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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XIII. ze dne 04. 10. 2016
Zastupitelstvo města na svém zasedání
projednalo a schválilo následující body:
1. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města č. XII.
ze dne 27. 09. 2016.
2. Zastupitelstvo města Podivín v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
(dále jen “stavebního zákon“), ověřilo,
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se stanovisky dotčených orgánů nebo
stanoviskem Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zastupitelstvo města
Podivín bere na vědomí vyhodnocení
připomínek ze společného projednání v roce 2013 a z řízení o územním
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„L.“. Zastupitelstvo města Podivín vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5
písm. c) stavebního zákona za použití
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního
zákona, v souladu s ustanoveními §
171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, v souladu s ustanovením § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, v platném zněn
znění, formou opatření
obecné
Územní plán Podivín“.
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O investicích v roce 2016
Vozovka Dolní Valy – U Mlýna, opěrná zeď
u bývalého Bánerova mlýna, veřejné osvětlení tamtéž, veřejné osvětlení Rybáře – nová
zástavba, chodníky ulice Úlehlova, Pod Branou, Zborovská, rekonstrukce mapy a jazyková učebna na škole, oprava havarijního stavu
kanalizace na Městské hale a restauraci Sport,
dokončení Spolkového domu, veřejná zeleň
– výsadba stromů.
Výčet investičních akcí v téměř již uběhlém roce 2016 by se dal také vyjádřit částkou
13 milionů korun. K ní připočtěte cca tři miliony dotací ze Státního fondu životního prostředí, ministerstva kultury a krajského úřadu.
Původně plánovanou částku výdajů se nepodařilo naplnit z důvodů neposkytnutí dotace
z evropských fondů na dopravu, a tudíž „nevýstavby“ chodníků od COOP Jednota až po
nově budovanou lokalitu Rosenberská.
Město Podivín tak vstupuje do nového
roku s finanční rezervou 15 milionů korun,
která bude zapojena do rozpočtu na rok
2017. Při jeho tvorbě zastupitelstvo města
rozhodlo použít část této rezervy na rekonstrukci Staré radnice. Podle hrubých odhadů
by se částka na rekonstrukci měla pohybovat v řádu tří desítek milionu korun. Protože
již byly vyčerpány všechny pokusy o získání
dotací na tuto stavbu, projednalo zastupitelstvo města možnost přijetí úvěru. V současné
době je zpracovávána aktualizace projektu,
která by měla vést ke zlevnění rekonstrukce.
V okamžiku, kdy budou známy rozpočtované
náklady, vyhlásí město výběrové řízení na poskytovatele úvěru.
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Dokončena stavba Spolkového domu

Rekonstrukce studny na ulici Zborovská
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Návrh rozpočtu na rok 2017 - závazné ukazatele
Par. Položka
PŘÍJMY
0000 XXXX
0000 1XXX
0000 4XXX
2119 XXXX
2143 XXXX
2144 XXXX
3314 XXXX
3319 XXXX
3341 XXXX
3349 XXXX
3399 XXXX
3612 XXXX
3613 XXXX
3632 XXXX
3639 XXXX
3722 XXXX
3723 XXXX
3745 XXXX
4351 XXXX
5512 XXXX
6171 XXXX
6310 XXXX
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
1014 XXXX
2143 XXXX
2212 XXXX
2219 XXXX
2221 XXXX
2310 XXXX
2321 XXXX
3111 XXXX
3111 5331
3113 XXXX
3113 5331
3113 6351
3141 XXXX
3141 5331
3314 XXXX
3319 XXXX
3322 XXXX
3341 XXXX
3349 XXXX
3392 XXXX

Organizace Název závazného ukazatele
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

DAŇOVÉ PŘÍJMY
PŘIJATÉ TRANSFERY
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
Cestovní ruch
Ostatní služby
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat.bydlení
Požární ochrana - dobrovolná část
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
0301
XXXX
0302
0302
XXXX
0303
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč
Cestovní ruch
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Mateřské školy
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Základní školy
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací
Školní stravování
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních památek
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře

Podivínský zpravodaj

Kč

z toho Kč

35 737 200,00
33 614 600,00
2 122 600,00
320 000,00
6 000,00
4 400,00
8 900,00
22 400,00
26 000,00
10 000,00
30 000,00
1 043 800,00
546 600,00
9 000,00
900 500,00
2 000,00
194 000,00
7 000,00
1 255 300,00
50 000,00
28 100,00
600,00
40 201 800,00

81 900,00
154 200,00
1 990 000,00
3 812 500,00
146 700,00
50 000,00
30 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
5 133 000,00
2 433 000,00
1 100 000,00
740 000,00
740 000,00
686 200,00
277 500,00
150 000,00
37 000,00
124 100,00
1 153 000,00
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3399 XXXX
XXXX
3412 XXXX
XXXX
3419 XXXX
XXXX
3421 XXXX
XXXX
3429 XXXX
XXXX
3612 XXXX
XXXX
3613 XXXX
XXXX
3631 XXXX
XXXX
3632 XXXX
XXXX
3636 XXXX
XXXX
3639 XXXX
XXXX
3722 XXXX
XXXX
3723 XXXX
XXXX
3725 XXXX
XXXX
3745 XXXX
XXXX
3749 XXXX
XXXX
3900 XXXX
XXXX
4329 XXXX
XXXX
4341 XXXX
XXXX
4351 XXXX
XXXX
4359 XXXX
XXXX
5212 XXXX
XXXX
5311 XXXX
XXXX
5512 XXXX
XXXX
6112 XXXX
XXXX
6171 XXXX
XXXX
6310 XXXX
XXXX
6320 XXXX
XXXX
6399 XXXX
XXXX
6402 XXXX
XXXX
6402 5364
XXXX
VÝDAJE CELKEM

prosinec 2016

Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní rozvoj
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži
Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým
Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobích

121 000,00
3 300 000,00
60 500,00
609 500,00
5 000,00
594 000,00
9 900,00
829 000,00
256 000,00
30 000,00
128 000,00
1 115 000,00
450 200,00
400 000,00
7 132 300,00
150 000,00
1 760 800,00
2 000,00
20 000,00
3 625 700,00
150 000,00
50 000,00
200 000,00
669 900,00
1 134 300,00
15 241 500,00
36 300,00
170 000,00
1 102 500,00
12 400,00
12 400,00
55 231 900,00

FINANCOVÁNÍ
0000 8XXX

XXXX

0000 8115

XXXX

15 030 100,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech

FINANCOVÁNÍ CELKEM

15 030 100,00
15 030 100,00

Saldo příjmů a výdajů tvoří schodek návrhu rozpočtu města na rok 2017 ve výši 15.030.100,- Kč. Schodek bude hrazen ze zdrojů,
které tvoří rozpočet financování na rok 2017 a to zapojením finančních prostředků z minulých let na bankovních účtech města.

