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Volby do Poslanecké sněmovny
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021. Volební místnosti budou v budově
radnice Masarykovo nám. 192/2, Podivín. Voleb se může účastnit každý občan České republiky starší 18 let, který je způsobilý k právním úkonům a jehož svoboda není omezena z důvodu ochrany zdraví
Zveme Vás na vzpomínkovou akci, kterou si připomeneme

103. výročí vzniku samostatného Československého státu.
Setkání se uskuteční ve středu 27. října 2021 v 16,30 hod. u Tyršova sadu.
Program: proslov, položení květin, hudební doprovod DH Kosárek tvořené žáky naší ZUŠ.

Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XVII ze dne 24.6.2021
1. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů ze zastupitelstva města č. XVI.
ze dne 20.05.2021.
2. Zastupitelstvo města projednalo návrh
závěrečného účtu Města Podivín za rok
2020, který je zveřejněn na internetových stránkách Města Podivín – na elektronické úřední desce Městského úřadu
Podivín a na úřední desce od 17.05.2021.
Zastupitelstvo města uzavřelo projednání Závěrečného účtu Města Podivín
za rok 2020 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením Města Podivín za
rok 2020, a to bez výhrad.
3. Účetní závěrka k 31.12. 2020, za účetní jednotku: Město Podivín, Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín,
IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495. Zastupitelstvo města schvaluje účetní
závěrku za rok 2020 Města Podivín,
Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín, IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495.
Zastupitelstvo města nezjistilo, že by
účetní závěrka neposkytla v rozsahu
předložených podkladů v souladu s §4
vyhlášky č.220/2013 Sb., o požadavcích
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace účetní jednotky.
4. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtového opatření č. 5/2021
k rozpočtu města na rok 2021 a toto
rozpočtové opatření vzalo na vědomí
bez výhrad.
5. Zastupitelstvo města schválilo zahájení investičních akcí a jejich zařazení
do majetku města: 1. Podivín – Poříčí I,
parkoviště a propojka, 2. Rekonstrukce
veřejného osvětlení,
6. 20. Zastupitelstvo města schválilo
poskytnutí dotací z rozpočtu města třinácti subjektům v objemu Kč
1.567.500,- tři. Soupis dotací je v samostatné tabulce.
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21. Zastupitelstvo města schválilo směnu
pozemku p.č. 1435/3 – ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 101 m2 za pozemek p.č. 2519/2 – zahrada o výměře
103 m2 vše v k.ú. Podivín mezi městem
Podivín a Zbyňkem Ondrákem. Zastupitelstvo města schválilo Směnnou
smlouvu č. 3001/2021 o převodu nemovitostí mezi městem Podivín a panem Zbyňkem Ondrákem. Směna pozemku p.č. 1435/3 – ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 101 m2 v k.ú. Podivín,
který byl nově vytvořen na základě geometrického plánu č. 2315-9/2021 ze
dne 07.02.2021 vypracovaný Ing. Janem Sůkalem, Za Kasárnami 3393/10,
690 02 Břeclav z pozemku p.č. 1435
v k.ú. Podivín, ve vlastnictví města Podivín za pozemek p.č. 2519/2 – zahrada
o výměře 103 m2 v k.ú. Podivín, který
byl nově vytvořen na základě geometrického plánu č. 2315-9/2021 ze dne
07.02.2021 vypracovaný Ing. Janem
Sůkalem, Za Kasárnami 3393/10, 690
02 Břeclav z pozemku p.č. 2519 v k.ú.
Podivín ve vlastnictví Zbyňka Ondráka.
Směna je realizována bez doplatku.
22. Zastupitelstvo města revokovalo usnesení Zastupitelstva města Podivín
č. XVI-243-21 ze dne 20.05.2021.
23. Zastupitelstvo města revokovalo usnesení Zastupitelstva města Podivín
č. XVI-244-21 ze dne 20.05.2021.
24. Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o příspěvku na vybudování infrastruktury č. 9003/2021, mezi městem
Podivín a panem Zdeňkem Vidlářem,
nar. …….., bytem …... Zastupitelstvo
města Podivín pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
25. Zastupitelstvo
města
schválilo
Smlouvu o budoucí smlouvě kupní
č. 2003/2021, mezi Městem Podivín
a panem Zdeňkem Vidlářem, nar.
……., bytem………., týkající se pozemku p.č. 2526/5 – zahrada o výměře

13 m2 v k.ú. Podivín, který byl geometrickým plánem oddělen z pozemku
p.č. 2526/1 v k.ú. Podivín.
26. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat
do společného jmění manželů pozemek p.č. 1086/3 – zahrada o výměře
649 m2, odděleného geometrickým
plánem z původního pozemku p.č.
1086 v k.ú. Podivín manželům Ladislavu a Blance Hemzovým, nar. ………,
oba bytem ………. Prodejní cena 130,Kč/m2 vč. DPH. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovité věci do jeho vlastnictví. Zastupitelstvo města schválilo Kupní smlouvu
o převodu vlastnictví k nemovité věci
č. 2/2021 na prodej pozemku p.č.
1086/3 – zahrada o výměře 649 m2,
odděleného geometrickým plánem
z původního pozemku p.č. 1086 v k.ú.
Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.
27. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat
do společného jmění manželů pozemek p.č. 1076/11 – zastavěná plocha
o výměře 4 m2, odděleného geometrickým plánem z původního pozemku
p.č. 1076/1 v k.ú. Podivín manželům
Josefu a Dagmar Gálovým, nar. ………
a …………., oba bytem …….. Prodejní cena 1000,- Kč/m2 vč. DPH. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do jeho vlastnictví. Zastupitelstvo města schválilo
Kupní smlouvu o převodu vlastnictví
k nemovité věci č. 3/2021 na prodej pozemku p.č. 1076/11 – zastavěná plocha
o výměře 4 m2, odděleného geometrickým plánem z původního pozemku
p.č. 1076/1 v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
28. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. 2333/2 – zastavěná
plocha o výměře 15 m2, odděleného
geometrickým plánem z původního
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pozemku p.č. 2333 v k.ú. Podivín panu
Jiřímu Rotterovi, nar. ………, bytem
…….. Prodejní cena 290,- Kč/m2 vč.
DPH. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovité věci do
jeho vlastnictví. Zastupitelstvo města
schválilo Kupní smlouvu o převodu
vlastnictví k nemovité věci č. 4/2021
na prodej pozemku p.č. 2333/2 – zastavěná plocha o výměře 15 m2, odděleného geometrickým plánem z původního pozemku p.č. 2333 v k.ú. Podivín.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
29. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku p.č. 855/3 – ostatní
plocha, jiná plocha v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit
záměr prodeje pozemku p.č. 855/3 –
zastavěná plocha o výměře 13 m2 v k.ú.
Podivín odděleného geometrickým
plánem z původního pozemku p.č.
855/2 v k.ú. Podivín, prodejní cena 500
Kč/m2 vč. DPH, žadatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovité věci do jeho vlastnictví. Písemné

číslo 3

žádosti budou přijímány do 28.7. 2021
do 12:00 hodin.
30. Zastupitelstvo města zamítlo zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p.č. 1076/1 – zastavěná plocha v k.ú.
Podivín.
31. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2320/4 – zastavěná
plocha o výměře 2 m2, p.č. 2324/8 – zastavěná plocha o výměře 90 m2 a p.č.
2324/9 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 3 m2 vše v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit
záměr prodeje pozemků p.č. 2320/4 –
zastavěná plocha o výměře 2 m2, p.č.
2324/8 – zastavěná plocha o výměře
90 m2 a p.č. 2324/9 – ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 3 m2 vše v k.ú.
Podivín oddělené geometrickým plánem z původních pozemků p.č. 2320/1
a p.č. 2324/2 vše v k.ú. Podivín, prodejní cena 500 Kč/m2 vč. DPH, žadatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do jeho vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány
do 28.7. 2021 do 12:00 hodin.
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32. Zastupitelstvo města zamítlo poskytnutí pozemků pro investiční záměr
výstavby garáží v lokalitě u sběrného
dvora na části pozemku p.č. 101/1
v k.ú. Podivín.
33. Zastupitelstvo město vzalo na vědomí
Závěrečný účet za rok 2020 Dobrovolného svazku obcí schválený valnou
hromadou dne 15.06.2021.
34. Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod nemovité věci, a to pozemku
p.č. 58/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 182 m2 v k.ú. Podivín
(hodnota v účetní evidenci 1734,46 Kč)
a pozemku p.č. 58/16 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 885 m2
v k.ú. Podivín (hodnota v účetní evidenci 8434,05 Kč) od převádějícího České
republiky – Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, IČ: 69797111 se
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha 2 – Nové Město do majetku města Podivín. Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci
č. UZSVM/BBV/606/2021-BBVM.

Tabulka dotací
Název organizace
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný
spolek Podivín
Římskokatolická farnost Podivín
Spolek Chasa Podivín

Výše dotace Kč Účel dotace
75 000 Na činnost rybářského kroužku, údržbu rybářských revírů a provoz
spolku.
200 000 Projekt na komplexní opravu kaple Sv. Cyrila a Medoděje a menší
opravy fary a kostela.
65 000 Předhodová zábava, krojové hody

Tělocvičná jednota Sokol Podivín

250 000 Výměna oken

Tělovýchovná jednota Slavoj Podivín z.s.

630 000 Organizování cvičebních hodin oddilů a odborů pod vedením trenérů a cvičitelů, účast družstev v soutěžích, organizování tréninků
pod vedením kvalifikovaných trenérů.

YMCA SKAUT

42 000 Provoz klubovny, materiální zázemí, vybavení, vyčištění koberců,
matrací, vymalování místností, výměna pracovní desky v kuchyňce.

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

50 000 Úhrada provozních nákladů na ozdravné a kulturní akce pro členy.

MS Podivín, z.s.

30 000 Nákup, výsadba a údržba zeleně v katastru MÚ Podivín a práce s mládeží.

MS Podivín, z.s.

27 500 Pytlácká noc

Domáci traktory okresu Břeclav klub
Podivín z.s.

10 000 Na činnost spolku, vrácení účasti účastníkům traktoriády na jejich
akcích.

Domáci traktory okresu Břeclav klub
Podivín z.s.

20 000 Traktoriáda Podivínský mazec

Abecedum z.s.

50 000 Pořízení počítače pro audio a video nahrávky k tomu monitor - pořizování hudebních nahrávek, jejich mastering, stříhání videa a možnost jejich streamování.

YMCA Podivín, z.s.

70 000 Rozvoj a podpora aktivit ve spolkovém domě.

YMCA Podivín, z.s.

