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Informace ze zasedání Zastupitelstva města Podivín
č. XVIII ze dne 23. 9. 2021
1. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů ze zastupitelstva města č.
XVII. ze dne 24.06.2021.
2. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtových opatření č. 6/2021,
7/2021 a 8/2021 k rozpočtu města na
rok 2021 a tato rozpočtová opatření
vzalo na vědomí bez výhrad.
3. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu plnění rozpočtu k 31.08. 2021
a toto vzalo na vědomí bez výhrad.
4. Zastupitelstvo města zamítlo přijetí
majetku nepatrné hodnoty po zůstavitelce Marii Slabé, nar. .., bytem …,
zemřelé 29.05.2021, a to finanční hotovosti ve výši 800,- Kč a pozemku p.č.
5816 – ovocný sad o výměře 137 m2
v k.ú. Němčičky u Hustopečí do majetku města Podivín.
5. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat
do podílového spoluvlastnictví pozemek p.č. 855/3 – ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 13 m2 , odděleného
geometrickým plánem z původního pozemku p.č. 855/2 v k.ú. Podivín
panu Vladimíru Strosche, nar. …, bytem … a paní Vladimíře Báňové, nar.
.., bytem ... Prodejní cena 500,- Kč/m2

vč. DPH. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité
věci do jejich vlastnictví. Zastupitelstvo města schválilo Kupní smlouvu
o převodu vlastnictví k nemovité věci
č. 5/2021 na prodej pozemku p.č.
855/2 – ostatní plocha o výměře 13
m2 , odděleného geometrickým plánem z původního pozemku p.č. 855/3
v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
6. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat do podílového spoluvlastnictví
pozemky p.č. 2320/4 – zastavěná
plocha, budova bez čp/če o výměře
2 m2 a p.č. 2324/8 – zastavěná plocha, budova bez čp/če o výměře 90
m2 oddělené geometrickým plánem
z původních pozemků p.č. 2320/1
a 2324/2 vše v k.ú. Podivín panu Janu
Osičkovi, nar. .., bytem …. a paní Anně
Osičkové, nar….., bytem … Zastupitelstvo města rozhodlo prodat do
výlučného vlastnictví pozemek p.č.
2324/9 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 3 m2 odděleného geometrickým plánem z původního pozemku
p.č. 2324/2 v k.ú. Podivín paní Anně

Osičkové, nar. .., bytem …Prodejní cena pozemků je 500,- Kč/m2 vč.
DPH. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovité věci do
jejich vlastnictví. Zastupitelstvo města
schválilo Kupní smlouvu o převodu
vlastnictví k nemovité věci č. 6/2021 na
prodej pozemků p.č. 2320/4 – zastavěná plocha, budova bez čp/če o výměře
2 m2 , p.č. 2324/8 – zastavěná plocha,
budova bez čp/če o výměře 90 m2
a p.č. 2324/9 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2 oddělené geometrickým plánem z původních pozemků
p.č. 2320/1 a 2324/2 vše v k.ú. Podivín.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
7. Zastupitelstvo města zamítlo zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p.č. 2320/1 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Podivín.
8. Zastupitelstvo města zamítlo zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.
1095/2 – zahrada v k.ú. Podivín.
9. Zastupitelstvo město vzalo na vědomí
Závěrečný účet za rok 2020 Dobrovolného svazku obcí Čistý Jihovýchod
Velké Pavlovice schválený na členské
schůzi dne 22.06.2021.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021
proběhly ve dnech 8. a 9. října 2021.
Ve volbách kandidovalo celkem 22 subjektů – 20 politických stran a 2 volební
koalice. Jednalo se o první volby do Poslanecké sněmovny, které se konaly podle
nových regulí po rozhodnutí Ústavního
soudu o zrušení části volebního zákona.
Hranici potřebnou pro vstup do sněmovVýsledky parlamentních voleb 2021
v Podivíně
Spolu
30,31%
ANO
28,01%
Pir.+STAN
12,40%
SPD
8,92%
Přísaha
4,65%
KSČM
3,87%
ČSSD
3,74%
Trikolora Svobodní Soukromníci 2,42%
Volný blok
2,16%

2

ny (5 % pro jednotlivé strany, resp. 8 % pro
dvoučlenné koalice a 11 % pro vícečetné
koalice) překročily čtyři subjekty: vyhrála
koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL)
s volebním lídrem Petrem Fialou s 27,79 %
hlasů, na druhém místě skončilo hnutí
ANO stávajícího premiéra Andreje Babiše
s 27,12 %, na třetím místě koalice Piráti

a Starostové (Piráti a STAN) s volebním
lídrem Ivanem Bartošem s 15,62 % a na
čtvrtém místě hnutí SPD s 9,56 %. Poprvé
v historii samostatného Česka se do Poslanecké sněmovny nedostaly tradiční strany
ČSSD a KSČM. Volební účast 65,432 % byla
třetí nejvyšší v historii České republiky, vyšší byla pouze v letech 1996 a 1998.

NOVĚ OTEVŘENÁ

VETERINÁRNÍ ORDINACE V PODIVÍNĚ
Palackého 38
ORDINAČNÍ DOBA
čtvrtek 10,00 - 12,00
pondělí 14,00 - 16,00
pátek
10,00 - 12,00
středa 15,30 - 17,30
Tel.: 775 172 790, 773 220 428
Při první návštěvě odčervení
Vašeho pejska nebo kočičky zdarma.
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Městská policie a kamerový systém
Řekl bych, že téměř na každém jednání zastupitelstva města se věnujeme
problémům s porušováním veřejného
pořádku ve městě. Navíc od vás, občanů pravidelně dostávám stížnosti na
chování některých jednotlivců a skupin
– našich obyvatel, ale i lidí z ubytovny
v bývalém Tylexu a lidí bez domova
obývajících statek za drahou. Letos proběhlo několik jednání s bezpečnostními agenturami, zástupcem ubytovny
a také s panem starostou Pěčkem a pa-

nem místostarostou Matuškou z Břeclavi. Jsem rád, že vám mohu oznámit,
že jsme se s městem Břeclav dohodli
na významném rozšíření počtu hodin
služby městské policie v Podivíně z 24
na 160 hodin měsíčně, od čehož si slibujeme, že se situace na veřejném prostranství zlepší.
Současně připravujeme projekt na
vybudování městského kamerového
systému. Projektovou dokumentaci
máme připravenou. Nyní získáváme

souhlasy majitelů pozemků, po nichž
je vedeno např. kabelové vedení nebo
leží v jeho blízkosti. Věřím, že v průběhu
prvního čtvrtletí získáme stavební povolení na část kamerových bodů, které
budou monitorovat hlavní křižovatky
(u nádrží ČD, u Tyršova sadu, u sv. Anny,
2x náměstí), a ty bychom rádi v roce
2022 vybudovali. V dalších letech bychom mohli vybudovat kamery na vjezdech do města.
Martin Důbrava, starosta

„Milostivé léto“ může pomoci až desetitisícům dlužníků z dluhových pastí
Je to obrovská šance pro mnoho
lidí v dluhových pastech. Lidé, kterým
se podařilo spadnout do exekucí kvůli
dluhům u státních institucí, mají jedinečnou šanci se z toho vymanit od
28. října 2021 do 28. ledna 2022 a znovu
začít normální život. Pokud v této lhůtě
dlužník zaplatí celou jistinu dluhu, tedy
původní dluh a 908 korun exekutorovi za zastavení exekuce, čeká ho nový
životní restart. Úroky, penále a další
příslušenství stát odpouští, exekuce se
zastaví. Týkat se to bude těch, co mají
dluh u veřejnoprávních institucí, třeba
u zdravotních pojišťoven, nemocnic,
u dopravního podniku nebo třeba za