O plánovaných investicích na rok 2017
Investiční akce pro následující rozpočtové období byly rozděleny na dvě části. Část projektovou a část prováděcí.
První část představuje projektové práce na: ul. Hřbitovní /
inženýrské sítě, komunikace/, ul. Zborovská, Úlehlova, Štefánikova, Bratislavská (odstavné pruhy), cyklotrasa Janův hrad,
ZŠ (okna, fasáda zadního traktu, tělocvična), smuteční síň, obchvat města. Hodnota projektových prací činí cca 2 miliony
korun.
4

Druhou část, čili ty akce, které jsou v rozpočtu v následujícím roce, vyjmenuji podle jejich finanční hodnoty od nejvyšší po nejnižší: Stará radnice - rezerva, Masarykovo náměstí
- I. fáze od školy po odbočku na Starou Čtvrť, tenisové kurty,
chodníky Masarykovo nám. – Rybáře, balkony Penzion, ZŠ
okna zadní trakt, parkovací plochy u Spolkového domu, oprava komunikací, zeleň - výsadba stromů, oprava hodového sóla,
dvůr Spolkového domu, osvětlení „spojky“ k Frutě a několik
drobnějších akcí na Městské hale. Hodnota těchto investic činí
téměř 25 milionů korun.
Stanislav Machovský
Podivínský zpravodaj
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Návrh úprav Masarykova náměstí – architektonická studie
Masarykovo náměstí bývalo přirozeným centrem města Podivína. Středověké založení vytvořilo nepravidelný
obdélníkový půdorys s centrem významných městských institucí (Městský úřad,
základní škola, kostel). V minulosti bývalo také centrem komerční vybavenosti a
místem, kde se konaly pravidelné trhy a
jarmarky. Náměstí bývalo také dějištěm
řady historických událostí. Dnešní podoba náměstí je výsledkem úprav z padesátých a šedesátých let minulého století a
tento stav je nyní v podstatě nevyhovující. Předložená studie je snahou citlivě
jej navrátit do užitkové podoby. Studie
reflektuje snahu o co nejmenší zásahy
do vzhledu náměstí v rozumných ekonomických rozměrech a zároveň kvalitní
vyřešení centrálního prostoru města se
zachováním všech jeho funkcí.
Cíle úprav náměstí z hlediska funkčního:
• obnova společenské a reprezentační
funkce náměstí;
• vybudování dostatečných a důstojných parkovacích míst;

Podivínský zpravodaj

•
•

zachování funkce shromažďovací a
tržní;
zlepšení pobytové pohody.

Architektonickou studii vypracoval Ing.
arch. Pavel Šemora ve spolupráci s vedením
města. Průběh revitalizace náměstí počítá
s rozložením prací a investic do několika
etap.
První etapa se bude týkat vybudování
rozsáhlého parkoviště, začínající u základní
školy a pokračující ve směru ke Staré radnici. Počet parkovacích míst by měl být dostatečný pro pokrytí nárazových akcí jak ve
škole, tak i pro návštěvníky Městského úřadu a kostela. Počítáme zde také s možným
rozvojem komerčních služeb a nárůstem
potřeby parkovacích míst pro jejich zákazníky.
Další etapa by se měla týkat dnešního
parku. Zde by měl vzniknout shromažďovací prostor a také místo pro konání společenský akcí. To by mělo sahat od Staré radnice
až k chodníku mezi pomníkem padlých a
„Lípou svobody“. Přirozenou a obnovenou
dominantou tohoto prostoru by se mělo
stát sousoší Immaculaty. Celá tato plocha

bude vydlážděna a osvětlena. Pobytovou
pohodu by zde měl vytvořit stín stromů a
také zde bude možno (v rámci finančních
možností) umístit vodní prvek, který bude
zpříjemňovat mikroklima na náměstí.
Kvůli kompaktnosti a scelení tohoto
prostoru předpokládáme přesunutí pomníku padlých o cca 20 metrů směrem k
Lípě svobody. V této lokalitě bude zachovaný park, rozšířený o chodníky a parkové
lavičky.
Poslední etapa řeší místo před a kolem
Staré radnice. Zde by mělo po její rekonstrukci zůstat volné prostranství s max. 2-3
parkovacími místy pro potřeby Městského
úřadu.
S první etapou revitalizace náměstí
město počítá již příští rok. V rozpočtu města
byly vyčleněny finanční prostředky pro vypracování projektu na celé náměstí a uskutečnění první etapy – výstavby parkoviště
od školy ke Staré radnici.
Realizace dalších etap bude závislá na
finančních možnostech města a také na
rozhodnutí zastupitelstva pokračovat v
tomto projektu.
Ing. Petr Průdek, místostarosta
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Ještě jednou o chodnících ve městě
Ptají se mě maminky, proč že je chodník od lékárny směrem
dolů po Zborovské tak vysoko nad vozovkou ulice Příční. Je to
proto, že je již delší dobu plánována rekonstrukce této ulice.
Tedy Příční. V okamžiku, kdy k ní dojde (a já doufám, že to bude
v roce 2018), bude výše vozovky srovnána s úrovní chodníku.
Prosím tedy maminky, ať chvilku vydrží.
Stejně tak se mě ptají, proč musí chodit směrem k nové zástavbě v Rybářích po silnici. A proč už tam dávno není chodník.
Důvodem jsou majetkové poměry, kdy plocha od nemovitosti pí Hřebačkové po novou ulici Rosenberská, na níž měl být
zbudován chodník, nepatří městu, ale Jihomoravskému kraji.
Kraj nám jej tam při zpracovávání projektu (ten je hotov oboustranně od COOP Jednoty až po Čápárku již dva roky) nepovolil
umístit. Důvodem byla obava, že by náš chodník mohl zasáhnout do plánované rekonstrukce vozovky Podivín – Lednice, k
čemuž bohudík nedošlo. V současné době je již věc vyřešena a
čekáme pouze na stavební povolení. Chodník od zatáčky u Holého po Čápárku (a po pravé straně dál k ulici Rosenberská) se
však bude stavět až v roce 2017, tedy v období, na které jsou
vyhlášeny dotační tituly. Bylo by neekonomické nevyužít možnosti získání 85% finančních prostředků z celkové hodnoty díla,
která dělá 2,5 milionu korun. Do té doby zde bude vybudován
provizorní chodník, po němž se maminky dostanou bezpečně
do lokality nové výstavby. Do doby vydání zpravodaje bude již
„dílo“ hotovo.

UPOZORNĚNÍ
Městský úřad upozorňuje občany, že svoz separovaného
odpadu v pytlích (plasty, papír, nápojové kartony) bude proveden v pátek 30. prosince 2016.
Firma Hantály a.s. Velké Pavlovice oznamuje, že poslední
svoz v letošním roce TKO (tuhý komunální odpad z domácností) bude proveden v pátek 30. prosince 2016.
Místní poplatky za odpady a ze psů bude možno hradit
na podatelně MěÚ od 1. února 2017. Při úhradě poplatku
obdrží každý poplatník 8 ks pytlů na tříděný odpad.