22 000 Setkání seniorů

I.V.M, z.s.

20 000 K částečnému hrazení nákladů spojených s vytvořením nového hudebního CD. Část pro novou tvorbu nového videoklipu.

Malovaný kraj, z.s.
CELKEM

Podivínský zpravodaj

6 000 Vydávání Malovaného kraje
1 567 500
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Tornádo na Podluží
Ve čtvrtek 24. června 2021 zasedalo
zastupitelstvo města. V průběhu jednání
se jeden ze zastupitelů omluvil a musel
pracovně odjet kvůli velké bouřce. I naše
jednotka dobrovolných hasičů byla povolána k zásahu. Když jsme končili zasedání kolem půl desáté, tak se mi zdálo,
že se zastupitelé změnili. Ano, jejich tváře se změnily, neboť již věděli o velkém
živelném neštěstí, tornádu doprovázeném kroupami velikosti mandarinek,
které postihlo naše sousedy na Podluží.
Tornádo usmrtilo několik lidí a byly zničeny domy v Hruškách, Moravské Nové
Vsi, Lužicích, Mikulčicích a Hodoníně.
Naši hasiči se ze zásahu vrátili až ráno.
Hned v pátek se hodně z Vás rozjelo
pomáhat svým rodinám, známým i neznámým. Já jsem byl s kamarády pomáhat v sobotu v Moravské Nové Vsi.
V televizi byly záběry hrozivé, avšak ve

4

skutečnosti to bylo ještě horší. Bylo mi
obrovsky líto obyvatel postižených tornádem a bylo mi do breku.
V Podivíně na Spolkovém domě
vzniklo místo, kde bylo možné poskytovat materiální pomoc. Lidé vozili jídlo,
pití, nářadí a oblečení. Již v pátek několik dodávek tento materiál odvezlo do
postižených obcí. Za město jsem nabídl
pomoc s ubytováním na penzionu a dovozem stravy. Na dálničním středisku
vznikla základna složek integrovaného
záchranného systému – hasičů a vojáků.
Na policejní stanici zasedal krajský krizový štáb.
Město Podivín se podílelo na pomoci
finančně, když rada města rozhodla poskytnout šest darů ve výši 20 000 Kč na
transparentní účty zřízené obcí Hrušky,
městysem Moravská Nová Ves, Adrou,
Člověkem v tísni, Nadací Via a Diecézní

charitou Brno. O další pomoci bude rozhodovat zastupitelstvo města.
V rámci Dobrovolného svazu obcí Lednicko-valtický areál jsme na valné hromadě rozhodli o poskytnutí pěti darů ve výši
200 000 Kč postiženým obcím.
Velký dík patří našim dobrovolným
hasičům, kteří od prvních minut a po několik dní pomáhali a byli úkolováni hasičským záchranným systémem. Moc děkuji
také paním kuchařkám ze školní jídelny,
že o hodovém víkendu a po něm vařili pět
dnů obědy pro dobrovolníky. Jídlo odváželi naši hasiči. Celkem jsme do Moravské
Nové Vsi odvezli přes 750 porcí. Velký dík
patří našemu řezníkovi Michalu Rybkovi,
který na všechna navařená jídla daroval
maso. Velký díky patří Vám všem, kteří jste
pomáhali fyzicky, materiálně nebo finančně. Pomáhejme dále, bude to stále třeba.
Martin Důbrava, starosta

Podivínský zpravodaj
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Pytlový sběr plechovek
Město Podivín má zájem snížit objem a hmotnost komunálního odpadu,
a proto nově zavádí pytlový svoz plechovek (od piva, limonád, rybiček, krmiv
pro domácí mazlíčky, apod.). Plechovky

musí být vloženy do průhledného pytle, který musí být zavázán. Plechovky se
budou svážet ve stejné dny jako papír,
plast a nápojové kartony. Dva pytle si
může každá domácnost vyzvednout na

podatelně radnice v úředních hodinách.
Použít však můžete i pytle dříve obdržené na jiný separovaný odpad.
Martin Důbrava, starosta

ve vlastnictví České republiky. Pozemek spravuje Ředitelství silnic a dálnic
ČR. Je zvláštní, že dnes nemá vlastníka.
O demolici mostu není rozhodnuto. Společně s paní starostkou Lenkou
Grofovou z Velkých Bílovic jednáme
a prosazujeme společný záměr, aby byl
most zachován a opraven, neboť slouží

obyvatelům k cestě za prací a do škol,
je využíván zemědělci a turisty, neboť
je součástí bezpečné trasy na třech významných cykloturistických stezkách.
O výsledcích jednání Vás budu informovat.
Martin Důbrava, starosta

Nový rozhlas
Na konci srpna jsem převzali od dodavatele firmy NOEL, s.r.o. nově nainstalovaný digitální rozhlasový systém
v rámci projektu „Vybudování varovného systému ochrany před povodněmi
města Podivín, digitální povodňový
plán“, na jehož spolufinancování jsme
získali evropskou dotaci z Operačního
programu Životní prostředí v objemu
2.243.978,- Kč a naše spolufinancování
bylo ve výši 961.705,- Kč. Celý systému
rozhlasu se skládá ze 61 rozhlasových
bodů (dříve cca 30 bodů) umístěných
na sloupech veřejného osvětlení a elektrického vedení a dále z vysílacího centra v budově radnice.
Martin Důbrava, starosta

Most přes dálnici
V průběhu prázdnin se začaly objevovat informace v médiích, že most
přes dálnici na staré cestě do Velkých
Bílovic má být zbořen bez náhrady.
Most byl vybudován státem v rámci
stavby dálnice v sedmdesátých letech
minulého století, neboť dálnice křížila
původní cestu. Most leží na pozemku

Máte pálky na pinec?
V červenci jsme nainstalovali tři nové pingpongové stoly v provedení antivandal na naše hřiště Hliníky, u Fruty a školní. Vytáhněte pálky a přijďte je vyzkoušet.

Uzávěrka příspěvků
do příštího
zpravodaje
Příspěvky do prosincového čísla Podivínského zpravodaje posílejte nejpozději do pátku 26. listopadu 2021.

Podivínský zpravodaj
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Vzpomínka
Při zpracování kroniky za rok 2019 jsem nemohl nevzpomenout na člověka, který pro Podivín /a nejen pro něj/ mnoho udělal. Toto poděkování a vzpomínku píšu k druhému výročí
Jendova odchodu z tohoto světa.
„Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 6. 8. 2019.“ Tímto lakonickým konstatováním na smutečním oznámení se uzavřel život Jendy Latýna, jak jsme mu někteří starší v Podivíně říkali. Pro město
nenahraditelný pomocník, který v roli zastupitele, radního, předsedy i člena stavební komise odvedl za posledních třicet let spoustu práce. Podílel se jako stavební dozor na většině akcí, které město
Podivín uskutečnilo. Stejně tak, jak městu pomáhal svojí radou, uměl i přiložit ruku k dílu například
při rekonstrukci kostela sv. Petra a Pavla, farní budovy, farního dvora a kaplanky. V kronice na straně
72 je vzpomenut také jako předseda Klubu chovatelů okrasného ptactva v Podivíně.
Nejenom za vše uvedené, ale i za jinou společenskou činnost mu patří obrovské poděkování.
Slávek Machovský

Slavní podivínští rodáci - v negativním slova smyslu.
Když jsem nedávno viděl v televizním
archivním pořadu Ing. Jana Kostrhuna,
jak hrdě a pyšně prohlásil, že pochází ze
starobylého královského města Podivín,
člověka to potěší a rovněž si uvědomí, že
také pochází z tohoto slavného města.
Podivín proslavilo nemálo rodáků či občanů v různých sférách společenského života. Na druhou stranu chci připomenout
slavné rodáky, kteří procházeli kriminálními evidencemi jako mezinárodní kasaři /
prováděli vloupání do ohnivzdorných pokladen/ z povolání. V tomto příspěvku se
zmíním o jednom z nich.
Dne 10. 11. 1889 se narodil v Podivíně
rodičům Leopoldovi a Cecílii, roz. Schlesingerové, Berthold Bečička, izraelita, národnosti německé, po roce 1918 národnosti
české, četař pěšího pluku v záloze, obchodní příručí. Zdržoval se většinou v Podívíně, v Brně na ulici Kobližná 10 a také
udával adresu Podivín, Pod Brankou č. 10.

Číslo bylo podle židovského číslování a bydlela zde jeho sestra. Používal falešné jména – Holzer a Steiner. Společníky měl Pavla
Harnáta z Košic, Pavla Harkanyie z Vídně,
Josefa Stříže z Brna. V Praze a Berlíně jej
ukrýval Gustav Hermann, který rozprodával věci odcizené z pokladen, zejména
cenné papíry. Jeho milenkou byla Markéta
Schmeidlová z Košic. Výkon trestu si odseděl ve věznicích Vídeň, Mírov, Ilava a Brno.
Kasaři byli zvláštní sorta zločinců, nebývali ozbrojeni a nepáchali násilnou trestnou činnost. Jejich chování bylo odlišné
od jiných zločinců. Berthold Bečička začal
s trestnou činností poměrně v mladém
věku, protože již v roce 1913 byl odsouzen
Zemským soudem ve Vídni na 2 měsíce
žaláře. Tím stejným soudem byl odsouzen
v roce 1914 na 15 měsíců do žaláře. V roce
1921 byl odsouzen Zemským trestním soudem v Brně na 2 roky žaláře. V roce 1923
byl rovněž soudem v Brně odsouzen na