Podivínský zpravodaj

nájem u obce. Dobrovolně se k akci připojily i jiné společnosti, jako např. Air
Bank, Komerční banka, Modrá pyramida, Česká spořitelna, Buřinka, Essox,
Moneta Money Bank, Home Credit.
Milostivé léto je reálná šance, jak se
s částí nahromaděných exekucí vypořádat. A současně ctít princip, že dluh se
musí uhradit.
Šance na odpuštění úroků u dluhů
vůči státu – milostivé léto – bude pouze
do 28. 1. 2022.
Vás, kteří čtete tyto řádky, chci naléhavě poprosit. Pokud znáte ve svém
okolí kohokoli, koho by se tato podaná
ruka státu mohla týkat, a pomoci mu,

tak mu o tom řekněte. Nasměrujte ho
do některé pomáhající instituce, jako
jsou Charity, občanské poradny, Člověk
v tísni apod.. Rychlou pomoc Vám poskytne např. Help linka Člověka v tísni
770 600 800, přesný postup najdete
i v aplikaci nedluzimstatu.cz/milostive-leto/. Pokud tuto šanci nevyužijí, nebudou moci se jí zpětně domáhat. A první
aktivita musí být na straně dlužníka! Milostivé léto se nebude v blízké budoucnosti opakovat. Díky za Vaši pomoc
s osvětou. Je to opravdu důležité.
Převzatá a redakčně upravená výzva
od poslance Marka Výborného.
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Covid-19 v roce 2021
Nedá mi to a musím i toto téma zařadit do prosincového vydání našeho Zpravodaje. Článek píši až po uzávěrce, která
byla v listopadu, a tak mohu použít aktuální čísla o počtu nemocných v Podivíně a v ORP Břeclav (18 obcí z naší blízkosti). Pro
srovnání poslední sloupec ukazuje stav nemocných v loňském roce:
Město/Obec

Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Před rokem
1. 12. 2021 2. 12. 2021 3. 12. 2021 4. 12. 2021 5. 12. 2021 6. 12. 2021 7. 12. 2021 7.12. 2020

Podivín

53

58

66

67

67

68

69

6

Celkem ORP

1433

1518

1605

1633

1649

1627

1623

123

Současně píši v době, kdy nám hygienická stanice uzavřela provoz dvou ze čtyř tříd mateřské školy z důvodu karanténních
opatření. K zavření tříd v základní škole naštěstí nemuselo dojít. A kdy z důvodů velmi špatné epidemiologické situace nemocnice Břeclav zrušila všechny plánované operace a zavřela všechny specializované ambulance s výjimkou příjmových, kdy to aktuální stav pacienta vyžaduje. A kdy procento očkování v našem ORP zaostává /není nejhorší/ ve srovnání s jinými ORP v republice.
Dnes je již téměř každý „odborník“ na virová onemocnění. Já osobně skutečným odborníkům věřím, že očkování je jediná
cesta. Pro Vás, kteří se chcete přihlásit na očkování a nevíte, jak na to, vkládáme do Zpravodaje návod a nabízíme Vám pomoc
na telefonu - podatelna tel. číslo 519 365 311.
Martin Důbrava, starosta

O Cyrilce
Jak všichni víme, stav kulturní památky kaple sv. Cyrila a Metoděje není
nejlepší. Majitelem kaple je podivínská
farnost, která již delší dobu za finanční
podpory radnice připravuje projekt na
její opravu. Projekční práce včetně jednání s památkovým úřadem zajišťuje na
základě smlouvy břeclavská firma F&K&B, a.s. pod vedením architekta pana
Libora Foukala, který má velké zkušenosti s projektováním oprav kulturních
památek a pro město vypracoval projekt
na právě probíhající rekonstrukci domu
zvláštního určení (lidově penzionu) na
ulici Sadová a také projekt výměny oken
na základní škole – dvorní část, která
proběhne v době jarních prázdnin 2022.
F&K&B, a.s. detailně zaměřila objekt

a vytvořila pasport stavby dokumentující jednotlivé detaily. Následně popsala
hlavní příčiny stávajícího stavu - dešťová
voda z objektu i okolních ploch, neexistující hydroizolace spodní stavby a nedostatečné větrání. Z těchto závěrů vychází navržené řešení opravy.
Jednání se zástupci orgánu památkové péče ve věci způsobu opravy se
vyvíjí správným směrem, tj. máme průběžný neformální ústní souhlas a projekt
byl postoupen dalším odborníkům v Národním památkovém ústavu Brno k vyjádření, proto si Vám již dnes dovolujeme
předložit vizualizaci možného budoucího vzhledu naší Cyrilky.
Průběžně farnost a radnice spolu disp
kutujíj o způsobu
financování oprav. Jako

nejschůdnější cesta k získání peněz na
opravu se jeví převod vlastnictví Cyrilky z farního majetku do majetku města,
které ji již dle kronik v historii vlastnilo.
Martin Důbrava, starosta,
a Slavomír Bedřich, farář

jíž zaměstnanci s rodinami arboretum vysadili v rámci dobrovolnické akce. Občerstvení pro děti ve formě přesnídávkových
kapsiček darovala Fruta Podivín. Díky jim
všem moc za to.
Pár slov od autorů výsadbové studie:
„Nové arboretum je v návrhu rozděleno

na dvě části – ovocný sad, který je uspořádán v pravidelném rastru a navazuje
tak na stávající výsadbu ovocných stromů
a na rozvolněnou část, která je tvořena
rozmanitými skupinami stromů.
Arboretum má plnit primárně edukativní a pobytovou funkci především

Arboretum u myslivny
V sobotu 5. listopadu jsme zkrášlili
další kus našeho města a vysadili jsme arboretum v prostoru před myslivnou a rybárnou z 37 druhů dřevin. Návrh výsadby
pro nás vypracoval Ateliér Krejčiříkovi.
Darem ve výši 55.000,- Kč nám přispěla na
výsadbu firma Kentico software s.r.o., je8
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pro žáky nedaleké ZŠ, ale také pro
místní obyvatele.
Prostupnost a obytnost arboreta zajistí palouk parkového trávníku, který
bude pravidelně sekán, aby bylo možné

číslo 4

přijít k jednotlivým dřevinám blíže. Navíc vytvoří příjemný kontrast k okolnímu
lučnímu trávníku.
Ve vybraném sortimentu dřevin převažují základní druhy listnatých stromů, které

LI. ročník

se přirozeně vyskytují v české krajině, a je
tedy žádoucí, aby je děti uměly rozpoznat.
V ovocném sadu jsou poté zvoleny převážně domácí druhy a staré odrůdy.“
Martin Důbrava, starosta

Poplatek za komunální odpad
Zastupitelstvo města Podivína bude dne 14. 12. 2021 projednávat obecně závaznou vyhlášku o „odpadech“, která bude
platit od roku 2022. Vzhledem k rostoucím nákladům spojených se svozem, tříděním a uložením odpadu bude projednáváno
zvýšení poplatku na částku 670 Kč za občana. Splatnost poplatku bude do 30. 4. 2022. Osvobození a úlevy se nemění. Schválené znění vyhlášky bude zveřejněno na úřední desce a na webových stránkách města.

UPOZORNĚNÍ !
Městský úřad upozorňuje občany, že svoz separovaného odpadu v pytlích (plasty, papír, nápojové kartony, kovové
odpady) bude proveden ve čtvrtek 30. prosince 2021.
Firma Hantály a.s. Velké Pavlovice oznamuje, že poslední svoz v letošním roce TKO (tuhý komunální odpad z domácností) bude proveden ve čtvrtek 23. prosince 2021.
Místní poplatky za odpady a ze psů bude možno hradit na podatelně MěÚ od středy 2. února 2022. Poplatky lze platit
i bezhotovostně platební kartou. Při úhradě poplatku obdrží každý poplatník 8 ks pytlů na tříděný odpad.
Provozní doba na Sběrném dvoře v období od 17. prosince 2021 do 1. ledna 2022
Pátek 17. prosince 2021
otevřeno 14,00 – 17,00 hod.
Sobota 18. prosince 2021
otevřeno 8,00 – 11,00 hod.
Otevírací a zavírací doba na místním
Pátek 24. prosince 2021
zavřeno
hřbitově v období vánočních svátků
Sobota 25. prosince 2021
zavřeno
24., 25., 26. prosince bude hřbitov
Pátek 31. prosince 2021
zavřeno
otevřen od 7,00 hod. do 20,00 hod.
Sobota 1. ledna 2022
zavřeno
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Zpráva o činnosti Svazu tělesně postižených, místní organizace Podivín v roce 2021
I přes nepříznivou „covidou“ situaci se nám podařilo
uspořádat přece jen několik akcí.
V červnu byl naší první akcí zájezd do oblíbeného Aquaparku v Uherském Hradišti.
Druhá akce byla uskutečněna v srpnu, a to jednodenní
výlet na hrad Bouzov. Při této příležitosti jsme také navštívili
v Lošticích muzeum výroby tvarůžků a podnikovou prodejnu, kde jsme všichni nakoupili voňavé dárky pro své blízké.
V letošním roce se nám po dvouleté odmlce podařil
v září uskutečnit rekondiční pobyt, tentokrát v Luhačovicích. Zájezd byl v této době nad očekávání plně obsazen,
zúčastnilo se jej 50 osob včetně nejstarší devadesátileté
účastnice. Byli jsme ubytováni v hotelu Adamantino v Pozlovicích.
Po celou dobu nám byl k dispozici autobus, a tak jsme
mohli mimo procházek v krásné přírodě kolem přehrady
podniknout i výlety do Luhačovic a ZOO Lešná. Po celou
dobu nám přálo i počasí, a tak se nám tento „prodloužený“
výlet vydařil po všech stránkách.
Další akcí bylo opět koupání v Aquaparku Uherské Hradiště.
Nakonec jsme se zúčastnili kulturní akce a tou bylo divadelní představení s názvem Pohádka máje v divadle Bří Mrštíků v Boleradicích.
Bohužel kvůli špatně se vyvíjející situaci nemůžeme uskutečnit naši tradiční „Mikulášskou“, a tak přeji všem členům
naší organizace hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v kruhu
12

