březen
bře
b
řře
ezen
ze
ze
en
n 20
2
2019
01
19
9

XLIX. ročn

ík

Po
o iví
od
ivínsk
nský
nsk
ý zpra
z
pra
p
ravod
vo aj
Podivínský
zpravodaj

ččí
číslo
ísl
sslo
llo
o1

číslo 1

X
XLI
XLIX.
LIX.
X. ro
rročník
oččník
o
ík

Březen 2019

1

XLIX. ročník

číslo 1

březen 2019

Vážení spoluobčané,
zastupitelé města Podivína ve spolupráci se ZŠ Podivín
a místními organizacemi a spolky
pořádají

OSLAVU 74. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
našeho města, která se bude konat

v pátek 12. 4. 2019 v 10.00 hodin
u pomníku padlých
na Masarykově náměstí v Podivíně.
Po ukončení oslavy na Masarykově náměstí budou položeny květinové dary
také u pamětní desky členů TJ Sokol Podivín,
popravených a umučených v průběhu II. světové války
Zastupitelé města Podivína

Společenská kronika
Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
narodilo se:
28 dětí, z toho 14 chlapečků a 14 holčiček
přistěhovalo se: 69 občanů
odstěhovalo se: 70 občanů
zemřelo:
35 občanů, z toho 8 v Podivíně
celkový počet občanů k 31. 12. 2018 – 2 920

sňatky celkem: 25
z toho:
15 na Janově hradě
3 na městském úřadě
3 na jiném vhodném místě
4 církevní sňatky
místní občané: 12 sňatků
slavnostní uvítání novorozených dětí proběhlo
21. 04. 2018 a 20. 10. 2018
Nejstarší občané:
90 a více let:
18 občanů
nejstarší občanka - 98 let
Statistika:
Věk do 15 let
Věk do 18 let
Věk nad 18 let

2

434 občanů
85 občanů
2401 občanů

z toho 219 chlapců a 215 dívek
z toho 50 chlapců a 35 dívek
z toho 1172 mužů a 1229 žen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seznam zemřelých v roce 2018
Bendová Zdenka
• Rosebreierová Růžena
Berka Milan
• Schmalzová Dagmar
Blanář Karel
• Suská Zdenka
Blanářová Marie
• Svobodová Marie
Burdová Jana
• Švec František
Černý Vojtěch
• Kajanovičová Marcela
Dobrovolný Ferdinand • Švestka Rudolf
Důbravová Eva
• Kolaříková Marie
Elznerová Marie
• Trlidová Jiřina
Hégr Milan
• Krejčí Ladislav
Hlatký Ján
• Ustohal Miroslav
Hollý Ondrej
• Kužma Petr
Huleja Igor
• Žvátorová Helena
Míčková Vlasta
• Loch Ladislav
Nedbalec Matouš
Nosek Zdeněk
Ocelík Milan
Piroš Michal
Polák Rudolf
Poláková Jaroslava
Poláková Ludmila
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Informace ze zasedání zastupitelstva města
č. II ze dne 29.11. 2018 a č. III ze dne 28.2. 2019
1. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
zprávu starosty města ke kontrole plnění
úkolů zastupitelstva města č. XXIII ze dne
30.08. 2018.
2. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu
rozpočtových opatření č. 8, č. 9, č. 10, č.
11 a č. 12 k rozpočtu města na rok 2018
a tato rozpočtová opatření vzalo na vědomí bez výhrad.
3. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu
a vzalo na vědomí plnění rozpočtu města Podivína k 30.09. 2018.
4. Zastupitelstvo města projednalo Návrh
rozpočtu města na rok 2019, který byl
zveřejněn na úřední desce a webových
stránkách v termínu od 13.11. 2018. Zastupitelstvo města schválilo bez výhrad
předložený návrh rozpočtu města na
rok 2019 takto: celkové příjmy ve výši
52.637.400,- Kč, celkové výdaje ve výši
95.450.800,- Kč, celkové financování ve
výši 42.813.400,- Kč, závazným ukazatelem pro výkonné orgány u výdajů je „paragraf“ dle třídění rozpočtové skladby,
závazné ukazatele rozpočtu ve vztahu
k jiným osobám jsou jednotlivé finanční
vztahy k jednotlivým příjemcům nebo
poskytovatelům, po schválení rozpočtu se provádí neprodleně jeho rozpis
podle podrobné rozpočtové skladby.
Rozpis rozpočtu a jeho změny schvaluje starosta města. Zastupitelstvo města
schválilo zahájení investičních akcí a jejich zařazení do majetku města: Mokřad
na pozemku 2959/657 v k.ú. Podivín, Výstavba hasičské zbrojnice, Oplocení lípy
svobody před Základní školou v Podivíně.
5. Zastupitelstvo města schválilo bez výhrad návrh střednědobého výhledu
rozpočtu na roky 2020, 2021, který byl
zveřejněn na úřední desce a webových
stránkách města od 13.11.2018 takto:
celkové příjmy pro rok 2020 53.360.000,Kč, celkové výdaje pro rok 2020
56.000.000,- Kč, celkové financování pro
rok 2020 2.640.000,- Kč, celkové příjmy
pro rok 2021 54.310.000,- Kč, celkové výdaje pro rok 2021 56.350.000,- Kč, celkové financování pro rok 2021 2.040.000,Kč. Dlouhodobé pohledávky ve výši Kč
1.545,-, dlouhodobé závazky 0,- Kč.
6. Zastupitelstvo města schválilo Směrnici
o sociálním fondu, která nabývá účinnosti dne 30.11.2018. Platnost Směrnice o sociálním fondu ze dne 01.09.2013
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končí dnem 29.11.2018.
7. Zastupitelstvo města schválilo výši měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů města Podivína dle jejich funkcí, předsednictví a členství ve výborech a komisích dle předloženého návrhu, který je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
8. Zastupitelstvo města schválilo členy finančního výboru a členy kontrolního
výboru takto: finanční výbor: Michal Padělek, Pavlína Čapková, Miroslava Hájková, Anna Poňuchálková, kontrolní výbor:
Helena Macánová, Petr Florián.
9. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
zprávu o činnosti finančního výboru
města Podivína v roce 2018 bez výhrad.
10. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
zprávu o činnosti kontrolního výboru
v roce 2018 bez výhrad.
11. Zastupitelstvo města schválilo Dodatek
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č.
18/2018 s Římskokatolickou farností Podivín, se sídlem: Komenského 193/3, 691
45 Podivín, IČ: 64520943, zastoupenou
Mgr. Slavomírem Bedřichem, farářem.
Předmětem dodatku je změna účelu
dotace. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením dodatku.
12. Zastupitelstvo města schválilo Obecně
závaznou vyhlášku města Podivína č.
2/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů dle předloženého
návrhu.
13. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat
pozemek p.č. 2959/849 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 247
m2, který byl vyčleněn geometrickým
plánem č. 1964-4/2018 z původního
pozemku p.č. 2959/131 v k.ú. Podivín
panu Bc. Karlu Hrubému, nar. …... Prodejní cena pozemku činí 30,- Kč/ m2.
Kupující dále uhradí náklady spojené
se zajištěním vkladu do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na prodej pozemku
p.č. 2959/849 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 247 m2, který
byl vyčleněn geometrickým plánem
č. 1964-4/2018 z původního pozemku
p.č. 2959/131 v k.ú. Podivín s panem Bc.
Karlem Hrubým, nar. …... Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.