1 rok do žaláře pro pokus vyloupení pokladny. Rok 1924 byl pro něj krutý, kdy za
krádeže vloupání do pokladen a vloupání
do kanceláře dostal 7 let žaláře. V roce 1934
jej odsoudil pražský soud na 10 měsíců za
zpronevěru věcí a lákání peněz tímto rozsudkem ztratil také volební právo. V roce
1938 zpronevěřil auto, odsouzen byl pouze na 14 dnů. Krajský soud v Praze v roce
1939 jej odsoudil za zpronevěru skvostů na
10 měsíců se dvěma posty měsíčně /bez nároku na stravu/. Rozhodnutím vlády se mu
část trestu /1 měsíc/ prominula. 20. 5. 1942
byl zatčen na příkaz Okresního soudu Hodonín a dodán do preventivní vazby. Dne
7. června 1942 zemřel. Jeho matka a další tři
sourozenci byli deportováni v lednu 1943
nacisty z Podivína. Otec zemřel před válkou
a rovněž tak jedna jeho sestra. Bertohold
Bečička je veden v seznamu deportovaných, ale podle policejních záznamů zemřel v červnu 1942.
Jiří Hollý

nota dobytka se nepoměrně zvětšila.
Platilo se za 100 kg: 450 Kč za pšenici,
400 Kč za žito, 300-380 Kč za ječmen, 400
Kč za kukuřici, brambory se prodávaly za
80 Kč za 100 kg.
Za dojné krávy platilo se 4000 – 6000
Kč, za jatečný hovězí dobytek 3000 – 5000
Kč, za vepře 10-12 Kč za 1 kg živé váhy.
V drobném výseku prodávalo se maso
hovězí za 16 – 18 kč za 1 kg.
21/10 Po delší nemoci zemřel Adolf
Hohenberger, bývalý tajemník zrušené politické israel. obce v Podivíně ve stáří 59 let.
Zemřelý tajemník – dříve učitel, byl
hlavní oporou israelské obce a pravověrný Němec. Za jeho úřadování bylo
uděleno domovské právo několika stům

cizozemským židům, přičemž měl Hohenberger i s tehdejším starostou Siegfriedem Eisingerem za každý případ
hmotný zisk. Státním převratem a zrušením této obce byl učiněn konec tomuto
pohodlnému výdělkaření.
19/11 Obec opatřila pouliční tabulky s pojmenováním jednotlivých ulic
a orientační domovní čísla v emailové
úpravě. Pouliční tabulky s nápisem ulice
byly umístěny v nároží každé ulice a čísla
orientační vedle popis. čísla domovního.
Náklad na pouliční tabulky zaplatila obec,
orientační čísla po 17,50 Kč pak majitelé
domů. Upevnění tabulek na domy provedl zámečnický mistr Karel Štěpina.
(text v původním znění) -rm-

Kronika města Podivína
Rok 1921
1/7 Státní hospodaření s nezbytnými potřebami životními vzniklé ve válečném roce 1915, zachovalo se – byť již ne
zcela, i v letech poválečných. Až teprve
v tomto roce bylo vázané hospodářství
zrušeno a obnoven volný obchod jak
s obilím a moukou tak i s cukrem.
Výkazní lístky na mouku pro nesamozásobitele byly počátkem 2. pololetí
1921 a lístky na cukr v prosinci 1921 zrušeny a více neobnoveny.
30/8 Nastalým uvolněním svobodného obchodu s obilím byly trhy na obilí v Podivíně opět obnoveny, které od roku 1915
se nekonaly. Ceny za zemědělské plodiny
byly dosti vysoké a v důsledku toho i hod-
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Podivín sobě
Druhou zářijovou sobotu se konal
v místním amfiteátru 3. ročník akce
s tímto příznačným názvem. Tento název skrývá záměr, se kterým jsme se
rozhodli akci pořádat, a ten zní: Pojďme
všichni a spolu strávit úžasné odpoledne. Podařilo se strávit společně krásné
prosluněné odpoledne, kdy jsme měli
opět možnost uvidět, kolik máme v našem Podivíně šikovných a tvořivých
sousedů, kteří mají co nabídnout. Měli
jsme tedy možnost uspokojit všechny
naše smyslové buňky ať už v podobě
jídla, pití, výrobků, hudby, tance, sportu
i zábavy.
Na i pod pódiem :) nám postupně
skvělá konferenciérka pí Čapková představila velké množství spolků a dalších
uskupení. V prvním bloku se představily děti z malé i velké Voděnky, které po
dvouleté pauze oprášily známé písničky
a společným pásmem zahájily program.
Představili se také voděnkoví táborníci
s táborovou písničkou a tancem, jehož
choreografii pro ně připravila a s nimi
i nacvičila Adéla Míková.

Podivínský zpravodaj

Ve druhém bloku patřilo pódium
místním sokolům. Vystoupil sportovní
oddíl všestrannosti pod vedením pí Konečné a také malé gymnastky pí Robošové. Jarabinky se svými harmonikami
svou účast na poslední chvíli ze zdravotních důvodů odřekly a nahradilo je
taneční studio N.C.O.D z Břeclavi.
Třetí části programu se zhostil místní
Slavoj, v jejímž úvodu se představil fotbalový oddíl ml. přípravky pod vedením
p. Stojkoviče a také ukázka badmintonového oddílu pod vedením p. Solaříka a jeho partnerky Gábiny. V závěru se
představil p. Příkazský s bojovým uměním, který není součástí místního Slavoje, ale tomuto sportu se věnuje již 30 let
s plným nasazením. Sportovní aktivity
byly vystřídány v následném bloku uměním v podobě divadelního představení
„Opéřený had“, které nacvičila ochotnická divadelní družina Ciryl.
Tomuto představení předcházelo
vystoupení sl. Pacalové s jejím pejskem.
Hudební skupina s příznačným názvem
Salatör se zhostila závěru programu

v pozdních večerních hodinách a mladíci parádně roztančili a rozezpívali celé
publikum.
Programové přestávky doladila hudba a štěbetání návštěvníků. O ozvučení
celé akce se postaral p. Skřeček a akci na
fotografiích zvěčnila sl. Míková. Elektrické rozvody a noční osvětlení stánků si
vzal pod patronát p. Štefan.
Pro potěchu chuťových buněk mohli
návštěvníci navštívit stánek s voděnkovými sirupy a marmeládami, které připravily pí Švecová a pí Řezáčová, nebo
také stánek s dortíky a kávou pí Vajbarové. Ve vedlejším stánku nabízel p. Kos
kančí guláš i masovou směs. Nechyběla
ani pí Opluštilová tentokráte v doprovodu p. Kršky s jejich masovými špízy
i hermelínem na grilu a lahodnou kávou.
Párek v rohlíku, popcorn a sladkosti si
mohly děti koupit u pí Ferbarové a její
sestry. Protější stánek patřil místním myslivcům a jejich cigárům z udírny, ke kterým patří také čepované pivo, limonáda
i burčák. Výčepu se ujali také místní rybáři a nabídli nám kromě piva a limonády
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také víno, uzené ryby, rybí polévku, rybí
pepřenky i utopence. V krámku pí Markové a pí Vlašicové bylo možno zakoupit lahodné koření a další produkty zdravé kuchyně. Milovníkům sladkého nabídla pí
Saitlová palačinky více chutí. Nejmladším
účastníkem a také nováčkem mezi stánkaři byla Eliška Vidlářová se svými dortíčky za doprovodu jejího tatínka p. Vidláře,
který čepoval pivo ze svého pivovaru.
Mezi nováčky se řadí také pí Machovská
se svým občerstvením. V neposlední řadě
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nechybělo ani lahodné víno a burčák z Vinařství p. Hřebačky.
Spoustu dárečků jsme si mohli zakoupit ve stáncích, které nabízely výrobky pro potěchu oka i duše. Pí Hájková nabízela milé látkové hračky a tašky. Také pí
Kratochvílová se představila s voňavými
svíčkami. Krásné šperky měla ve svém
stánku pí Lašková. Sousední stánek
patřil pí Sztankové a sl. Hégrové s jejich
dekoracemi. Háčkované dekorace pro
děti i dospělé nabízela pí Marková. Po-

září 2021

prvé jsme mezi stánkaři přivítali také pí
Příkazskou se strojovou výšivkou a její
maminku pí Minaříkovou s patchworkovými výrobky. Jejich stánek doplnila
výstavka nožů vlastní výroby p. Příkazského.
O zábavu dětí i dospělých se postarala místní YMCA – skautský oddíl se sportovními aktivitami.
Výtvarné dílničky pro děti nabízela
YMCA Podivín, kde si děti mohly vyrobit
vlastní zápisník. Výrobky z kůže a dalších
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materiálů nabízela dílnička p. Floriána.
Dále si návštěvníci mohli pomalovat různými motivy a metodami plátěné vaky,
což zaštiťovala Voděnka, která požádala
o spolupráci sl. Mrkvicovou, sl. Glížovou
a pí Hrůzovou. Místní hašiči nás překvapili a dětem předvedli jejich nový zásahový vůz. Krásné obrázky na obličeje
dětských tváří vykouzlila sl. Hřebačková, sl. Pacalová, sl. Hájková a pí Berková.
Různé barevné vlasové kreace vytvořila
na vlasech malých slečen pí Vlková. Pro
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děti i dospělé byl k dispozici i voděnkový
tetovací salon s Hankou.
Program celé akce byl bohatý a pestrý, za což patří obrovský dík všem zúčastněným, kteří se s nemalým nasazením
a srdcem na správném místě postarali
o úsměvy na tvářích všech. Velká návštěvnost a všudepřítomná spokojenost
návštěvníků byla odměnou pro všechny.
Byla také odměnou pro pořádající VODĚNKU ve spolupráci s MĚSTEM PODIVÍN.

LI. ročník

Osobní poděkování: )) Moc bych chtěla
jménem Voděnky poděkovat za spolupráci
při přípravách a realizaci Hance a Svaťovi
Hřebačkovým, Marťovi Důbravovi a také
voděnkovým holkám Radce Švecové a Jitce Švábové. Poděkování si určitě zaslouží
i Daniela Baráková.
Je možné, že má hlava děravá na někoho zapomněla, za což se z celého srdce
omlouvám, a slibuji, že se příští rok polepším:))))
Za Voděnku Petra Kosová

9

LI. ročník

10

číslo 3

září 2021

Podivínský zpravodaj

září 2021

číslo 3

LI. ročník

Mateřská škola
Zprávy z mateřské školy

Personální obsazení školy:

Roční plán pro školní rok 20221/22 vychází
z analýzy výsledků ve školním roce 2020/21, který
probíhal netradičně.
Na zahajovací třídní schůzce 1. 9. 2020, stejně
jako letos, byli rodiče seznámeni s provozem mateřské školy a upozorněni na dodržování hygienických
pravidel v souvislosti s mimořádnými opatřeními.
Tím, že byla od začátku nastavena přísná hygienická
pravidla, která byla ze strany rodičů i zaměstnanců
dodržována, došlo k situaci, že průměrná docházka dětí byla po celý loňský rok velmi vysoká. Přestože v podzimních měsících onemocněl jeden ze
zaměstnanců onemocněním covid 19, nemoc se
nerozšířila. Během celého školního roku nebyla ani
jedna ze tříd v karanténě.
Mateřská škola byla uzavřena vládou ČR od
1. 3. 2021 plošným opatřením o uzavření všech škol.
Po celý školní rok jsme úzce spolupracovali se
zřizovatelem.