svých blízkých o vánočním svátcích a v příštím roce buďte
zdraví, šťastní a veselí.
Při této příležitosti bych chtěla poděkovat všem našim
členkám, které se podílely na uskutečnění těchto akcí a v neposlední řadě také Městskému úřadu Podivín za dotaci, kterou nám na tyto akce poskytl.
M. Ondráková

Podivínský zpravodaj
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Základní škola
Vážení čtenáři,
už jen krůček chybí do konce roku
2021 a většina z nás hodnotí, co se mu
v uplynulém období podařilo a co plánuje do nového roku.
Na internetových stránkách školy
(www.zspodivin.cz) je zveřejněna výroční
zpráva školy za školní rok 2020/2021, kde
se lze seznámit s tím, co nejen zaměstnanci, ale i žáci za školní rok zvládli ve výchovně vzdělávacím procesu i v mimoškolní
činnosti. Tady bych chtěl poděkovat všem
rodičům i žákům, kteří v tuto obtížnou
dobu velmi dobře spolupracovali a zvládali ne zrovna jednoduchou distanční výuku a přispěli tak nemalou měrou k úspěšnému zvládnutí uplynulého roku.
V roce 2022 bychom chtěli ve spolupráci se zřizovatelem uskutečnit výměnu oken
směrem na školní hřiště a výstavbu venkovní přírodovědné učebny. Dále nás čeká
realizace projektu v rámci Výzvy Šablony III
(dotace byla přidělena ve výši 532656,- Kč).
Rád bych poděkoval členům rady

a zastupitelstvu města, že i nadále podporují rozvoj naší školy. Chtěl bych také
poděkovat zaměstnancům školy, rodičům, sponzorům, členům školské rady
i našim žákům za vše, co pro školu dělají
a tím přispívají k jejímu rozvoji.

Na závěr bych Vám chtěl všem popřát
příjemné prožití vánočních svátků a do
roku 2022 hodně štěstí, zdraví, trpělivosti,
vstřícnosti, pochopení a osobních i pracovních úspěchů.
Mgr. M. Cagášek, ředitel ZŠ

Volba povolání v deváté třídě
Volbě povolání se věnujeme v hodinách zdravého životního stylu. Cílem
je najít každému dítěti optimální školu,
která ho připraví pro jeho budoucí povolání. Velkým pomocníkem nám bývaly
vzdělávací exkurze, které deváťákům pomáhaly orientovat se na trhu práce. Bohužel současná epidemiologická situace
těmto aktivitám nepřeje, ale i tak se nám
podařilo zúčastnit se několika akcí.
Mezi velmi přínosné patřil Veletrh
vzdělávání v Břeclavi. Velké množství
středních škol prezentovalo informace
o možnostech studia a otevíraných oborech. Našim žákům se líbilo, že mohli mluvit přímo s vyučujícími a studenty, čímž si

Podivínský zpravodaj

doplnili informace, které je zajímaly.
Každoroční návštěvu Úřadu práce
v Břeclavi jsme museli sice oželet, ale naštěstí jsme mohli využít videokonferenci
na Teams. Povídali jsme si o tom, jak nejlépe vybrat střední školu či učiliště a jaká
jsou pracovní uplatnění v našem okrese.
Občas nás navštíví i naši bývalí žáci,
aby vyprávěli o tom, co obnáší studium
na jejich nové škole a jak se jim daří.
Pravidelná jsou i setkávání deváťáků se
zástupci středních škol. Ovšem i tyto
schůzky jsou limitovány aktuální epidemiologickou situací.
Ještě nás čeká hodně práce, ale pevně doufám, že stejně jako jiná léta si naši

žáci vyberou tu nejlepší střední školu či
učiliště, aby se jim otevřela brána do jejich budoucího povolání, které je bude
naplňovat a bavit.
Mgr. Dagmar Mačicová
– výchovný poradce
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Adopce na dálku
Letošní sbírka na podporu vzdělávání indické dívenky Lupthasree vynesla
krásných 12 270 Kč. U nás ve škole se vybralo 7 270 korun a za štědrý příspěvek
pět tisíc korun touto cestou děkujeme
milému dárci z Podivína, který nechce
být jmenován a přispívá na naši sbírku
pravidelně. Lupi bude moci chodit další
rok do školy. Z dalších peněz budou za-

koupeny pomůcky, knihy a třeba i láhve
na vodu pro ni a její spolužáky. Děti si
každé podpory velmi váží a jejich rodiče
cítí velkou vděčnost za to, že jejich potomci mají lepší vyhlídky do života než
oni. S napětím čekáme na dopis z Indie,
který chodí vždy na konci roku, abychom se dozvěděli, co nového se Lupi
naučila a jak se jí daří. Velké poděkování

patří všem, kdo se do sbírky zapojili, ať
už finančně, nebo organizačně.
Více informací si můžete vyhledat
na stránkách Arcidiecézní charity Praha
v sekci Adopce na dálku.
Přeji krásné Vánoce prožité ve zdraví, klidu a dobré náladě.
Mgr. Zuzana Pálková

Halloween
Ve čtvrtek 4. 11. jsme se spolužáky z deváté třídy uspořádali pro druháčky a třetáčky oslavu Halloweenu. Oblékli jsme se
do různých kostýmů a nepodcenili jsme ani strašidelné líčení.
Školní tělocvičnu jsme vyzdobilli halloweenskými rekvizitami
a dekoracemi a vše mohlo začít. Děti měly krásné kostýmy
a byly spokojené. Bavily se u všech aktivit, které jsme pro ně vymysleli a připravili. S nadšením skládaly puzzle, házely kroužky,
skákaly v pytlích, shazovaly kelímky, hledaly cestu z bludiště
nebo házely míčky do pusy dýně. Na konci jsme si všichni společně zatancovali a nezapomnělo se ani na společnou fotku.
Oslavu jsme si všichni užili – malí školáci i my, deváťáci.
N. Mildnerová, IX.
… A já přidám velkou pochvalu a palec nahoru pro deváťáky
– skvělá příprava halloweenské show, empatický přístup k malým
školákům a trpělivá pomoc při plnění jednotlivých halloweenských úkolů, pozitivní energie, úsměvy, pohodové dopoledne …
Mgr. P. Schallenbergerová
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Deváťáci v Praze
Covidová situace na konci září byla
mnohem příznivější, proto jsme se rozhodli, že vyrazíme s deváťáky na jednodenní zájezd do Prahy. Na rozdíl od předchozích let jsme byli všichni vybaveni
rouškami a potvrzením o negativním testu na covid. Rozdíl jsme vnímali i v tom,
že jsme nikde v Praze nepotkávali davy
zahraničních turistu a mohli si o to pohodověji užívat návštěvu hlavního města.
V Praze nás čekala prohlídka Pražského hradu. S průvodcem jsme prošli majestátnou svatovítskou katedrálou až do
zadní části k hrobkám českých králů a nahlédli jsme také do Svatováclavské kaple,
kde jsou uloženy ostatky sv. Václava. Přes
hradní nádvoří jsme přešli do Starého královského paláce do Vladislavského sálu
a poté do míst, odkud vládla česká knížata a králové. Už sami bez průvodce jsme
prošli Zlatou uličkou a nahlédli jsme do
útulných řemeslnických domků.
Z Pražského hradu jsme sešli po zámeckých schodech, přešli jsme téměř
liduprázdný Karlův most a přes Staroměstské náměstí jsme došli až na Václavské náměstí. Deváťáci doslova čekali
na pokyn k rozchodu, aby se mohli roz-

běhnout provětrat své peněženky do
obchodů a občerstvovacích zařízení.
Podle množství papírových tašek, které
si deváťačky přinesly na sraz „ke koňovi“,
bylo jasné, že i tato část programu se vydařila. Když jsme před desátou hodinou
večerní vystupovali z vlaku Vindobona
v Břeclavi, došlo nám, jak neuvěřitelně

rychle ten den utekl.
Myslím, že ten den jsme si užili všichni.
O to víc, že na mimoškolní akci v podobě
jednodenního výletu vyrazili deváťáci
vzhledem ke covidovým opatřením po
více než roce a půl. A budu věřit, že to v letošním školním roce nebylo naposledy.
Mgr. Pavla Schallenbergerová