14. Zastupitelstvo města schvaluje Ing. Radima Holuba jako určeného zastupitele
pro pořizování a změny územního plánu
Města Podivína pro volební období 2018
- 2022.
15. Zastupitelstvo města schválilo darovací
smlouvu nemovité věci, pozemku p.č.
1246/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 44 m2 odděleného z pozemku p.č.
1246/1 geometrickým plánem č. 19627/2018 vyhotoveným Ing. Markétou
Berkovou, První zeměměřická a.s, Sokolská 474/4, 691 45 Podivín s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo
náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ: 7088337,
DIČ: CZ7088337 a přijímá jako dar pozemek p.č. 1246/3 v k.ú. Podivín do svého
vlastnictví. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením darovací
smlouvy.
16. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města č. II ze dne
29.11.2018.
17. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtových opatření č. 13 a č. 14
k rozpočtu města na rok 2018 a tato rozpočtová opatření vzalo na vědomí bez
výhrad.
18. Zastupitelstvo města schválilo zahájení investičních akcí a jejich zařazení do
majetku města: Kamerový systém města
– k monitoringu veřejného prostranství
s propojením na městskou policii, informační panely včetně stojanů k označení
památek.
19. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtového opatření č. 1/2019
k rozpočtu města na rok 2019 a toto rozpočtová opatření vzalo na vědomí bez
výhrad.
20. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 80.000,- 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 z rozpočtu Města Podivín č. 1/2019 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 po3
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skytnutí finanční neinvestiční dotace
z rozpočtu města Podivína za účelem
úhrady nákladů zábavy Pytlácká noc,
úhrady nákladů na zlepšení okolí areálu
myslivny a na úhradu nákladů na práci
s dětmi a mládeží. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
21. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 5.000,- pro
Diakonii Apoštolské církve, se sídlem
Polní 1105/15, 737 01 Český Těšín, IČ:
26521385, zastoupenou Petrem Bartošem, ředitelem. Zastupitelstvo města
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 2/2019 s organizací Diakonie Apoštolské církve, se sídlem Polní 1105/15,
737 01 Český Těšín, IČ: 26521385, zastoupenou Petrem Bartošem, ředitelem
ve věci poskytnutí finanční neinvestiční
dotace z rozpočtu města Podivína za
účelem pokrytí nákladů spojených s dopravou potravin obyvatelům Podivína
v nouzi. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.
22. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 28.000,- pro Ing.
Svatopluka Hřebačku, bytem: ….. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 3/2019 s Ing. Svatoplukem Hřebačkou, bytem: …., ve věci
poskytnutí finanční neinvestiční dotace
z rozpočtu města Podivína za účelem
úhrady nákladů na nahrání nového singlu v profesionálním studiu, produkci,
mix a master singl podivínské kapely
I.V.M. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
23. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 50.000,- 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.
Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Podivín č. 4/2019 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 nákladů na
ozdravné a kulturní akce pro členy Svazu tělesně Podivín. Zastupitelstvo měs4
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ta pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
24. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 6.000,- 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 z rozpočtu Města
Podivín č. 5/2019 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
nákladů spojených s vydáváním časopisu Malovaný kraj v roce 2019. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
25. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 690.000,- pro Tělovýchovnou jednotu Slavoj Podivín z.s. se
sídlem: U Stadionu 982/6, 691 45 Podivín, IČ:42324211, zastoupenou Bronislavem Krškou, předsedou výboru spolku,
Pavlem Kavanem, členem výboru spolku. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Podivín č. 6/2019 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, Pavlem Kavanem, členem
výboru spolku ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města
Podivína za účelem úhrady nákladů na
tělovýchovnou činnost. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
26. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 55.000,- 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
z rozpočtu Města Podivín č. 7/2019 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 nákladů
spolku, úhrady nákladů na Traktoriádu
Podivínský mazec 8. Ročník. Zastupitel-
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stvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
27. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 40.000,- 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 z rozpočtu Města Podivín č. 8/2019
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.
28. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 65.000,- 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 z rozpočtu Města Podivín č. 9/2019
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 příjemce a úhrady
nákladů na rozvoj a podporu aktivit ve
Spolkovém domě v Podivíně. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
29. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 50.000,- 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
z rozpočtu Města Podivín č. 10/2019
s organizací Abecedum z.s., se sídlem:
Palackého 390/28, 691 45 Podivín, IČ:
07671997, zastoupenou Richardem Lekavým, předsedou ve věci poskytnutí
finanční neinvestiční dotace z rozpočtu
města Podivína za účelem úhrady provozních výdajů spolku. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
30. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 170.000,- pro
Tělocvičnou jednotu Sokol Podivín, se
sídlem: Palackého 386/7, 691 45 Podivín,
IČ: 00531367, zastoupenou Miroslavem
Podivínský zpravodaj
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Ustohalem, starostou, Jiřím Osičkou, jednatelem. Zastupitelstvo města schválilo
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 11/2019
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
finanční neinvestiční dotace z rozpočtu
města Podivína za účelem úhrady provozních výdajů příjemce. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
31. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 65.000,- pro „Spolek Chasa Podivín“, se sídlem: Rybáře
906/9, 691 45 Podivín, IČ: 22876235,
zastoupený Jakubem Zezulou, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 12/2019
s organizací „Spolek Chasa Podivín“, se
sídlem: Rybáře 906/9, 691 45 Podivín,
IČ: 22876235, zastoupenou Jakubem
Zezulou, předsedou ve věci poskytnutí
finanční neinvestiční dotace z rozpočtu
města Podivína za účelem úhrady nákladů na hudební produkci a nákladů spojených s pořádáním hodů a předhodové
zábavy. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.
32. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 35.000,- pro DĚT-
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SKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR VODĚNKA,
z.s., se sídlem: Děvínská 942/1, 691 45
Podivín, IČ: 03780554, zastoupený Mgr.
Petrou Kosovou, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 13/2019 s organizací
DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR VODĚNKA,
z.s., se sídlem: Děvínská 942/1, 691 45
Podivín, IČ: 03780554, zastoupenou Mgr.
Petrou Kosovou, předsedou ve věci
poskytnutí finanční neinvestiční dotace
z rozpočtu města Podivína za účelem
úhrady provozních nákladů příjemce.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy.
33. Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit
záměr prodeje pozemku p.č. 1222/5 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35
m2, který byl vyčleněn geometrickým
plánem č. 1934-299/2017 z původního
pozemku p.č. 1222/1 v k.ú. Podivín, prodejní cena Kč 200,-/m2 vč. DPH, žadatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do jeho vlastnictví.
Písemné žádosti budou přijímány do
01.04. 2019 do 12:00 hodin.
34. Zastupitelstvo města zamítlo vyhlášení
záměru prodeje pozemku p.č. 149/2 –
zastavěná plocha a nádvoří, společný
dvůr o výměře 75 m2 v k.ú. Podivín.
35. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemků p.č. 1025, 1026/2,
1027 a části pozemku p.č. 1032/1 vše
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v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje radu města zadáním zpracování
geometrického plánu, kterým dojde
k vyčlenění předmětných částí pozemků.
36. Zastupitelstvo města schválilo koupi nemovité věci pozemků p.č. 2517/1 – orná
půda o výměře 75 m2, p.č. 2518/1 – orná
půda o výměře 146 m2, oddělené geometrickým plánem z pozemků p.č.2517
a 2518 v k.ú. Podivín a dále koupi pozemků p.č. 2520/27 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 40 m2,
p.č. 2520/30 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2 a p.č. 2520/31
– ostatní plocha, ostatní komunikace 19
m2 vše v k.ú. Podivín od prodávajícího
Ladislava Vágnera, bytem … Podivín za
celkovou kupní cenu ve výši 42.965,- Kč.
Zastupitelstvo města Podivína schválilo
kupní smlouvu. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením kupní smlouvy.
37. Zastupitelstvo města schválilo koupi nemovité věci pozemku p.č. 2523/9 – ovocný sad o výměře 369 m2 v k.ú. Podivín
od prodávajícího PhDr. Mgr. Bedřicha Jeteliny Th.D, bytem … Praha za celkovou
kupní cenu ve výši 1,- Kč. Zastupitelstvo
města Podivína schválilo kupní smlouvu.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením kupní smlouvy.
38. Zastupitelstvo města zvolilo do funkce
manažera prevence kriminality Mgr. Bc.
Ladislava Hemzu.

O investicích letošního roku
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2019 s očekávanými
příjmy ve výši 52 mil. Kč a výdaji 95 mil.
Kč (včetně rozpočtové rezervy 9 mil. Kč).
Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude financován z úspor z minulých let, které jsou
deponovány na běžném účtu města.
Hlavními investičními výdaji s rozpočtem vyšším než 1 mil. Kč, které by měly
být vynaloženy v letošním roce, jsou:
- Dokončení rekonstrukce Staré radnice
a její vybavení: 20 mil. Kč
- Rekonstrukce náměstí v části od Staré
radnice k základní škole: 12 mil. Kč
- Revitalizace zeleně v okolí města:
6 mil. Kč
- Výměna oken ZŠ ve dvorní části
- Oprava hodového sóla vč. kanalizace
z restaurace Sport: 1 mil. Kč
- Komunální technika – traktor s příslušenstvím: 1 mil. Kč
Podivínský zpravodaj
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Podium k amfiteátru Spolkového
domu: 1 mil. Kč
Počítačová učebna v ZŠ: 1 mil. Kč

Záměrně jsem použil podmiňovací
způsob ve větě uvozující výše uvedené
investice, neboť na některé ještě nemáme připravena stavební povolení nebo
budou realizovány pouze za podmínky
získání dotace.
V rozpočtu města zastupitelstvo vyčlenilo částku bezmála 2 mil. Kč na dotace, kterými podpoříme zájmovou činnost
místních spolků.
Současně jsme pro letošní rok vyčlenili prostředky na přípravu dalších investičních akcí v příštích letech:
- Přestavba budovy dnešního městské
úřadu na byty a případně v přízemí na
drobné živnosti.
- Výměna oken ZŠ do dvorní části – pro-