Ředitelka: Bc. Lenka Studená, MBA
Zástupce ředitelky: Mgr. Jana Crhová
Třída Kuřátka
učitelky: Bc. Hana Hrabalová, Bc. Lenka Studená, MBA
chůva: Edita Kovaříková
Třída Sluníčka
učitelky: Miroslava Švestková, Mgr. Jana Crhová
chůva: Eva Půlkrábková
Třída Koťátka
učitelky: Bc. Zuzana Jankovičová, Veronika Mádlová
Třída Berušky
učitelky: Jana Švecová, Šárka Vidlářová
Provozní zaměstnanci:
Blanka Sztanková - účetní, vedoucí stravování
Růžena Ocelíková - kuchařka
Blanka Martečíková - pomocná kuchařka
Edita Kovaříková - domovnice
Dana Škrobáčková - školnice
Lenka Sztanková - domovnice

Co se dělo v roce 2020/21
Po materiální stránce je školka velmi
dobře vybavena. Letos byly třídy dovybaveny novým nábytkem, hračkami,
pomůckami, hudebními nástroji ( kytarami), na hřišti jsou nově solární sprchy
a vodní stolky, opravili jsme plot, prostory u kuchyně, průlezky.
Považujeme za velmi důležité pracovat
s emocemi dětí. Domníváme se, že přestože byly částečně děti vzdělávány distančně,
v této oblasti se nám dařilo. Četli jsme knihy
M. Adamovské, pracovali jsme s Emušáky,
Ferdou a jeho mouchami, programem pro
děti podporující emoční inteligenci.
Kladné výsledky ve vzdělávání, především samostatnosti mladších dětí, byly
u některých dětí přerušeny díky uzavření
mateřské školy od 1. 3. do poloviny května.
Během roku byla hojně využívána dílnička, přírodní materiály, ale i moderní
technologie, interaktivní tabule. Všechny
učitelky se zaměřily na prožitkové učení,
letos také více na pokusy, polytechnické
vzdělávání dětí a rozvoj mateřského jazyka.
Děti si užily na zahradě ekologický
den s návštěvou „čarodějnic“, ukázkou
práce policie, karneval, den dětí, výlet do
přírody s piknikem, přivítaly nové občánky Podivína.
Jedenáct dětí mělo odklad školní docházky. Někteří z důvodu nevyzrálosti
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dítěte, někteří z důvodu obav z epidemiologické situace. Ze stejného důvodu
neproběhla depistáž logopedická, jelikož byla SPC Hodonín zrušena. Pokroky
v oblasti logopedie byly individuální,
letos obzvláště záleželo na přístupu rodičů. Depistáž školní zralosti proběhla
v lednu. Děti, které odchází do základní školy, jsou na přestup do základního
vzdělávání připraveny.
Od 1. března do 12. dubna probíhalo
distanční vzdělávání. Naše školka poskytovala distanční vzdělávání nejen dětem
s povinným vzděláváním, ale nepovinně
také dětem mladším. Rodiče, kteří neměli
možnost tisku elektronicky zasílaných materiálů, si je vyzvedávali v listinné podobě.
Povinné předškolní vzdělávání bylo
vyhodnocováno učitelkami po doručení
úkolů zpracovaných dětmi.

Zasílaná témata: Vesmír, Poznáváme
zeměkouli, Cesta kolem světa, Tady jsem
doma, moje město, moje rodina, Volání
jara (součástí bylo zdobení plotu mateřské
školy výrobky dětí a celodenní vycházka
do přírody Zajíčkova dobrodružná cesta
lesem), Doprava (zasláno po otevření školy
od 12. 4. 2021 jako studijní podpora), Ekologie, Den Země a Čarodějnice mají slet
(po otevření školy od 12. 4. 2021).
Přestože dětem byly poskytovány
kvalitní studijní materiály, chyběl jim vzájemný kontakt, sociální začlenění, řešení
různorodých situací, vzájemná spolupráce, vytváření přátelských vztahů a mnohé
další. Po celou dobu distančního vzdělávání, ale i během celého roku probíhala,
komunikace mezi vedením školy a rodiči.
Prezenční forma vzdělávání dětí je nenahraditelná.
Zápis do mateřské školy probíhal
6. 5. 2021 elektronickou formou. Po zklidnění epidemiologické situace byli rodiče přijatých dětí pozváni na informační
schůzku dne 8. 6. 2021.
V červnu děti oslavily Den dětí na
školním hřišti, absolvovaly výpravu do
přírody s piknikem, užily si letního sprchování. Velmi kladně bylo rodiči i veřejností hodnoceno rozloučení s předškoláky, které proběhlo 24. 6. 2021.
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Co plánujeme
v novém školním roce 2021/22
Je pro nás důležité, aby se děti vzdělávaly v klidném pohodovém prostředí.
Rádi bychom se vrátili k pravidelnému prezenčnímu vzdělávání a všem akcím, které jsme nemohli realizovat: cvičení
s trenéry Hasport, bruslení, plavání, vánoční jarmark, besedy
se zajímavými osobnostmi, výlety, společná tvoření s rodiči,
besídky pro rodiče, návštěvy divadelních představení .
Budeme pokračovat v dodržování hygienických opatření
pro ochranu zdraví dětí i zaměstnanců.
Chceme pokračovat ve spolupráci s místními firmami - MINIX s.r.o. a dětským pediatrem MUDr. Muchou, kteří jsou našimi podporovately a sponzory.
Pokračovat budeme ve spolupráci s místními institucemi,
základní školou, pedagogicko psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem.
Plánujeme modernizaci hřiště: přírodní překážkovou dráhu, kameniště, bedny s nástroji na pokusy, venkovní kuchyňku.
Povedeme děti k poznávání Podivína, jeho firem a důležitých budov, kostela, knihovny, nádraží, stolárny, sběrného
dvora, dopravní policie, dopravního značení Signex, zubní ordinace, ZUŠ, fotbalového hřiště, pošty, lékárny aj.
Připravujeme vycházky do přírody s piknikem.
Nadále budeme podporovat emoční inteligenci dětí, práci
s přírodninami, podporu mateřského jazyka a polytechnické
výchovy, v přiměřené formě budeme využívat moderní technologie.
Je pro nás důležité zajistit materiální a ekonomické předpoklady pro kvalitní činnost školy. Ceníme si spolupráce a podpory zřizovatele. Pokud bude dostatek finančních prostředků,
rádi bychom pořídili klimatizaci do tříd. Nadále budeme budovat příjemné materiální zázemí pro děti. Příjemné prostředí
bychom rádi vytvořili i ve vztahu k rodičům, a to otevřenou
komunikací, dodržováním hygienických pravidel a vzájemnou
ohleduplností.
Nadále budeme pokračovat ve spolupráci se zřizovatelem.
Mimo klasickou spolupráci projednáváme vybudování třídy
s podmínkami pro děti mladší tří let.
Lenka Studená, ředitelka MŠ
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Základní škola
Školní rok 2021/2022

Organizační informace pro školní rok 2021/2022

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních
V letošním školním roce zahajujeme celškolách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý
kem s 228 žáky.
1. září 2021. Vysvědčení s hodnocením za I. pololetí se vydává 31. ledna 2022.
Třída
Jméno třídního učitele Počet Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
žáků Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Pravděpodobné volno ředitele školy (výměna oken) 25. 10. a 26. 10. 2021.
I. A
Mgr. Kristýna Řezáčová
14
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. 12. 2021 a skončí v neděli 02. ledna
I. B
Mgr. Olga Škrobáková
14
2022. Vyučování začne v pondělí 03. ledna 2022.
II. třída Mgr. Martina Poláchová
21
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
III. třída Mgr. Zuzana Pálková
27
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny takto: 07. 03. 2022 – 13. 03. 2022.
IV. třída Mgr. Jitka Kolaříková
30
LVK 6. - 9. ročník v délce jednoho týdne proběhne pravděpodobně v únoru 2022.
V. třída Mgr. Anna Racková
19
Zápis do 1. ročníku povinné školní docházky proběhne v dubnu 2022.
VI. třída Mgr. Jiří Medek
23
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
VII. třída Mgr. Irena Šemorová
28
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
VIII. třída Mgr. Jitka Harnušková
22
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 01. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
IX. třída Mgr. Tomáš Studený
30
Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 01. září 2022.
Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2022/2023
Pedagogové bez třídnictví:
Pro přijímací řízení ve školním roce 2022/23 platí zejména:
Mgr. Jana Leblochová
• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předMgr. Pavla Schallenbergerová
kládají do 30. listopadu 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení;
Mgr. Markéta Svobodová
• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2021 pro 1. kolo přijímacího řízení;
Ředitel školy:
• uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání k 30. listopadu a až na 2 obory
Mgr. Miroslav Cagášek
vzdělání k 1. březnu; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí
Zástupce ŘŠ:
ve stejném pořadí;
Mgr. Alena Veselá
• termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzděVýchovný poradce:
lávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 2.
Mgr. Dagmar Mačicová
ledna do 15. ledna 2022; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se
Školní spec. pedagog
sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2022;
Mgr. Hana Vízdalová
• termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2022,
Školní družina:
• termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez
pí Olga Mildnerová, DiS.
maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v obpí Věra Holubová
dobí od 22. dubna do 30. dubna 2022;
• přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové
Asistentka pedagoga:
zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12.
pí Jitka Švábová
dubna do 28. dubna 2022; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do
pí Radmila Roušarová
oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. Povinné jednotné zkoušky se
pí Nikola Šlancarová
konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného stusl. Aneta Rylková
dia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy
vzdělávání. Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání
Provozní zaměstnanci:
podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve 2 termínech,
pí Libuše Paulíková
které stanoví MŠMT do 30. září 2021 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkopí Petra Vajbarová
vý přístup. Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování
pí Miroslava Konfráterová
výsledků vzdělávání (Centrum) a zaslány školám, a to nejpozději 30. dubna 2022.
pí Marie Průšová
Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kripí Jana Syslová
térií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodp. Zdeněk Kučera
nocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Vyhlášení výsledků přijímacího
Denní rozvrhy a fotografie jednotlivých
řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatříd budou k dispozici na internetových
tých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1.
stránkách školy www.zspodivin.cz.
kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní
V novém školním roce přeji všem zazkoušky uskuteční nejdříve 22. dubna 2022. Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení
městnancům školy klidný, ničím nerušený
uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do
tento školní rok a radost z vykonané práce.
10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude
Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel školy
předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání).
Podivínský zpravodaj
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Státní svátky České republiky
1. leden
8. květen
5. červenec
6. červenec
28. září
28. říjen

Den obnovy samostatného českého státu
Den vítězství
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení Mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého
státu
17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

Ostatní svátky
1. leden
Nový rok
15. duben
Velký pátek
18. duben
Velikonoční pondělí
1. květen
Svátek práce
24. prosinec Štědrý den
25. prosinec 1. svátek vánoční
26. prosinec 2. svátek vánoční

Významné dny České republiky
16. leden
Den památky J. Palacha
27. leden
Den památky obětí holocaustu a předcházení
zločinům proti lidskosti
8. březen
Mezinárodní den žen
9. březen
Den památky obětí vyhlazení terezínského
rodinného tábora v Osvětimi - Březince
12. březen
Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
28. březen
Den učitelů, Den narození J. A. Komenského
7. duben
Den vzdělanosti
5. květen
Květnové povstání českého lidu
15. květen
Den rodin
10. červen
Vyhlazení obce Lidice
18. červen
Den hrdinů druhého odboje
27. červen
Den památky obětí komunistického režimu
21. srpen
Den památky oběti invaze a následné okupace
vojsky Varšavské smlouvy
26. září
Evropský den jazyků
11. listopad Den Válečných veteránů

Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu.
Významné dny jsou dny pracovního klidu.