Mikulášská nadílka

Podivínský zpravodaj
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Návštěva Anthroposu
Ve čtvrtek 21. 10. se 4. a 5. třída vydala do muzea Anthropos.
Jako první nás čekal výukový program Óóó Indiáni. Výstava dětem přiblížila zábavnou a hravou formou historii
a kulturu původních obyvatel Severní
Ameriky, zejména významných indiánských kmenů.
Tematické celky byly zaměřeny na
každodenní život, role žen a mužů, výchovu dětí, duchovní život, obživu, ošacení,
řemeslnické umění, hry a válečnictví.
Žáci se s jejich životem seznámili
prostřednictvím didaktických a interaktivních pomůcek. Vyzkoušeli si, jaké
by to bylo žít v iglú, oblékli si indiánské
oblečení, zahráli si na bubny, nasadili si
krásně zpracované dřevěné masky a na
interaktivní obrazovce lovili mamuty.
S návštěvou muzea jsme byli nadmíru spokojeni.
Mgr. Jitka Kolaříková

Pavilon Anthropos
Ve čtvrtek 21. října navštívili žáci 4. a 5. ročníku Pavilon
Anthroposu v Brně. Pro většinu žáků to byla první návštěva
a moc se na ni těšili. Stálou expozicí, která je instalována ve
třech patrech budovy, nás provázel mladý průvodce, který
všechny velmi zaujal, jeho výklad byl podrobný a poutavý.
Potěšující bylo, že žáci na jeho otázky většinou dovedli odpovědět, čtvrťáci měli učivo o nejstarším osídlení Moravy
a o době kamenné v živé paměti, protože toto učivo probírali
v polovině září. V pavilonu jsou umístěny kostry vyhynulých
zvířat a rekonstrukce mamuta v životní velikosti, což chlapce a dívky zaujalo nejvíce. Lze říct, že dvě hodiny strávené
v tomto areálu se všem líbily, byly poučné a žáci budou mít
na ně pěkné vzpomínky. Určitě zde řada z nich nebyla naposledy.
Mgr. Anna Racková

Canisterapie v 1.třídě
Velmi příjemným překvapením byla pro děti z prvních
tříd návštěva canisterapeutky paní Hasilové z Valtic. Přijela za
námi 25.11. i se svými dvěma pejsky – divokým labradorem
Nemem a klidnou fenkou zlatého retrívra Wookinkou. Paní
Hasilová provedla děti světem canisterapie, pověděli jsme si
něco o asistenčních psech, o tom, jak pomáhají, jak probíhají
zkoušky a co vše musí pejsek umět. Oba pejsci si děti doslova
získali. V tělocvičně si děti vyzkoušely, jaké to je vodit psa na
vodítku. Procvičili jsme si také motoriku – děti vázaly pejskům
šátky, nosily jim pamlsky pomocí dřevěných kleští nebo lžiček
a nechybělo ani lezení pod pejsky.
Bylo to velmi povedené dopoledne a paní Hasilové patří
velké díky.
Mgr. Kristýna Řezáčová
16
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Prňáčci na návštěvě radnice
V pátek 5. listopadu 2021 se žáci 1. A
a 1. B vydali na návštěvu radnice města
Podivín. Na seznámení s budovou a provozem je pozval pan starosta Ing. Martin Důbrava, který je s úsměvem přivítal
v obřadní a zasedací síni.
Po přivítání se děti vydaly společně
s panem starostou na prohlídku radnice,
dozvěděly se základní informace o budově, její přestavbě a fungování. Na chodbách je zaujaly obrazy a vlajky – města
Podivína a prapor místních dobrovolných
hasičů. Nejvíc se děti těšily na nejdůležitější místnost v budově – na pracovnu
pana starosty. Zde jim pan starosta dovolil nahlédnout třeba do plánů města
týkajících se výstavby nového parkoviště
u školy nebo arboreta u myslivny. Nako-

nec došlo na otázky týkající se většinou
osobnosti pana starosty – věk, oblíbená
barva, jídlo, auto, ale děti se ptaly i třeba
na stáří radnice nebo náplň práce pana
starosty. Kdo správně odpověděl na otázky podané panem starostou, dostal za
odměnu sladkost.
Ale to nebylo všechno. Pan starosta
děti zavedl ke kapli Cyrilka stojící hned
vedle radnice a chránící pramen vody,
pak všichni obešli kostel, aby se podívali na krásný starý románský portál ve zdi
kostela, který byl objeven při jeho opravě
a dříve zřejmě sloužil jako hlavní vstup
do kostela. A pak už byl čas, kdy se s dětmi pan starosta rozloučil, poděkoval za
milou návštěvu, ujistil děti, že se kdykoli
mohou na radnici přijít znovu podívat,

a odešel pracovat zpět do své pracovny.
Návštěva prvňáčky nadchla a dověděli se spoustu informací nejen o tom, že
starosta má plno starostí…
Mgr. Olga Škrobáková

lovstvím písmen, slabik, slov i vět. Dobrodruzi ve skupinkách i samostatně plnili
rozmanité úkoly, za které získávali klíče.
Po zdolání všech překážek se jim podařilo kouzelnou truhlici otevřít. Čekal na ně
poklad, ze kterého byli někteří doslova
PAF. Na všechny čekal Slabikář, záložka,
aby se při čtení nikdo nikdy neztratil, ale

i pamětní list. Sladkou tečkou byly muffiny, po kterých se jen zaprášilo.
Přeji dětem mnoho krásných chvil při
čtení. Věřím, že tento den bude jeden
z těch, který dětem zůstane jako milá
vzpomínka na první třídu, na jejich první
čtenářský úspěch.
Mgr. Kristýna Řezáčová

Slavnost Slabikáře v 1. A
Z prvňáčků jsou již velcí čtenáři. Hravě zvládli písmenka v Živé abecedě a teď
je čekal Slabikář. Nic ale není zadarmo,
takže i ten si děti musely zasloužit.
22. 11. děti z 1. A putovaly pohádkovým světem. Jejich úkolem bylo
vysvobodit princeznu, která sedí na
truhlici plné Slabikářů. Děti putovaly krá-
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Svatý Martin v 1. A
„Na svatého Martina bývá bílá peřina.“ To nám bohužel
letos nevyšlo, ale dětem z 1. A to vůbec nevadilo a svátek sv.
Martina oslavily ve velkém stylu.
Nejdříve jsme si ve třídě přečetli příběh o sv. Martinovi
a do matematického džbánu nalili letošní výběr ze svatomartinských bobulí. Poté jsme si zahráli na opravdové MasterChefy. Děti si z domu přinesly kuchařské zástěry a zábava mohla začít. Ve cvičné kuchyňce jsme společnými silami
upekli svatomartinské rohlíčky – podkovy. Děti byly opravdu šikovné, mnozí se v kuchyni pohybovali jako opravdoví
profesionálové. Výsledkem byla vůně, která se linula celou
školou a ta chuť… paráda. V hodinách výtvarné výchovy děti
vyrobily koňské podkovy a rytíře Martina s brněním.
Mgr. Kristýna Řezáčová