Třetí odpověď je na dotaz, který sice ještě nezazněl, ale který
zcela určitě napadne mnohé při čtení předchozích řádků. Proč
začínáte někde v Rybářích a vynecháváte centrum města? Je
to za prvé z důvodu možnosti získání dotace ze Státního fondu
dopravní infrastruktury, o které jsem již výše psal, a za druhé z
důvodu koordinace dvou projektů. Projektu dávno existujícího,
tedy chodníků od Jednoty přes Masarykovo náměstí až do Rybář a projektu připravovaného – na Masarykovo náměstí. Ten je
zatím ve fázi studie a rozjitřených debat na úrovni zastupitelstva
města.
Stanislav Machovský

Provozní doba na Sběrném dvoře v období od 16. prosince 2016 do 31. prosince 2016
Pátek 16. prosince 2016
otevřeno 14,00 – 17,00 hod.
Sobota 17. prosince 2016
otevřeno 8,00 – 11,00 hod.
Pátek 23. prosince 2016
zavřeno
Sobota 24. prosince 2016
zavřeno
Pátek 30. prosince 2016
zavřeno
Sobota 31. prosince 2016
zavřeno
Otevírací a zavírací doba na místním hřbitově v období Vánočních svátků: 24., 25., 26. prosince 2016 bude
hřbitov otevřen od 7,00 hod. do 20,00 hod.

Poplatek za odpady
Sazba poplatku je dvousložková a tvoří ji:
• Dle § 10b odst. 4 písm. a) zákona o
místních poplatcích částka se stanovenou horní hranicí 250 Kč za osobu a
kalendářní rok. Výši této částky stanoví obec libovolně dle svého uvážení,
aniž by ji v obecně závazné vyhlášce
zdůvodňovala.
• Dle § 10b odst. 4 písm. b) zákona o
místních poplatcích částka, kterou
zastupitelstvo obce stanoví ve výši
naposledy známých (v době schvalování obecně závazné vyhlášky) nákladů obce na sběr a svoz netříděného
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komunálního odpadu za „předchozí
kalendářní rok“ (viz dále) rozpočítaných na všechny poplatníky ( tzn. i na
skupiny poplatníků, které jsou v OZV
osvobozeny). Obec musí v obecně závazné vyhlášce u této částky provést
rozúčtování nákladů na každou osobu poplatníka. Při tomto rozúčtování
přitom obec vychází z aktuálních údajů o počtu poplatníků, tedy z počtu
poplatníků, který je obci znám v době
přípravy obecně závazné vyhlášky.
Výše této složky poplatku nesmí přesáhnout zákonem stanovený limit
750 Kč za osobu a kalendářní rok

•

poplatek za likvidaci odpadů může
tedy činit až 1.000 Kč,- /osoba/rok.

Výňatek z OZV
(1) Sazba poplatku pro rok 2017 činí
550,- Kč a je tvořena:
a) z částky 204,- Kč za kalendářní rok
a
b) z částky 346,- Kč za kalendářní
rok. Tato částka je stanovena na
základě skutečných nákladů obce
předchozího kalendářního roku
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a
kalendářní rok.

Podivínský zpravodaj

prosinec 2016

Celkové náklady v roce 2015 činily
1.525.120,57 Kč
děleno
3.062 osob
=
498,08 Kč/osoba
Vzhledem k tomu, že posledních pět
let se výše poplatku neměnila, ale také

Podivínský zpravodaj
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z důvodu předpokladu vyšších nákladů na likvidaci odpadů v následujících
letech, doporučuje rada města zastupitelstvu ponechat poplatek pro rok 2017
ve výši Kč 550,- /osoba/ rok, tedy stejně
jako v předchozím roce. Důvodem takto stanoveného poplatku na svoz, skla-
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dování, zpracování a likvidaci odpadů
je zákonná povinnost třídění biologicky rozložitelných odpadů a tudíž zvýšení nákladů obce. Město Podivín obdrží
recipročně zpracovanou biomasu, která
bude bezplatně poskytnuta obyvatelům města.
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KRONIKÁŘ
V říjnovém zpravodaji vyšla tato zpráva: Město Podivín vyhlašuje konkurz na funkci městského kronikáře.
Požadavky na znalost:
- českého jazyka;
- místní i všeobecnou;
- práce s počítačem.
Myslel jsem si, že český jazyk zná každý, místní i všeobecnou znalost poměrů také a s počítačem že dnes pracuje

prosinec 2016

malé dítě i velmi dospělý člověk. Řešil jsem problém, jak vybrat toho nejlepšího a jak těm ostatním sdělit, že to nejsou
oni. Tento problém se vyřešil sám. Nikdo se nepřihlásil!!!
A já tedy upřesňuji:
- nemějte strach, žádný diktát z jazyka českého ani slohová práce se konat nebude;
- prověrka místních i všeobecných znalostí také ne;
- a s počítačem přece umíte!
Jo a ještě jedna věc, o které jsem se nezmínil. Je to práce honorovaná.
Stanislav Machovský

Kronika města Podivína

KNIHOVNA

rok 1916 - pokračování

Knižní novinky
• S Jirkou do světa - fotografická kniha mapuje desetileté
cestování rodiny Márových kolem světa.
• Komodo - dobrodružná kniha pro nejmenší čtenáře.
• Legendy o stromech a květinách, O dešťovém kameni,
Sára - pohádky po děti.
• Dravec Mattoni aneb Živá voda - životopisný román.
• Klam, Záhada, Zabiják, Jáchymovští démoni - detektivky.
• Růžové moře, Láska z Paříže, Dáma s prošlou zárukou - romány pro ženy.

V roce 1916 na bojištích padli, příp. zemřeli tito občané z Podivína:
• Hájek Tomáš, nar. 1874, zemřel ve Vídni 27. 6. 1916;
• Helešic Jakub, nar. 1875, padl na italské frontě 1916;
• Jurkovič Edvard, nar. 1886, padl na ruské frontě 22. 11. 1916.
• Míčka Ferdinand, nar. 1891, padl na ital. frontě 15. 9. 1916
(nadporučík).
Neustálý úbytek vojska na frontách ztrátou padlých, zraněných, onemocnělých a zajatých způsobil, že k přehlídkám mužstva pro službu vojenskou byli povoláni muži i 50 - ti letí.
Z těchto bylo vybráno dosti způsobilých pro službu hlídkovou a zásobovací, mnozí však byli zařaděni i do front bitevních.
Fiala Josef, nadučitel v.v., varhaník a učitel zpěvu a hudby v Podivíně, zemřel dne 9.listop.1916 ve věku 74 let. Narodil se 24. 4.
1842 v Modřicích v Čechách, působil jako učitel na škole v Hodoníně, načež byl ustanoven řídícím učitelem na obecné škole
v Podivíně, kdež působil 40 let. Za zásluhy, které si o školu získal,
udělilo mu město Podivín v roce 1910 čestné občanství.
-rm-

Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný rok 2017
přeje Hana Ocelíková

MĚSTO PODIVÍN,
YMCA T. S. A CHARITA ČR
opět pořádají

TŘÍKRÁLOVOU
T
ŘÍKRÁLO
OVOU S
SBÍRKU
BÍRKU
U
tentokrát V SOBOTU 7. 1. 2017
Až se u vás zastaví koledníci s pověřením Charity ČR,
otevřete jim prosím dveře a přispějte na dobrou věc.
Děkujeme nejen za Váš příspěvek,
ale také za vlídné přijetí koledníků.
V roce 2016 se podařilo vybrat téměř 68 tisíc korun.
Děkujeme!
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Jako každoročně uspořádají podivínští vinaři
v úterý 27.12.2016 v 17.00
v CHRÁMU PÁNĚ SV. PETRA A PAVLA

SVĚCENÍ VÍNA
Pro vinaře to znamená přinést na místo ve stanovený
čas dvě láhve 0,7 l od každého svěceného vína.
Následovat bude ochutnávka posvěcených vín a malé
občerstvení ve farní MAŠTALI.
Všechny vinaře i nevinaře zvou vinaři.

Podivínský zpravodaj
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PODIVÍNSKÉ MAMINKY
Bylo to v roce 2008, kdy mě Monika Kratochvílová a Hanka Jeřelová pozvaly na
kávu s tím, že když mají svůj lampionový
průvod v Rakvicích, proč bychom ho nemohli mít i my v Podivíně.
A tak to všechno začalo. Pod názvem Podivínské maminky jsme pro Vás 23. srpna
2008 připravily Rozloučení s prázdninami.
Poté následovaly další akce: Průvod světlušek, Dětský karneval, Zimní grilování, Čarodějnice a tradiční Setkání s Mikulášem.
V mezičase jsme si Putovali v pohádce a o
rok později S indiány. Letošní Setkání s Mikulášem bylo sice „ochuzené“ o ohňostroj,
zato bohatší o koncert skupiny Větry z
Jihu. Věřím, že vydařený předvánoční kon-

cert byl příjemnou tečkou za působením
Podivínských maminek v Podivíně.
Chtěly bychom tímto poděkovat Vám
všem, kteří jste za námi pravidelně chodili a tím nám dodávali potřebnou energii.
Děkujeme všem, kteří nám po celou dobu
pomáhali, protože bez nich bychom to
nedokázaly.
Děkujeme Martinovi Důbravovi, který nás
za Město Podivín po celou dobu podporoval, pomáhal a od něj jsme slyšely i slova
chvály, což nás samozřejmě vždy potěšilo.
Děkujeme Evě Pietrikové se originální
plakáty.
Děkujeme Evě Kosové za pomoc v letošním roce.

Pevně doufáme, že si od nás štafetu někdo převezme a příští rok se opět při Mikulášské nadílce setkáme.
Děkujeme všem za dosavadní přízeň.
Za Podivínské maminky Markéta Berková

Setkání s Mikulášem
Hodové sólo v Podivíně se 3. prosince proměnilo v malé vánoční
náměstíčko. Konalo se zde tradiční Setkání s Mikulášem.
Tradiční bylo s kulturním programem: na úvod zazpívala Daniela
Jeřelová, svým mikulášským pásmem nás potěšily děti z mateřské školy pod vedením Jany Crhové a děti ze základní školy pod
vedením Kristýny Řezáčové, následovalo vystoupení skautského
oddílu Táborový oheň Podivín pod vedením Ráďi a Žlababy. Na
závěr zazněly tóny na trombóny v podání Anežky a George Kellnerových.
Tradičně přišel i Mikuláš s malými andělíčky a každému za krátkou
básničku nebo písničku předal balíček plný sladkostí a drobností.

Tradičně byl připraven Mikulášský jarmark, tradičně byla napečena hromada buchet a domácích chlebů se sádlem, rozléval se
svařák a teplý čaj.
Netradiční byl velmi příjemný koncert skupiny Větry z Jihu a jejich
podání vánočních písní.
Netradiční bylo i tím, že jsme se jako Podivínské maminky s Vámi
rozloučily a ukončily svoji činnost.
Věříme, že se nám podařilo navodit příjemnou předvánoční atmosféru.
Přejeme Vám příjemné a klidné prožití adventu a krásné vánoční
svátky.
Markéta Berková a Monika Kratochvílová

Za sponzorské dary na „Setkání s Mikulášem“ děkujeme:
ADASI Morava s.r.o. – Slavomír Birčák, Racio Břeclav – Leona
Hřebačková, manželé Jeřelovi, Tomáš Hřebačka, Ovoce-zelenina Petr Šultes, Jihofrukt Velké Bílovice – Vlastimil Šemora,
Řeznictví Rybka, rodina Rosákova, Miloš Vidlář, Eva Koudelová, manželé Dohnalovi.
Domácí chléb nám upekly: Dáša Petříková, Hana Jeřelová,
Jana Vidlářová.
Domácí zákusky upekly: Radka Mildnerová, Libuše Juřátková,
Jana Berková, Eva Kosová, Štěpinová, Stanislava Opluštilová,
Dagmar Ferbarová, Monika Kratochvílová, Hanka Hřebačková, Miluše Hrdličková, Vítězslava Proroková, Eva Pietriková.

Podivínský zpravodaj

Děkujeme Mikulášovi, za to že každoročně trefí do Podivína.
Na realizaci se podíleli: Eva Kosová – výzdoba, Petr Štefan –
osvětlení, Tomáš Hřebačka – vánoční stromky, zapůjčení saní,
Luděk Harnušek – ozvučení, Andělé – Barbora Telesszová,
Jolana Kovaříková, Katka Hrdličková, Dana Škrobáčková, a
Darinka a Michalka Vidlářovi, Johnny servis Brno – párty stan,
Eva Pietriková – plakát, výzdoba, rychlá rota Podivín, Ludvík
Vízdal, Pavel Švec, Martina a Adélka Robošovi, Věra Brůčková,
Kateřina Masaříková, Pavlína Čapková, Jindřich Hájek, Edita
Kovaříková, Broněk Krška.
Děkujeme.
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ZA NAŠIMA HUMNAMA S VODĚNKOU
Voděnka měla o letošních prázdninách
velkou premiéru a celí netrpěliví jsme se
nemohli dočkat, jak to vlastně dopadne??? Od 15. - 19. srpna se pod vedením
Petry Kosové uskutečnil příměstský tábor
s názvem „Za našima humnama“. Zázemí
pro uskutečnění tábora nám poskytla ZŠ.
S táborem nám pomáhali a byli oddílovými a pomocnými vedoucími Petr Florián,
Eva Kosová, Hana Hřebačková, Martin
Důbrava, Barbora Hřebačková, Adéla
Švecová. Kristýna Líčková a Lukáš Talacek
byli zdravotníci. Dobré a obědy a svačinky nám vařily maminky dětí a kuchařky
ve školní kuchyni. Za celých pět dní jsme
zažili spoustu dobrodružství a dozvěděli
jsme se mnoho věcí o památkách Podivína. Každý den jsme vyráželi do okolí podle indicií a map na dané místo, o kterém
jsme se něco dozvěděli. V pondělí jsme
byli rozděleni do 4 týmů a každý tým měl
svůj název. Byly to modří Vitamínci, zelení
Lvi, červení Šutráci a žlutí Smajlíci. Každý
tým si vyrobil svá vlastní trička. Pondělní
dopoledne jsme vyrazili do kostelní věže,