-

-

jekt musí být připravován v součinnosti s památkáři, neboť objekt školy je
památkově chráněn. Věřím, že se dohodneme na řešení, které bude vyhovovat jak z pohledu památkové péče,
tak našemu požadavku na okna bránící energetickým ztrátám.
Vybudování tělocvičny u ZŠ
Výstavba nové hasičky – projektu bude
předcházet vypracování studie proveditelnosti, která posoudí dvě zvažované lokality k jejímu přesunu – a) ulice
Horní Valy za školním hřištěm (bývalá
býkárna), b) za pekárnou.
Městský kamerový systém – zastupitelstvo se rozhodlo připravit tento
projekt s cílem zvýšit bezpečnost spoluobčanů a ochránit majetek. Systém
by se měl skládat ze dvou částí – 3x
kamerový bod na vjezdech do města
a 5x kamerový bod uvnitř města. Ka5
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merový systém bude maximálně zabezpečen a bude propojen s pultem
Městské policie Břeclav.
Penzion – zateplení, okna a balkony
– cílem je připravit projekt na rekonstrukci obvodového pláště budovy
a snížit energické nároky na vytápění.
Projekt budeme připravovat s cílem
získat dotaci energetické úspory.

číslo 1

-

-

Mokřad – připravujeme projekt vybudování mokřadu a tůní mezi lokalitami
Šutráky a Hruštičky. Projekt naváže na
loni vyhotovenou studii proveditelnosti a bude zpracován s cílem získat
na jeho financování dotaci.
Cesta od dálničního střediska k betonárce – cílem je vybudovat cestu pro
obsluhu průmyslové zóny a tím snížit

březen 2019
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dopravní zátěž těžkými vozy v ulicích
Zborovská a Úlehlova.
Parkovací plochy kolem sv. Anny a ul.
Štefánikova – připravujeme studii, která by navrhla řešení vybudování nových parkovacích míst v této lokalitě.
Na studii chceme letos také navázat
přípravou projektové dokumentace.
Martin Důbrava, starosta

Hodina Země
Co je hodina Země?
Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem
na ochranu přírody (World Wildlife Fund,
zkráceně WWF). První ročník se konal
v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem
organizátorů bylo atraktivním způsobem
upozornit na změnu klimatu. Na hodinu
tehdy zhasla světla na slavné budově
australské opery, do kampaně se zapojily
více než 2 miliony lidí. Během let se tato
úspěšná akce rozšířila do celého světa
a koná se vždy poslední sobotu v měsíci
březnu.
Klimatický systém Země se razantně mění a dopady pociťujeme stále více
i u nás doma. Abychom odvrátili největší problémy, musíme výrazně proměnit
naše chování a fungování celé společnosti. Potřebujeme skutečně začít šetřit
s energiemi, větší podíl energie získávat
z obnovitelných zdrojů a skončit s pálením fosilních paliv, které ke změně klimatu přispívají nejvíc. Protože část času
na zlepšení jsme už ztratili, musíme naše
domovy připravit na častější povodně,
sucha nebo letní vlny vedra, které změna
klimatu přináší.
Celkem 17 z 18 nejteplejších let se objevilo od roku 2001. Rychlost růstu teplot
se navíc v posledních letech zvyšuje. Významným dopadem klimatický změn je
nedostatek vody. Sucho se stává problémem nejen u nás, ale zejména v rozvojových zemích. Cílem kampaně je tak mimo
jiné upozornit na to, jak naše každodenní
spotřebitelské chování ovlivňuje životní
prostředí po celém světě. Klimatickým
závazkem, který mohou přijmout instituce i jednotlivci, jsou tedy i cílené úspory
vody. Nejen té, která teče v našich kohoutcích, ale zejména vody spotřebované na pěstování a výrobu potravin.
Změna klimatu se dotkne nás všech
a k odvrácení jejich nejhorších dopadů
musíme svým dílem přispět všichni. Alespoň symbolicky to můžeme udělat právě
6
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na Hodinu Země, kdy na šedesát minut zhasneme byty, domy, památky a firmy.
Sami jako jednotlivci změnu klimatu odvrátit nedokážeme.
Musíme se spojit na úrovni jednotlivých obcí nebo měst a hledat
řešení, jak naše domovy ochránit před extrémy počasí a jak snížit
emise skleníkových plynů, které jsou příčinou změny klimatu.
Svůj díl musí splnit i stát. Česká republika v říjnu 2017 konečně
jako poslední země EU ratifikovala důležitou klimatickou Pařížskou
dohodu. Poprvé v dějinách smlouva zavazuje průmyslové i rozvojové země, aby skutečně začaly chránit společné klima. Zároveň ale
bohaté země musí přispět na pomoc nejchudším regionům světa
odvracet tvrdé dopady změny klimatu.
Právě teď nastal čas, aby se i Česko začalo měnit, pokud chceme skutečně udržet oteplování planety v alespoň relativně bezpečných mantinelech.

číslo 1
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Do Hodiny Země 2018 se v České republice zapojilo celkem
113 obcí, včetně 16 z 26 statutárních měst. Zhasla pražská Petřínská rozhledna, brněnský hrad Špilberk či plzeňská katedrála
sv. Bartoloměje, která je nejvyšší kostelní věží v ČR. Řada obcí si
navíc dobrovolně uložila různé klimatické závazky. Na hodinu dále
potemnělo 11 památek. Konalo se 19 veřejných akcí. K akci se přihlásilo 83 firem, nejvíce si ceníme těch, které si daly do budoucna
velmi ambiciózní a důležité klimatické závazky. Svým klimatickým
závazkem Hodinu Země podpořily i stovky jednotlivců.
Klima jsme už změnili, teď se pojďme změnit my.
Hodina Země 30. března 2019 od 20.30 do 21.30
Ve městě Podivín v tuto dobu zhasne veřejné osvětlení
a nasvícení památek.

Deratizace kanalizační sítě
Rada města rozhodla změnit dodavatele a způsob provádění velkoplošné deratizace kanálové sítě. Oproti původní metodě
vhazování sáčku s granulátem k hubení hlodavců bude nově provedeno ošetření pomocí pevné nástrahy, která bude zavěšena
10 cm nade dnem kanálu a nebude docházet k jejímu znehod-

nocení vodou. Po 4 týdnech bude provedena kontrola nástrahy
a dodavatel vypracuje zprávu společně se zákresem míst v mapě,
kde je výskyt hlodavců. Na základě této zprávy budeme moci nastavit frekvenci a rozsah dalších deratizačních zásahů
Martin Důbrava, starosta

O Staré radnici
napředposledy
To hrozné slovo v názvu naznačuje, že
poslední článek o Staré radnici bude v červnovém Podivínském zpravodaji. Pak už to
bude Nová radnice.
V posledním prosincovém zpravodaji jsem předeslal, že řeč bude o průběhu
stavby, „boji“ s památkáři /přesněji s památkářkami/ a štědrém sponzorovi /přesněji
sponzorce/.
První téma, tedy průběh stavby, si nechám až na onen poslední článek. A nebude to průběh, ale rekapitulace. Dnes mohu
jen říci, že termín dokončení – 31.3.2019 –
se blíží. Podle harmonogramu, sdělení stavbyvedoucího Ing. Jiřího Klimoviče, stavebního dozoru Ing. Radima Holuba, autorského dozoru Ing. Dalibora Klusáčka a i podle
mne se vše stihne. I když na takovéto stavbě člověk nikdy neví, co nepředvídatelného
se ještě může objevit.
K „boji“ s památkářkami (řečeno s nadsázkou) snad jenom toto: všechny nerovnosti, které nezkušené oko laika spatří
a nad nimiž leckterý z vás zalomí rukama,
jsou přáním /co přáním, spíš rozkazem/
onoho odborného dohledu. Tak.
A o sponzorovi /přesněji sponzorce/
píšu v samostatném článku, který si právem
zaslouží.
Slávek Machovský
Podivínský zpravodaj
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Poděkování a vzpomínka
Před asi deseti lety mně jeden z místních občanů slíbil, že až vyhraje ve sportce,
či co to tenkrát za loterii bylo, věnuje polovinu výhry na radnici. Asi ještě nevyhrál.
A bůhví, jestli vůbec vsadil.
V polovině loňského roku mně však
zavolala jiná rodačka a na opravu Staré
radnice nabídla městu nemalou částku.
Nachystali jsme smlouvu, vepsali onu
částku, sešli jsme se s dárkyní v Brně
a z banky do banky jsme ji převedli. Tu
částku tedy. Paní Daniela nechtěla nic.
Snad jenom, abychom se někdy zmínili
o dědečkovi Chatrném /dřívější majitel
restaurace U Chatrných/, který byl v předválečném Podivíně jedním z radních.
A proto tedy tak činím. Vzpomínám pana