Práce žáků školní družiny
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YMCA SKAUT
Podzimní výprava v Čučicích
Letos jsme se konečně dočkali tradiční podzimní výpravy, kam jinam než
do Čučic. Vyjeli jsme ve čtvrtek ráno a již
kolem poledne jsme procházeli známým
podzimním lesem. Po zabydlení se a obědě jsme začali zvelebovat okolí i chatu samotnou. Dále nás čekalo pátraní po společnosti, která otrávila místní řeku. Díky
šifrám se děti procvičily v poznávání stromů a přírody. Pomalu se začalo stmívat, ale
to nás neodradilo a na široké louce jsme
hráli hry až do úplné tmy. Večer se pak nesl
v duchu ekologie a byl doplněn o nápady
k alternativnímu získávání energie.
V pátek jsme se probudili do námi
velmi dobře známé mlhy, která se nesla
po celém údolí řeky Oslavy. Dopolední
program byl tvořící, vyráběly se podzimní lucerny a podle tajného receptu slavného, leč lakomého šéfkuchaře měly děti
možnost si vlastnoručně upéct voňavé
bochánky zdobené semínky. Po poledním klidu se skauti po skupinkách vydali
do nedalekých Čučic, aby pomocí vysílaček, tajných zpráv a šifer dopomohli panu
TGM k navrácení již do nového státu. Psaly se totiž roky naší první republiky. Úkol
to byl náročný a, i když za tmy, všichni se
vrátili se splněným úkolem. Páteční večer

byl poté inspirován dávnou minulostí
a zároveň proběhla oslava milé babičky
Aloisie. Byl jí ale ukraden drahocenný prsten někým z její velké rodiny. Narozeninoví hosté tedy nelenili a snažili se zjistit,
kdo by mohl být zlodějem. Po nejasném
obvinění a překvapivém odhalení jsme se
všichni odebrali do postelí a zanedlouho
usnuli.
Celý sobotní den jsme strávili v nedalekém zábavném parku Permonium
v Oslavanech. Jednotlivé skupinky hrály
hru Magic Permon II, kterou pro nás nachystali permoníci. Nechyběla návštěva
sopky, četná bludiště a labyrinty, průchod
důlní šachtou a výstup na těžební věž
s vyhlídkou. Do hry se zapojili i vedoucí,
kteří si zahráli Magic Permon III, a jako odměnu dostaly všechny skupinky postavičku malého permoníka. Po návratu na
chatu jsme večer hráli tradiční Městečko
Palermo – Čučice a zpívali známé písničky
s kytarou. Po celodenním výletu všichni
padli do postelí a těšili se zaslouženému
spánku. V noci ale přišli opět permoníci s novou hrou Magic Permon IV beta
verze. Když se všechny téměř probuzené
děti shromáždily v dole, čekala je nejasná
zpráva a pomocí vysílačky chvíli hrály zá-

hadnou hru, která ale netrvala příliš dlouho. Zmateni tedy opět všichni zalehli do
postelí. V neděli ráno jsme již jen uklidili
chatu, sbalili věci a plni zážitků odjížděli
domů.
I přes netradiční malou účast se podzimní výprava vydařila a troufám si říct, že
na ni jen tak někdo nezapomene.
Pískle

od vinohradů. My jsme se ale nezalekli
a blízko u děla jsme si zahráli hru a pokračovali dál. K Majáku jsme úspěšně dorazili
a zdolali i všechny schody, které vedly na
jeho vrchol, někteří dokonce několikrát.
Za odměnu jsme se nasvačili a užívali
si krásné podzimní počasí. Také jsme si
zahráli hru, při které jsme poskládali dohromady rozházené strany Turistického

průvodce přírodou a vydali se na cestu
k autobusu.
Spousta z nás se rozhodla využít příležitosti, že jdeme z kopce, k válení sudů
a tím se naše cesta stala o mnoho zábavnější. Ani jsme se nenadáli a už jsme se
v Podivíně na nádraží loučili tradičním
Gilverským kruhem.
Woody

Maják v dáli
Jednu podzimní neděli jsme se vydali
na společnou cestu vlčat a skautů na rozhlednu Maják u Přítluk. Čekalo nás cestování vlakem do Rakvic, které netrvalo příliš
dlouho, a pak už jsme se vydali po zelené
turistické značce směrem do dáli k Majáku.
Na naší ne příliš dlouhé, ale přesto
trochu náročné cestě nás doprovázelo
podzimní slunce a strašidelné zvuky děl
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Vyhlídka nových krás
Není to tak dlouho, co nás okouzlovaly barvy podzimního listí a my obdivovali
jsme krásy hezkého podzimu. Ale i ten již
zmizel z našich očí a my už nedočkavě
vyhlížíme krásy nové. Samozřejmě že se
v čase hlásí adventní doba s celým svým
očekáváním vánočního vrcholu a úžasné
atmosféry. Dokonce se i modlíme, aby
nás momenty nádhery adventních dnů,
trhů, různých setkání a tradic, mezi něž
patří i mikulášská nadílka, neminuly. Zatím pořád žijeme v obavách z toho, co
bude, co nás čeká ve dnech příštích. Jistoty, v nichž byl zakotven náš život, jsou více
otřeseny než kdy jindy. Jenže život jde dál
a my jej musíme žít takový, jaký je v onom
daném okamžiku. Silně s námi zmítá víra.

20

Ano, věříme, že vše opět vstoupí do starých kolejí a my budeme na těžkosti těchto dnů a měsíců jen vzpomínat.
Ano, vyhlížíme s nadějemi a velkými
očekáváními. V křesťanském světě je očekávání velkou skutečností. Nejvíce můžeme očekávat ani ne tak samu životní
situaci, ale někoho, kdo vyřeší nejen naše
osobní problémy, ale především problémy celého lidstva. Ostatně lidstvo jako takové se zmítá v problémech, co lidstvem
je. Kdo vyřeší vše, co nás trápí, s čím si
nevíme rady? Kdo vyřeší všechna naše
očekávání? Kdo stojí za našimi nadějemi?
Už, už je tu. „Nám, nám narodil se“,
budeme opět zpívat z plna hrdla. Narodil se ten, který všechno to těžké vzal na

sebe. Jak? Tím, že sám prožil naše lidství. Nenechal nás v tom.
Ať celé období adventu je projevem
následování Toho, který učinil všechno
pro to, aby život každého člověka byl už
jenom krásný, šťastný, věčný a plný lásky a On byl naší stálou Jistotou.
S přáním, abychom se všichni mohli
ve svém životě už v tomto světě společně se svými blízkými, dotýkat co nejvíce zmíněných adventních a vánočních
hodnot a tyto veliké dary zakoušet.
Krásné vyhlídky v očekávání vánočních svátků.
P. Slavomír Bedřich

Podivínský zpravodaj

prosinec 2021

Podivínský zpravodaj

číslo 4

LI. ročník

21

LI. ročník

číslo 4

prosinec 2021

Modré úterý
Rok se s rokem sešel a já jsem šťastná, že jsme opět měli chuť, odhodlání
a především sílu společně sdílet těch pár
letošních koncertů hudebního projektu
„Modré úterý“.
Určitě se mnou souhlasíte, že právě
hudba, divadla a společnost dobrých lidí
nám vždy dodávají tolik potřebnou energii a především naději, že svět je alespoň
někdy v pořádku.
Město Podivín vybudovalo opravdu
krásné prostředí pro setkávání, a tak jsme
právem hrdí na to, že nám náš Amfiteátr
„závidí“ městečka či vesnice v okolí. Za tu
krátkou dobu, co je tento prostor veřejně
dostupný, se Podivínu podařilo uspořá-
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dat na tomto místě velké množství skvělých akcí, a to nejen pro děti.
Kompletní rekapitulací hudebního
projektu „Modré úterý“ Vás zahlcovat nebudu, snad jen to, že od roku 2017 patří
velké díky právě městu Podivín za to, že
CHCE. Chceme Vám všem předávat tu silnou pozitivní a povzbuzující energii, kterou nám kultura obecně v plných doušcích nabízí.
Každým rokem, kdy tento hudební
projekt žil ještě svobodně bez jakéhokoliv omezení, jsme pro vás připravili na
24 pestrých koncertů. V posledních dvou
letech se čtrnáctidenní pravidelnost přeorientovala na „snad budeme moci kon-