kde nás pan farář seznámil s její historií a
po zodpovězení otázek jsme dostali další indicie, které nás po vyluštění zavedli
nejdříve do Cyrilky, a pak „na bažinu“, kde
jsme vyráběli přírodní hliněné pece. Odpoledne jsme hráli pohybové hry a zahájili jsme turnaj ve vybíjené. V úterý jsme
vyrobili týmové vlajky, které se staly součástí všech našich akcí. Také jsme navštívili místního včelaře, který nám připravil
moc pěknou přednášku i s ukázkou. Také
jsme vyráběli hmyzí domečky a domečky,
které můžete vidět u Rybárny v Podivíně.
Ve středu jsme jeli na výlet do Strážnice, kde jsme navštívili zámek a skanzen,
kde jsme se dozvěděli, jak lidé dříve žili.
Ve čtvrtek proběhla „na Paňáku“ přírodní miniolympiáda s pěti disciplínami. A
to běh v gumákách do kopce a z kopce,
střílení do plechovek ze vzduchovky, střílení prakem na terč. Lezení po laně a také
poznávání přírodnin poslepu. Ve čtvrtek
odpoledne nás navštívil p. Libor Pospíšil a udělal nám záchranářský minikurz.
Naučili jsme se poskytnout první pomoc

raněnému, jak se chovat při nehodách a
také jak přivolat pomoc. V pátek jsme se
vypravili dle indicií na místní židovský
hřbitov, kde jsme se díky p. Vlastimilovi
Němečkovi dozvěděli o Židech, kteří v
Podivíně bydleli. Zároveň jsme pomohli
hřbitov vyčistit od odpadků. Dále jsme
vyrazili do lesa k „Šutrákům“, kde jsme z
obrázků poznávali zvířata a rostliny. Celý
tábor jsme ukončili „na bažině“ společným závěrečným táborákem i s rodiči.
Opékali jsme špekáčky, pekli jsme maso
v přírodním podzemním hrnci a taky
pizzu v našich pecích. Koupali jsme se a
hráli různé hry. O zábavu se nám postaral
vzácný host, který byl z Afriky. Jmenoval
se Šaba a učil nás bubnovat. Nad očekávání nás všech dopadlo vše velmi dobře a
s celým průběhem tábora jsme byli všichni velmi spokojeni a pořádně jsme si ho
užili. Děkujeme mnohokrát všem zúčastněným a dobrovolníkům a moc se těšíme
na další ročník.
Lukáš Švec, Vojtěch Kratochvíl
a Petra Kosová.

VODĚNKA ŽIJE FOLKLOREM
Každoročně pořádáme na podzim s Voděnkou veřejnou akci,
která je věnována folkloru. Letos v září proběhlo Malování ornamentů na porcelán a kamínky a to v neděli 18. 9. 2016 odpoledne ve vinárně U Šveca. Počasí nám přálo a malovali jsme hrníčky, talířky, cukřenky a také kamínky. Celé pod vedením Dagmar
Benešové z Charvatské. Mohl se zúčastnit kdokoliv. Zúčastnit se
stálo za to, výrobky byly moc krásné. Moc děkujeme za propůjčení prostorů panu Pavlu Švecovi. Letos poprvé jsme uspořádali
divadelní odpoledne pro malé děti. Představení „Včelí medvídci
zpívají“ jste měli možnost vidět 25. 9. 2016 v sokolovně Podivín. Poprosili jsme brněnské divadlo Věž, aby nás pobavili svým
výstupem. Účast diváků nebyla nijak velká, ale děti i dospělí se
společně zasmáli a celé představení si užili. Děkujeme Sokolu
Podivín za prostory.
První poprázdninová zkouška malé Voděnky se nesla ve tvo-
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řivém duchu a vyráběli jsme makové panenky ze šustí. Tvoření probíhalo ve spolupráci s maminkami a my jim za něj moc
děkujeme. Dětem z malé Voděnky se výrobky povedly. Další
zkoušky už děti pilně nacvičovaly pásmo „Ptáčci „ se kterým se
představí na voděnkovém Vánočním koncertu. Děti z malé Voděnky od října nacvičují v novém Spolkovém domě pravidelné
každé úterní odpoledne 16.30-17.30 hod. Také velká Voděnka
trénuje na vystoupení a představí se se svým pásmem „Na peci“.
Součástí tréninků velké Voděnky je již pravidelné soustředění,
které probíhá v tělocvičně ZŠ. Máme k dispozici i kuchyňku a sociální zázemí. Soustředění velké Voděnky proběhlo ve dnech 18.
- 20. 11. 2016. Soustředění zahájila hostující Mgr. Lucie Jurášová
z Klatov, která děti pořádně zahřála dlouhou rozcvičkou. Dále
jsme nacvičovali naše vystoupení, ale měli jsme tam i nějakou
zábavu. Po večeři jsme měli diskotéku a volnější program. Poté

Podivínský zpravodaj
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jsme vyráběli vločky a papírové perníčky na výzdobu vánočního
koncertu. Pak jsme šli spát. Ráno jsme měli úžasnou rozcvičku a
výbornou snídani, kterou nám připravovali maminky: Stanislava
Opluštilová, Monika Kratochvílová, Markéta Berková. Sobotní
dopoledne nás přišel nás navštívit pan Petr Ševčík z Drnholce,
který je vedoucím FS Pálava v Mikulově, a ten nám obohatil program tancem a písničkami z jiného regionu. Učili jsme se „boršické a skočné“. Pak jsme znovu nacvičovali. K obědu jsme měli
moc dobrou polévku a bramborovou kaši s vepřovým masem.
Po obědě jsem společně malovali hrníčky a čekalo nás opět nacvičování pásma. Na spaní jsme šli domů, abychom nabrali síly a
pořádně se vyspali. Ráno jsme se vrátili v 8:00 hodin. Se soustředěním se vázal i verbuňk, který vede pravidelně Mgr. František
Juraš. Tentokrát nám připravil i hodinovou tanečně-pohybovou
průpravu pro všechny. Soustředění velké Voděnky je poměrně
náročné pro děti, které intenzivně nacvičují, zpívají a tancují. A
také je náročné pro všechny zúčastněné, a proto mockrát děkujeme maminkám za dobrá jídla, která nám dodávala potřebnou