Chatrného a bohužel vzpomínám také
paní Danielu. Plánovaná schůzka, na které jsme měli doladit text tohoto článku,
se už neuskuteční. Vyplnila se totiž věta,
kterou řekla před vánočními svátky, kdy
jsme se viděli naposled: „Jsem nemocná
a na nový rok už tady nemusím být“. Stalo se a paní Daniela se nedočkala ani oné
vzpomínky na jejího dědečka, ale nedočkala se ani dne otevřených dveří Staré
radnice, na který se velmi těšila.
Děkuji jí tedy a ukládám tento text
i s její fotografií do jedné ze stěn Staré radnice. Plním tak svůj slib, že někde v prostorách radnice bude mít „svoji“ malou
cihličku.
Slávek Machovský

A za vše, za vše dík.
16. ledna 2019 jsme se rozloučili
s JUDr. Svatomírem Novotným. S člověkem, který pro město Podivín od roku 2003
až do roku 2017 pracoval ve funkci předsedy komise pro projednávání přestupků.
Už nějaký čas předtím, než jsme přestupkovou agendu předali Městu Břeclav, mně
naznačoval, že bychom si za něj měli najít
náhradníka. I přes zdravotní komplikace,
o kterých se později zmiňoval, dokončil

všechna zahájená přestupková řízení tak,
aby odcházel s „uklizeným stolem“.
Úvodní věta v nadpisu je částí mota
na Svaťově „rozlúčkovém“ oznámení. Rád
bych se připojil k onomu poděkování za
těch téměř patnáct let nesnadné práce
pro město.
Děkuji.
Slávek Machovský
dřívější starosta města

Životní jubileum Antonína Vojtka – Krásné „ 85 „
Vážený mistře, ctihodný Antoníne !
Přijít potřepat pravicí, přednést tradiční gratulaci, to by
bylo v případě našeho dnešního oslavence opravdu málo. Za
jeho plodný život je za ním totiž nesčetné množství různých
aktivit, jakými se může pochlubit málokterý z nás. Pozdravme tedy s pokorou mistra štětce, písmáka pera básnického
i prozaického, fantastického vyhledavače nápadů a námětů
i neúnavného organizátora báječných akcí. Zkrátka řečeno
- v tomto nenápadném stvoření je shromážděno obdivuhodné množství energie, kterou se mohou pochlubit jen vskutku
nevšední osobnosti. Mít ve své blízkosti, ve svém působišti
takový poklad, to Vám musí závidět každé místo široko daleko.
To, co jsem uvedl, mám podloženo zkušeností takřka třicetiletou. A tak ty požitky, dary, kterých se mně za ta léta dostalo
zásluhou Antonína, mám uchovány ve svém nitru a promítají
se mně jako stále živý, neokoukaný film.
Tak si připomínám hned to první osobní setkání v mém
rodném Podivíně v roce 1974, kdy jsem coby člen městské kulturní komise uváděl jeho první výstavu u nás.
Nevšední zážitek si připomínám z roku 1998, kdy Antonínovu výstavu poctila svou návštěvou Lývie Klausová s čerstvě
zvolenou MISS Československa. Nebo když výstavu fotografií
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Jiřího Pavlova, přednosty OÚ, zahájilo „ halali“ mysliveckých
trub, nebo i další výstavy podmalované cimbálem Franty Šuláka a dalšími umělci. Na výstavách Antonína Vás nemůže překvapit nic nemožného. Potvrzuje to celá řada krásných šoků,
jakým bylo jeho producírování po ulici před galerií s rogalem,
nebo další sportovní akt, kdy předání kytice kmotru kalendáře provedla krasojezdkyně na jízdním kole.
Jak se dají spojovat v domě galerie zdánlivě neslučitelné
záliby, to jste se mohli rovněž přesvědčit u Vojtků, kde jste
mohli slyšet hlasy povzbuzujících se hráčů volejbalu.
Možná pamětníci mně vytknou, že nedodržuji časovou
posloupnost, ale tak mně to porůzně naskakuje do paměti,
protože se ozvala vzpomínka i zcela odlišné doposud vzpomínané činnosti Antonína. Souvisí to s jeho jedním z prvotních vstupů do Podivína v roli mluvčího politického subjektu
OF, navíc v doprovodu početné skupiny aktivních studentů ze
sousední lednické fakulty a společně vytvořili neopakovatelnou atmosféru na této důležité předvolební akci.
Všechny tyto krásné, nevšední počiny bohužel končí Antonínovým odchodem.
Byl to čas, kdy Podivín byl vyhledávaným místem setkávání
významných uměleckých osobností, ale i nevšedních návštěv-
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níků, kteří by se u nás v žádném případě neobjevili.
A tak nemůže nikoho překvapit, že vysloužilý podivínský
starosta se zdánlivě stěhuje za novou Galerií 99 do Břeclavi,
protože pravidelné návštěvy tohoto uměleckého stánku vedly
Břeclaváky k podezření, že jsem zde získal domovské právo.
A mám obrovskou radost, že se Antonínovi i v novém působišti opravdu daří a že pro to získal i báječnou podporu,
dokonce dvojnásobnou. Tou první je půvabná mladá žena,
kterou mně o prázdninách v 99. roce na Černém chodníku,
kde organizoval svou první tak řečeno domácí výstavu, před-
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stavil jako asistentku Jitku. Až následně jsem se dověděl, že
tento poklad nespadl z nebe, ale že ho objevil na vernisáži
výstavy naší společné přítelkyně Olgy Vlasákové v Kyjově.
A ten druhý poklad, či dar si pořídili již společně a je to jejich
Julinka. Roste nám přímo před očima nejen do krásy, ale i do
záviděníhodného uměleckého talentu. Holt, geny se nezapřou !
Tak nám, Antoníne, i se svým milým rodinným klanem dělej radost a potěšení i další léta.
Vlastimil Němeček

Všichni, kdož přežili nacismus, ať najdou pokoj a mír
V únoru letošního roku uplyne 76
let, co nacisté odvlekli z města Podivína 306 židovských občanů. Návratu se
dožilo pouhých šest, jednou z nich byla
paní Markéta PACOVSKÁ, rozená Hirschová / 17. 1. 1921 /, která se ze šestičlenné rodiny vrátila jediná.
Na sklonku měsíce ledna 2019 oznámila její rodina žijící s ní v Praze, že jejich milovaná zemřela v úctyhodném
věku 98 let.
I když další léta žila mimo své rodiště, na místo svého mládí a jižní Moravu
si uchovala ty nejkrásnější vzpomínky.
V Podivíně, jak často připomínala, vyrůstala až do okupace v pohodě a přátelské
atmosféře, v místě, kde v záviděníhodné
pospolitosti žili a pracovali – židé, křesťané i bezvěrci. Projevovalo se to již od
společné návštěvy školy i v dalším veřejném a kulturním životě. Až do pozdního
věku měla v Podivíně věrné přítelkyně,
se kterými udržovala čilé kontakty.
Nevšední pozornost po celý život
věnovala historii židovské komunity, zejména jedné z posledních památek, jakou je rozsáhlý židovský hřbitov a jeho
nevšední smuteční obřadní síň. K jejich
údržbě a zvelebení věnovala i značné
finanční prostředky.

