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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. IX
ze dne 12.03. 2020 a č. X ze dne 28.05. 2020
1. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
zprávu starosty města ke kontrole
plnění úkolů zastupitelstva města č.
VIII. ze dne 12.12.2019.
2. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtového opatření č.
12/2019 k rozpočtu města na rok
2019 a toto rozpočtové opatření
vzalo na vědomí bez výhrad.
3. Zastupitelstvo města se vzdává práva
a promíjí dluh ve výši 128.166,03 Kč
dlužnici: Petra Mikšovicová, bytem
……...
4. Zastupitelstvo města stanovuje jednorázovou odměnu pro členy finančního výboru za rok 2019 ve
výši 2.000 Kč/člen jmenovitě Miroslavě Hájkové, Anně Poňuchálkové
a Michalu Padělkovi.
5. Zastupitelstvo města stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty města ve výši
36.000 Kč. Odměna bude poskytována od 1.4.2020.
6. Zastupitelstvo města stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty města
ve výši 24.000 Kč. Odměna bude
poskytována od 1.4.2020.
7. Zastupitelstvo města souhlasí s koupí nemovitých věcí pozemků p.č.
2213/24 – ostatní plocha o výměře
212 m2, p.č. 2213/25 – ostatní plocha o výměře 156 m2 a p.č. 2213/28
– ostatní plocha o výměře 91 m2
vše v k.ú. Podivín od prodávajícího
České dráhy a.s. za celkovou kupní
cenu 72.000 Kč bez DPH.
8. Zastupitelstvo města rozhodlo
o umístění Hasičské zbrojnice na
pozemcích za stávající radnicí (ulice
Radniční v Podivíně).
9. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
zprávu starosty města ke kontrole
plnění úkolů zastupitelstva města č.
IX. ze dne 12.03.2020.
10. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtových opatření č.
1/2020, č. 2/2020 a č. 3/2020 k rozpočtu města na rok 2020 a tato rozpočtová opatření vzalo na vědomí
bez výhrad.
11. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu plnění rozpočtu k 30.04. 2020
a toto vzalo na vědomí bez výhrad.
12. Zastupitelstvo města schválilo za za-
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hájení investiční akce a její zařazení
do majetku města: veřejné osvětlení Pod Branou.
13. Zastupitelstvo města se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné
výše z vlastních zdrojů k akci „Podivín – Dopravní automobil“, číslo
akce EDS: 014D24100 0412.
14. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finanční částky ve výši
1.540.641 Kč a schválilo uzavření
Smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci mezi Městem
Podivín a Základní školou Podivín.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
15. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč
pro Domácí traktory okresu Břeclav klub Podivín z.s., se sídlem:
Zborovská 903/13, 691 45 Podivín,
IČ:22744967 zastoupené Rostislavem Svačinou, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na
činnost z rozpočtu Města Podivín č.
1/2020 s organizací Domácí traktory okresu Břeclav klub Podivín z.s.,
se sídlem: Zborovská 903/13, 691
45 Podivín, IČ:22744967 zastoupenou Rostislavem Svačinou, předsedou ve věci poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu města Podivína
za účelem úhrady provozních výdajů příjemce. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
16. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč
pro Domácí traktory okresu Břeclav klub Podivín z.s., se sídlem:
Zborovská 903/13, 691 45 Podivín,
IČ:22744967 zastoupené Rostislavem Svačinou, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
na projekt z rozpočtu Města Podivín
č. 2/2020 s organizací Domácí traktory okresu Břeclav klub Podivín
z.s., se sídlem: Zborovská 903/13,
691 45 Podivín, IČ:22744967 zastoupenou Rostislavem Svačinou,
předsedou ve věci poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města
Podivína za účelem úhrady výdajů