cert uskutečnit“. Jsme všichni vděční, že
alespoň léto nám bylo nakloněno a mohli
jsme uspořádat 4 větší koncerty.
I v tomto roce jsme tzv. „znovu rozjížděli“ hudební projekt „Modré úterý“.
A jak jinak než s podivínskými hudebníky.
Nově jsme mohli přivítat nadějnou podivínskou kapelu SALATÖR, za kterou se
ukrývají šikovní mladí muzikanti Šimon
Pospíšil, Peťa Levčík a Matěj Harnušek. Ve
stejný večer vystoupila neoposlouchaná
skvělá kapela JAZZ PATIT Q, ve které nemohl chybět podivínský Dalibor Klusáček. A takovou tou třešničkou na dortu
na závěr prvního rozjezdového koncertu
roku 2021 byla kapela VĚTRY Z JIHU v čele
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s Dagmarkou a Milošem Kučerovými.
Letní měsíce jsou nakloněny mnoha
hudebním žánrům, a tak jsme „úterky“
trošku zpestřili folkem a country v podání
kapely BOUNTY. K létu patří i trocha toho
dovádění, tak jsme to zkusili se dvěma
naprosto dechberoucími vokalistkami
Bárou Vaculíkovou a Lenkou Jankovskou
a jejich MATEŘSKÁ.COM. Kdo byl, tak ví,
že na tyto dvě úžasné dámy jen tak jednoduše nezapomeneme. Byly prostě dokonalé. A když už těch koncertů nemůžeme uspořádat tolik, tak ještě před tím, než
opět kultura dostala „po prstech“, jsme
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mohli v Podivíně přivítat další hudební
legendu TOMÁŠE KOČKU & ORCHESTR
– kapelu, která má svou hudbu pevně
ukotvenou v moravské tradici s folkovým
vnorem, rockovým nápřahem i metalovými riffy. Večer se neskutečně vydařil
a udělal nám sice nedobrovolnou, ale plnohodnotnou tečku za dalším „modrým“
koncertováním.
Bez těchto krásných okamžiků – hudby, divadla a dobrých přátel – je svět kolem nás „šedý“ a tak obyčejně smutný.
Proto pevně věřím, že se vše brzy znovu
promění do pestrosti tak, abychom byli

LI. ročník

naplněni tou správnou pozitivní energií.
Buďme v naději, že rok 2022 bude
pro nás další výzvou, u které se mnou
bude stát nejen město Podivín, ale také
skvělý zvukař Metoděj Skřeček s pravou
rukou Barunkou a Zdeňou Netopilem,
naprosto oslňující konferenciérka Pavlína Čapková a Michal Miškanin, který je
tím nejlepším barmanem Modrého úterý. Všem, a nejen výše zmíněným, mnohokrát děkuji za povzbuzení, neustálou
podporu a to, že jste stále s námi u toho.
Eva Kosová
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Halloweenská stezka
Kdo se nebál strašidel, vyrazil 30. října odpoledne na halloweenskou stezku. I když se traduje, že se jedná o svátek
americký, ve své podstatě pochází z Irska.
Ať už tak či tak, my jsme si to užili. Kdo měl odvahu, vyrazil
vstříc jedenácti nástrahám. Symbolem Halloweenu se stala
oranžová dýně. Tu taky děti na stezce měly najít a přiřadit
k ní správnou dvojici.
Musely zkrotit nejrůznější příšerky, aby mohly pokračovat
dále. Spočítaly, kolik létá v okolí netopýrů a duchů. Pomohly Frankensteinovi najít cestu na strašidelný ples. Uprostřed
lesa na děti čekala pavoučí síť, ve které prokázaly svoji mrštnost. Tajemná krabička odhalila své sladké překvapení. K cíli
je dovedly zavěšené lampióny. I když foukal vítr, přišlo přes
100 odvážlivců. Někteří se pečlivě připravili a vypravili se
i v masce. Pár návštěvníků stezky vyslovilo přání, zda by příště nebylo i nějaké strašeníčko pro starší děti.
Necháme se překvapit, zda toto přání bude vyslyšeno.
Lucie Svačinová
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Sdružení vinařů Podivín
Již od roku 2000 se frekvence výstav
ustálila na počtu 1x za rok, a to pravidelně vždy v předvelikonoční neděli. Byť
byly výstavy uvedeny názvem „místní“,
prezentovali se na nich vystavovatelé
z okolních i vzdálenějších obcí. Neobvyklou nebyla ani účast rakouských vinařů. Do roku 2019 bylo tedy uspořádáno 28 výstav vín, počty vzorků na každé
z nich se pohybovaly od 400 do téměř
700. Pokud bychom vzali průměr 550
vzorků za rok, po dvou lahvích 0,7 litru
a vynásobili toto množství počtem výstav, můžeme konstatovat, že takovým

množstvím vína by se daly naplnit dva
středně velké bazény od fy Mountfield.
Podivínští vinaři organizovali akce
nejenom pro vlastní členy - vinařská
oblast Wachau, výstavy vín v Poysdorfu, Neusiedler See /Rakousko/, mezinárodní výstava vín Mnichov /Německo/,
návštěva partnerských obcí Čebovce /
Slovensko/ a Herencsény /Maďarsko/,
ale také akce pro spoluobčany - degustace burčáků v Besedním domě,
Bohumírská husa tamtéž, každoroční
žehnání vína s jeho ochutnávkou ve
farní maštali.

První fotografie je z roku 2004 z Poysdorfu, kam se vinaři vydali ochutnat vína
z Dolního Rakouska. Druhá je z přípravy
koštu ve stejném roce, ještě v prostorách
tzv. Staré radnice.
Rok 2019 byl tím, ve kterém se konala
poslední výstava vín. Tradice ročních výstav byla přerušena objevem čínského
viru COVID–19 a celosvětovou pandemií.
O jednotlivých výstavách, místech
pořádání, vítězích a poražených bude článek v dalším Podivínském zpravodaji.
Slávek Machovský, jednatel sdružení

Žehnání vína 2021
Jako téměř každoročně uspořádají podivínští vinaři

v pondělí 27. 12. 2021 v 17.00 hodin
v CHRÁMU PÁNĚ SV. PETRA A PAVLA

ŽEHNÁNÍ VÍNA
Pro vinaře to znamená přinést na místo ve stanovený čas dvě láhve 0,7 l od každého žehnaného vína.
Následovat bude ochutnávka požehnaných vín a malé občerstvení ve farní MAŠTALI.
Všechny vinaře i nevinaře zvou vinaři.
Bohužel nikdo neví, co bude 27.12.2021. Proto ono slůvko „téměř“.
Pokud budou z důvodů kovidové pandemie uplatněna jakákoliv vládní,
či jiná omezení, akce se neuskuteční.
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Historie vánočního kapra
Přibližme si, jak to bylo s vánočním kaprem u nás. Štědrovečerní hostina je podle katolického náboženství postní večeře, tudíž se nemůže jíst běžné jateční maso. Ale proč zrovna kapr? Ryba
je symbolem křesťanství od jeho počátku. Kapr je výborná ryba
na přípravu. Ovšem kapra na Štědrý den si mohly dovolit pouze
vyšší vrstvy. Historie lovu ryb sahá u nás až na začátek našeho letopočtu. Kdysi byl v lokalitě kolem budoucího Podivína významný brod přes mohutnou řeku Dyji, tenkrát obklopenou tůněmi
a mokřady. Tento významný přechod pro svůj strategický význam
okupovali a strážili římští legionáři. Vojáci si často krátili čas rybolovem a zaváděli tak nejen k nám, ale i do celé Evropy osvědčené
lovné metody. V následujících staletích se v Podyjí rybolov rozvinul tak, že byla na hlubokých říčních pramenech řeky Dyje budována chráněná místa, ktera oplývala rybami.
Vrcholný středověk je obdobím evropských dějin, kdy docházelo ke vzniku a rozvoji měst. Z literárních pramenů můžeme čerpat informace i o období týkajícím se vzniku města Podivína. Tehdy se Podivín skládal ze dvou sídlišť, Slivnice a Sekirkostel včetně
hradu Podivín, který je měl chránit. Vsi si ale konkurovaly. Z toho
důvodu roku 1222 rychtáři obou sídlišť učinili první krok, kdy došlo ke spojení obou vsí. Posléze německá vrchnost, která tvořila
převážnou část obyvatelstva, ovládla správu nad tržními obcemi
a zakládací listinou dala oficiální pojmenování Podivína městem.
Nová doba přinesla spousty práv a privilegií, která se týkala
i rybolovu. Rybné vody se převáděly klášterům, knížatům a jejich
zasloužilým šlechticům. Rybáři jako jediní nemuseli vrchnosti platit daně, protože na církevní a šlechtické stoly dodávali rybí maso.
A z toho se odvíjí, proč kapr vánoční je převážně městský zvyk.
Štědrovečerní večeře má být postní jídlo. Chudí tenkrát jedli
bezmasá jídla, často taková, aby je zasytila. Klasickým příkladem