Podivínský zpravodaj

Když si město v roce 1993 připomínalo na vzpomínkové pietní akci 50
let holocaustu, za velké účasti místních
občanů, početné řady přeživších židů
z celé naší vlasti i desítky židů z anglického města Birminghamu (jehož
komunita vlastní podivínskou obřadní
Tóru) byla paní Pacovská nepřehlédnutelnou osobností celého tohoto setkání.
Nebylo proto velkým překvapením,
když další Tóru zaniklé podivínské komunity získala Kongregace Makom
Shalom z amerického města Chicaga,
tak na její, tak řečeno uvedení do života v roce 1998, byla právě ona pozvána
jako vzácný host a vážený patron. Navíc
se jí při této příležitosti dostalo mimořádné pocty, když byla přijata přímo
samotným primátorem tohoto velkoměsta.
Poslední setkání s paní Pacovskou
se uskutečnilo v srpnu 2009, kdy jsme
společně se starostou Stanislavem Machovským navštívili všechna místa, která byla pro ni posvátná. Na židovském
hřbitově uctila tradičním způsobem
všechny své blízké, neopomněla se poklonit památce přátel z mládí, zvláště
milované přítelkyni Marii Ustohalové,
a srdečně se pozdravila i s poslední

družkou z mládí Aničkou Čapkovou.
V poklidném spánku dne 29. ledna
2019, jak je psáno ve smutečním oznámení, se uzavřela životní pouť této nevšední ženy. Poslední rozloučení s drahou zesnulou se uskutečnilo ve čtvrtek
31. ledna 2019 v Ústřední obřadní síni
v Praze na Olšanech.
Na stuhu smuteční kytice naší poslední židovské rodačce byl vepsán nápis:
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„S úctou a trvalou vzpomínkou –
Město a občané PODIVÍNA“
Předání květů a kondolence rodině se z pověření představitelů města
ujal můj vnuk, Ing. Vlastimil Němeček. Uzavřela se tak kniha života ženy,
která nikdy nezapomněla na své milované rodiště. Ať ji na věčnost provází
hebrejský nápis z podivínské smuteční síně, který v překladu hlásá : „ Přijde
mír a navždy odpočinou v hrobech“.
plukovník v.v. Vlastimil Němeček
starosta města Podivína 1990 - 1994

Podivínská kronika
Rok 1918 – pokračování
Prohlášení dne samostatnosti národa Československého bylo v Podivíně
vyhlášeno dne následujícího po převratu, t.j. dne 29. října 1918. Uspokojení
a jásot obyvatelstva (výjma židovského)
z převratu a proklamace o samostatnosti vnikla do každé chaty.
Uspořádána oslava všeho obyvatelstva, mohutný průvod s hudbou a lampiony ubíral se všemi ulicemi a končil
slavnostním proslovem před budovou
městské radnice. Klid nebyl nikým porušen, ačkoliv dospělá mládež toužila
po vytloukání obchodů židovských.
V následujících dnech zahájen život obyvatelstva již v ovzduší svobody.
V městech a obcích zvoleny ze všech
vrstev obyvatelstva Národní výbory,
které pečovaly o pořádek a zásobování obyvatelstva; bděly, aby potraviny
a jiné nezbytné potřeby životní nebyly
vyváženy za hranice a kontrolovaly odjezdy vlaků, neboť německé úřednictvo
na železn.stanicích převrat nechápalo
a nechtělo se vůli Národ.výboru podřizovati.
Zejména přednosta stanice v Podivíně Heřm. Fritsch a dopravní podúředník
Vil. Rotter urputně se stavěli proti opatření místního Národ. výboru a k výkonům služby ve prospěch obyvatelstva
českého museli býti donucováni.
V současné době vraceli se i vojáci
domů ze všech stran. Po porážce a rozvratu armády rakouské na Piavě dne
29/10 1918 rozprchly se voje do svých
domovů; posádky ve vnitrozemí byly
jednoduše zrušeny a vojáci propuštěni. Ve Vídni propukly nepokoje a hlad,
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které vyvrcholily k provolání republiky
Rakouské a přinutily dne 10. listopadu
1918 v zámku schönbrunnském rakouského císaře Karla k zřeknutí se trůnu.
K vedení státních záležitostí v naší
osvobozené vlasti zvoleno „Revoluční
národní shromáždění“, do něhož povoláni osvědčení politikové z různých
stavů, zástupci zemědělství, obchodu,
průmyslu, umění a zástupci dělnictva.
Ministerským předsedou zvolen Dr. Karel Kramář, ministrem financí Dr. Alois
Rašín a ministrem s plnou mocí pro Slovensko Dr. Vavro Šrobár. Z Podivína byl
za poslance v Revolučním národ.shromáždění povolán Frant. Čapka.
V první schůzi (14.listop.1918) tohoto nár. shromáždění byl prof. T.G. Masaryk provolán za presidenta Československé republiky.
Konec roku 1918 znamenal tedy
u nás vítězství a slávu, ne však pro všechny. Z počtu místních vojínů, kteří od počátku války přečkali hrůzy válečné a očekávali šťastný návrat do osvobozené
vlasti, značná část zahynula na bojištích
nebo ve vojenských nemocnicích.
Jsou to:
Bartošík Josef, nar. 1898, padl 19. června 1918 v Itálii
Gála František, nar. 1871, zemřel 7. července 1918 v posád. nemocnici v Hodoníně
Michlovský Josef, nar. 1888, zemřel
31. srpna 1918 v zálož. Nemocnici
v Brně
Glíž Jaroslav, nar. 1895, padl 27. září
1918 v Itálii
Weidrman Ant., nar. 1891, zemřel 7. října 1918 ve vojen. nemocnici v Brně
Kruták Vilém, nar. 1876, padl 10. října

1918 u Verdunu ve Francii
Puzrla Jan, nar. 1877, zemřel 25. října
1918 v Albánii
Tureček Jan, nar. 1872, zemřel 9. listop.1918 v polní nemocnici v Itálii
Dále se nevrátili vojíni, kteří zůstali nezvěstní a o nichž se nevědělo kde
a kdy padli nebo zemřeli: Důbrava František, nar. 1881, Koubek Edvard, nar.
1882, Schneider Ludvík, nar.1883, Bartaušic Miloslav.
Úhrnný počet vojínů z Podivína, kteří byli účastni světové války obnášel 527
mužů, z těchto pak padli, zemřeli nebo
zůstali nezvěstnými 61 mužů.
Do zahraničního vojska (legií) vstoupilo z Podivína 25 mužů a to:
a) v Rusku:
Bečička Karel
Pochylý Frant.
Masařík Jan
Hanák Jan
Rosenbreier Ant.
Musil Frant.
Košulič Edvard
Ryšavý Jan ml.
Svitavský Jos.
Vlček Josef
b) v Itálii:
Berka Alois
Dobšíček Pavel
Nešpor Ferd.
Šindelář Karel

Lucký Karel
Jurčák Leo
Procházka Bohuslav
Metelka Adolf
Hublík Jan
Ryšavý Jan st.
Pospíšil Hubert
Stoček Ant.
Šulák Jos.

Bílek Matěj
Musil Karel
Sedláček Frant.
Sachs Theodor

c) ve Francii:
Pokorný Karel
-rm(přepis v původním znění)
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Mateřská škola Podivín
Den otevřených dveří 6. 5. 2019
Zveme rodiče, kteří mají zájem o vzdělávání dětí v MŠ Podivín, na den otevřených dveří
v pondělí 6. května od 9:00 do 12:00.
V čase od 10:00 -10:30 hodin proběhne informační schůzka s ředitelkou školy.
Dozvíte se zde aktuální informace.

Ředitelství Mateřské školy Podivín, příspěvková organizace
oznamuje:
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2019/20
se koná v pondělí 13. května 2019 od 15:00 do 17:00 hodin
v budově Mateřské školy Podivín, Sadová 864/4
Zákonní zástupci dítěte si k zápisu do MŠ s sebou přinesou:
• vyplněnou žádost o přijetí dítěte
• vyplněný evidenční list potvrzený lékařem
• rodný list dítěte
• občanský průkaz

Podivínský zpravodaj

11

XLIX. ročník

12

číslo 1

březen 2019

Podivínský zpravodaj

březen 2019

číslo 1

XLIX. ročník

Základní škola
Zápis do I. třídy
Ředitelství Základní školy Podivín oznamuje rodičům dětí narozených od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2013, že zápis
do 1. ročníku povinné školní docházky školního roku 2019/2020 se uskuteční ve středu 17. dubna 2019. Slavnostní zahájení proběhne v 15:00 hod. v prvním patře budovy ZŠ Podivín.
ředitel ZŠ Podivín

Vzdělávací výsledky našich žáků za I. pololetí školního roku 2018/2019
Povinnou školní docházku na naší
škole plní 232 žáků (113 děvčat), z toho
na I. stupni se vzdělává 141 žáků a na
II. stupni 93. A jak byli úspěšní?
Prospěch: vyznamenaných 168 –
72,41%, 1 žák neprospěl – 0,43%
Chování: velmi dobré – 232 (100%),
uspokojivé – 0 žáků (0,00%)
Pochvaly: třídního učitele 242, ředitele
školy 47
Důtky: třídního učitele 7 (3,01%), ředitele školy 4 (1,72%)
Absence: 8554 omluvených zameška-

ných hodin (průměr na žáka činí 36,87
hodiny)
0 neomluvených zameškaných hodin
Pochvalu ředitele školy za sběr,
reprezentaci školy a aktivitu obdrželi
tito žáci:
I. třída – O. Hoďa, S. Hřebačka, M. Kozelská, T. Šemora, D. Varmuža;
II. třída – K. Pelikánová,A. Ševčíková; III.
třída – J. Buršík, M. Kubík, V. Ševčík, J. Křivánek, M. Vízdalová; IV. A – V. Čápek, E.
Hřebačková, N. Ovísková ; IV. B – E. Zhejbal, V. Padělková , A. Varmužová,