na akci: „Traktoriáda Podivínský mazec“. V případě, že příjemce dotace
neuskuteční akci do 31.12. 2020 je
povinen vrátit dotaci v plné výši
poskytovateli do 15.1. 2021. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy.
17. Zastupitelstvo města neschválilo
poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2020
– I.V.M., z.s. Důvodem neschválení
dotace je zamítnutí podpory deklarovaného účelu využití dotace.
18. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč
pro Malovaný kraj, z.s., se sídlem 17.
listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav,
IČ:27010511, DIČ:CZ27010511 zastoupený PhDr. Evou Kovaříkovou,
předsedou. Zastupitelstvo města
schválilo Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace na činnost
z rozpočtu Města Podivín č. 4/2020
s organizací Malovaný kraj, z.s.,
se sídlem 17. listopadu 2995/1a,
690 02 Břeclav, IČ:27010511,
DIČ:CZ27010511,
zastoupenou
PhDr. Evou Kovaříkovou, předsedou
ve věci poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína za
účelem úhrady provozních výdajů
příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
19. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 140.000 Kč
pro Tělocvičnou jednotu Sokol Podivín, se sídlem: Palackého 386/7,
691 45 Podivín, IČ: 00531367, zastoupenou Miroslavem Ustohalem,
starostou, Jiřím Osičkou, jednatelem s tím, že pro hudební skupinu
Jarabinky bude vyčleněna maximální částka ve výši 15.000 Kč a pro
oddíl ARM (ARMWRESTLING) bude
vyčleněna maximální částka ve
výši 15.000 Kč. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost
z rozpočtu Města Podivín č. 5/2020
s organizací Tělocvičná jednota Sokol Podivín, se sídlem: Palackého
386/7, 691 45 Podivín, IČ: 00531367,
zastoupenou Miroslavem Ustohalem, starostou, Jiřím Osičkou, jednatelem ve věci poskytnutí finanč-
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ní neinvestiční dotace z rozpočtu
města Podivína za účelem úhrady
provozních výdajů příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy.
20. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč
pro YMCA SKAUT, se sídlem: Na
Řádku 307/21, 690 02 Břeclav, IČ:
265 32 859, zastoupenou Radimem
Holubem, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace na
činnost z rozpočtu Města Podivín
č. 6/2020 s organizací YMCA SKAUT,
se sídlem: Na Řádku 307/21, 690 02
Břeclav, IČ: 265 32 859, zastoupenou Radimem Holubem, předsedou ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města
Podivína za účelem úhrady provozních nákladů příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
21. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 650.000 Kč
pro Tělovýchovnou jednotu Slavoj
Podivín z.s. se sídlem: U Stadionu
982/6, 691 45 Podivín, IČ: 42324211,
zastoupenou Bronislavem Krškou,
předsedou výboru spolku, Martinem Brůčkem, členem výboru
spolku s tím, že pro oddíl vodní turistiky bude vyčleněna maximální
částka ve výši 20.000 Kč. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace na
činnost z rozpočtu Města Podivín
č. 7/2020 s organizací Tělovýchovná jednota Slavoj Podivín z.s., se
sídlem: U Stadionu 982/6, 691 45
Podivín, IČ:42324211, zastoupenou
Bronislavem Krškou, předsedou výboru spolku, Martinem Brůčkem,
členem výboru spolku ve věci úhrady provozních výdajů příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
22. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč
pro Abecedum z.s., se sídlem: Palackého 390/28, 691 45 Podivín, IČ:
07671997, zastoupené Richardem
Lekavým, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace na
činnost z rozpočtu Města Podivín č.
8/2020 s organizací Abecedum z.s.,
se sídlem: Palackého 390/28, 691 45
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Podivín, IČ: 07671997, zastoupenou
Richardem Lekavým, předsedou ve
věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína za účelem úhrady provozních
výdajů příjemce. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
23. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč
pro YMCA Podivín, z.s., se sídlem:
Palackého 390/28, 691 45 Podivín, IČ: 06536077, zastoupenou
Liborem Pospíšilem, předsedou.
Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na činnost z rozpočtu Města Podivín č. 9/2020 s organizací
YMCA Podivín, z.s., se sídlem: Palackého 390/28, 691 45 Podivín, IČ:
06536077, zastoupenou Liborem
Pospíšilem, předsedou ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína za
účelem úhrady provozních nákladů výdajů příjemce. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
24. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč
pro YMCA Podivín, z.s., se sídlem:
Palackého 390/28, 691 45 Podivín,
IČ: 06536077, zastoupenou Liborem
Pospíšilem, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace na
projekt z rozpočtu Města Podivín č.
10/2020 s organizací YMCA Podivín,
z.s., se sídlem: Palackého 390/28,
691 45 Podivín, IČ: 06536077, zastoupenou Liborem Pospíšilem,
předsedou ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína za účelem
úhrady výdajů na akci „Setkání seniorů“. V případě, že příjemce dotace neuskuteční akci do 31.12. 2020
je povinen vrátit dotaci v plné výši
poskytovateli do 15.1. 2021. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy.
25. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 50.000
Kč pro Svaz tělesně postižených
v České republice z.s. místní organizace Podivín se sídlem: Palackého
389/26, 691 45 Podivín, IČ:75085968
zastoupený Marií Ondrákovou,
předsedou místní organizace. Za-
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stupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na činnost z rozpočtu Města
Podivín č. 11/2020 s organizací Svaz
tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Podivín
se sídlem: Palackého 389/26, 691 45
Podivín, IČ:75085968 zastoupenou
Marií Ondrákovou, předsedou místní organizace ve věci poskytnutí
finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína za účelem
úhrady provozních výdajů příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.
26. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč
pro MS Podivín, z.s., se sídlem Pod
Branou 927/24, 691 45 Podivín, IČ:
48455164, zastoupené Mgr. Ladislavem Richterem, předsedou výboru,
Bc. Ivanem Rackem, mysliveckým
hospodářem. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost
z rozpočtu Města Podivín č. 12/2020
s organizací MS Podivín, z.s., se sídlem Pod Branou 927/24, 691 45 Podivín, IČ: 48455164, zastoupenou
Mgr. Ladislavem Richterem, předsedou výboru, Bc. Ivanem Rackem,
mysliveckým hospodářem ve věci
poskytnutí finanční neinvestiční
dotace z rozpočtu města Podivína
za účelem úhrady provozních výdajů příjemce. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
27. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 27.500 Kč
pro MS Podivín, z.s., se sídlem Pod
Branou 927/24, 691 45 Podivín, IČ:
48455164, zastoupené Mgr. Ladislavem Richterem, předsedou
výboru, Bc. Ivanem Rackem, mysliveckým hospodářem. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace na
projekt z rozpočtu Města Podivín
č. 13/2020 s organizací MS Podivín,
z.s., se sídlem Pod Branou 927/24,
691 45 Podivín, IČ: 48455164, zastoupenou Mgr. Ladislavem Richterem, předsedou výboru, Bc. Ivanem
Rackem, mysliveckým hospodářem
ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města
Podivína za účelem úhrady výdajů
na akci „Pytlácká noc 2020“. V přípa-
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dě, že příjemce dotace neuskuteční
projekt z rozpočtu Města Podivín č.
tovou dokumentací na opravu Cyakci do 31.12. 2020 je povinen vrá16/2020 s organizací Spolek Chasa
rilky. V případě, že příjemce dotace
tit dotaci v plné výši poskytovateli
Podivín, se sídlem: Palackého 389/26,
neuskuteční akci do 31.12. 2020 je
do 15.1. 2021. Zastupitelstvo města
691 45 Podivín, IČ: 22876235, zastoupovinen vrátit dotaci v plné výši popověřuje starostu města uzavřením
penou Petrem Laškem, předsedou
skytovateli do 15.1. 2021. Zastupitelsmlouvy. Zastupitelstvo města pove věci poskytnutí finanční neinvesstvo města pověřuje starostu města
věřuje starostu města uzavřením
tiční dotace z rozpočtu města Pouzavřením smlouvy. Zastupitelstvo
smlouvy.
divína za účelem úhrady výdajů na
města pověřuje starostu města uza28. Zastupitelstvo města schválilo poakci: „Předhodová zábava, Krojové
vřením smlouvy.
skytnutí dotace ve výši 75.000 Kč
hody“. V případě, že příjemce dotace 32. Zastupitelstvo města schválilo popro Moravský rybářský svaz, z.s. poneuskuteční akci do 31.12. 2020 je
skytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro
bočný spolek Podivín, se sídlem Pod
povinen vrátit dotaci v plné výši poDiakonii Apoštolské církve, se sídlem
Branou 928/15, 691 45 Podivín, IČ:
skytovateli do 15.1. 2021. ZastupitelPolní 1105/15, 737 01 Český Těšín,
005 46 968, zastoupené Petrem Švestvo města pověřuje starostu města
IČ: 26521385, zastoupenou Petrem
cem, předsedou pobočného spolku.
uzavřením smlouvy. Zastupitelstvo
Bartošem, ředitelem. ZastupitelZastupitelstvo města schválilo Veměsta pověřuje starostu města uzastvo města schválilo Veřejnoprávní
řejnoprávní smlouvu o poskytnutí
vřením smlouvy.
smlouvu o poskytnutí dotace na
dotace na činnost z rozpočtu Města 31. Zastupitelstvo města schválilo poskytprojekt z rozpočtu Města Podivín
Podivín č. 14/2020 s organizací Monutí dotace ve výši 200.000 Kč pro
č. 18/2020 s organizací Diakonie
ravský rybářský svaz, z.s. pobočný
Římskokatolickou farnost Podivín, se
Apoštolské církve, se sídlem Polspolek Podivín, se sídlem Pod Brasídlem Komenského 193/3, 691 45
ní 1105/15, 737 01 Český Těšín, IČ:
nou 928/15, 691 45 Podivín, IČ: 005
Podivín, IČ: 645 20 943, zastoupenou
26521385, zastoupenou Petrem Bar46 968, zastoupené Petrem Švecem,
Mgr. Slavomírem Bedřichem, farátošem, ředitelem ve věci poskytnutí
předsedou pobočného spolku ve
řem. Zastupitelstvo města schválilo
finanční neinvestiční dotace z rozvěci poskytnutí finanční neinvestičVeřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
počtu města Podivína za účelem
ní dotace z rozpočtu města Podivína
dotace na projekt z rozpočtu Města
úhrady výdajů na projekt „Když poza účelem úhrady provozních výdaPodivín č. 17/2020 s Římskokatolictraviny pomáhají“ pro obyvatele Pojů příjemce. Zastupitelstvo města
kou farností Podivín, se sídlem Kodivína. V případě, že příjemce dotace
pověřuje starostu města uzavřením
menského 193/3, 691 45 Podivín,
neuskuteční akci do 31.12. 2020 je
smlouvy.
IČ: 64520943, zastoupenou Mgr.
povinen vrátit dotaci v plné výši po29. Zastupitelstvo města schválilo poSlavomírem Bedřichem, farářem ve
skytovateli do 15.1. 2021. Zastupitelskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč
věci poskytnutí finanční neinvestiční
stvo města pověřuje starostu města
pro DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR
dotace z rozpočtu města Podivína
uzavřením smlouvy. Zastupitelstvo
VODĚNKA, z.s., se sídlem: Děvínská
za účelem úhrady výdajů na opravu
města pověřuje starostu města uza942/1, 691 45 Podivín, IČ: 03780554,
varhan a výdajů spojených s projekvřením smlouvy.
zastoupený Mgr. Petrou Kosovou,
předsedou. Zastupitelstvo města
Ukončení provozu pobočky
schválilo Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace na činnost
České spořitelny v Podivíně
z rozpočtu Města Podivín č. 15/2020
s organizací DĚTSKÝ FOLKLORNÍ
Máme nejširší pobočkovou síť v ČR, přesto však nemůžeme být všude. Snažíme se
SOUBOR VODĚNKA, z.s., se sídlem:
přizpůsobovat našim klientům a mít pobočky tam, kde je nejvíce využijí. Chod poboček
Děvínská 942/1, 691 45 Podivín, IČ:
proto pečlivě sledujeme a podle míry jejich využití je přemisťujeme či zvětšujeme jejich
03780554, zastoupenou Mgr. Pespádovou oblast, případně uzavíráme. V této souvislosti jsme po detailní analýze dotrou Kosovou, předsedou ve věci
spěli k rozhodnutí, že ukončíme provoz pobočky v Podivíně. Bankomat zůstane
poskytnutí finanční neinvestiční
i nadále v provozu.
dotace z rozpočtu města Podivína
Klienty budeme o trvalé změně pochopitelně informovat. Čísla účtů ani nastavení
za účelem úhrady provozních výjejich dalších produktů se jim nijak nezmění. V Podivíně bude nadále klientům k disdajů příjemce. Zastupitelstvo města
pozici 24 hodin denně náš bankomat, který umožňuje kromě výběru hotovosti napověřuje starostu města uzavřením
příklad zadání jednorázového i trvalého platebního příkazu, zaplacení složenky, dobití
smlouvy.
kreditu mobilního telefonu, změnu PIN kódu nebo zobrazení limitů karty.
30. Zastupitelstvo města schválilo poNabízíme také řadu jiných možností obsluhy účtu - internetové nebo mobilní
skytnutí dotace ve výši 65.000 Kč
bankovnictví s nepřetržitým provozem. K dispozici je i bezplatná informační linka
pro Spolek Chasa Podivín, se sídlem:
Finanční skupiny České spořitelny 800 207 207. Kompletní služby poskytne klientům
Palackého 389/26, 691 45 Podivín,
také kterákoli jiná naše pobočka. Naši bankéři jsou připraveni klienty z Podivína osobně
IČ: 22876235, zastoupený Petrem
obsloužit v pobočkách Velké Pavlovice či Břeclav, jsou otevřené každý pracovní den.
Laškem, předsedou. ZastupitelDěkujeme za pochopení.
stvo města schválilo Veřejnoprávní
Česká spořitelna
smlouvu o poskytnutí dotace na
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Covid-19 a Podivín
Předně musím poděkovat
všem občanům, kteří v této těžké době spojené s pandemií Covid-19 pomáhali druhým spoluobčanům.
Děkuji dobrovolníkům, kteří
pomáhali v rámci vytvořené skupiny PodivínSiPomáhá i mimo
tuto skupinu s šitím a roznosem
roušek, s přinesením léků či nákupem potravin nebo s hlídáním
dětí.
Děkuji všem prodavačkám,
které byly v práci a pomáhaly
nám zásobit spoluobčany.
Děkuji kuchařkám školní jídelny, které ani v době největší nejistoty nepřestaly vařit a byly připraveny zásobovat
potřebné občany i při zhoršení situace.
Děkuji našim lékařům, kteří pro nás byli stále v ordinaci.
Děkuji všem vyučujícím, kteří pokračovali v distanční výuce našich dětí.
Děkuji kolegyním a kolegům zaměstnaným radnicí, kteří pomáhali s organizací pomoci.
Jsem rád, že se nenaplnily černé scénáře, které jsme viděli v jiných zemích.
Zřejmě k tomu přispěla opatření vlády a jejich dodržování občany. Vláda omezila
provoz mnoha podniků a zavřela základní školy. Krátce nato rada města rozhodla
o uzavření mateřské školy. Čas uzavření školky jsme využili k provedení oprav, které byly plánované až na prázdniny. Díky tomu bude školka o prázdninách v provozu déle, než je obvyklé.
Město Podivín využilo rozpočtovou rezervu tvořenou pro obdobné krizové
situace a nakoupilo ochranné prostředky, desinfekci, stojany na desinfekci, obaly
na dovoz jídel za cca 150.000,- Kč.
Rada města rozhodla posunout termín pro úhradu poplatků za odpad z 30.4.
na 30.9.2020 a dále rozhodla podpořit živnostníky, kteří mají pronajaty městské
nebytové prostory, odpuštěním nájemného za druhý kvartál roku 2020.
Věřím, že se život, zkomplikovaný pandemií Covid-19, brzy vrátí k normálu
a Podivín opět ožije nejrůznějšími kulturními setkáními.
Martin Důbrava, starosta
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PodivínSiPomáhá - Město Podivín a dobrovolníci
Kvůli koronavirové krizi vznikla pod patronátem města zhruba v polovině března platforma PodivínSiPomáhá, jejímž cílem
byla dobrovolnická činnost pro místní občany spojená s vyhlášenými omezeními a opatřeními. Byl založen unikátní mail a telefonní číslo pro přihlašování dobrovolníků i možné požadavky
potřebných. Vše se dělo za pochodu a živelně, ale za to s velkým
entuziasmem. Přihlásilo se 62 dobrovolníků, kteří nabídli svou
pomoc! A co jsme dělali?
•