je vánoční kuba s houbami. Dne 9. května 1717 byl v našem královském městě za podpory Lichtenštejnů založen rybářský cech,
který je doložen svými artikulemi v kronice rybářské. Právě tehdy totiž došlo k obnově řady rybníků a ryby se staly dostupným
a levnějším artiklem. Od 19. století se kapr stal tradičním vánočním pokrmem měšťanské společnosti v čase Vánoc. Dnešní tradiční vánoční kapr se salátem je až poválečná móda. Dá se říct,
že klasický trojobal zavedli až komunisti. Jeho obliba se udržela
dodnes a neodmyslitelně patří k tradičnímu štědrovečernímu pokrmu. S kaprem máme spojen i další zvyk, a to schování šupiny
pod talíř. Šupina nám má přinést štěstí a zajistit dostatek peněz
v příštím roce.
Tímto bych Vám, milí spoluobčané, popřála spolu s výborem
MRS PS Podivín do nového roku 2022 hodně štěstí, pevného zdraví a osobní pohody a všem rybářům spousty krásných úlovků.
Helena Macánová
kronikářka PS Podivín

Myslivci a příroda v zimě
Měsíc listopad a prosinec jsoou obdobím, kdy v revíru slyšíme střelbu z brokových pušek, což je znamením, že začaly hony
na zajíce polního a bažanta. Hradba z kukuřičných polí pomalu
zmizela a zvěř hledá nové úkryty ve větrolamech, lese, remízcích
a travinách. V kukuřičných polích bylo ukryto také velké množství divokých prasat, která se přesouvají přes řeku Dyji do lesa,
který již není naším revírem. Hon bývá pravidelně v sobotu. Zahájení honu provádí předseda Mgr. Ladislav Richter, který svým
pedagogickým projevem upozorní na zákaz požívání alkoholu před honem a během honu, dále věnuje pozornost stále se
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opakujícímu poučení o bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi
a následně jejich používáním. Následuje proslov hospodáře Ivana Racka, který nás seznámí s tím, co se bude lovit, upozorní na
mysliveckou etiku a určí vedoucího honu.
Vedoucím honu bývá zpravidla Petr Levčík, který využívá
svých znalostí v terénu, které načerpal pohybem v revíru a od
svých předchůdců, zejména od Jožky Nedbálka a dalších zkušených myslivců. Určí lokalitu, rozdělení střelců, pomocníků
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honu a druh honu. Dopravu spolkových traktorem na místo honu a zpět zajišťuje Fana Hájek mladší. Ukončení honu
bývá na myslivně, kdy předseda a hospodář zhodnotí hon.
V případě, že je předmětem lovu také zajíc polní, čeká se na
veterinární prohlídku.
Procvičení na manipulaci a zacházení se zbraní proběhlo
v říjnu na místní střelnici formou soutěžní střelby na asfaltové
holuby. Vítězem soutěže se stal Ing. Petr Hřebačka, na druhém místě skončil Jiří Hrazděra a na třetím místě se umístil
Petr Městecký.
V soutěži družstev jako vítěz skončilo družstvo ve složení
Petr Hřebačka, Ladislav Richter a Petr Loviška. Na druhém místě skončilo družstvo samých Levčíků, tj. Josef, Petr a junior Petr.
Po ukončení a vyhlášení výsledků následovalo předání
cen a závěrečnou tečkou byl guláš od Josefa Levčíka.

V prosinci a lednu je dosti mrtvo v přírodě. Ptactvo tažné odlétá do jihoevropských států, většina dokonce i do Afriky. Můžeme ovšem spatřit krahujce, který přezimující ptáky pronásleduje, dále káně obecné a káně rousné, tito ptáci pátrají po myších,
a někdy i rudá poštolka zůstane přes zimu, pokud je dost myší.
Jestřáb a sokol jsou postrachem koroptví. V minulých letech
jsme měli možnost zahlédnout v okolí Fruty i orla mořského,
snad se letos znovu objeví. Datlové proklepávají lesní a ovocné
stromoví, žluna slídí v mraveništích, kosové sbírají šípky nebo
obracejí listí v podrostu. Zlé období nastává, pokud napadne
hodně sněhu. Ptactvo, např. stehlíci, vrabci, zvonci a sýkorky se
začnou stahovat k obydlím a prosí o sousto. Všežravé ptactvo
z rodu havraního, např. vrána, straka, sojka, kavka a havran protlouká se přírodou všelijak. Ani tekoucí vody nejsou v zimě zcela
opuštěny. Na řece Dyji, můžeme pozorovat ledňáčka říčního,
nebo kachny divoké. O poznámku k huse divoké jsem požádal
významného podivínského ochránce přírody a ornitologa pana
Petra Berku.
Jiří Hollý

Zimující husy na okrese Břeclav
Na Břeclavsku se v zimních měsících
vyskytují především husy běločelé, hnízdící převážně v ruské tundře. Dalším nejpočetnějším druhem jsou husy tundrové. V předcházejících desetiletích byly
početnější než husy běločelé, poměr se
však v posledních letech změnil v jejich
neprospěch. Huse tundrové byl status
samostatného druhu přiznán teprve nedávno, dříve byla uváděna jako poddruh
husy polní. Jejich domovinou je tundra
na severní Sibiři. Oba předchozí druhy
bývají někdy souhrnně označovány jako
„severské“ husy. Posledním početnějším
druhem jsou naše „domácí“ husy velké.
I u nich dochází ke změnám migračního
chování. Dříve pravidelně táhly do jihozápadní Evropy a středomoří a zimovaly
u nás jen ojediněle. Nyní jich zde každou
zimu stovky zůstávají.
Výskyt hus v našem okrese významně ovlivňují dvě velká shromaždiště
– Přírodní rezervace Věstonická nádrž
a Národní přírodní rezervace Lednické
rybníky. Na novomlýnských nádržích
jich každoročně zimují tisíce až desetitisíce. Například minulou zimu to bylo
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až 30.000 jedinců, většinou hus běločelých. Ovšem v první polovině 90. let minulého století dosahovaly počtu 80.000
– 100.000, přitom převažovaly husy
tundrové (tenkrát ovšem označované
jako polní). Ráno se z jezer husy rozletují na pastviny, které mohou být desítky
kilometrů daleko. I nad Podivínem tak
můžeme sledovat přelety stovek hus,
z nichž některé míří až na Slovensko.
Díky rostoucí oblibě pozorování ptáků
objevili ornitologové v hejnech severských hus i neobvyklé druhy. Na našem
okrese to byly bernešky velké, bělolící
a tmavé nebo i velmi vzácné husy malé
a bernešky rudokrké. Právě kvůli vzácným druhům je nezbytné, aby lovci dovedli jednotlivé druhy bezpečně rozlišit.
Nejpočetnější husy běločelé, tundrové
a velké můžeme mimo vzhledu rozeznávat i podle hlasu. Běločelé se při letu
ozývají vysokým hlasem, hlas hus tundrových bývá nejčastěji přepisován jako
„kajak – kajak“ a husy velké se ozývají
známým hlubokým „ga-ga-ga“. Při troše
cviku tak můžeme určit přeletující husy
i v noci nebo v mlze.