Adopce na dálku
Letos v červenci jsme čekali na vysvědčení naší malé Lupi. Namísto toho
přišel do školy dopis od ředitelky školy,
kde se píše, že závěrečné zkoušky dětí
nemohly být vůbec uskutečněny a čeká
se na nové termíny. Na vině byl samozřejmě koronavirus. V Indii bylo nemocí
zasaženo spousty lidí a podle slov v dopise přišlo také mnoho lidí o život kvůli
tomu, že přišli o práci, a nemohli si tak
zajistit základní obživu. Indická vláda
tedy rozhodla, že mladší děti postou-

pí do dalšího ročníku bez závěrečných
testů. Vědomostní testy se ale uskuteční
hned, jak to bude možné a ve vánočním
dopise už by měly být přiloženy. Potěšila nás ale nová Lupiina fotografie. Děvčátku se daří dobře a je zdravé. Těší se,
že bude moci chodit i nadále do školy.
Každoroční sbírka bude zahájena v říjnu
a potrvá do konce listopadu. Na celoroční školní docházku s jedním teplým jídlem denně je potřeba vybrat 5000 Kč. Věřím, že jako minulé roky se nám podaří,

aby se Lupi mohla vzdělávat. Letos jsem
třídní učitelkou třeťáčků a Lupi je vlastně
naše dálková spolužačka, protože bude
také chodit do třetí třídy. S napětím tedy
čekáme na zprávy z Indie. Dopis končí
velkým díky a také přáním všeho dobrého nám všem.
Děti budou moci finanční příspěvky
nosit svým třídním učitelům. Děkujeme
za spolupráci.
Mgr. Zuzana Pálková

navíc označené nálepkami podle toho,
co do nich patří.

z deseti časopisů vznikne jedna kartonová krabice na televizi?
• Z vytříděného skla se nejčastěji vyrábí sklo obalové – lahve na minerálky, alkohol a pivo, zavařovací sklenice a různé
skleněné výrobky. Sklo se také používá
jako přísada do speciálních druhů betonů, brusných hmot, tepelných izolací?
Děkujeme, že třídíte odpad a vedete tak
děti k zodpovědnému chování.
Mgr. Kristýna Řezáčová

Třídění odpadu
Třídit odpad má smysl.
V rámci osvěty o třídění odpadu věnovalo město Podivín dětem naší základní
školy tašky na tříděný odpad. 2. a 3. září
si žáci naší školy během třídnických hodin povídali o důležitosti třídění odpadu.
Aby se dal odpad z našich domácností
dále recyklovat a využít, je důležité, aby
byl správně vytříděný. Pro jeho třídění
slouží známé žluté, modré, oranžové,
zelené, ale i bílé kontejnery, které jsou
14

Věděli jste, že:
• Ze směsných plastů se vyrábějí např.
plastové chodníky, obrubníky, protihlukové stěny kolem rychlostních silnic
a dálnic?
• Z patnácti kartonů od džusů nebo
mléka se vyrobí v papírnách tolik papíru,
ze kterého se dá vyrobit dětské leporelo,
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První školní den
Nový školní rok 2021/2022 je tady.
Středa 1. září 2021 se stala slavnostním
dnem pro 28 prvňáčků.
Nejmladší žáčky doprovodili do
třídy rodiče, kde na ně čekaly paní učitelky i paní asistentka. Prvňáčky jako
již tradičně přivítal pan ředitel Mgr.

Podivínský zpravodaj

Miroslav Cagášek i pan starosta Ing.
Martin Důbrava. Děti byly slavnostně
pasovány na prvňáčky a začala jim velmi významná etapa jejich života. Pevně věříme, že letošní školní rok bude „o
mnoho lepší“ než ten předchozí a společně zažijeme mnoho dobrodružství i

příjemných chvil na cestě za poznáním.
Prvňáčkům přeji mnoho úspěchů
ve škole a fajn kamarády kolem sebe.
Rodičům zase mnoho energie, trpělivosti a radosti z úspěchu svých dětí.
Společně to zvládneme.
Mgr. Kristýna Řezáčová
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Poznávací zájezd
Letošní školní rok 2021/2022 jsme zahájili netradičně. Vedení školy připravilo
výlet na hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně. Na začátku přípravného týdne (25.
8. 2021) se vydali zaměstnanci Základní
školy Podivín na celodenní výlet, aby
načerpali pozitivní energii a inspiraci na
následující školní rok.
Na hradě Bouzov jsme si v rámci velkého okruhu prohlédli interiéry hradu včetně vyhlídky na hradní věži Hláska, která je
známá především z pohádky O princezně
Jasněnce a létajícím ševci.
Před dalším dobrodružstvím jsme se
posilnili výtečným obědem. Nakoupili
jsme suvenýry a vyrazili do obce Javoříčko, kde se nachází krápníkové jeskyně.
V Javoříčských jeskyních jsme si prohlédli velký okruh, kterým nás provázela neuvěřitelně energická průvodkyně,
paní Alena Paulini. Připadali jsme si jako
v pohádkovém světě, kde hlídají pořádek malí roztomilí netopýři. Počasí nám
přálo, výlet se vydařil a všichni se těšíme
na další společné zážitky.
L. Paulíková

Sportovní den mládeže s TAJV
Sportovní den mládeže s TAJV v Podivíně byl zrealizován poslední prázdninový den 31. 8. 2021 v dopoledních hodinách.
Z předpokládaného programu akce na venkovním sportovišti
TJ jsme se museli přesunout do tělocvičny ZŠ právě z důvodu
nepřízně počasí a vydatného deště. Celkem se zúčastnilo sportovní akce TAJV v Podivíně 11 dětí a sportovců z města. Společně
v rozdělených skupinkách soutěžili sportovci v tenise, házené,
florbale, fotbale a frisbee. Do finálového rozstřelu mohla postoupit pouze ta nejlepší skupina dětí, kde si to účastníci rozdali
již o konečné umístění v celém turnaji. Nejúspěšnější sportovec
z Podivína postupuje na Národní finále v Poděbradech, které se
bude konat 9. 12. 2021. Právě zde bude vítěz turnaje TAJV reprezentovat město Podivín svým jménem a svými sportovními výkony. Hlavní ceny finalistům turnaje v Podivíně předával ředitel
základní školy, pan Mgr. Miroslav Cagášek.
Děkujeme za podporu projektu Městu Podivín a řediteli
základní školy.
Těšíme se na další ročník akce v Podivíně v roce 2022
Jiří Váňa

DIVOKEJ BILL poděkování!
Děkuji kapele Divokej Bill za úžasný koncert v Podivíně! Byl to
opravdový maratón – jak hudební, tak organizační. Chtěl bych
poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách koncertu. Velké díky patří Slavoji Podivín a Městu Podivín.
Josef Bočkay
16
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YMCA SKAUT
12. oddíl Táborový oheň Podivín letos o prázdninách uspořádal 4 akce; v červenci dva tábory pro své členy (skauty a vlčata) a v srpnu na naší skautské klubovně dva příměstské letní kempy otevřené veřejnosti, které byly pro děti díky podpoře MŠMT zdarma.

Tábor skautů
Na potemnělé plachtě indiánského
tee-pee se najednou začaly objevovat
stínové postavy lovců s oštěpem v ruce.
Praskal oheň a vše bylo zalito teplým
oranžovým světlem. Starý šaman vypráví
příběh, jak se lovecká výprava vydala hledat potravu a již se nevrátila. Zahynuli hladem? Či se snad jen ztratili a marně hledají cestu domů? Tyto otázky vyplývaly
na mysli snad každému táborníkovi, když
poslouchal napínavý příběh. Najednou
se objevil stín velkého mamuta a lovci se
rozprchli…
Letošní tábor se nesl v duchu poslední
doby ledové čili pravěku.
Každý si oblékl svou kůži anebo jednoduchý oděv s mnoha doplňky, jako třeba kostmi, peřím či kamínky. V ruce třímal
prostý oštěp a ve tváři se zračil mnohdy
divoký a zmatený výraz. A takto nějak vypadal tábor toho roku, kdy táborníci plnili
nelehké úkoly. Někdy šlo o holé přežití,
a proto nebylo zbytí a kopala se studna.
Jindy museli udržet dobré vztahy s jinými
klany a nastala tak svatba, na které nechyběl svatební dar či obřadní tanec a óda
zpívaná na ženicha či nevěstu. Také se
vydali na náročnou cestu za mamutem,
kde museli zdolat hory i potoky, poprat
j
ý vose s jedovatou
mlhou či rozzuřenými

sami. Toto a mnohé další úkoly je čekaly
na cestě po stopách jejich předků lovců
mamutů.
Na táboře se leckterý hoch i dívka
zdokonalili ve střílení z luku a praku, vrhání nožů či pečení buchet v ohni. Jako
správní pravěcí lovci si každý opracoval
svůj vlastní pazourek, tavil se a zalíval jantar, vyráběla se přírodní zubní pasta i ústní voda a pletly se krásné proutěné košíky.
Také jsme šli na výlet na vyhlídku,
která bohužel nebyla dosažena. Polovina
dětí se totiž oddělila od ostatních a chtěli
si vyšlápnout menší kopeček. Překvapila
nás paní, dřepíc v borůvčí. Po krátkém
rozhovoru jsme jí pomáhali sbírat borůvky a ona nás nasměrovala k místní meteorologické stanici. Doběhlo se pro zbytek
oddílu a všichni jsme absolvovali nečekanou prohlídku stanice. Dozvěděli jsme se
mnohá fakta a zajímavosti o počasí a pan
„průvodce“ byl tak moc hodný, že nás vzal
i dovnitř a nakoukli jsme do všech monitorů a záznamů. Strávili jsme zde neuvěřitelné 3 hodiny. Počasí ale stálo za starou
belu, a tak jsme se pozvolným tempem
vrátili zpět do tábora, kde nás děvčata kuchařky vítala lahodným pudinkem.
Mimo jiné pravěké dovednosti a tvoření bylo
y zařazeno i zálesáctví a skauting.
g