XLVI. ročník

energii, a také vedoucím Voděnky: Evě Kosové, Radce Švecové a
hlavně PETŘE KOSOVÉ.
Daniela Jeřelová, Pavlína Berková a Petra Kosová
A co nás čeká v příštím roce?? Novinkou v našem folklorním
konání by měl být Dětský krojový ples, který bychom chtěli s
dětmi uspořádat. Samozřejmostí bude jarní seminář pro dospělé, tentokrát na téma malování modrotisku a ornamentů na
obuv. Také nás čekají v květnu Dětské krojové hody a vystoupení ke Dni matek. Přijali jsme pozvání na Dětský krojový ples do
Drnholce a na Hodečky do Dolních Dunajovic, ale také na mikulovské setkání souborů „Pod taneční horu, což nás velmi těší.
Chtěli bychom se s dětmi zúčastnit i Soutěžní přehlídky regionu
Podluží a Soutěže dětských verbířů. Pevně věřím, že nás i naše
folkloristy budou tyto akce motivovat k další práci.
Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový
rok.
Za Voděnku Daniela Jeřelová, Pavlína Berková a Petra Kosová

NA VÁNOCE DLÚHÉ NOCE
Voděnka má každoročně dvě významné
akce, které jsou pro děti zadostiučiněním
a odměnou. Vánoční koncert a Dětské
hody jsou pro nás nejslavnostnější akce.
Koncert má nad hodečkama ještě kousek
navrch. Všechno je nazdobené, krásné a
třpytivé. Prostě „vánoční“. Všichni jsme
napjatí a dodáváme si sílu k vystoupení
na pódiu. Letos si naši velkou podporu
získala i naše nová Cimbálová muzika Voděnka pod vedením paní Jitky Harnuškové a pana Ondry Hégra. Měla totiž svou
premiéru a doprovodila malou Voděnku.
Záměrně píšu tolikrát „naše“, protože
jsme rádi, že se nám podařilo dát dohromady malé i velké hudebníky, kteří nás
budou doprovázet při našich společných
vystoupeních. Vůbec nám nevadí, že nejsou jen dětská cimbálka. Jsme vděční
všem za jejich odvahu a věříme, že se budou v budoucnu sehrávat a také rozrůstat
do počtu. CM Voděnka a malá Voděnka

Podivínský zpravodaj

spolu zahájili nedělní podvečer pásmem
„Ptáčci“, které se jim povedlo a vytvořilo
úsměv na našich tvářích. Naši maláčci si
vždy plnými doušky užívají atmosféru vánočního koncertu. Jejich vystoupení bylo
i tentokrát velmi roztomilé. Velcí tanečníci se představili s programem „Na peci“
za doprovodu hostující zkušené CM Rosénka z Chatvatské Nové Vsi, která nás již
doprovázela. Velká Voděnka už měla svou
premiéru s tímto pásmem ve čtvrtek před
koncertem. Na samotný koncert už jsme
jen doladili malé drobnosti a vše dobře
dopadlo. Musíme říct, že se nám postupem času pěkně rozezpívávají. To nás
moc těší. Zpestřením byli malí houslisté
z Podivína pod vedením paní učitelky
K. Salajkové s koledou Na vánoce dlúhé
noce, která se objevila i v pásmu koled na
závěr.
Celou atmosféru večera dotvořily skvělá konferenciérka paní Pavlína Čapková.

Společně s dětmi a rodiči jsme připravili celý koncert. Sál jsme vyzdobili také
fotografiemi a výrobky dětí a našich
příznivců z průběhu roku. K vidění byly
fotečky z příměstkého tábora i malování ornamentů, ale také ze soustředění a
zkoušek Voděnky. Všichni návštěvníci si
mohli prohlédnout, jak máme šikovné
děti. Celou atmosféru pomohly dotvořit
také staré fotografie na téma „Historie
dětského folkloru a cimbálových muzik
v Podivíně“ z fotoarchivu pana V. Němečka a pana Z. Hasilíka s malou vzpomínkou na pana J. Vondráčka. Poděkování
patří rodině Tomáše Hřebačky za zapůjčení starožitných pokladů a Květinářství
Dagmar Pelikánové, která dozdobila celý
prostor.
Všem moc děkujeme a přejeme krásné
prožití vánočních svátků a šťastný nový
rok.
Za Voděnku Petra Kosová
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Sbor dobrovolných hasičů Podivín
přeje všem spoluobčanům města krásné prožití
svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí, rodinné
pohody a splněných přání do nového roku 2017.
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Mateřská škola
Blíží se konec roku a s ním vrcholí předvánoční přípravy.
Děti z naší mateřské školy se vystoupily pod vedení paní
učitelky Crhové 3. prosince u městské haly na SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM pořádané Podivínskými maminkami.
15. prosince realizovala mateřská škola svůj 2. VÁNOČNÍ
JARMARK. I tentokrát se vydařil. Ve prospěch mateřské školy
byla vybrána částka 24 888 Kč.
Srdečně děkujeme. Více v dalším vydání Zpravodaje.
Děkujeme všem, kteří s námi sympatizují a během roku jakkoliv pomohli, či přispěli naší školce.

Podivínský zpravodaj

Přejeme všem to, co člověk potřebuje
nejvíc – ZDRAVÍ,
to, co člověk stále hledá – ŠTESTÍ,
a to, bez čeho se nedá žít – LÁSKU…

KRÁSNÉ VÁNOCE A ROK 2017.
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Základní škola
Vážení čtenáři,
po celoročním shonu a stresových situacích se blíží období, rům, členům městské rady a zastupitelstvu města za vše,
š co pro
které máme jistě všichni rádi – Vánoce a konec kalendářního naši školičku v roce 2016 udělali.
roku.
Na závěr bych vám všem chtěl popřát příjemně prožité váJistě již máte přichystané dárečky a vše připravené, aby tyto noční svátky a v roce 2017 hodně zdraví, štěstí, osobních i prasvátky proběhly v klidu a v rodinné pohodě. Většina z nás v tyto covních úspěchů.
dny také bilancuje uplynulý rok a plánuje blízkou i vzdálenou buředitel školy
doucnost.
Co vše zaměstnanci školy a žáci uskutečnili v
roce 2016, je zpracováno ve „Výroční zprávě ZŠ Podivín“, která je k dispozici na našich webových stránkách (www.zspodivin.cz).
Mnoho štěstí, zdraví
Především bych chtěl vyzvednout projektové
a pracovních úspěchů
dny, XI. Školní ples, jarní a podzimní sběr papíru.
V roce 2017 ve spolupráci s městem připravujev novém roce Vám přeje
me projektovou dokumentaci na stavbu tělocvičny,
výměnu oken do dvora. Dále bych chtěl zapojit škokolektiv zaměstnanců
lu do projektu EU pro získání finančních prostředků
ZŠ Podivín
na jazykové učebny a profesní rozvoj pedagogů.
Rád bych poděkoval našim žákům, pedagogům, správním zaměstnancům, rodičům, sponzo-