Šití a distribuce roušek – ušilo se jich přes 2 200 ks, primárně mířily k podivínským seniorům (dobrovolníci měli služby
a předávali je u Jednot), později i ostatním lidem. Polovina
ušitých roušek (1 060 ks) odešla do potřebných institucí: Nemocnice Břeclav, Oblastní charita Břeclav, Nemocnice Milo-

•

•
•

srdných Bratří v Brně a Nemocnice TGM Hodonín.
Obchůzka všech podivínských domácností s informačním
letáčkem do schránky, poté osobní obchůzka seniorů s nabídkou pomoci.
Distribuce respirátorů a jednorázových roušek, které město
získalo darem.
Vyřízení několika (cca 70) požadavků seniorů – osobní přinesení roušek, nákup, vyzvednutí léků, ladění kanálu ČT3.

Měli jsme mnohem více zájemců pomáhat než požadavků
o pomoc, na některé dobrovolníky se tak vůbec nedostalo. Přesto jim všem patří velký DÍK! Nakonec, tato bilance je pro obrázek
společnosti (a taky města Podivín) velmi pozitivní! Poděkování
patří i všem, kteří pomáhali (sami za sebe) ve svém okolí.

Až pomine čas roušek
Až pomine čas, který provází náš
současný život ovlivněný epidemií, tak
nastane, jak již to v životě chodí, čas zapomínání.
Proto bych nabádal Vás všechny,
abychom na všechno a všechny, kteří se
zasloužili, že jsme tu první vlnu se zdarem přežili, nezapomínali. Ocitli jsme
se totiž v období zcela mimořádném,
nečekaném a dosud nepoznaném, kdy
nás zasáhla, tak řečeno, „vyšší moc“. Ta
ovlivňuje a bude dlouho ovlivňovat
naše pracovní a i rodinné povinnosti,
životní plány i sny.
Převážná část lidí si totiž uvědomuje
více než kdykoli jindy, jak pomíjivé mohou být hmotné statky, jak se zásadním
způsobem mění náhled na životní jistoty a hodnoty.
Proto ten úvodní apel patří VÁM
– vlastně NÁM všem, kteří jsme svým

chováním a zodpovědným přístupem výrazně ovlivnili šíření či vzestup
zhoubného viru. Protože ten se stává
pánem situace všude tam, kde se ztrácí
vzájemná ohleduplnost a zodpovědné
chování. Není totiž čas a prostor na lhostejnost, sobectví či nevraživost. Všechny tyto dříve tak časté projevy hoďme
za hlavu a spojme síly v boji se zákeřným protivníkem.
Jsme rádi a vděční, že i v našem
městě jsme my, generace vytypovaná
jako nejkritičtější, našli již od samého
počátku krize podporu od vedení města a informace v jeho zpravodaji. Ta
bezprostřední první podaná ruka formou možnosti nákupu léků či potravin
k nám doputovala již 18. března. O dva
dny později nás navštívily dvě sličné
dobrovolnice s rouškami a návodem,
jak tyto prostředky využívat.

26. března nás potěšila další doručená
informace, kde vedle nákupů a pomoci
s čímkoliv se objevila zdánlivě „úsměvná“
nabídka na doladění nového televizního
kanálu, určená pro seniory – ČT 3.
Obrovskou pomocí pro nás, kteří jsme
nemohli opouštět domovy, ale i pro další
stovku spoluobčanů, se stala v této době
nezastupitelná forma dovozu obědů, kterou v našem případě zajišťovala rodinná
restaurace Sport. Jejímu vedení – manželům Dohnalovým a celému obětavému
týmu patří náš obdiv a poděkování.
A takových statečných a obětavých
jedinců a kolektivů byla v Podivíně jistě
celá řada a věříme, že tyto pocity sounáležitosti v našem městě se usadí natrvalo,
vždyť v tom je budoucnost našeho starobylého města.
Na závěr měsíce máje připsala rodina
Němečkova z ulice B. Němcové

Uzávěrka příštího čísla Podivínského zpravodaje
Upozorňujeme všechny ty, kteří mají zájem přispět do Podivínského zpravodaje, že příští číslo vyjde v pátek 25. září 2020.
Příspěvky zasílejte nejpozději do 28. srpna 2020.
redakční rada

Inzerce v Podivínském zpravodaji
Občas odpovídám na dotaz, zda je možno v našem zpravodaji uveřejnit inzerci. Odpověď zní ANO. Inzerce (ať už psaná formou
jednoduchého textu či zpracovaná ve formátu PDF) je zpoplatněna dle rozměru inzerátu.
Výše poplatků (ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH):
Formát A4
2 600 Kč
Formát A5
1 300 Kč
Formát A6
800 Kč
Formát A7
600 Kč
Poplatek se hradí na podatelně Městského úřadu Podivín poté, kdy je inzerát ve zpravodaji vytištěn.
Pavla Schallenbergerová
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Podpora kulturního, sportovního a společenského života v Podivíně
Zastupitelstvo města na konci května rozhodlo o podpoře spolků formou dotací na jejich činnost nebo na kulturní akce, které pořádají.
Název organizace

Výše dotace Kč

Účel dotace

Domáci traktory okresu Břeclav klub Podivín
z.s.

10 000

úhrady provozních výdajů příjemce

Domáci traktory okresu Břeclav klub Podivín
z.s.

20 000

úhrady výdajů na akci: "Traktoriáda Podivínský mazec"

I.V.M., z.s.

neposkytnuta

úhrady provozních výdajů příjemce

Malovaný kraj, z.s.

6 000

úhrady provozních výdajů příjemce

Tělocvičná jednota Sokol Podivín

140 000

úhrady provozních výdajů příjemce

YMCA SKAUT

50 000

úhrady provozních výdajů příjemce

Tělovýchovná jednota Slavoj Podivín z.s.

650 000

úhrady provozních výdajů příjemce

Abecedum z.s.

50 000

úhrady provozních výdajů příjemce

YMCA Podivín, z.s.

70 000

úhrady provozních výdajů příjemce

YMCA Podivín, z.s.

20 000

úhrady výdajů na akci: "Setkání seniorů"

Svaz tělesně postižených v České republice z.s.
místní organizace Podivín

50 000

úhrady provozních výdajů příjemce

MS Podivín, z.s.

30 000

úhrady provozních výdajů příjemce

MS Podivín, z.s.

27 500

úhrady výdajů na akci: "Pytlácká noc 2020"

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek
Podivín

75 000

úhrady provozních výdajů příjemce

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR VODĚNKA, z.s.

40 000

úhrady provozních výdajů příjemce

Spolek Chasa Podivín

65 000

úhrady výdajů na akci: "Předhodová zábava, Krojové
hody"

Římskokatolická farnost Podivín

200 000

úhrady výdajů na opravu varhan a výdajů spojených
s projektovou dokumentací na opravu Cyrilky

Diakonie Apoštolské církve

5 000

úhrady výdajů na projekt "Když potraviny pomáhájí"
pro obyvatele Podivína

CELKEM

1 508 500

O podivínském náměstí
Často se mě občané ptají, kdy už bude konečně opravené
náměstí? Rád bych řekl, že letos, avšak lhal bych. Začátkem
opravy vidím až v příštím roce, neboť
•
•
•

musí proběhnout přeložka elektrického vedení, o niž máme
na E.on požádáno.
musí proběhnout archeologická sondáž, kterou máme
domluvenou na letošní léto. Jedná se o první z archeologických úkonů, které nás v lokalitě náměstí budou čekat.
Vzhledem k povaze místa a platné legislativě je v rámci uvažované stavby uprostřed historického osídlení nutno počítat při provádění zemních pracích s realizací záchranného