Někdo se vydal na procházku přírodou,
poznával a ochutnával jedlé a léčivé byliny a následně se uvařil vynikající čaj.
Někdy děti stavěly přírodní přístřešky
a rozdělávaly oheň pomocí křesadla. Jiný
den se učily orientaci v přírodě, další den
opakovaly morseovu abecedu pomocí
kouřových signálů. A za svitu měsíce se
odehrála strašidelná hra Příšeří a poté
jsme s rukama pod hlavou leželi na voňavé louce a, i přes větší oblačnost, pozorovali hvězdy a souhvězdí.
Spousta z nás odjížděla v melancholickém rozpoložení a toužili jsme ještě
pár dní zůstat mimo civilizaci, bez signálu a s lidmi, kteří jsou zkrátka na stejné
vlně. Už teď se těšíme na další tábor, který
bude stejně, a možná více jak letos, vydařený a úspěšný.
Pískle

dala o pomoc. Lidé se k přírodě nechovali
v poslední době tak, jak by si zasloužila,
a tak začala strádat a její duše se rozpadla
na pět částí. Proto jsme byli požádáni o pomoc, abychom zachránili jednotlivé části její
duše a přivedli ji zpět v plné síle. Každý den

nás čekala záchrana jedné části její duše,
která byla schována ve stromech, vodě, horách, větru a ohni. Společnými silami jsme
museli prokázat znalosti stromů, porazit
krutá úskalí větru, nalézt sílu ve vodě a vodních tocích, překonat kopce a zapálit oheň.

Táborová akce vlčat
Byli jsme letos na táboře a jak to vlastně
s námi bylo? Letos jsme na naše tábořiště
na Libavé kvůli menší účasti neodjeli. Nezaháleli jsme a společně jsme se utábořili
v zázemí naší klubovny. Hned první večer
nás navštívila paní Příroda, která nás požáPodivínský zpravodaj

17

LI. ročník

V půlce tábora jsme se vydali stanovat k Panskému kopci, kde jsme prokázali, že se ohně nebojíme a umíme s ním
zacházet. Ráno jsme v jeho popelu za
odměnu nalezli další část duše paní
Přírody. Všechny úkoly pro její záchra-
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nu se nám zdárně podařilo splnit, a tak
poslední večer nás navštívila sama paní
Příroda a s vděčností našim vlčatům předala stromečky, aby se o ně postarali. Jak
si tyto dary paní Přírody vedou u našich
vlčat, uvidíme snad v dalším roce.

Přestože s námi na táboře bylo letos
pouze pět vlčat, tak jsme si to společně
užili a těšíme se na další rok, kde, věříme,
nás bude minimálně dvakrát tolik!
Týna + Woody

Letní kempy
„Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“.
Letní kemp – Cesta kolem světa
Tento rok jsme z dotací MŠMT uspořádali letní kemp pro
děti, který se konal v polovině srpna na skautské klubovně. Tématem kempu byla Cesta kolem světa, a proto jsme se objevili
v Číně, kde děti podle starých legend kreslily čínského draka.
Navštívili jsme Španělsko, malovali jsme barvičkami na sklo
a uháněli španělské býky. Ze slunného jihu jsme se přesunuli do mrazivého Grónska a stavěli v lese iglú a snažili jsme se
sestavit pravé psí spřežení. Následoval exotický Madagaskar
a povedený výlet do brněnské zoo. Poslední den jsme ukončili
cestou na Hawaii, kde jsme vyráběli květinové věnce a společně zpívali písničky s kytarou.
Děti byly nadšené a kemp se více než vydařil. Děkujeme
všem, kdo byli součástí!
Pískle
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Letní kemp – Kouzelný svět Harryho Pottera
Společně s 18 dětmi z Podivína a okolních vesnic jsme se
přenesli do kouzelnického světa, do Bradavic. První den děti
přivítal Moudrý klobouk, který je rozřadil do jednotlivých
kolejí. Abychom probudili týmového ducha, seznámili jsme
se s historií jednotlivých kolejí pomocí hry. Během týdne
jsme se účastnili famfrpálového zápasu, kde se nám zdárně
podařilo nalézt zlatonku! A co bychom to byli za kouzelníky,
kdybychom se nenaučili umíchat lektvar štěstí Felix Felicis.
Společně
p
jjsme také soutěžili o p
pohár čtyř kouzelníků, který
si
s pro nás přichystal
nelehké
n
úkoly, ale
naši
n
kouzelníci byli
šikovní,
š
a tak se nám
nakonec
n
podařilo pohár
h
vyhrát. Nezaháleli
l jsme však také ve
světě
s
smrtelníků, zde
jsme
j
strávili celý den
ve
v VIDA centru v Brně.
Poslední
P
den jsme završili
v
návštěvou lednického
n
zámku, kde
nás
n čekaly dvě zajímavé
prohlídky, které
m
byly
pro kemp velmi
b
pěkným
závěrem.
p
Týna + Woody
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YMCA PODIVÍN
Nabídka kroužků:
Pondělí:
13:15 - 14:15 Hravá výtvarka:
17:00 - 18:00 Keramika rodiče a děti

Středa:
13:15 - 14:15 Vaření
17:00 - 18:00 Keramika rodiče a děti

Úterý:
16:00 - 17:00 Keramika děti 8+
17:30 - 19:30 Keramika Dospělí

Čtvrtek:
16:00 - 17:00 Keramika děti 6-8 (předškoláci, první a druhá třída)
18:00 - 20:00 Keramika dospělí

A možná i další….
Přihlašování je možné na www.spolkac.cz až do naplnění kapacity kroužků.

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří darovali hmotnou
pomoc do obcí zničených tornádem.
Sbírka proběhla 24. 6. a 25. 6. 2021 ve
větším měřítku, v dalším týdnu už jsme
spíš nakládali vybrané věci do aut dobrovolníků, kteří mířili do obcí pomáhat.
Ať už šlo o jídlo, pití, stavební materiál, domácí a hygienické potřeby nebo
oblečení a obuv. Maximum věcí jsme

se snažili předat hned, co se předat
nepovedlo, je v současné době uloženo. Hned v pátek 24. 6. 2021 odjely od
Spolkového domu v Podivíně 3 dodávky, v průběhu dalších dní jich bylo ještě minimálně 10. Děkujeme všem, kteří
přijali naši výzvu a svými ať už soukromými, nebo firemními auty pomohli
s odvozem věcí a jejich rozdáváním na
místě.

Věci, které zatím nikdo nepoptával
(lůžkoviny, velká část nepracovního oblečení, nějaké nářadí), jsou uloženy v tuto
chvíli na suchém místě. Neradi bychom,
aby zde zůstaly na věky jako trpká vzpomínka, proto vše, co nenajde svého majitele, bude v průběhu podzimu prodáno
na dobročinné burze. O jejím konání se
dozvíte z plakátů a výtěžek bude určen na
zakoupení stromů postiženým místům.

jsme šli do Čučic na hřiště, kde nás nejvíc udivilo, že jsou tam trvale deskové
hry a pálky na ping-pong a nikdo je
neodnáší, že tam vydrží. Navštívili jsme
Permonium v Oslavanech. Moc se nám
tam líbilo, koneckonců permoníků jsme
měli plnou chatu, takže jsme tam zapadli. Někdy svítilo slunce, jindy pršelo
a týden utekl jako voda. Kam nás zava-

ne vítr za rok, to je zatím ve hvězdách.
Možná právě těch čučických.

YMCA Podivín v Čučicích
Na přelomu července a srpna proběhl pobyt 6 maminek a 13 dětí (2-15 let)
na chatě YMCA Skaut v Čučicích. Celkově se jednalo o 3. pobyt. První proběhl předloni ve Strachotíně, druhý vloni
v Mladkově v Jeseníkách. Zatímco ten
první se konal prakticky za humny, druhý byl zase daleko, letošní volba padla
na objekt v příjemné dojezdové vzdálenosti.
V malebném prostředí Vysočiny
jsme prožili krásné dny. Chata se proměnila v “mraveniště”, kde neustále
zaznívalo “mamí” a “tetó” občas pláč
a v pravidelných intervalech výbuchy smíchu. Užívali jsme si klid, zeleň,
řeku, ale i to, že v takovém množství
dětí se většinou najde někdo na hraní,
a tak my, rodiče, nemusíme být pořád
u všeho. Velkou atrakcí bylo každodenní vození vody od studánky. Několikrát
Podivínský zpravodaj
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Voděnkový příměstský tábor
V letošním roce jsme s dětmi našeho příměstského tábora podnikli cestu kolem světa a navštívili jsme celkem pět kontinentů. Zázemí v tělocvičně nám opět poskytla místní ZŠ a stravování nám bylo umožněno v místní
školní jídelně, což si zaslouží obrovské poděkování.
Dětí bylo (opět:) jako smetí a byli již tradičně rozděleny do 4 týmů.
V letošním roce se sešly týmy s názvy:
Ještěrky – vedoucí Jitka Švábová a Radka Švecová
Lamy – vedoucí Bára Hřebačková a Svaťa Hřebačka
Žabáci – vedoucí Hana Hřebačková a Martin Důbrava
Tučňáci – vedoucí Petra Kosová a Jana Hrůzová.
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Cesta kolem světa nebyla ledajaká, ale velmi
dobrodružná plná rébusů, tajenek, her, zábavy
a tvoření. Navštívili jsme ledové Grónsko i Antarktidu, kdy jsme museli postavit iglú a také ulovit rybu v ledu. K protinožcům do Austálie jsme
se podívali hned druhý táborový den. Seznámili
jsme se s místní přírodou, kulturou i obyvateli
a také si vytvořili hudební tradiční nástroje a zatančili tance původních kmenů. V průběhu úterka
byly také vytvořeny dva mozaikové stolky, které
budou vydraženy na akci Podivín sobě, a získané
prostředky budou ku prospěchu voděnkovým
dětem. Středa již tradičně patří celodennímu výletu a ani letos tomu nebylo jinak. Zajeli jsme se
kouknout do Moravského krasu na jejich krásný
Dům přírody, kde byl pro nás připraven dopolední program na téma „Evropský les“. Odpoledne
jsme prožili v Rudicích, kde nás úžasný průvodce
provedl starobylým Rudickým větřákem. V druhé
polovině týdne jsme se zatoulali do Asie a Afriky. Asijský den byl velmi zajímavý pro všechny
zúčastněné. Děti si mohly připravit vietnamské
závitky ve studené i teplé variantě s paní Dau Thi
Kim Thuy a jejím synem, pak následovala ukázka
bojového umění s Ríšou a jeho kamarádem Milanem, dělaly se pokusy se sopkou a nechyběly
ani vějíře. Chodilo se jako geiša, jedlo se hůlkami,
nosila se voda na zádech a i čínská abeceda proběhla. Páteční cesta do Afriky byla doslova propletená provázky, pomocí kterých si děti vytvořily
obuv. Zahráli jsme si také hru afrických dětí a vytvořili krásné obří zeměkoule. Poslední den jsme
ukončili jako obvykle, a to společným táborákem
a špekáčkem.
Celý týden jsme pilně trénovali na vystoupení,
které nás čeká na Podivínu sobě. Choreografii pro
nás připravila a také s námi nacvičila Adéla Míková. O naše hladové krky se starala Gábina Vaculíková a Staňa Opluštilová. S úklidem vypomáhala
také Daniela Baráková a Kačka Ferbarová. Všem
holkách moc děkujeme a vážíme si jejich pomoci.
Děkujeme také Ríšovi Příkazskému, Milanovi Nejezchlebovi a rodině Thuy.
Obrovské dík patří dětem za společně prožitý
týden a taky vedoucím, kteří si udělali čas a připravili úžasný táborový program.
Za Voděnku Petra Kosová
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Dinosauří stezka