Sběr papíru
Ve dnech 09. 11. – 10. 11. 2016 proběhl na naší škole sběr papíru.
200 žáků (což je 89,69% celkového
počtu žáků naší školy) přineslo 23.060 kg
starého roztříděného papíru.
TOP 10: Š. Konfráter (VI.) – 1900 kg,
K. Rejentíková (VII.) – 810 kg, A. Varmužová (II.) – 777 kg, V. Rejentík (III.) – 560

kg, K. Bartošík (IX.) – 454 kg, M. Budín (IV.
A) – 420 kg, R. Latín (V.) – 400 kg, D. Glížová (IX.) – 360 kg, V. Kratochvíl (V.) – 350
kg, K. Buršíková (IV. B) – 340kg, M. Vízdalová (I.) – 340 kg, J. Buršík (I.) – 340kg.
Přehled tříd: I. třída – 2.343 kg, II. třída – 3.024 kg, III. třída – 2.501 kg, IV. A – 2.
527 kg, IV. B – 1.691 kg, V. třída – 2.329 kg,

VI. třída – 4.105 kg, VII. třída – 1.934, VIII.
třída – 593 kg, IX. třída – 2.282 kg.
Děkuji všem, kteří se zapojili do této
školní akce a tím přispěli do fondu SRPDŠ, který využijeme pro odměňování
žáků, zakoupení knih a časopisů do školní knihovny a na mimoškolní činnost.
ředitel školy

Mikulášská nadílka

Zápis do I. třídy
Ředitelství Základní školy Podivín oznamuje rodičům dětí
narozených od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2011, že zápis do 1.
ročníku školního roku 2017/2018 se uskuteční až v měsíci
dubnu (pravděpodobně 19. 04. 2017) z důvodu novelizace školského zákona.

V pondělí 5. prosince se chodbami naší školy rozléhalo řinčení řetězů a bušení na dveře tříd. Deváťáci v přestrojení za
Mikuláše, čerty a anděly obcházeli třídy a odměňovali podle
zásluh.

Jedná se o velkou změnu, která stanovuje, že zákonní zástupci, kteří chtějí pro své dítě odklad povinné docházky,
musí podat žádost v den zápisu a zároveň doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského
zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do
zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
ředitel ZŠ Podivín
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Přednáška o drogové závislosti
Prevenci závislostí se na naší škole věnujeme velmi svědomitě.
Využíváme všechny dostupné možnosti, jak informovat naše žáky
o riziku a nebezpečí užívání návykových látek. Jedna taková cesta
byla pozvat lidi, kteří mají vlastní zkušenosti. Pro zajímavost uvádím názory našich žáků k této přednášce:
Drogy – každý víme, kam je máme zařadit. Řadíme je mezi ty
věci, kterým bychom se měli v životě vyhnout obloukem. Každý z
nás má určitě nějaký cíl, sen – kterého chceme v životě dosáhnout
a drogy, aniž bychom sami chtěli, nás pomalu, ale jistě z cesty k
cíli svedou.
V pátek 13. 10. 2016 nás ve škole navštívili čtyři muži z odvykacího zařízení a tři z nich byli abstinující narkomani. Na úvod nám
nejstarší z nich řekl pár informací o drogách a zároveň se ptal, co
o nich víme my. Celou dobu, co jeden z nich vyprávěl, dva seděli
mlčky za katedrou a já z nich nemohla spustit oči. Seděli a jenom
přikyvovali muži, který o drogách mluvil.
Najednou bylo ticho, jeden ze sedících mužů se postavil a řekl:
„A teď Vám řeknu můj příběh.“ Začal s tím už ve třinácti, ze začátku
jen cigarety, pak se dostal k marihuaně. Po prvním použití koukal
jen do prázdna a pak se pozvracel, ale i přes to, jak mu bylo, pokračoval. Když odešel na internát, začal s tvrdšími drogami - kokain a
pervitin. Postupně kvůli drogám vyměnil své kamarády, okrádal
svou babičku o peníze, kradl a dvakrát skončil ve vězení.
A co byl zlom, kdy si řekl, už přestanu a nebudu takhle pokračovat? Jednou si jeho kamarád s přítelkyní koupili pervitin. Kama-

rád byl silnější postavy, ale jeho přítelkyně drobná. Ráno ji našel
ležet mrtvou s jehlou v ruce. A to byl ten zlom. Přihlásil se do odvykacího zařízení, kde potkal některé známé z ulice. On ví, že ho
čeká ještě dlouhá cesta, a já věřím, že to dotáhne do konce. Přeji
mu hodně štěstí do nového života.
Tereza Procházková

Adventní Vídeň 2016

Radujme se, veselme se …

Dne 29. 11. 2016 jsme vycestovali s paní učitelkou Mačicovou, Mihalíkovou, Lorencovou a studenty z Gymnázia ve Velkých Pavlovicích do Vídně. Asi po hodině a půl cesty jsme dojeli do centra města. Naše první zastávka byl Stephansdomu, což
je okouzlující katedrála, která je symbolem Vídně.
Myslíme si, že se všem nejvíce líbilo interaktivní muzeum
Time Travel, ve kterém nás provedli historií Rakouska. Součástí prohlídky bylo i 5D kino, ve kterém jsme začali u dinosaurů
a skončili válečným obdobím. Kino bylo úžasně zpracované,
projekce nás úplně vtáhla do děje.
Pak jsme navštívili vánoční trhy, kde byla překrásná výzdoba a pohodová atmosféra. Odjížděli jsme sice unavení, ale spokojení a s nezapomenutelnými zážitky.
Sára Pekaříková a Anna Jurkovičová

Ve středu 30. 11. jsme se se čtvrtými třídami vydali do Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici. Pořadatelé nám
přiblížili adventní a vánoční čas tak, jak jej prožívali naši předkové. Děti si procházely jednotlivými chaloupkami. Na cestě
mezi nimi nás překvapil anděl, Mikuláš a čert. Nezapomněly
nás také pořádně omoučnit tzv. „Lucky“. Na vlastní oči jsme
viděli výrobu oplatků, které se podávaly jako první u štědrovečerní večeře, ochutnali jsme výborné vánoční „pracny“. Zazpívali jsme si koledy, dozvěděli jsme se vše o Štědrém dnu,
přípravě vánočního stolu, vyzkoušeli jsme si jednu z věštících
praktik, jako je lití olova, a mnoho dalšího. Nejvíce děti zaujala poslední chaloupka, kde se nacházela tvořivá dílnička. Tam
jsme si mohli ozdobit perníčky, nebo si vytvořit krásného papírového andílka. Pro své blízké si děti nakoupili velmi pěkné
suvenýry ze dřeva, či látky. V muzeu se nám velmi líbilo a rádi
se sem vrátíme na další zajímavé programy.
Mgr. J. Kolaříková, Mgr. D. Hošpesová