Podivínský zpravodaj

archeologického výzkumu. Takový výzkum nám celou stavbu může značně zdržet. Na druhou stranu třeba zjistíme nějaké zajímavé informace z naší bohaté podivínské historie.
chceme lehce upravit připravený projekt – chceme více zeleně (stromů i květin) a díky tomu méně parkovací plochy.
Chceme upravit osvětlení (více menších lamp, avšak musíme se vypořádat se všemi technickými normami na osvětlení vozovky, chodníků a parkovací plochy). Zvažujeme do
projektu dodat elektrické rozvody – např. pro kulturní akce,
parkovací hodiny, wifi, možná pro dobíjení elektromobilů
apod.
Martin Důbrava, starosta
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Oprava komunikace
k betonárce
Rada města rozhodla opravit komunikaci od dálničního
střediska k betonárce za zahradami domů na ulici Úlehlova.
Jedná se o provizorní opravu položením asfaltového recyklátu, která je nezbytná ještě před dokončením projektu na
vybudování úplně nové asfaltové vozovky. Od provedené
opravy si slibujeme snížení dopravního zatížení nákladními
vozidly v ulicích Zborovská a Úlehlova. Opravu začátkem
června provedla firma Strabag a.s.
Martin Důbrava, starosta

Cesta k betonárce

Cesta k betonárce

Revitalizace vegetace v extravilánu města Podivína
Na přelomu dubna a května jsme převzali od realizační firmy
dílo nazvané Revitalizace vegetace v extravilánu města Podivína, tj. vysazené stromy a keře. Věřím, že nejen budoucí generace
tuto výsadbu ocení a k článku přikládám pár fotografií. Cílem
projektu revitalizace je posílení přirozených funkcí krajiny, jde
zejména o nahrazení kříženců topolů kanadských dlouhověkými a geograficky původními druhy stromů a keřů.
V rámci realizace došlo k vykácení 123 stromů ve špatném
zdravotním stavu, které byly proschlé, oslabené jmelím a jejichž
koruny se rozlamovaly, a dále odstranění 6.400 m2 zapojeného
porostu dřevin a keřů. Některé stromy byly ořezány na torzo
nebo jejich kmeny byly ponechány na místě, aby mohly slou-
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žit jako úkryt hmyzu a plazům. Akce
probíhala na území
o rozloze 3,2 ha
a byla rozdělena
do 6 segmentů, na
nichž bylo vysázeno 874 ks stromů
a odrostků, 3.195
m2 keřů. Ochranné
oplocení měří 2,5
km.
Autorem projektové dokumentace
a leteckého snímku
je Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o. Zhotovitelem byl vítěz výběrové řízení firma
Strommy company,
s.r.o., která za provedené práce vč. tříleté následné péče dostane zaplaceno celkem 3,7 milionů Kč vč.
DPH. EU fondy nás v rámci Operační programu životní prostředí
podpořily dotací ve výši cca 2 miliony Kč. Teď už si musíme přát,
aby hodně pršelo a výsadba se ujala.
Martin Důbrava, starosta

Podivínský zpravodaj

červen 2020

číslo 2

L. ročník

Mokřad Bažina
Ukončením akce Extravilán naše péče o krajinu v okolí města nekončí. V loňském
roce jsme připravili projekt na
výstavbu vodních tůni v lokalitě za Šutráky. Vybudujeme
tři tůně s průměrnou vodní
hladinou 1800, 2800 a 1100
m2 s hloubkou od 0,3 do 1,5
metru. Investiční náklady akce
jsou rozpočtovány na úrovni
Kč 3.800.000,-. Požádali jsme
o dotaci z fondů EU na výstavbu, která nám byla schválena
a měla by činit 100% investičních nákladů. Stavbu bychom
rádi začali letos na podzim.
Autorem projektové dokumentace je Ing. Ludvík Halaš a dotaci pro nás získala společnost
Alnio s.r.o.
Martin Důbrava, starosta

Nové vozidlo pro hasiče
V průběhu dubna 2020 proběhlo výběrové řízení na
nákup nového dopravního automobilu pro naši Jednotku
sboru dobrovolných hasičů. Naším cílem je nahradit více
než 40 let starý vůz Avia novou dodávkou. Vypsaného tendru na dodavatele se zúčastnily dvě firmy. Kupní smlouva
byla uzavřena s firmou Agrotec a.s. s kupní cenou vč. DPH
2.208.250,- Kč, která nám vyrobí vůz dle našich požadavků postavený na půdorysu vozidla IVECO Daily 50C18H V.
Druhým uchazečem byla firma THT Polička s.r.o. s nabízenou cenou vč. DPH 2.262.095,- Kč. Vůz musí být dodán do
konce letošního roku. Věřme, že vše stihne i přes odstávku,
která byla v italském výrobním závodě způsobená pandemií Covid-19.

Podivínský zpravodaj

Nákup vozidla financujme
za pomocí získaných dotací
od Ministerstva
vnitra – generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky ve výši 450.000,- Kč a od Jihomoravského kraje ve výši
300.000,- Kč.
Martin Důbrava, starosta
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75 let osvobození našeho města
15. dubna 2020 uplynulo 75. let od
osvobození našeho města od fašistické
nadvlády. Vzhledem k probíhají pandemii
čínské chřipky zvané Covid-19 se vzpomínkové akce nezúčastnili žáci základní
školy a tak akce byla více komornější za
účasti několika spoluobčanů a zástupců tělocvičné jednoty Sokol. Hlavní část
vzpomínky proběhla u sokolovny, kde
jsem dokončil svůj proslov, jehož část zde
uvádím.
... Nyní stojíme u pamětní desky připomínající hrdinské osudy místních občanů,
členů jednoty Sokol, kteří zahynuli v koncentračních táborech.
Jsou mezi nimi hrdinové, kteří v době
Mnichovské dohody měli krátce po maturitě nebo je teprve maturita čekala. Tito
mladí občané se hned v prvních letech
války zapojili do bojů proti fašistickému
Německu, když emigrovali přes Balkán,
Afriku do Francie a Velké Británie nebo se
o to pokusili a byli zajati.

Jsou mezi nimi rodiče, kteří svého syna
v úvahách o emigraci a zapojení se do odboje podporovali.
Jsou mezi nimi hrdinové, kteří bojovali
proti fašismu uvnitř protektorátu.
Válka přinesla mnoho podivínských
obětí, mezi něž zahrnuji i téměř 300 občanů židovského vyznání, kteří zahynuli ve
vyhlazovacích koncentračních táborech.
Závěrem bych si přál, aby v Podivíně
i nadále vyrůstali mladí občané, kteří by
měli stejné předsevzetí jako patnáctiletý
Libor Zapletal, jehož jméno je na pamětní
desce vytesáno a z jehož deníku cituji:
„Chci se stát člověkem, který koná svoji
povinnost, chová se slušně/…/ a hlavně
člověkem, který jde svou vlastní cestou.
Člověkem, který o sobě vůbec nemluví, ale
když přijde k věci, ukáže, co dovede.“
Poslední týdny a vznik dobrovolnické skupiny PodivínSiPomáhá nám dokazují, že
takoví lidé stále v Podivíně vyrůstají.
Važme si svobody, kterou pro nás naši předci vybojovali a usilujme o mír.
Martin Důbrava, starosta

Kronika města Podivína
Rok 1920
Starosta obce pan Adolf Ledl, zvolený na základě všeobecného, přímého
a tajného práva hlasovacího, uchopiv se
řízení obecních záležitostí v popřevratové době, seznal za nedlouho, že obecní
agenda jednak plněním nových zákonů a řádů a jednak přivtělením obce židovské značně vzrostla, přijal do služeb
obecních výpomocného úředníka Josefa
Švestku dnem 17. ledna 1920. Vzdor svému mládí – bylo mu 17 let, čile a snaživě
měl se k práci a tím bylo umožněno, že
byly obecní účty z let válečných uzavřeny
a k revisi připraveny.
V noci z 19. na 20. února 1920 byla
vyloupena obecní ohnivzdorná pokladna neznámými pachateli. Lupiči dostali
se pravděpodobně dvorem do radnice,
paklíčem si otevřeli dveře do úřadovny
a pokladnu vyloupili. Pokladna nalézala se u zdi v protějšku dveří, jimiž se do
úřadovny vcházelo; pokladna byla od
stěny odsunuta a z boku nahoře v tresoru
i uprostřed trupu navrtána dvěma otvory v průměru 10 cm. Vybráno bylo z pokladny okrouhle 3500 Kč na hotovosti;
jiné cennosti jako vkladní knížky, cenné
papíry a směnky zůstaly nepovšimnuty.
Zvláštní náhodou bylo, že v pokladně na
prostřední kovové desce ležící bankovka
za 5000 Kč nebyla lupičem nahmatána
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a proto neodcizena. Bankovka tato náležela Kontribučenské záložně a byla přichystána k půjčení Aloisi Nosálovi v Podivíně. Pachatelé loupeže nebyli zjištěni.
V únoru byla vyložena k upisování
4 ½% čsl. státní prémiová půjčka, na níž
obec upsala 20.000 Kč.
Rovněž v tomto měsíci byl vydán
zákon o řádu volení do poslanecké sněmovny, kterýž v hlavních ustanoveních
o volebním právu aktivním shodoval se
s obsahem řádu volení do obcí.
Dne 8. dubna 1920 byl vydán zákon
o dávce z majetku a dávce z přírůstku na
majetku, jíž měl nový stát nabýti peněžní prostředky ku stabilisaci čs. měny a ku
státním investicím. Na základě tohoto zákona zjišťovala se u každého občana výše
a hodnota majetku v den 1. ledna 1914
a v den 1. března 1919, a podle tohoto
zjištění byla vyměřována dávka. Dávkou
z majetku byli postiženi všichni majitelé,
jejichž hodnota jmění činila 10.000 Kč,
kdežto dávka z přírustku na majetku byla
jen na majitele jmění, u nichž byl zjištěn
skutečný přírustek na majetku v období
od 1/1 1914 do 1/3 1919. Dávka z majetku byla následovně vyměřována:
Majetek do 10.000 Kč hodnoty byl od
dávky z majetku zproštěn.
Sazba dávky z majetku z prvních
25.000 Kč činila 1%, z dalších 75.000 Kč –