Písnička pro pamětníky

Poslední srpnovou sobotu se po Podivíně rozléhal hlasitý řev a dusot pravěkých zvířat.
Jejich zvuky přilákaly děti, které se mohly navrátit v čase a vypravit se po stopách dinosaurů.
Před sokolovnou obdržely od přítomných dam kartičku a cesta mohla začít.
Děti postupně plnily úkoly, kde musely uplatnit své znalosti a šikovnost.
Poznaly zde Spinosaura, Velociraptora a Stegosaura. Na chvíli si zahrály na paleontology.
Dosyta nakrmily obávaného T-Rexe a dokonce si zazpívaly s rodiči dinosauří
song.
Ke konci jejich putování prokázaly svoji zručnost při přenášení dinosauřích
vajec a pomocí kroužků trefovaly Triceratopsovy rohy. Odměnou za jejich snažení pak byl sladký balíček, který si vyzvedly přímo z dinosauřího hnízda.
Organizátorky byly překvapené, že i přes dešťové přeháňky dorazila téměř
stovka dětí.
Pomyslnou tečkou za
letošní stezkou bylo losování tomboly, která jistě
přinesla radost dvěma
šťastným výhercům. Velké
poděkování patří sponzorům, kteří stezku podpořili finančně či věcným
darem.
Když počasí a zdraví
dovolí, sejdeme se opět
příští rok na viděnou.
L. Svačinová

Z Podivína do Lednice
Z Podivína do Lednice byla cesta ouzká
došli jste tam za hodinu, času bylo spousta
Žádná auta nejezdila, chodilo se pěšky
každý mohl pozorovat zajíce a ježky
Ref. Ale ještě dnes
nechoďte tam raděj pěšky
Je to děs
Auto letí do zatáčky, má tam aspoň stovku
lidé skáčou do příkopu, hrají se na schovku
Dříve tudy chodívali dospělí i děti
a milenci plánovali, kdy k nim čáp příletí
Ref. Ale ještě dnes
nechoďte tam raděj pěšky
Je to děs
Staré duby pamatují od do Lichtenštejna
žab a chroustů na silnici bývali tam hejna
Tou cestičkou podél Dyje chodili jsme v neděli
že příroda uzdravuje, to jsme všichni věděli
Ref. Ale ještě dnes
nechoďte tam raděj pěšky
Je to děs
K. Nedbálek

NOVĚ OTEVŘENÁ

Restaurace Sport Podivín

VETERINÁRNÍ ORDINACE
V PODIVÍNĚ
Palackého 38

pořádá Zvěřinové speciality

pondělí
středa
čtvrtek
pátek

ve dnech 19 - 21.11.2021
objednávky na tel.724058533

ORDINAČNÍ DOBA
14,00 - 16,00
15,30 - 17,30
10,00 - 12,00
10,00 - 12,00
 775 172 790
 773 220 428

Při první návštěvě odčervení
Vašeho pejska nebo kočičky zdarma.

Podivínský zpravodaj
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Sdružení vinařů Podivín
Historie sdružení, která bohužel nebyla nikdy dostatečně popsána, se datuje od roku 1984, kdy valná většina budoucích členů Sdružení vinařů byla ještě
členy Českého zahrádkářského svazu /
ČZS/. Hlavní prezentační akcí vinařů byly
výstavy vín, které se v období let 1984
až 1999 pořádaly vždy každý druhý rok.
Tyto akce probíhaly vesměs pod názvem
MÍSTNÍ VÝSTAVA VÍN, pouze v roce 1995
se jednalo o výstavu oblastní.

Novodobá historie sdružení vinařů
je zahájena v roce 2001, kdy ti členové
dosavadního ČZS, kteří odevzdali přihlášku do Sdružení vinařů, pozbyli členství v ČZS. Předsedou nově vzniklého
sdružení se stal Ing. Vidlář Miloš, členy
byli: Černý Vojtěch, Doležel Zdeněk,
Gála Miloš, Kadlec Radek, Kegl František, Kratochvíl Karel, Kratochvíl Martin,
Kolařík Stanislav, Konštanda Vladimír,
Kynický Josef, Machovský Stanislav, Ma-

chovská Vlasta, Mildner Bohumil, Němeček Vlastimil st., Pálka Josef, Průdek
Svatopluk, Rotter Jiří, Svoboda Vladimír
st., Ševčík Jaroslav, Školařovi Radoslav
st. a ml., Škrobák Petr, Trpělka Miroslav,
Ustohalová Erna, Ustohal Miroslav, Vágner Ladislav, Vízdal Ludvík st., Wimmer
Stanislav. Zakládajících členů bylo tehdy 29.
Slávek Machovský

Prázdninový maraton pod vlivem úplňku
Existuje mnoho teorií, které popisují
úspěšnost rybolovu v závislosti na fázích
měsíce. Ze čtyř víkendů prázdninového
maratonu s akcí „CHYŤ a PUSŤ“ byly dva
víkendy pod vlivem blížícího se úplňku.
Ač se kapři chytají ve všech různých časech, věřím, že fenomén úplňku měl i vliv
na lovení během této letní akce. Stále
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dobře zarybněné Šutráky v závislosti na
fázích Měsíce přinesly příjemné rybaření
– když v noci pořádně svítí, tak je rybolov
tak nějak bezpečnější, lépe kolem sebe
vidíš a navíc je to takové celkově hezčí.
Bivakování, opékání špekáčků, během
slunečného dne i grilování, jež tradičně
patří k prázdninovému maratonu, pře-

devším s dětským rybářským kroužkem.
A také juniorští rybáři na správném místě dosáhli spousty záběrů a budou vzpomínat na krásné chvíle strávené v Šutráku u vody.
Petrův zdar
H. Macánová
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Jednodenní zájezd STP Podivín na hrad Bouzov a okolí
V úterý dne 17. 8. 2021 odjíždělo 38 účastníků STP Podivín
na jednodenní zájezd na hrad Bouzov a do Loštic. V 10 hod. začala prohlídka hradu. Hrad je velice pěkný, vnitřní prostory připomínaly zámek. Bylo zde natočeno i mnoho pohádek. Poté
jsme pokračovali k muzeu místní historie a řemesel. Prohlédli
jsme Galerii v podhradí Bouzova, sklářskou minihuť a raritou
je dřevěný Trojský kůň. Je to největší stavba dřevěného koně
na světě. Vnitřní prostory jsou přístupné veřejnosti, slouží
jako rozhledna. Někteří zdatnější vystoupali až do hlavy koně.
Na oběd jsme pokračovali do Loštic, kde jsme měli zajištěnou restauraci. Po občerstvení jsme si prošli pěkné náměstí.
Kdo chtěl, mohl navštívit synagogu, kostel sv. Prokopa nebo
vyřezávaná dřevěná díla Jaroslava Beneše, např. nejmenší betlém v Česku, anebo cukrárnu a ochutnat zajímavé tvarůžkové
zákusky, tvarůžkovou zmrzlinu aj. dobroty.
Velmi disciplinovaně jsme se sešli v 15 hod. na prohlídku
Muzea historie výroby olomouckých tvarůžků. Výstižná expozice byla zpestřená videoprojekcí a následně zakončena vstu-

pem do prodejny výrobků z olomouckých tvarůžků. Nakoupili
jsme si a pomalu nasedali do autobusu s voňavým nákupem.
Řidič autobusu byl velice příjemný a tolerantní.
Počasí nám přálo a do Podivína jsme se vrátili v 18 hod.
s dobrou náladou. Spokojeni jsme se rozcházeli domů.
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Loučení s létem v honitbě
Na našich polích podivínských tak často mlhy padnou,
že v jejich chladném náručí i květy vadnou.
Člověk rád potom vzpomíná, jak krásné bylo na slunci se hřát.
Přestože si to nepřipouštíme, léto
odchází a pomalu hospodář bilancuje,
jak jsme nejdůležitější úkoly zvládli a co
nás ještě čeká. Pominu-li brigádnickou
činnost, jeden důležitý úkol nám vyšel
k naprosté spokojenosti. Jednalo se jubilejní desátou Pytláckou noc. Počasí
vyšlo, muzika hrála jak na Bratislavské
lyře, hostů bylo více, než jsme očekávali,
manželé Vorličtí nám zdarma zhotovili
myslivecká tílka a restaurace ve Velkých
Pavlovicích nám připravila polotovary
ze zvěřiny, které se dokončily a podávaly v našem svatostánku. Jménem
výboru MS děkuji všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce. Nebylo

všechno tak hezké, jak popisuji, neboť
přírodní katastrofa na Podluží dva dny
před akcí postihla také dva naše členy.
Všichni členové a funkcionáři Honebního společenství vybrali mezi sebou
finanční dar, který jim byl předán, jakožto malou náhradu za způsobenou škodu a s tím spojené starosti, které penězi
však nenahradíte.
Obilí a seno pro zimní přikrmování
máme sklizeno a uloženo, hospodář je
spokojený a revír máme obklopen kukuřičnými lány, takže zvěř v denní době
není ani vidět. Na strništích se prohání
zajíc polní a to je dobrá zpráva oproti
létům minulým.