V. třída – M. Střižík, V. Rejentík , VI. třída
– K. Buršíková, K. Ferbarová, V. Hemzová , J. Berka, P. Opluštil, D. Puzrla, S. Hájek,
D. Klimecký; VII. třída – O. Krůtil, V. Kratochvíl, O. Štefan, D. Padělek; VIII. třída J. Rezek, P. Procházka, Š. Konfráter, V. Meško,
J. Fišarová , V. Klimešová, K. Havránková;
IX. třída – P. Barák, H. Lauterbachová, A.
Městecký, M. Klusáčková, D. Heráková, Š.
Líčková, M. Švrčková, T. Kristková.
Výše jmenovaným žákům děkuji za
jejich práci a propagaci naší školy.
Mgr. Miroslav Cagášek, ŘŠ

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
V tomto školním roce jsme zorganizovali sérii šesti přednášek pro rodiče našich žáků, která byla financována z peněz EU. Tematicky jsme se zaměřili na problematiku sociálně patologických jevů, které představují nebezpečí pro děti
a mladistvé. Touto cestou jsme chtěli umožnit rodičům, aby
se setkali s odborníky, kteří by jim vysvětlili možné riziko
a způsoby řešení těchto problémů.
Třikrát přijala pozvání paní Mgr. Klingelová z agentury
Podané ruce, aby nám objasnila problematiku sociálně patologických jevů u dětí, jako jsou šikana, poruchy příjmu potravy a kyberšikana. Pan psycholog Mgr. Tomáš Kvapilík si pro
nás připravil dvě přednášky. Jedna se týkala zneužívání návy-

kových látek a druhá stresu u školních dětí. Poslední beseda
byla pod vedením zástupce policie Mgr. Haraštové na téma
kyberšikana z pohledu zákona.
I když účast rodičů byla bohužel velmi malá, rozhodli
jsme se, že budeme v pořádání besed pokračovat, protože diskuze mezi odborníky, rodiči a učiteli byla pro všechny strany přínosem. V příštích dvou letech plánujeme šest
besed. Na třídních schůzkách budou mít rodiče možnost
navrhnout témata, abychom mohli zajistit příslušné odborníky.
Mgr. Dagmar Mačicová
a Mgr. Markéta Svobodová

Změna v programu adopce na dálku
20. února přišel do školy dopis z Indie, ve kterém jsme
se dozvěděli, že jeden z našich adoptivních studentů byl vyřazen z programu Adopce na dálku. Důvodem pro vyřazení
byly neúspěšné pokusy složit zkoušku z matematiky. Anthony Melvin se velmi snažil, aby ve škole uspěl. Díky naší podpoře má splněný téměř celý základní stupeň vzdělávání, což
mu nyní umožní sehnat dobrou práci, protože je gramotný
a umí základy anglického jazyka. Orientuje se ve společenských vědách a má přehled o dění ve světě. Ve svém dopise,
který nám poslal, vyjadřuje velkou vděčnost za vzdělání, které mu bylo poskytnuto. Zároveň se cítí zahanbený z jeho ne-
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úspěchu a prosí nás o prominutí. Momentálně si hledá práci,
díky vzdělání si umí napsat životopis a slíbil, že nám napíše,
jak se mu daří. Finanční prostředky, které zbyly na účtu ACHO
Praha, byly použity pro potřeby celé školy v Bidaru (učebnice,
pomůcky). Na začátku školního roku 2019/2020 budou žáci
stejně jako před pěti lety vybírat nového studenta, kterého
bude naše škola podporovat spolu s Malige Vishalem.
Připojuji část dopisu ředitele centra zahraniční spolupráce
charity Praha. Jeho celé znění, jakož i dopis od Antonyho
bude vystaveno ve vestibulu školy.
Mgr. Zuzana Pálková
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Vážení přátelé,
... Rádi bychom Vás ujistili, že Vaše podpora nebyla zdaleka
marná. Zásadním způsobem jste napomohli všestrannému rozvoji dítěte, které by jinak trávilo svůj čas třeba těžkou prací na poli.
Nezávisle na tom, kolik let Anthony Melvin ve škole strávil, zkušenost ze školního prostředí a základní znalosti a dovednosti, které

březen 2019

ve škole nabyl, budou mít pozitivní vliv na jeho další život. Zcela
jistě přispějí i k tomu, že už jeho děti své studium jednou dokončí.
A konečně, dali jste mu pocítit, že někde na této zemi existuje někdo, komu jeho osud není lhostejný. Za Vaši lásku a štědrost Vám
všem děkujeme jménem Anthonyho a jeho rodiny.
Mgr. David Flak

Lyžařský kurz
Jako tradičně se i v letošním školním
roce uskutečnil lyžařský výcvikový kurz,
kterého se zúčastnili žáci 7. – 9. ročníku na
,,chalupě“ v Těchoníně Celném v termínu
od 02. 02. do 08. 02. 2019. Pod vedením
lyžařských instruktorů E. Vízdalové, M. Cagáška, D. Březiny a P. Čapkové si žáci osvojili základy lyžování (začátečníci) a „vylepšení“ smykové a carvingového techniky
(pokročilejší) na svazích v Českých Petro-

vicích, na Červené vodě a v Říčkách. Své
lyžařské dovednosti pak uplatnili v závodě
ve slalomu a ve sjezdu. Podmínky pro lyžování byly výborné nejen na svazích, ale
i kolem ubytovny, kde si žáci po dlouhé
době vyzkoušeli běžky.
O naše zdraví se starala zdravotnice S.
Blanářová a všestrannou vynikající stravu
připravovala E. Kavanová.
Chtěl bych poděkovat nejen těm, kteří

se podíleli na úspěšném průběhu letošního LVK, ale i sponzorům, kteří tak přispěli
k ocenění všech žáků za absolvování LVK
(Luu Style – L. Suská, město Podivín, Řeznictví u Rybků, Mikro Trading, A. Čapka, P.
Čapková, Fruta Podivín).
Jsem přesvědčen, že všichni účastníci
si přivezli z hor plno zážitků a již se těší na
příští rok.
Mgr. Miroslav Cagášek, ŘŠ

Společné večerní čtení
Také letos se konalo tzv. „Večerní čtení v knihovně“, které
organizuji společně s knihovnicí Hanou Ocelíkovou již počtvrté. Tentokrát v pátek 22. února od 17 hodin do 19:30
hodin přišli do městské knihovny žáci druhé třídy. Zájem
účastnit se takové besedy v útulném prostředí knihovny
a to ještě v nezvyklou dobu mělo 13 dětí, které sem doprovodili jejich rodiče. Zážitkem pro kluky a holky bylo poslouchat střídavé předčítání v poloze na zemi ve svých spacích
pytlích nebo na dekách s polštářky. Chvílemi takto upravené lůžko sloužilo jako cvičná plocha pro gymnastky nebo
stan pro vojáky.
Děti pouze pasivně neposlouchaly, ale soutěživou formou ve skupinkách odpovídaly na otázky, kreslily malé obrázky, rovněž si mohly listovat v knihách a časopisech, konala se i malá tombola.
Více jak dvě společně prožité hodiny nám všem rychle
utekly, chlapci a děvčata si domů odnášeli příjemné zážitky a jistě budou na tento večer vzpomínat. Věřím, že takto
družně prožité chvíle nebyly ojedinělé, ale že se budeme
podobně setkávat i v dalších ročnících.
Mgr. Anna Racková
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Školní družina
Děti jsou rozděleny do dvou oddělení, ve kterých se věnují
kromě hraní také výtvarné činnosti, modelování, ručním pracím, soutěžím a hrám v kolektivu. V letošním roce se dovídáme
víc o zvířátkách, vyrábíme masky, tvoříme z jowi hmoty, odlitky
ze sádry. Svoje vědomosti si děti ověřují kvízy, doplňovačkami,
zábavnými úkoly. Ke sportování využíváme školní hřiště a tělocvičnu školy.
Zeptala jsem se dětí, co je baví, co rády dělají:
Andrejka a Adélka si hrají s legem v domečku z molitanových kostek.
Zuzanka ráda vyrábí a chodí do tělocvičny, kde cvičí gymnastiku.
Staník staví z LEGA a je rád na hřišti.
Emička si nejvíc hraje s Leničkou na koberci.
Gábinka si oblíbila kuličkovou dráhu.
Monička „ vaří“ v kuchyňce.
Petr a Petr vyrábí krásné modely ze SEVY.
Lukášek hraje s Víťou stolní hry.
Vojta tvoří stavby z malých kostek.
Ivan rád maluje.
Svaťa , Dan, Vojta a Šimon hrají fotbal všude, kde se dá.
Děti jsou měsíčně odměňovány za aktivitu, tvoření, soutěže…diplomy a drobnými dárky.
Naši fotogalerii nalezete na www.skolnidruzinapodivin.rajce.
idnes.cz
Jiřina Valíčková
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YMCA SKAUT
Tříkrálová sbírka v roce 2019
Děkuji. Dělám to každý rok a potřeba poděkovat je zde
i letos. Jsem rád za všechny, kteří budou mít díky vám všem,
kteří jste 5. ledna otevřeli dveře koledníkům v našem městě,
méně trápení a více štěstí. Děkuji rodičům skautů a skautek,
že jste je podpořili, přesvědčili, nebo jim dovolili připojit se
aktivně k tříkrálové sbírce. Hábity jsme zvládli vyprat hned
po sbírce, máme je tedy připravené na příště. To nás na konci prosince mile překvapí :)
Sbírka probíhá v celé České republice, pořádá ji Charita Česká republika. Většina vykoledovaných prostředků
se vrací Charitám, které v regionu koledování zaštítily