3%, z dalších 300.000 Kč – 6,5%; stoupáním majetku stupňovala se dávka až
do výše 30%.
Dávka z přírustku na majetku byla již
tíživější. Z přírustku jmění do 500 Kč činila sazba 16%, z přírustku do 25.000 Kč
– 14,4%, do 100.000 Kč – 12,7%, v tomto poměru a při stoupající výši přírustku
jmění klesala sazba až na 5%.
Soupis majetku na zvláštních čtyřdílných tiskopisech prováděl téměř
všem majitelům v Podivíně měst. tajemník Mich. Pospíšil v době plných 3
měsíců.
Ukončením školního roku dnem
30. června 1920 byla zrušena německá
dvoutřídní obecná škola v Podivíně, jakožto poslední zůstatek z bývalé polit.
obce židovské. Školu spravoval až do
zrušení řídící učitel Ant. Giessmann,
kterýž pak po prázdninách byl přeložen
na německou školu v Břeclavi.
5/7 v městském zastupitelstvu byl
schválen návrh pana Frant. Roháče, aby
na příště byli pohřbíváni na místním katolickém hřbitově i sebevrahové v pořadí jiných zemřelých. Až dosud byli totiž
sebevrahové pohřbíváni na hřbitově
v místě odlehlém a od ostatních řad
hrobů odděleném.
(text v původním znění)
-rm-
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Podivuhodný Podivín
Lidové Noviny 5. května 1949, redaktor Milan MASTNÝ
Je rozběhnutý po slunném plástu jihomoravské plužiny,
opřené vzadu o dvouhrbý hřeb Pavlovských vrchů, nebe kolem
sebe si rozpíchal zelenými jehlicemi topolových korun a pár
kroků od zbrusu nového pomníku Rudoarmějců staví na odiv
vížku petropavlovského kostelíka. Podivín má zajímavé dějiny.
Jejich pergamenová sláva dob minulých však zcela vybledla
před hmatatelnými současnými skutečnostmi, jejich prvopočátek spadá do dnů, v nichž Rudoarmějci tlačili Němce z rovinného Podyjí. Prašpatně se tenkrát vedlo nynější podivínské konservárně ovoce. Třikrát měnila pána, s obou stran se do ní zakusovaly neštovičky kulometných střel, každá píď skla dostala
drnčivý příděl z automatu, hvízdavé miny obrátily dvůr naruby,
z cihlových zdí a střechy si bezohledně uždibovaly dělostřelecké granáty. Sotva však ukázali Němci Podivínu záda a přehnaly
se první rojnice Rudoarmějců, fabrika ožila. Bez dlouhých řečí
a výkladů na radnici, tak nějak spontánně se v ní objevil Ruda
Dobšíček, přišel Mikulčík s Masaříkem, za chvíli tu byli Klimák
a Havlas, Veselský i Tomáš Růžek. Chlapci v práci kovaní, kterým
bylo líto nechat zahálet fabriku, třebas byla ve stavu přežalostném. Nejprve krátká porada. Kdysi se tady dělal škrob. Dvaadvacátý rok zaškrtil výrobu smyčkou nezaměstnanosti a teprve ve
válečných letech se továrna rozdýchala na chvilenku výrobou
německých leteckých motorů. Ani ty nevydržely a ve třiačtyřicátém začal do prostorných místností všemocný pan Tarnovski
stěhovat výrobu marmelád z nedaleké Lednice. V pětačtyřicátem musel nacistickým nátěrem přetřený pan továrník k soukmenovcům a továrna zůstala tak říkajíc na půl cestě. Ale základ
už tu byl a co víc, nesměl by být Ruda Dobšíček dlouholetým
zaměstnancem konzervárenského průmyslu, aby se nevytasil
s návrhem vybudovat v Podivíně konservárnu. Od té chvíle začal za ohradou podivínské továrny řetěz půtek a nepřehlednou
haldou nesnází, pravý a příkladný boj.
Za dvacet hodin práce si nechávali hoši vyplatit od Národního výboru osmihodinovou mzdu, počítanou podle nejnižší sazby. Mikulčíkovi se podařilo pro myšlenku přesvědčit zástupce

VDP Brno, /výrobní družstevní podnik/ a tak se kus podivínského života rozběhl pod novým jménem. Podivínští nežádali odborníky , snažili se stlačit výdaje na minimum a opírali se o zkušenosti svých několika spolupracovníků, kteří je získali v lednické továrně. Továrna začínala nabírat dech, rozbíhala se, polykala vagony ovoce a rajských jablíček, pomáhala zpevňovat zásobovací situaci a dala práci stovkám lidí v kraji, kde donedávna
byla fabrika věcí nevídanou. Troška kotlů a strojů, které zbyly ze
starého zařízení, by nestačila zásobovat ani samotný podivín.
Jenže byl tu Ruda Dobšíček se svojí partou. Ruda má tři měšťanky a dva roky se přiučoval v pokračovací škole. Chlapci se
učili přímo v továrně, z níž nakonec vyšla věci převelké. Třebas
Glasserův rozpařovač na jablka. Ruda si obhlédl nákres původního stroje, sám si narýsoval nový, větší a ajta. Zatímco švýcarský výrobek se honosil 25 kg jablek zpracovanými za pouhou
minutu, Rudův kotel si za tutéž dobu hravě pomůže i se stodvaceti kilogramy. V továrně je stále třeba sudů. Jenže dodavatelé
byli nekřesťansky drazí. Proto nastoupili vlastní tesaři, zrodil se
zlepšovací návrh na úkos obrovitých sudových den. Práci čtyř
lidí obstará teď pohodlná frésa s jedním člověkem a rázem si
třicetitisícovou objednávku vyrobí podnikavci sami za necelých
šest tisíc. Kde pak by se dneska sehnalo velké zubové čerpadlo
na odčerpávání ovocné dřeně. V Podivíně se zrodilo od nápadu,
přes výkres až k hotové, bezvadně fungující věci. Jaké to bývaly starosti s přepíráním rajských jablíček. Promysleli a s partou
postavili naplavovací koryto, kde na jablíčka není třeba takřka
ani sáhnout. Dvanáct lidí mohlo klidně přejít k důležitějšímu
odvětví výroby, protože jih u praní již není zapotřebí. Hoši se
rozjeli do Ćech, prohrabat se v starých německých vracích, nešlo by některé z nich upotřebit. Hrůza se byla podívat, kdy je
přitáhli na tovární dvůr. A dnes ?. Seřízeny, opraveny, nařízeny
a vyleštěné drtí, mačkají a lisují tak, že vám zrak přechází. Takoví
jsou tedy chlapci v podivuhodné podivínské konservárně. Věru,
může být předseda /?/ brněnského krajského Národního výboru na své rodáky a spolužáky pyšný.
Jiří Hollý

Mateřská škola Podivín
zřizovatele o navýšení na maximální možný počet, aby mohly
být přijaty další děti.
V současné době jsou celospolečensky upřednostňovány
trendy menších počtů dětí ve třídách. O této skutečnosti jsme
informovali zřizovatele, díky němuž máme krásnou, velmi
dobře vybavenou mateřskou školu a využíváme možnosti
uplatnění pozice chůvy. Tato skutečnost nám umožňuje minimalizovat rizika úrazů (schody v budově i mimo budovu,
pobyt na hřišti, vycházky). Velmi nám to pomáhá z důvodu
bariérovosti budovy. Při dodržování hygienických návyků
malých dětí, je využití dalšího zaměstnance ve třídě pro učitelku velkou oporou.

Blíží se konec školního roku 2019/20, který letos od března
probíhal velmi „zvláštně“.
• Korona
Všech se nás dotkla koronavirová krize. Mateřská škola byla od
16. března 2020 uzavřena. Zaměstnanci pomáhali Městu Podivín
šitím roušek a dobrovolnickou činností. S prodlužováním mimořádných opatření vlády jsme se rozhodli realizovat většinu oprav
budovy školky, které byly plánovány na letní měsíce. Povedlo se
a 18. května byla za mimořádných podmínek školka opět otevřena.
•

Zápis
Za nestandartních podmínek proběhl v termínu od 2. do 16.
května 2020 zápis do mateřské školy. Přišlo 35 žádostí o přijetí, přičemž škola měla pouze 19 volných míst. Požádali jsme
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Bezbariérová budova
Čím dál častěji žádají o umístění do MŠ rodiče dětí mladších tří
let. Podle vyhlášky č. 151/2018 Sb., se kterou se mění vyhláška
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č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání čl.9 § 2 (7) s účinností od 1. 9. 2020, bychom měli počty dětí ve třídách snižovat.
Vzhledem k uvedeným okolnostem, jsme s představiteli města jednali o zvážení zajištění dalších prostor pro přístavbu bezbariérové třídy, vhodné a bezpečné pro mladší děti.
Poděkování, aneb „V nouzi poznáš přítele“
Během krize mě oslovilo několik firem s dodávkami dezinfekčních a ochranných prostředků za různé ceny. Nejkurióznější
byla nabídka dezinfekce na ruce 120 ml za 385,-Kč bez DPH
od jednoho známého dodavatele, kterou jsem odmítla. Za
dva dny mi jeden z rodičů přivezl 35 l zdarma. Protože nechtěl
být jmenován, ráda bych poděkovala jeho rodině a dalším rodičům, kteří se snažili nezištně školce pomáhat, alespoň touto cestou. Cena jejich darů je penězi nevyčíslitelná. Srdečně
děkujeme a smekáme... Bylo zajímavé pozorovat, jak se lidé
v této době projevují.
Velký dík patří zřizovateli Městu Podivín, starostovi, místostarostovi, představitelům Města a zaměstnancům Městského
úřadu Podivín za celkový přístup nejen k mateřské škole, ale
i k nám, občanům. Říká se, že v krizových situacích se lidé
projeví opravdu takoví, jací jsou. Sama jsem v pozici ředitelky
školky a vím, že není možné „zavděčit“ se všem. Jsem ráda,