Příprava na loveckou sezonu začne
tradičně v den konání pardubických
jezdeckých závodů, na místní střelnici, kdy střelbou na asfaltové holuby si
oživíme a zdokonalíme manipulaci se
zbraní. Část členů navštěvuje průběžně
po celý rok střelnici v Podvorově, kde
trénují, a výsledky své činnosti se snaží
zúročit na soutěžích Mysliveckých spolků v rámci okresu, či kraje. Tímto žádáme spoluobčany, aby v případě pohybu
v okolí Panského kopce dbali pokynů
pořadatelské služby a respektovali výstražné cedule. Venčení psů proveďte
odpoledne, nebo v jiné lokalitě.
Za MS Podivín – Jiří Hollý

Kníže je lesa pán
V tomto případě to neplatilo, a přestože měl různé pravomoci,
musel dodržovat určité zásady dané zákonem, čehož je jeho
žádost a následně odpověď důkazem. V důsledku přemnožení
vran a vzniklým škodám, které způsobovaly zejména požíráním ptačích vajec, požádal o povolení k trávení těchto ptáků.
Okresní úřad Hodonín 23. 3. 1936
Lesnímu úřadu knížete z Liechtensteinů
Okresní úřad v Hodoníně uděluje Vám na základě Vaší žádosti,
ze dne 19.1936 podle § 4. § 5.,zákona č. 60/1876 ř.z., povolení
k trávení vran ve Vašich, popřípadě najatých honitbách, v katastrálním území obcí Podivín, Lanštorf, Břeclav, Lanžhot, Kostice, Tvrdonice, Poštorná, Ch.Nové Vsi a Hlohovec, v době od
25.3.1936 do 30.3.1936 můžete tráviti vrány.
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Povolení udělujeme za následujících podmínek:
1. Jako jedu smí být použito pouze fosforové máslo.
2. Vnadidlo /sekané maso/ budiž uloženo do vaječných skořápek, kde na vnější straně bude nápadný nápis „jed“.
3. Uložením vnadidel smí býti pověřen pouze personál Vašeho lesního úřadu náležitě spolehlivý a obeznalý v zacházení s jedem, který se musí představenému obce v jejímž
katastrálním území mají býti vnadidla uložena představit
a podat náležité vysvětlení.
4. Vedou-li revírem, v jehož obvodu mají býti položena otravná vnadidla, veřejné cesty, budou zde umístěny výstražné
tabulky.
5. Na nastražiště a jeho okolí budiž pečlivě dohlíženo. Jakmile
Podivínský zpravodaj
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bude líčení ukončeno, zbytky vnadidel budou pečlivě posbírány a zničeny dle platného zákona.
6. Jakmile líčení bude ukončeno, oznamte to zdejšímu úřadu
a představeným obcí nahoře uvedených.

LI. ročník

7. V ostatním jest nutno se přesně říditi ustanovením §§ 3.-6.
s § 10 shora cit. z.z.
Dr. Kadlec
Jiří Hollý

Ptactvo na podzim
Přicházející podzim ochuzuje naše
zahrádky, dvorky a pole, včetně lesa,
o ptačí zpěv. V měsíci srpnu žije naše
ptactvo v nadbytku potravy, tuční
a zpěvu není moc slyšet. Již v červenci
začíná zajímavý a nápadný jev v životě
ptačím – tah podzimní. Některé druhy
ptáků táhnou v noci v malých společnostech, nebo jednotlivě. Ve dne odlétají např. čápi, špačci a dravci. Vlaštovky
nás opouštějí nejvíce zrána. Vlaštovky
obecné /Hirundo rusica/, ke kterým
máme nejblíže, v poslední třetině srpna se shromažďují, společně ve vrboví
nebo rákosí přenocují a na konci srpna
a začátku září odlétají. Jiřičky shromažďují se na vysokých budovách a stromech a ve velkých hejnech na začátku
září zrána odlétají. Osiří dráty elektrického vedení, kde jsme je od dubna mohli
sledovat. V září i mnozí dravci na jih táhnou, např. včelojed, pochop, pilich, mo-
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ták, káně lesní a jiní. Na druhou stranu
se k nám dostavují ptáci severní, kteří
ve střední Evropě přezimují. Jsou bohužel „střelci“, kteří bez rozmyslu ptáky
ničí. V našem revíru to hospodář hlídá
a střelba je povolena pouze v souladu
se zákonem.
Nemohu opomenout jednu skutečnost, kterou uvádí odborná literatura.
Ve škole o tom nebyla ani zmínka, ale
byla jiná doba. Vlaštovka je nedostižitelným hubitelem hmyzu ve vzduchu. Připustíme-li, že je párek vlaštovek od 4.
hodiny ranní do 20. hodiny večer, tedy
16 hodin, v činnosti a že každá průměrně jen v každé hodině svá mláďata dvacetkrát krmí, je patrno, že byly 640krát
u svého hnízda. Každá přináší, jak bylo
bedlivým pozorováním zjištěno, pokaždé 10 až 15 ks hmyzu. Pokud by to
bylo 10 kusů, činí to denné 6400 ks.
Párek spotřebuje denně pro sebe více

než 600 much a komárů, tedy sežere
rodina vlaštovčí za jeden den 7000 a za
měsíc 210 000 ks hmyzu. Potřebovali-li
staří v prvním měsíci, dokud byli sami,
30 000 hmyzu, přijde na jednu vlaštovčí
rodinu o 7 hlavách na celé léto 576 tisíc
ks, tedy přes půl milionu hmyzu. Pokud
se zahnízdí na jaře v Podivíně 100 párů
vlaštovek, zahubí se svým potomstvem
přes 57 milionů hmyzu. Proto velmi
zvažme, zda vlaštovčí hnízda budeme
odstraňovat, nebo je ponecháme. Dříve se jim dostávalo klidného místečka
v každém chlívě, ale ten je dnes přestavěn na krby, pergoly a udírny.
Pramen : Václav Čapek z Oslavan,
pedagog, amatérský archeolog a významný český ornitolog, publikující kolem roku 1900.
Jiří Hollý
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Traktory se sjely podesáté
Jubilejní 10. ročník traktoriády Podivínský mazec proběhl
v sobotu 31. července. I tentokrát pořadatele nezklamalo počasí, když akce proběhla za pěkného slunečního dne.
Začíná se srazem na Masarykově náměstí, kde probíhá registrace traktorů před spanilou jízdou Podivínem. Pravidelně
příjde mnoho lidí i s dětmi, aby se podívali na přijetou techniku. Již tady srší dobrá nálada, která pokračuje i na závodišti.
Poprvé za dobu konání akce pořadatelé Domácí traktory
klub Podivín uspořádali závody traktorů na poli pana Karla
Hřebačky – velkého příznivce, kterému patří naše poděkování. Na strništi po obilí byla vytýčena trať bezpečnostními páskami, aby byla náročná pro závodníky, ale zároveň atraktivní
pro diváky. A to se dle ohlasů návštěvníků i podařilo. Z kopce,
který v tomto případě posloužil jako vyvýšené podium, přihlížela většina diváků , kde byl perfektní výhled na trať a soutěžící
traktoristy.
Ke spokojenosti příchozích perfektně fungovalo občerstvení. Bez dlouhého čekání, bez fronty si mohl každý vybrat jídlo a pití. Klasika klobásky, uzené cigáro nebo řezané maso, vše
podle chuti. Ráz pouťové nálady doplnily stánky s cukrovinkami , cukrovou vatou a popcornem. Pro děti tradičně nachystán
nafukovací hrad a trampolína. Pro diváky byla připravena soutěž v pití piva (dospělí) a Kofoly na čas.
Tečku za zdařilou akcí lze přičíst i na vrub vystoupení živé
hudby skupiny Salatör (nadaní 16 – 17letí podivínští hudebníci) a také tomboly , ve které se daly vyhrát zajímavé ceny.
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Výsledky soutěže
Kategorie :
Tovární malotraktory
1. místo
Petr Spěváček
2. místo
František Gála
3. místo
Miroslav Osička

Podivín (Břeclav)
Podivín (Břeclav)
Podivín (Břeclav)

4x2
1. místo
2. místo
3. místo

Jiří Valčuha
Jiří Pavlica
Rostislav Svačina

Lošov (Olomouc)
Čejč (Hodonín )
Podivín (Břeclav)

4x4
1. místo
2. místo
3. místo

Jiří Blahutka
Pavel Suchý
Luboš Papoušek

Sobůlky (Hodonín)
Brno
Zlín

Speciály ( odpružené nápravy)
1. místo
Vladislav Berdych
2. místo
Otakar Držmíšek
3. místo
Radek Zázvora

Rokycany
České Budějovice
Litomyšl

Pohár konstruktérů
1. místo
Jiří Blahutka
2. místo
Jiří Valčuha
3. místo
Rostislav Svačina

Sobůlky (Hodonín)
Lošov (Olomouc)
Podivín (Břeclav )

Podivínský zpravodaj

září 2021

Podivínský zpravodaj

číslo 3

LI. ročník

27

INZERCE

Moravská akademie
Vážení spoluobčané, přátelé,
dovolte mi touto cestou pár slov úvodem, abych Vám představil náš vzdělávací institut - Moravskou akademii.
Moravská akademie není na trhu zas až tak dlouho, ale i tak je za námi velký kus práce, co se týče toho, co dnes
náš vzdělávací institut nabízí, a tím je postgraduální vzdělávání, titul: LL.M., MBA, DBA a nově MSc. a dále také
kurzy a školení Top managementu firem a společností.
Studium je u nás on-line nebo kombinovaná forma studia, délka studia je 12 měsíců. Studijní materiály u nás
dostane každý student zdarma. Další z výhod je také individuální konzultace s odbornými lektory. Po absolvování studia obdrží každý student diplom a také mezinárodně uznávaný certifikát IES, certifikáty kvality ICI.
Nabízíme studium:
MBA podnikový management v praxi, MBA finanční řízení podniku v praxi,
MBA Samospráva a státní správa v praxi, LL.M. občanské a obchodní právo v praxi,
MSc. Psychologie v praxi manažera
DBA executive Top Management – titul DBA je nejvyšším možným stupněm manažerského vzdělání
Jsme rádi, že už dnes máme jak první studenty, tak i absolventy u nás v Podivíně, i když studovat u nás může
každý odkudkoliv. Pamatujte že: Vzdělání je k nezaplacení a je na každém z nás, jak s ním naložíme.
Více se dozvíte na www.moravska-akademie.cz
Tomáš Hřebačka LL.M., DBA
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