(u nás Oblastní charita Břeclav), pro pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Navštívíte-li webovou adresu www.breclav.charita.cz, dozvíte se to
podrobněji.
Děkuji za vaše dary i na závěr a prosím, mějme srdce
a oči otevřené celý rok. Dobrý skutek není složitý. Děkuji
skautům i skautkám včetně mladých vedoucích skupinek.
Výtěžek v Podivíně: 90 963 Kč.
Za 12. oddíl Táborový oheň Podivín
Ráďa, Radim Holub

Oblastní charita Břeclav
Bavory
Boleradice
Borkovany
Bořetice
Brod nad Dyjí
Brumovice
Břeclav
Březí
Cvrčovice
Diváky
Dobré Pole
Dolní Dunajovice
Drnholec
Hlohovec
Horní Bojanovice
Horní Věstonice
Hrušky
Hustopeče
Ivaň
Jevišovka
Kašnice
Klentnice
Klobouky u Brna
Kobylí
Kostice
Krumvíř
Křepice
Kurdějov
Ladná
Lanžhot
Lednice
Mikulov
Milovice
Moravská Nová Ves
Moravský Žižkov

16 407 Kč
35 000 Kč
27 487 Kč
63 684 Kč
16 654 Kč
41 290 Kč
204 194 Kč
39 151 Kč
18 018 Kč
16 623 Kč
11 641 Kč
53 682 Kč
48 371 Kč
72 281 Kč
17 185 Kč
16 238 Kč
51 125 Kč
132 577 Kč
35 250 Kč
13 412 Kč
6 750 Kč
12 716 Kč
55 734 Kč
88 671 Kč
55 655 Kč
41 649 Kč
55 764 Kč
19 429 Kč
44 114 Kč
113 844 Kč
31 076 Kč
72 001 Kč
13 411 Kč
83 068 Kč
35 997 Kč

Morkůvky
Nejdek
Němčičky
Nikolčice
Nové Mlýny
Novosedly
Nový Přerov
Pasohlávky
Pavlov
Perná
Podivín
Pohořelice
Popice
Pouzdřany
Přibice
Přítluky
Rakvice
Sedlec
Starovice
Starovičky
Strachotín
Šakvice
Šitbořice
Tvrdonice
Týnec
Uherčice
Valtice
Velké Bílovice
Velké Hostěrádky
Velké Němčice
Velké Pavlovice
Vlasatice
Vranovice
Vrbice
Zaječí
CELKEM
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14 746 Kč
6 744 Kč
23 304 Kč
22 799 Kč
6 029 Kč
34 041 Kč
7 492 Kč
20 424 Kč
17 605 Kč
29 007 Kč
90 963 Kč
90 083 Kč
52 534 Kč
16 469 Kč
32 435 Kč
16 523 Kč
39 522 Kč
21 580 Kč
27 736 Kč
22 609 Kč
18 968 Kč
26 777 Kč
96 187 Kč
73 300 Kč
31 024 Kč
61 245 Kč
94 712 Kč
152 745 Kč
17 313 Kč
88 486 Kč
100 031 Kč
20 961 Kč
65 036 Kč
56 440 Kč
27 067 Kč
3 183 086 Kč
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Skautská zima
Od podzimní výpravy do údolí řeky
Oslavy proběhla spousta akcí; Maraton
psaní dopisů pro hrstku odvážných, 3 adventní neděle v duchu zamyšlení, rozjímání a těšení se na vánoční svátky, poslední
(čtvrtou) jsme oslavili kvůli termínu o několik dní dřív, a to v duchu staročeských
Vánoc. Tradičně jsme šli nakrmit zvířátka,
načež jsme se sešli u teplého čaje, vrkoče,
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oplatků s medem a tradičního kuby. Přepisujeme tradici – letos neproběhla „generálka“ v podobě štědrovečerní večeře
(bramborového salátu a mletých kapříků),
zato jsme krájeli jablíčka, mazali oplatky
či pouštěli lodičky. Těsně před Štědrým
dnem jsme opět rozdávali na náměstí Betlémské světlo, v lednu se po ulicích rozešli skupinky tří králů, v únoru jsme se (za

mírného posněhávání) vypravili na jižní
pól a také proběhla oddílová schůzka dle
příběhu Rychlých šípů začínajícím na str.
254, ve kterém skládají zprávu na „nosech“
(i když bez nosů). A co nás čeká v nejbližší
době? Jednodenní výprava za město i návštěva Stínadel… Těch skutečných.
Za 12. oddíl Táborový oheň Podivín
Žlababa
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Kulturní kalendář a letní kino
Osobně jsem přesvědčen, že se v Podivíně děje mnoho
zajímavých kulturních, společenských či sportovních akcí.
Aby spoluobčané o nich měli přehled na jednom místě,
rozhodli jsme se připravit tištěný podivínský kulturní kalendář. Prosím tedy všechny z Vás, kteří tyto akce pořádáte,
abyste nás o nich s časový předstihem informovali na email:
majetek@podivin.cz.

Letos o prázdninách bychom rádi rozšířili kulturní program o letní kino, které by se mělo konat na amfiteátru Spolkového domu od 6.-10. srpna 2019. Filmy ještě nejsou vybrány, přesto věřím, že si každý přijde na své. Pokud někdo z řad
místních podnikatelů má zájem tuto akci podpořit zakoupením reklamy, může se na mě obrátit.
Martin Důbrava, starosta

Knihovna Podivín
Knižní novinky
Veselí - Třeštíková Radka.
Společenský román ze současnosti
Nejlepší víkend - Hartl Jan. Humoristický román
Přemyslovská epopej VII. - Vondruška Vlastimil. Závěr historické ságy.
Hrdý Budžes, Oněgin byl Rusák, Darda - Dousková Irena.
Volná trilogie z doby normalizace, sleduje hlavní hrdiny od
dětství až po dobu dospělosti.
Vykoupení, Primární důvěra - Goffa Martin. Česká detektivka, skutečné příběhy.
Hedvábný strom , Kořist, Krev a led, Arcimboldovy truh-
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lice - dobrodružné romány
Astin deník, Utajená sestra, Dvojí život - romány pro
ženy
série Kouzelná třída , Záhada školní půdy, Školní strašidlo, Školnice Valérie, Detektivové – Pospíšilová Zuzana
- knihy pro děti , první čtení
Vlaky, Letadla, Auta - historie v obrázcích. Knihy pro děti
Frankův kouzelný fotbal - série 5. dílů knih s hracími kartami, knihy pro děti
Malé moderní zahrady. Skvělé nápady pro malé prostory
- spojení interiéru s přírodou, různé styly, rostliny
Hana Ocelíková
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Krojový ples
Stárkovský krojový ples se uskutečnil 16. 2. 2019 ve Sportovní
hale v Podivíně. Po celý večer nás doprovázela dechová hudba Mistříňanka a cimbálová muzika Lašár. Jelikož to byl Stárkovský ples,
byl uspořádán nástup všech bývalých stárků a stárek. Měli jste možnost se nechat zvěčnit v našem fotokoutku a nebo si zavzpomínat
na staré časy, kdy jste i vy chodili v kroji, a pokochat se archivními
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fotkami vyvěšenými na stěnách. Na stolech na Vás čekaly vynikající koláčky a o dobré víno nebyla nouze. Bohatá tombola vykouzlila nejednomu úsměv na tváři a rozhodně potěšily i ceny útěchy.
Z mého pohledu to byl velmi úspěšný ples, ať už návštěvností či
spokojeností. Příští rok to bude určitě stejné, ne-li lepší!
Alžběta Průdková, chasa Podivín
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O věcech posledních ….
V posledních měsících jsem byla
na několika pohřbech blízkých přátel
v podivínském kostele. Přivedlo mě to
k zamyšlení nad možnostmi posledního
rozloučení v Podivíně.
Když člověk žije celý život na jednom místě, v jednom městě, chtěl by,
aby se s ním blízcí rozloučili právě tady.
V Podivíně je tato možnost pouze
v kostele. Nemám nic proti věřícím, proti kostelu. Obřad je důstojný, ale je náboženský. Občanský pohřeb v Podivíně
uspořádat nelze. Každý věří svému přesvědčení. Ale co když věřící není a do
kostela nechodí. Pak musí do cizí obřadní síně – v Břeclavi nebo v Hustopečích.
Mimo devíti let, kdy jsem žila jinde,