Rozloučení s předškoláky
Dne 17.6. 2020 jsme se na zahradě
mateřské školy rozloučili s předškoláky.
V letošním školním roce pasoval
děti na školáky starosta města pan Martin Důbrava.
Již několik let dáváme dětem na rozloučenou ze školky knihy od spisovatelky paní Marie Adamovské. Považujeme
ji za jednu z nejlepších současných autorek knih pro děti.
Letos přijala paní Adamovská naše
pozvání a knihy předávala dětem osobně. V odpoledních hodinách měli rodiče
možnost tuto osobnost poznat osobně
při autogramiádě.
Děkujeme panu Svaťovi Hřebačkovi,
který naší školce „ozvučuje“ již několik
let kulturní programy. Letos vytvořil
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že žiju ve městě, kde je na radnici možno vnímat nejen profesionalitu, ale i lidskost. Domnívám se, že to je v dnešní době
obzvláště důležité.
Děkuji také našim pravidelným sponzorům MUDr. Z. Muchovi
a firmě Minyx servis s.r.o., kteří jsou našimi pravidelnými podporovateli.
Říká se, že děti jsou naše budoucnost. Závěrem tedy použiji
dva moudré citáty:
„Žije- li dítě v toleranci – naučí se trpělivosti,
žije- li dítě v poctivosti – naučí se spravedlnosti,
žije -li dítě v nepřátelství – naučí se útočit,
žije -li dítě s pochvalou – naučí se oceňovat,
žije -li dítě v posměchu – naučí se vyhýbavosti,
žije-li dítě v povzbuzení – naučí se smělosti“.
„Není třeba dítě příliš vychovávat,
je třeba hezky žít.
Dítě se přidá.“
Přeji nám všem dospělým, ať se nám to co nejvíce daří.
Krásné pohodové léto vám všem…

hudbu k závěrečné písničce na rozloučenou. Autorky textu jsou paní učitelky
Hřebačková, Švecová a Jankovičová.

Lenka Studená, ředitelka mateřské školy

Zazpíval celý učitelský sbor mateřské
školy.
Lenka Studená, ředitelka mateřské školy
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Základní škola
Informace ředitele Základní školy Podivín
Každým rokem na tomto místě Vás informuji, co se nám podařilo ve II. pololetí školního roku 2019/2020 a jakých vzdělávacích a jiných aktivit dosáhnout. Situace se však změnila a je
z důvodu opatření vlády většinou jinak.
Co nového se během prázdnin po materiálně-technické
stránce má změnit:

1) Celková rekonstrukce PC učebny.
2) Vybudování serverovny.
3) Oprava podlah ve třech místnostech.
4) Vymalování.

Dne 26. 08. 2018 podal ředitel školy žádost o podporu na
projekt: „ Rekonstrukce počítačové učebny“ z 3. výzvy MAS Lednicko-valtického areálu, z.s. – IROP-PODPORA
INFRASTRUKTURY ZÁKLADÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.
Právní akt byl vydán 06. 01. 2020.
Tímto okamžikem se mohla spustit organizace realizace
projektu, a to především spoluprací s radou a zastupitelstvem
města Podivína, kteří poskytnout návratnou finanční půjčku,
protože dotace bude proplacena až po realizaci projektu.
Co nás čeká …
Do první třídy pravděpodobně nastoupí 20 prvňáčků. Jistě se
těší na nové kamarády, kamarádky a paní učitelku Mgr. Martinu
Poláchovou.
V 7. ročníku budeme vyučovat vedle povinného cizího jazyka (anglický jazyk) i povinně volitelný druhý cizí jazyk - německý
a pravděpodobně ruský jazyk
(záleží na organizaci školního
roku 2020/2021).
Velké díky
Závěrem chci poděkovat všem pedagogickým pracovníkům
naší školy za náročnou a zodpovědnou práci, kterou vykonávají
při vzdělávání žáků. Díky všem provozním zaměstnancům za
skvělou práci při zajištění bezproblémového chodu školy.
Chtěl bych poděkovat jménem mým a pedagogických pracovníků Vám, rodičům, kteří se spolu s námi podílíte na vzdělávání Vašich dětí a pomáhali jste jim s učením a domácími úkoly.
Vaše pomoc je velmi důležitá. Ceníme si jí nejen my, ale především Vaše děti.
Díky také patří těm, kteří přímo nebo nepřímo podporují
a pomáhají ZŠ Podivín.
Přeji Vám všem příjemnou dovolenou.
Mgr. M. Cagášek, ředitel školy
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NÁZEV PROJEKTU: Rekonstrukce a vybavení počítačové učebny
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009317
ŽADATEL:

Základní škola Podivín, příspěvková organizace,
Masarykovo nám. 230/23, 691 45,
Podivín, IČ 70285471

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:
Cílem předkládaného projektu je zajištění rekonstrukce
a adekvátní vybavenosti odborné učebny pro výuku informatiky
a informačních technologií ZŠ Podivín moderními ICT technologiemi. Díky pořízení nového a moderního ICT vybavení dojde
k rozšíření a modernizaci našeho současného zastaralého a technicky nevyhovujícího ICT vybavení, které již není kompatibilní
s řadou výukových programů, čímž bude zajištěna adekvátní ICT
vybavenost ZŠ Podivín, plně v souladu s cíli MŠMT v rámci zvyšování digitální gramotnosti na školách v ČR.
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU: 1.621.727,98- Kč
VÝŠE FINANČNÍ PODPORY Z EU: 1.540.641,58- Kč
PROJEKT: „Rekonstrukce a vybavení počítačové učebny - modernizace výuky informatiky“
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

ADOPCE NA DÁLKU – Lupthashreee
V prosinci jsem informovala, že k Maligovi
Vishalovi přibude nová
„spolužačka“.
Šestiletá
Lupthashree začala díky
našemu finančnímu daru
navštěvovat první třídu
základní školy. Chodí na
denní studium. Rodiče
Lupthashree jsou pomocní dělníci, ale maminka
dívky trpí chronickými
bolestmi žaludku a nemůže dost pracovat.
Lupthashree ráda kreslí
a chtěla by být učitelkou.
Svůj první dopis nám poslala za pomoci své starší
sestry, která se díky Adopci na dálku naučila číst, psát
át a nyníí jje v ššestém
té ročníku
č ík školy,
šk l
připojila pěkný obrázek školy a palem.
Dívenka i její rodina nám všem moc děkují a jsou vděční za
pomoc, které se jim z Podivína dostalo – zajištění školní docházky, uniforma, jedno teplé jídlo za den. Těší se na obrázky z naší
krajiny a na dopis od dětí.
S velkým díky Mgr. Zuzana Pálková
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TAK TROCHU JINÝ KONEC DEVÍTKY
Myslím, že každý z nás deváťáků si někdy, byť jen na krátký
moment, představoval, jaké to bude na konci našeho posledního roku na základní škole. Jaké to asi bude, když přestanu vídat
své spolužáky, se kterými jsem se téměř denně viděla posledních
devět let. Jaké to asi bude až budeme vymýšlet třídní mikiny, budeme se fotit na tablo, tančit v těch krásných bílých šatech na
plese. Jaké to asi bude, až pojedeme na ten dlouho slibovaný
třídenní výlet na konci roku. Bohužel nehody se stávají a v Číně
začali jíst netopýry, a tak my jsme si skoro nic z toho nemohli vyzkoušet. Další věc, která nevyšla podle našich představ, jsou naše
první a zároveň největší zkoušky, strašák každého deváťáka-přijímací zkoušky. Nikdo nevěděl kdy. Za dva týdny? Za měsíc? Za tři
měsíce? O prázdninách? Budou vůbec? Tu otázku jsme si kladli
všichni. Dva měsíce jsme se učili skrze obrazovky našich počítačů
a úkoly dělali digitálně, některé následně odesílali zpátky vyplněné učitelům. Po osmi týdnech v temnotě, kdy nikdo nevěděl,

jsme konečně dostali datum. Osmého června. Měli jsme skoro
přesně měsíc a tím pádem začali chodit zase do školy. Ovšem, liší
se to naprosto ode všeho, co jsme doposud zažili. Například, že
do školy chodíme jenom dvakrát týdně a pouze na čtyři hodiny,
při vstupu do školy nám změří teplotu a musíme mít roušku. To,
že si musíme stále dezinfikovat ruce snad ani nemusím zmiňovat.
V jedné třídě nás je pět, ve druhé šest. Jelikož do školy chodíme
kvůli přijímačkám, máme jenom hodiny češtiny a matematiky.
Neříkám, že nás to úplně baví ale za to jsou hodiny intenzivnější a věřím, že nám k osmému červnu budou užitečné. Sice jsme
ztratili dost věcí kvůli právě přítomné pandemii ale nebudu říkat,
že nám to nic nedalo. To určitě ano. Všichni jsme si vyzkoušeli jaké
to je učit se doma a sám nebo mít online hodiny, což v dnešní
době není absolutně překážkou, každopádně doufám, že už nás
nic podobného nepotká. Řekla bych, že jednou stačilo.
D. Jeřelová, IX.

