ještě volné místo. Kontaktní informace jsou na webu nebo stačí poslat
zprávu přes Facebook.
Martina Robošová
Sokol Podivín

Letní setkání Sokolů
TJ Sokol Podivín dne 25. července 2020 pořádal letní setkání Sokolů a přátelský
turnaj v plážovém volejbale, který se odehrál na hřišti ve dvoře Besedního domu. Na
akci přijeli bratři a sestry z TJ Sokol Třebetice, Velké Bílovice, Velké Pavlovice a Sokola
Vídeň. Turnaje se zúčastnilo celkem 6 týmů, které sehrály celkem 15 utkání systémem každý s každým členem. Tři nejlepší týmy dostali diplomy a věcné ceny. Celou
tuto sportovně přátelskou akci doprovázelo pěkné počasí a příjemná atmosféra.
Velké poděkování volejbalovému rozhodčímu Kamilu Vinklárkovi který celý turnaj řídil, panu Hřebačkovi za věcné dary a Davidu Důbravovi za pomoc s úpravou
zarostlého hřiště.
za TJ Sokol Podivín, Marcela Kingová
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Traktoriáda získává na oblibě
Další úspěšný ročník traktoriády Podivínský mazec, v pořadí
už devátý, proběhl v sobotu 25. července za pěkného slunečného dne.
Úspěšný proto, že jej přišli podpořit nejen místní občané, ale
i mnoho přespolních. Rodiči s dětmi se to hemžilo nejen na Masarykově náměstí, ale převážně na závodišti na Panském kopci.
Scénář traktoriády byl pojat tak, aby se líbil všem jako na předešlých akcích. Areál závodiště se sice o něco zmenšil proběhlou
revitalizací katastru, přesto byla trať soutěže vytyčena tak, aby
byla zajímavá pro všechny návštěvníky, ale zároveň byla náročná i pro závodníky s malotraktory.

Letošní akce byla zpestřena živou hudbou a také tombolou,
ve které se daly vyhrát zajímavé ceny.
Domácí traktory klub Podivín děkují touto cestou všem sponzorům za finanční podporu a věcné dary a zároveň si vás dovoluji
se svými partnery městem Podivín a TJ Sokol Podivín pozvat na
příští jubilejní 10. ročník traktoriády Podivínský mazec.
Výsledky soutěže
Kategorie :
4x2
1. místo
Valčuka Jiří
Lošov ( Olomouc)
2. místo
Svačina Rostislav
Podivín ( Břeclav)
3. místo
Palica Jiří
Čejč ( Hodonín)
4x4
1. místo
Svačina Rostislav
Podivín ( Břeclav)
2. místo
Solařík Tomáš
Nejdek (Břeclav)
3. místo
Pálka Miroslav
Prušánky ( Hodonín)
Tovární malotraktory
1. místo
Gála František
Podivín ( Břeclav)
2. místo
Hájek Jiří
Moravský Žižkov (Břeclav)
3. místo
Pospíšil Vladimír Herálec (Žďár n. Sázavou)
Speciály (odpružené nápravy)
1. místo
Lindovský Roman
Skřípov (Opava)
2. místo
Zeman Lukáš
Č. Budějovice (Č. Budějovice)
3. místo
Ottenschläger Jiří
Benešov n. Černou
(Č. Krumlov)
Pohár konstruktérů:
1. místo
Šišpera Martin
Vracov ( Hodonín)
2. místo
Nekola Jiří
Losiná ( Plzeň)
3. místo
Svačina Rostislav
Podivín (Břeclav)
Nejstarší účastník s traktorem
- Berdych Vladislav (71 let, Rokycany)
Nejmladší účastník s traktorem
– Zeman Lukáš
(19 let, Třeboň)
Nejvzdálenější účastník s traktorem
– Nekola Jiří ( 320 km, Losiná - Plzeň)
Za DT klub Podivín Svačina Rostislav

Stezka za pokladem
V poslední červnový pátek, jak název
napovídá, se v pirátském duchu vydaly
děti a jejich doprovod na stezku plnou
dobrodružství.
Děti si u sokolovny vyzvedly od pirátky startovací listinu a obdržely instrukce,
jak se dostat k pokladu.
Stezka obsahovala celou řadu různorodých úkolů pro nejmenší i pro jejich
starší sourozence. Pro vyplutí za pokladem museli dobrodruzi prokázat svoji
zručnost při složení lodičky. Na dalším ostrově se skládala mapka, která jim ukázala, kam se dále plavit. Po stezce narazili na
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hladového piráta, kterého bylo potřeba
nakrmit, jinak by nemohli pokračovat.
A kdo se už přiblížil k cíli, musel zbystřit zrak a najít správný klíč k truhle.
Potom už nic nebránilo, aby pirátka
vydala dětem překvapení. Putování skončilo na dětském hřišti.
První ročník se uskutečnil s velkou
účastí a poděkování patří Městu Podivín,
TJ Sokol a Únikové hře Lednice. Po kladných ohlasech dětí se můžete v příštím
roce těšit na další nové dobrodružství.
Lucie Svačinová,
Denisa Martanová a kol.
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RESTAURACE SPORT V PODIVÍNĚ
POŘÁDÁ

TRADIČNÍ
ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY
VE DNECH 20 - 22.11.2020
TĚŠÍME SE NA VÁS
REZERVACE NA TEL: 724 058 533

Uzávěrka prosincového čísla Podivínského
zpravodaje bude 20. listopadu, příští číslo zpravodaje se Vám do rukou dostane 17. – 18. prosince.
Ještě k častému dotazu ohledně velikosti zveřejňovaných fotografií. Podobně jako jsou různé typy i kvalita přístrojů, které při fotografování používáte, je také různá kvalita fotografií.
Foto do tiskárny jen přeposíláme, neupravujeme. O tom, že fotka je v nedostatečné kvalitě
rozlišení (a tedy zda ji lze či nelze dle našich
požadavků zvětšit), jsme informováni až grafikem z tiskárny. Naprosto nevyhovující jsou fotky přeposlané z Facebooku či starší fotografie,
které zkopírujete do Wordu – obojí je pro tisk
ve zpravodaji nepoužitelné. I při skenováni fotografií je zapotřebí použít kvalitnější skener.
Pavla Schallenbergerová, redakční rada
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