žiji celý život v Podivíně a pamatuji si,
že o stavbě obřadní síně se tu mluví už
desítky let. Ale bohužel jen mluví – při
každých volbách se objeví slib výstavby
aspoň u jedné politické strany. Ale jak
už to u voleb bývá, když jsou potřeba
hlasy, slíbí se třeba modré z nebe. A po
volbách? „Nejsou peníze, vyskytly se
objektivní příčiny ….“, a v tichosti se to
zamete pod koberec.
Podivín se pyšní tituly: královské
město, brána do Lednicko-valtického
areálu. Ale v mnoha věcech jsou dál
např. ve Velkých Bílovicích, v Moravské
Nové Vsi, v Lanžhotě. Tam totiž „Dům
smutku“ mají, v Jevišovce či Charvatské
Nové Vsi připravují jeho stavbu.

Máme Spolkový dům, stará radnice
se v hodině dvanácté (nebo možná už
pod dvanácté) dočkala rekonstrukce.
Bude prý rekonstrukce náměstí s mnoha parkovacími místy – tak mě napadá
otázka. Kdo tam bude parkovat? Nemáme tu ani zámek, ani hrad a nedá se
tu např. ani najíst. V létě mě zastavila
skupina turistů a ptala se, kde se tu dá
naobědvat. Tak jsem jim poradila Lednici, Velké Bílovice a také v Rakvicích
je výborná restaurace. Ale to je na jiné
povídání.
Nestálo by za to zajet někde, kde už
problém se smuteční obřadní síní vyřešili, a zjistit, co by se dalo použít i u nás?
Ing. Ludmila Hrubá

Poděkování za Basu
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se zúčastnili letošního Pochovávání Basy, které proběhlo v pátek
1. března ve sportovní hale. Velmi si ceníme všech, kteří přiložili ruku k dílu ať už při scénkách, natáčení, hudební produkci, tak při přípravě před samotnou akcí. Srdečně děkujeme všem sponzorům za jejich štědrost a ochotu přispět na „Basu“,
která, i díky nim, dosáhla letoškem svých nepřerušených osmnácti let. No a samozřejmě největší dík patří všem, kteří se
zúčastnili a přišli nás podpořit. Nejedná se o planá slova, když řekneme, že bez Vás by to nemělo smysl a nebylo možné.
Je tomu skutečně tak a my si Vás a Vaší podpory, ať už jsou tyto fráze jakkoliv zdánlivě provařené, hluboce vážíme.
za farní společenství a organizační tým Pochovávání Basy
Ondřej Harnušek

Traktoriáda

Sejdeme se u vody

Příspěvek o soutěži traktorů vyšel
v prosincovém čísle zpravodaje. Přidáváme výsledky soutěže.

Každá věc má svůj začátek, a tak i rybářský koníček někdy začíná. Při letošní
první schůzi rybářů se mi dostaly do rukou
dvě nádherné brožury vydané Moravským
rybářským svazem, které jsou spolufinancovány z fondu Zlínského kraje, programu ekologických aktivit v kraji. Jedná se
o učebnici a pracovní sešit pro rybářský
kroužek. Po prolistování a spěšném pročtení této publikace mi ihned naskočily
myšlenky, zda být či nebýt rybářem sportovcem. Opravdu velmi krásné knihy pro
získání prvního rybářského lístku zaujmou
jistě každého začínajícího mladého rybáře nebo rybářku. K úspěšnému rybaření
je potřeba kromě vhodného náčiní i dostatek znalostí o biologii ryb a o životě ve
vodě vůbec. Ale především je třeba znát,
jak se hospodaří na rybářských revírech a
jaká jsou základní pravidla lovu ryb. V průběhu roku tyto základní vědomosti můžete získat v rybářském kroužku pod vedením pana Petra Ondráka (tel. 728 502 113),
který se tímto těší na nábor nových rybářů.

malotraktory s odpruženými
nápravami
1. místo Jiří Ottenschlager,
Benešov nad Černou ( Č. Krumlov)
2. místo Alois Kalců, Modlíkov
( Havlíčkův Brod)
3. místo Lukáš Zeman, Třeboň
( Jindřichův Hradec)
malotraktory s tuhými
nápravami
1. místo Rostislav Svačina, Podivín
2. místo Petr Spěváček, Podivín
3. místo Josef Petřík, Podivín
tovární malotraktory
1.místo Radim Schaffer, Přítluky
2. místo František Gála, Podivín
3. místo Pavel Mezihorák, Podivín
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Pokud se chtějí mladí rybáři něčemu přiučit, první rybářský kroužek v tomto roce
proběhne 10. 3. 2019 v 15:00 hod. v Šutrákách na búdě.
Teď je zima, k vodě se chodí spíše
s bruslemi, snad i proto rybáři pořádají
již tradiční lednový Rybářský ples. A ten
letošní byl opravdu top, na což můžou zúčastnění jen vzpomínat a připomenout
si ho na fotografiích, které najdete na
stránkách rybářů včetně aktuálních informací týkajících se dění MRS PS Podivína:
www.rybaripodivin.cz. Všem, kteří jakkoliv podpořili plesovou zábavu a přispěli
sponzorskými dary, rybářský pobočný
spolek srdečně děkuje.
V zimních měsících toho chytání
opravdu moc není, proto by rybáři neměli zapomenout vyzvednout si povolenku
a pomalu oprašovat své rybářské nádobíčko a dávat ho pěkně dohromady. I letos
se můžou všichni příznivci sportovního
rybaření těšit na tradiční májové závody,
noční závody v červenci a prázdninový
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maraton „chyť a pust“. Pro větší lákadlo na
další rybářské sezóny nelze opomenout
každoroční pravidelné zarybňování revíru MRS PS Podivín. V loňském roce 2018
díky pečlivému hospodáři panu Šottníkovi proběhla tato násada:
Kapr
Lín
Amur
Cejn
Štika

3975 ks
780 ks
200 ks
900 ks
380 ks

Mník
Ostroretka
Podoustev
Parma
Tloušť

Podivínský zpravodaj

770 ks
6000 ks
3000 ks
2000 ks
2000 ks

A vy všichni, kdo máte společnou
lásku k přírodě, snahu ji chránit a neničit, jste zváni na brigádnickou akci ve
spolupráci s Voděnkou, „Ukliďmě okolí Podivína“, která proběhne v sobotu
6. dubna 2019, sraz u Staré radnice
v 15:00 hod. S sebou pracovní rukavice a dobrou náladu. Po akci se budou
opékat špekáčky „Na bažině“.
Je třeba neustále zvelebovat a starat se o rybářský revír a po ročním ve-

XLIX. ročník

dení kroniky tohoto nemalého spolku
se mi opět potvrzuje, že na pěstování
rybářského sportu je třeba vykonávat
i osvětnou činnost. Což jistě stojí za to,
když rybář zapomene na město, zapomene na vše, co mu leželo na duši i na
mysli, a sedí několik hodin u vody a jen
se dívá na to zázračné dění v přírodě.
kronikářka
Helena Macánová
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Příští číslo Podivínského zpravodaje
vyjde
27. června 2019.
Uzávěrka příspěvků
do červnového čísla
je 31. května 2019.
Prosíme o dodržení
termínu uzávěrky.
Přejeme všem krásné jarní dny plné
sluníčka, energie,
svěží zeleně a také
příjemné strávení
svátků jara.
Za redakční radu
Pavla
Schallenbergerová
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