Třída Chaos
Rok 2020 je pro naši generaci snad doposud ten nejnepříjemnější a nejdrsnější rok vůbec. Za celý náš život jsme si zvykli na vysoké
životní standardy, které se ale během pouhého týdne rozplynuly do
neznáma. Situaci, jako právě tu koronavirovou, jsme ještě nikdy nezažili a občas nevěděli, jak s ní naložit, jak se zachovat. Stejně jako
všechny další absolventské ročníky, jako například maturanti či vysokoškoláci závěrečných ročníků, jsme si ten náš poslední rok, jak jsme
původně plánovali, moc neužili. To vyvrcholení velmi podstatné části
našich životů bude úplně jiné, než kdo mohl očekávat. Poslední červnové dny, kdy bychom si za normálních podmínek už jen užívali chvil
a vzpomínali na všechny ty zážitky, kterých se za ty roky nasbíralo nemálo, strávíme převážně ve svých domovech a zahradách.
Naše třída se dá popsat jednoduše takto: Chaos. Nevyšel nám
ples Deváťáků, poslední školní výlet, ztížené podmínky pro přijímací
zkoušky na střední školy... Všechno to nevydařené bych na prstech na
rukou nespočítala. Smolaři každým coulem.
Ale i přes ten nešťastný konec, těch devět let spolu byl jeden velký úlet a bude na co vzpomínat. A hlavně v tom dobrém. Přece jen,
tolik času nejde odhodit pryč jen tak.
V. Mildnerová, IX.
Deváťáci byli prvními žáky, kteří se po téměř deseti týdnech distanční výuky vrátili do školy. Od 11. května usedli zpět do lavic a za
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dodržení všech bezpečnostních opatření nařízených vládou se připravovali na příjímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.
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YMCA SKAUT
Putovní výprava do Beskyd
Tomuto typu výprav dáváme přídomek „pro otrlé a odolné“. Letos jsme to však nechtěli po období menšího pohybu
(nejen kvůli zákazu toho volného) přepálit, plánovaná trasa
v termínu 29.-31.05. měla jen 28 km, ale se slušným stoupáním a klesáním (mapy.cz/s/rehosapado).
Páteční podvečer měl mít pro zahřátí 5,5 km bez většího převýšení, bivakovat jsme měli v úpatí Malého Smrčku
chráněni před větrem a chladem v 550 m n.m. Sobota měla
znamenat výstup na hřebenovou trasu kolem Malé Stolové,
Kněhyně, přes Čertův mlýn (1206 m n.m.), Skalku, Tanečnici,
Pustevny, Radegast a Radhošť s rozbitím tábořiště (samozřejmě bez ohně) pod Černou horou v bukovém lese již na
sestupu do cíle – Rožnova pod Radhoštěm. Panoramatické
výhledy zejména ze Stezky Valaška u Tanečnice a z Radhoště
měli být dechberoucí. Po příjemném spánku jsme plánovali
sestoupit posledních 5 km na vlakové nádraží. Příjemně znaveni jsme se chtěli těšit na další túry!
Realita byla jiná. V pátek přišlo ochlazení. K pouti s minimálně 15kg batohem na zádech se odhodlalo sice jen šest
poutníků, zato těch nejzkušenějších. To bylo jistě nutnou
podmínkou k tomu, že se mi ve vlaku podařilo nadpoloviční většinu přemluvit k přidání nového bodu s prodloužením
trasy – vrchol Smrk s výškou 1276 m n.m. je druhý nejvyšší
Moravskoslezských Beskyd. Nevýhoda je, že není součástí
zmíněného hřebene, musí se nahoru a zase dolů (a zase nahoru na hřeben). Nevadí, nalákal jsem všechny i sebe na rozhledy a krásný východ slunce pozorovaný z Malého Smrku.
Cestou do kopce nás opustil Vašík, ne navždy, ale musel si do
ostravské nemocnice pro zapomenuté léky na astma. Zbylo
nás pět. Slušné tempo před pátečním cílem nasadil Fešák,
přestože ve vlaku rebeloval za kratší trasu (ale zase měl něco
proti trudomyslnosti). První a poslední výhledy z vyšších míst
do údolí při západu slunce, příprava lůžka, někdo i ty zuby
a dobrou noc.
Již před ulehnutím jsme mohli říct, že vítězem se stala Horalka se stanem. Ostatní jsme měli jen plachtu či celtu, takže
jsme vymysleli složitý migrační plán, jak se v chladné a větrné
noci ohřát a do rána nezmrznout. Hromovi se podařilo dostat
do spacáku karimatku i sebe, což se mu při spaní v hamace
osvědčilo. Teploměr na hodinkách při vstávání v sedle Smrku v 6:30 ukazoval -0,2 °C. Vidět nebylo nic, prsty nám mrzly,
snídani jsme odložili a po sbalení se vydali dál. Smrkem jsme
propluli při lehké sněhové vánici (potkali jsme další partu
s bágly) a po 10 km se dostali k místu původně plánovaného
spánku a k brunchi. Po odpočinku jsme se s počínajícím deštěm vydali stoupat na hřebenovou trasu zapsanou v druhém
odstavci. Myslíte, že jsme odolali Tanečnici s blízkou rozhlednou? Ano. Nohy nás bolely (nakonec kromě Kryštofa snad
všechny), takže úspora 79 výškových metrů nahoru a dolů
(a to nepočítám rozhlednu) a 200 m délkových byla jasná
volba. Pustevny nám poskytly pitnou vodu, urgentnímu případu toaletu a jeden komický zážitek s holčičkou asijského
vzhledu i řeči. Odhadujeme, že se nám smála a nazývala nás
strašáky. Další stoupání v dešti dalo zabrat, přestávky s müsli
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tyčinkami získávali kratší a kratší kadenci. Na Radhošti, skryti
pod okapem zavřené kaple, jsme se modlili za sílu jít dál. Dál
v pouti, ne dál dovnitř do sucha a tepla. Už budeme jen klesat
(ach ta kolena).
Při sestupu jsme se před místem přespání v bukovém lese
potkali s členem opustivším naši výpravu, šel nám naproti.
Neplánovaně mu vyšla chtěná kratší trasa, má plno sil i zkušenost s vařením večeře na ostravském nádraží. Od večera
začalo pršet, déšť neustal až do našeho příchodu na nádraží.
Ti, co nechtěli snídat v dešti, najedli se až tam.

číslo 2

L. ročník

Sušení probíhalo ve vlaku, zbytek doma. Část cesty jsme
seděli na místech pro osoby s omezenou schopností pohybu – lépe bych to vystihnout nedokázal. Následky odeznívaly
několik dní. Nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že díl viny
nesou ti dva, kterým se nepodařilo přesvědčit nás v zachování původní trasy. Nestěžujeme si, jsme rádi za to, co máme, co
můžeme a co nás posílilo.
Skutečná trasa: mapy.cz/s/nafagoveze.
Za 12. oddíl Táborový oheň Podivín, YMCA SKAUT, Ráďa,
Radim Holub

Hledání jistot…
Co je to zemětřesení, si většina z nás nedovede představit,
protože jsme je nikdy nezažili. Víme jen, že existuje. Ten nepříjemný pocit, který otřesy půdy vyvolávají a kdy se kolem
všechno boří, se dotknul v našich končinách málo koho. Tuto
zkušenost bychom si především museli dovést někde z ciziny.
Přesto jsme v minulých dvou měsících zažili otřes, který se nějak dotknul každého z nás. Někoho méně, někoho
více. Otřes světové pandemie pohnul našimi jistotami tak,
že v nich způsobil malé či větší trhliny. Mnozí z nás jsme si
najednou uvědomili, že jistoty, kde máme všechno zajištěno
nebo pojištěno, nejsou až tak pevně ukotveny v našich životech či základech tohoto světa.
Bohu díky, zatím nám jich většina zůstala. Máme snad
práci a chodíme do zaměstnání, voda teče z kohoutku, plyn
a elektřina fungují, jistě si dobře bydlíme, máme co jíst. Vědo-

mí toho, že bychom mohli z těchto jistot o něco přijít, by bylo
velmi nepříjemné.
S velkým přesvědčením jsme si uvědomili, že náš jistý svět
je velmi křehký. Přesto máme jedinou Jistotu, která je pevná a neměnná, Jistotu, která se určitě dotkne každého z nás
a naplní náš život. Jak Ji uchopit? Věřit, že jsme se právě pro
Ni narodili! Věřit, že naše existence nestojí pouze na základech této planety - světa, který nás může o mnoho připravit
a to i ve velmi krátké době, protože příroda bývá někdy nemilosrdná.
Naštěstí Jistota nás všech stojí nad přírodou a milosrdenství je její podstatou. Je třeba Ji jen hledat a zakotvit v Ní svůj
život. Nebojme se. Ona se ráda nechá nalézt.
Přejme si navzájem mnoho hezkých chvil, ve kterých se
k sobě budeme moci již opravdu a konečně přiblížit.
Slavomír Bedřich, duchovní správce farnosti