Myslivost a legislativa
Pokud vše půjde podle představ Evropské komise, tak přibližně za rok budeme muset na střelnicích používat výrazně dražší ekoterče místo klasických
asfaltových holubů z černouhelné smoly.
V současné době, kdy stojí vypuštěný
terč kolem 5 Kč a levný brokový náboj
stojí okolo 7 Kč, musíme počítat s výrazným zdražením. Odůvodnění je uváděno
tím, že při výrobě je používána vysokoteplotní uhelná smola, která se v přírodě
pomalu rozkládá. Dalším nákladem pro
brokové střelce bude zavedení náhražek
olověného brokového střeliva. Veškeré
náhražkové broky jsou nejen lehčí, čímž
trpí balistika, ale také tvrdší než olověné,
čímž bude docházet k opotřebení zbraní.
U většiny starších zbraní se ocelové broky
nesmí používat vůbec, protože by mohlo
dojít k destrukci zbraně. Pro zajímavost
uvádím, že někteří sportovní střelci z našeho spolku vystřelí za rok na trénincích
a soutěžích v průměru 3 000 ran.
Myslivecký spolek Vám přeje ve zdraví
prožité svátky, v novém roce hodně spokojených chvil a pohodu po celý rok 2022.
Myslivosti zdar ! Jiří Hollý
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TJ Sokol Podivín
Sokol spolu v pohybu
V září se podivínský Sokol opět zapojil
do celostátního společného sportování
Sokol spolu v pohybu. Během jednoho
týdne ke konci září se po celé republice
pořádají akce, které veřejnosti představují pestrost sokolského sportování a cvičení. Tento propagační týden nese motto
#BeActive, neboť je propojen s projektem
Evropský týden sportu.
Letos náš Sokol připravil pod tímto
mottem dvě akce pro veřejnost. První bylo
tradiční Podivínské kolečko, letos již 6. ročník. Na závodech se sešla čtyřicítka dětí
ve věku 1-10 let, které závodily na odrážedlech, kolech a koloběžkách. Závodníci
byli rozděleni do devíti kategorií. Všichni
se do závodění pustili s urputným nasazením, a tak si vítězové své medaile a od-
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měny opravdu zasloužili. Díky sponzorství
místních občanů a podnikatelů i podpoře
Sokola odměny dostali úplně všichni, kteří
dojeli do cíle. Tímto bych chtěla poděkovat nejen těm, kteří nám poskytují materiální podporu, ale všem, kteří se zapojili
do organizace akce. Především Zdeňce
Očenáškové, která je každý rok společně
se mnou hlavní organizátorkou. A kromě
dospělých pomocníků se letos zapojilo
i mnoho děvčat z oddílu všestrannosti pro
žákyně, které byly rovnocennými partnery
dospělým organizátorům.
Další akcí sportovního týdne bylo
dvouhodinové cvičení pro ženy Bodyforming. Tato akce byla komornější, ale kdo
přišel, mohl si vyzkoušet nové vybavení,
které naše sokolovna nabízí, a to balanční

pomůcky Bosu. Během lekce se ženy pěkně protáhly a zaposilovaly.
Koho zajímají nejen naše akce mimořádné, ale i pravidelná cvičení, rozvrh oddílů všestrannosti najde na webu, Facebooku, Instagramu i ve vývěsce Sokola
Podivín.
Martina Robošová
Foto: Helena Macánová
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Velká cena Podivína po dvacáté
V sobotu 2. října se do Podivína sjeli siláci z celého Česka,
aby si poměřili síly v armwrestlingu (páce). A že se nejednalo
o běžnou soutěž, naznačovala již číslovka v názvu této tradiční
soutěže, která si odbyla svůj jubilejní dvacátý ročník . Historie
Velké ceny Podivína v páce se datuje k roku 2000, kdy proběhl
první ročník. Jedná se tak o nejdéle pravidelně pořádanou tuzemskou soutěž v armwrestlingu. Jedinou pauzu si tento turnaj odbyl loni, kdy v důsledku celosvětové pandemie koronaviru nemohl být uspořádán. Pořadatelem akce je každoročně
Tělocvičná jednota Sokol Podivín a Město Podivín.
Letos však již uspořádání nic nebránilo a soutěžící z celé
naší vlasti přijeli s o to větší chutí si zasoutěžit. Síly si mohli
poměřit jak nováčci, junioři a juniorky do 18 let, tak i zkušení
závodníci v několika váhových kategoriích vypsaných na levou
i pravou ruku. Z domácích borců se nejlépe prosadil Rostislav
Svačina ml., když přesvědčivě zvítězil na obě ruce v nejtěžší váhové kategorii nad 105 kg. Druhým místem na levou ruku do
75 kg zabodoval další z domácích Lukáš Dorazil. Pravou pak
jestě přidal 4. příčku. Robin Svačina , který vstoupil do soutěže
po delší době bez přípravy, vybojoval v nejpočetněji obsazené kategorii do 85 kg bronzovou medaili. Bodovaná umístění
pro domácí celek pak ještě přidala Dana Surá dvěma čtvrtými
místy v ženské kategorii nad 60 kg. S touto bilancí se Podivín-

ským podařilo zvítězit v celkovém bodovém hodnocení oddílů a klubů před AVK Kostice a třetím AVK Praha. Započítávají se
bodovaná umístění jen z hlavních mužských a ženských kategorií, a velký putovní pohár tak zůstal po třech letech v domácím držení.
Za TJ Sokol Podivín
Rostislav Svačina

Z činnosti traktoristů
Hlavní činností klubu Domácí traktory Podivín je pořádání traktoriády Podivínský mazec. Letos proběhl jubilejní
10. ročník.
Poprvé v historii byla polovina tratě
vytýčena na poli pana Karla Hřebačky,
které je souběžné s navezeným kopcem, kde probíhala druhá část náročné
soutěžní jízdy na čas. O tom všem jsme
vás již informovali ve 3. čísle Podivín-

Podivínský zpravodaj

ského zpravodaje. Hlavním kritériem
traktoriády je spokojenost všech, jak
soutěžících , tak diváků i nás pořadatelů. Za krásného slunečního dne se toto
všechno naplnilo.
Tím ale naše činnost nekončí. Vracíme účast traktoristům, kteří podporují
naši akci. Kvůli koronaviru byl kalendář
soutěží chudší.
První akcí klubu mimo domov byla

7. srpna účast na traktoriádě v Josefově
(Hodonín), kde jsme vybojovali ve dvou
kategoriích 1. , 2. a 4. místo . Další akce
následovala 11. září a byla jí traktoriáda
Jankovice u Holešova – 2. místo a sezónu jsme uzavřeli v Rajhradicích (Brno)
– 5. místo.
Za DT klub Podivín
Rostislav Svačina
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Z činnosti vodáckého oddílu TJ Slavoj Podivín v roce 2021
Letošní sportovní rok oddílu vodní turistiky byl opět poznamenán pandemií koronaviru, a to hlavně z kraje roku, kdy byla
uzavřena tělocvična Slavoje, kam chodíme na pravidelné čtvrteční tělocviky. Naštěstí ale přísné opatření proti šíření zákeřného viru neplatily během naší vodácké sezóny. Přizpůsobili jsme
se platným opatřením a podařilo se nám absolvovat všechny
naše plánované akce.
Letošní vodácký rok pro nás začal až 22. 5. a to tradičním otvíráním vody na Dyji. Jelo se jako obvykle z Nových Mlýnů přes
Paliště v Nejdku až do Lednice. Navzdory nepříznivému počasí
proběhla celá akce zdárně a v poklidu.
Pro hlavní vodáckou akci jsme konečně zvolili dlouho odkládanou řeku Moravu. Navzdory tradičně nestabilnímu letnímu
počasí jsme si konečně sjeli tuto naši takřka mateřskou řeku, která byla dlouho z různých důvodů odkládána a opomíjena. Sjezd
Moravy se uskutečnil v době od 17. 7 – 22. 7. Sjížděli jsme horní
úsek nad Litovlí, kde je řeka Morava ještě dost rychlá, někdy až
divoká a hodně peřejnatá. Začátek jsme zvolili z Postřelmova
u Záhřebu na Moravě. Další etapy končily v Třeštině, na Nových
Mlýnech (u Řimice) a v Litovli. Tam taky horní rychlý úsek Moravy končí a pod Litovlí je z Moravy už pomalá lužní řeka s mnoha
meandry, která se prodírá přes CHKO Litovelské Pomoraví. Tam
jsme taky ve Lhotě nad Moravou naše splouvání ukončili.
Poslední akci na vodě bylo 11. 9. zavírání vody. Za nádherného počasí se jel zase klasický úsek zámecké Dyje, se startem na
Nových Mlýnech a koncem v Lednici pod jízdárnou.
I přes nepřízeň epidemie koronaviru a počasí se letošní vodácký rok vydařil. Účast byla tradičně vysoká a jsme rádi, že se
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všechny akce podařilo uskutečnit v pořádku a ke všeobecné
spokojenosti. Přejeme všem vodákům do dalšího roku hodně pevného zdraví, hezké a klidné počasí, spolehlivé lodě a ať
všechny akce proběhnou zdárně a bez větších problémů a omezení i v příští vodácké sezóně.
Za vodácký oddíl TJ Slavoj Podivín
s vodáckým pozdravem AHOJ!
Petr Průdek a Josef Kynický
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