Dramatický obor na základní umělecké škole
I tento školní rok, letos 7. března, se žáci a žákyně literárně dramatického oboru Základní umělecké školy v Břeclavi,
včetně pobočky v Podivíně, zúčastnili Soutěže monologů
a dialogů Kandrdásek 2020. Pavlína Berková, Veronika Mildnerová a Eva Baránková s dialogem Tulikráska, který si vytvořily na motivy básnické sbírky Jana Kašpara, se umístily na 1.
místě ve své kategorii a jejich výstup byl vyhlášen za nejlepší
představení soutěže. Celostátní kolo v Brandýse nad Labem,
do kterého byla děvčata odbornou porotou poslána, se však
již nekonalo. I tak patří všem velká gratulace za celoroční
práci.
Mgr., MgA. Darina Heráková, tř. uč. LDO ZUŠ Břeclav
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Krojované hody a hodky 2020
Letošní rok se nese ve znamení velkých změn i neradostných zpráv. Každý z nás by si určitě přál, aby vše už skončilo
a mohli bychom zase naskočit do starých kolejí a dělat, že
nošení roušek je pro nás zase zvláštní a kontroverzní. Bohužel, nošení roušek se stalo denní realitou a všichni pociťujeme v našem každodenním životě neklid a úzkost.
Rádi bychom Vám oznámili, že letošní hody budou stejné jako v předešlých letech. Nicméně to, jaké hody budou
a zda vůbec proběhnou, je zatím jen ve hvězdách. Budeme
se snažit udělat vše pro to, aby všechno bylo tak, jak má.
Nová opatření se mění ze dne na den, a tak doufáme, že se
režim rozvolní natolik, aby naše veselá událost mohla proběhnout. Nejsme ovšem kouzelníci, a proto, pokud by byla
opatření pro nás neslučitelná s uskutečněním, určitě nezoufejte. Máme v plánu Vás potěšit menší veselkou ke konci léta
jako malou, avšak stejně skvělou alternativou místo obvyklých hodů.
Nicméně finální je pro nás datum 23. 6. 2020, kdy dáme
definitivní rozhodnutí o konání či nekonání letošních hodů.
Sledujte proto plakáty po Podivíně, naši facebookovou
stránku či poslouchejte rozhlas.
Děkujeme Vám za vaši přízeň a doufáme, že se uvidíme
co nejdříve.
A. Průdková, chasa Podivín
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Průvod ulicemi – hody a hodky 2020:
1.
Hody - sobota 4. 7. 2020:
Dopolední mše v kostele sv. Petra a Pavla v 9.00 hod.
•
sraz u radnice (Masarykovo nám.) v 15:00 hod.
•
Pod Branou
•
Úlehlova
•
Božena Němcová
•
1. máje
•
Havlíčkova
•
U Stadionu
2.
•
•
•
•
•

Hody - neděle 5. 7. 2020:
sraz u radnice (Masaryko nám.) ve 14.15 hod.
Komenského
Palackého
Havlíčkova
U Stadionu

3.
•
•
•
•
•
•
•

Hodky – sobota 11. 7. 2020:
sraz u radnice (Masarykovo nám.) ve 14.30 hod.
Komenského
Bratislavská
Revoluční
Husova
Havlíčkova
U Stadionu
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Posezení u vody
Zvláštní doba si žádá zvláštní opatření. Ty
se týkala i pobytu v přírodě… naštěstí výkon
rybářského práva, zejména individuální lov
a plánované zarybňování, patřil mezi povolené aktivity. Rybářům jarní počasí opravdu
přálo a posezení u vody v této zvláštní době
bylo jako balzám na duši. Samotářští rybáři tak mohli svůj čas nadále trávit na rybách
v těsném kontaktu s přírodou. Pod dohledem
pečlivého hospodáře pana Dušana Šottníka
proběhlo i jarní zarybnění revíru na Štěrkovišti, Kačenárně a Staré Dyji s násadou kaprů,
candátů a amurů. Při pohledu na takové velké kousky až srdce zaplesalo a jsou příslibem
velice pěkných úlovků viz. foto. Načež upozorňuji, že rybářská stráž v této době nebyla
a není nečinná, naopak. Rybářská stráž, pod
vedením pana Petra Švece a Martina Trefného, pravidelně vyráží do terénu a je plně
oprávněna kontrolovat lovící.
Poslední květnovou neděli se konečně
oživil i dětský rybářský kroužek. Pod vedením
zkušených rybářů pana Petra Ondráka a Karla
Wolfschutze si děti zopakovaly rybářský řád,
pravidla lovu atd. Nejen ptačí štěbetání, ale
i štěbetání dětí uhnízděných na židličkách podél břehu na Šutrákách u boudy patří k pravidelnému nedělnímu potkávání s RK u vody.
Sportovní rybolov nabízí dětem velmi smysluplné trávení mimoškolního času. V dnešní
době plné počítačů přináší rybařina skutečné
emoční dobití. Sáhnout si na rybu znamená
poznat kousek opravdové přírody. Rybářství
klade důraz na vztah k přírodě a úctě k rybě,
která si zasluhuje respekt a slušné zacházení.
Což jsou jistě důvody, proč rybářství přináší
dětem trvalejší hodnoty a přispívá k celkovému rozvoji jejich osobnosti.
Kronikářka MRS PS Podivín,
Helena Macánová
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Dobrý den, hledám garáž
k pronájmu či koupi v Podivíně.

Děkuji za nabídky.
J. Teplý

Veterinární
ordinace
VETERINÁRNÍ ORDINACE
V PODIVÍNĚ
Palackého 38

Obří sumec

ORDINAČNÍ DOBA

V podivínském revíru Dyje byl v roce 1918
uloven sumec 45 kg těžký. Chytil ho člen rybářského spolku a bývalý rybář na Dyji Michal Brunclík. Ulovil jej zajímavým způsobem. Plul na loďce
a uviděl v hloubce asi 1 m temný předmět. Jako
zkušený rybář poznal, že je to sumec. Rychle se
vzdálil od tohoto místa a spěšně poslal svého
synka domů, pro velký podběrák. Tento se asi
po čtyřiceti minutách vrátil, oba usedli do loďky a tiše zamířili k místu jeho odpočinku. Sumec
se probral ze své strnulosti, až kdy byl nabrán do
podběráku. Nastala chvíle velikého zápasu s obrem, který vláčel rybáře po řece sem a tam. Zanedlouho se podařilo sumce unavit a vytáhnout
na břeh.
vyprávění pana Menouška
a Paumichla zaznamenal Julis Glíž.
Pramen : SOA v Mikulově, Jiří Hollý

pondělí
středa
čtvrtek
pátek

14,00 - 16,00
15,30 - 17,30
10,00 - 12,00
10,00 - 12,00

Tel.: 775 172 790,
773 220 428

NOVĚ OTEVŘENÁ

Tel. číslo 777 554 324.

červen 2020

Při první návštěvě odčervení
Vašeho pejska nebo kočičky zdarma.

Myslivecké rozjímání
V době vydaných vládních opatření nezůstala činnost spolku omezena.
Prováděla se stavba tzv. Kazatelny pod
vedením Ing. Hřebačky a myslivecký hospodář pan Racek řídil opravy stávajících
loveckých zařízení, za vydatné pomoci
Ladě Kalužíka a jeho mechanizace. Samozřejmě ostatní členové spolku také přiložili ruku k dílu. V současné době se připravujeme na senoseč, aby byla dostatečná
zásoba pro zimní přikrmování zvěře. Při
senoseči dochází ke zranění, nebo usmrcení srnčí zvěře, proto každoročně chodíme v doprovodu loveckých psů po louce
před mechanizací, snažíme se srnčí zvěř
tzv. zvednout a vyhnat z louky. Při této
příležitosti musím připomenout zprávu
Policie České republiky, kdy hospodářovi
v osmi případech v letošním roce hlásili
střet motorového vozidla se srnčí zvěří.
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Takový střet znamená zhasnutí srnčí zvěře, nebo následné nucené utracení. Mimo
tyto neplánované ztráty nám byl doručen
dopis jedné velké zemědělské společnosti, která požaduje snížení stavu zvěře
v honitbě z důvodu páchaných škod spásáním zemědělských kultur. Vyhrožují, že
budou požadovat finanční kompenzaci.
Díky pandemii koronaviru, zůstaly cyklostezky přes náš myslivecký revír pusté
a prázdné, což jistě příroda přivítala, neboť veškeré obyvatelstvo lesa a luk mohlo
v klidu hnízdit, sedět na vejcích a vyvádět
mladé.
Myslivecký spolek, z důvodu obnovy
krve, zakoupil 50 ks bažantích kohoutů
a bažantích slepic, tyto následně vypustil
do honitby, což jsme nemohli přehlédnout v mladém osení. Kohouti se majestátně vypínali v doprovodu několika

slepic. Dnes již nejsou tak viditelní, pokročilá vegetace jim poskytuje přirozený
úkryt.
Tradice se mají udržovat, proto výbor mysliveckého spolku rozhodl – Pytlácká noc bude. Termín byl stanoven na
27. června 2020. Dochází k rozvolňování
opatření a jsme si vědomi, že ne všechna opatření budou zrušena. Akce bude
pořádána za dodržení všech v té době
platných opatření. Podivínčáci a přátelé
z blízkého okolí, budou mít možnost setkat se v našem svatostánku. Všichni jste
zváni nejen na dobrou zábavu, hudbu
a zvěřinové speciality. Závěrem musím
připomenout a poděkovat Městu Podivín
za podporu spolkové činnosti v Podivíně,
díky čemuž se bude konat i toto setkání
občanů.
Myslivosti zdar ! Jiří Hollý

Podivínský zpravodaj
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