Podivínský zpravodaj

Dovolila jsem si ještě připojit několik názorů našich žáků:
• Po přednášce mám takový pocit, že po tom, co jsem slyšel ten
příběh, tak si drogu nikdy nedám.
• Byly to zajímavé dvě hodiny, i když dojemné, ale moc se mi
přednáška líbila a doufám, že nebyla poslední.
• Poučení z přednášky – nikdy nebudu brát drogy.
• Pocity z přednášky jsem měla smíšené, protože jsem na jednu
stranu byla ráda, že jsem mohla potkat tyhle lidi a slyšet jejich
příběh, ale na druhou stranu mi jich bylo strašně líto a myslím,
že na to nikdy nezapomenu.
• Bylo to dobré a poučilo mě to, abych nikdy nezkoušel drogy.
Reakce našich žáků nám udělaly velkou radost. Uvědomují si,
že cesta drogové závislosti je velmi nebezpečná a nepřinesla by
jim nic dobrého. Doufám, že jim jejich názory vydrží celý život a
nám nezbývá, než v naší činnosti pokračovat a hledat další cesty,
jak naše děti před tímto nebezpečím ochránit.
Mgr. Dagmar Mačicová a Mgr. Markéta Svobodová
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Výlet do Prahy
Poznávací zájezd do Prahy se stal pro
podivínské žáky tradičním výletem. Před
lety jsme využili výhodné nabídky Českých drah na dopravu do Prahy
pro školy, dnes už jezdíme pohodlněji zájezdovým autobusem. Zájem je vždy veliký, letos
se přihlásilo 65 žáků 2. stupně.
Snažíme se vždy program
lehce pozměnit, aby žáci pokaždé viděli něco nového. Tentokrát jsme autobusem dojeli k
Paláci kultury, pěšky jsme pak
došli na Vyšehrad, prošli jsme
hřbitov, kde jsou pohřbeny
významné české osobnosti, a
z ochozu jsme se podívali na

panoramata stověžaté Prahy, Pražského
hradu, Barrandova. Metrem jsme se přemístili na Malou Stranu a po roce jsme

znovu prošli všechna nádvoří Pražského
hradu, navštívili Chrám svatého Víta, sešli od Hradu ke Karlovu mostu a zamířili
na Staroměstské a Václavské
náměstí.
Přestože jsme ten den nachodili skoro 10 kilometrů
(změřeno díky mobilní aplikaci), nikdo si na to, že ho bolí
nohy nebo že je unavený, nestěžoval. Bublinová show na
Václavském náměstí, občerstvení ve fastfoodech, prožitek z
jízdy metrem už byly jen třešinkou na dortu.
Pavla Schallenbergerová

Slavnost Slabikáře – 21. 11. 2016
Z našich prvňáčků jsou už velcí čtenáři. Hravě zvládli písmenka v Živé abecedě a nyní je čekal Slabikář. Ten si ale museli
zasloužit. 21. 11. prvňáci putovali pohádkovým světem. Jejich
úkolem bylo vysvobodit princeznu Abecedku, která seděla ve
věži na truhlici plné Slabikářů. Děti putovaly královstvím písmen, slabik a slov, kde plnily ve skupinkách rozmanité úkoly,
tím předváděly své dovednosti i znalosti a získávaly zlaté klíče.
Zdoláním všech překážek vysvobodily princeznu Abecedku. A
získáním 5 kouzelných klíčů se jim otevřela kouzelná truhlice.
Poděkovat za vysvobození přišel sám pan král, který dětem Slabikáře rozdal. Děti s nadšením Slabikáře prohlížely. Paní učitelka
v závěru dětem také rozdala medaile pro velké čtenáře.
Další odměnou byly výborné muffiny, které upekla paní
Tréšková (maminka Laurinky). Ještě jednou moc děkujeme. Jen
se po nich „zaprášilo“.
Mgr. Kristýna Řezáčová

Adopce na dálku
Koncem listopadu jsme sečetli všechny příspěvky od dětí a
rodičů na podporu chlapců z Indie. Velkým překvapením pro nás
bylo, že na Adopci se letos rozhodli přispět i lidé „mimo školu“,
konkrétně bych chtěla poděkovat obyvatelkám Penzionu paní
Hanzalíkové a Švestkové, které také poslaly příspěvek na chlapce.
K 30. listopadu se sešlo celkem 11 290 Kč, což dělá na každého
hocha 5645 Kč. To jim umožní po celý další rok chodit do školy.
Jeden z nich, který má vynikající prospěch, navíc příští rok ukončí základní vzdělávání a má vyhlídky na získání prospěchového
stipendia. A to jen díky podpoře od nás z Podivína. To je v předvánočním čase krásná a hřejivá zpráva. Díky naší škole se mohou

chlapci vzdělávat a mít lepší vyhlídky na život nejen pro sebe, ale
také pro celou společnost, ve které žijí. A pokud díky svému vzdělání a možnostem udělají v Indii během svého života kus dobře
vykonané práce, nebude naše podpora jen jejich, ale celé rozvíjející se indické společnosti.
Celková částka ještě trochu naroste, protože děti ze školy budou na mikulášském jarmarku prodávat své výrobky a polovinu
se rozhody darovat ve prospěch sbírky na chlapce. Jarmark se
koná po uzávěrce zpravodaje, takže konečné číslo ještě nemáme.
S velkým díky a přáním krásných Vánoc
Pálková Zuzana, koordinátorka projektu.

Simona Richterová
Měsíc od mého rozloučení s rodiči a
kamarády na pražském letišti utekl jako
voda a já už jsem opět v Číně. Tentokrát
mě čeká studium v rámci magisterského
programu přímo v nejlidnatějším městě
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Číny- Šanghaji.
Šanghaj se rozkládá přímo při ústí
Čchang-ťiang neboli „Dlouhé řeky“ do Východočínského moře a je největším kontejnerovým přístavem světa.

Vydat se z Podivína do města, které má
dvakrát více obyvatel než celá Česká republika, byl poměrně velký šok. Zejména první
den po příletu do Šanghaje, kdy jsem si
musela vyhledat ve 14-ti linkové mapě me-
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tra, jak se dostanu z letiště až do kampusu
mé univerzity a následně s mým třicetikilogramovým zavazadlem procházet kampusem z jedné budovy do druhé a hledat
místo, kde se mohu zaregistrovat. Nestačili
jsme se s dalšími zahraničními studenty ani
rozkoukat a už nás školní autobusy vezly
do nemocnice na lékařské prohlídky. Před
odjezdem jsem lékařskou prohlídku absolvovala už v Česku, všechny formuláře a certifikáty jsem měla pečlivě přichystané, ale
to místní lékaře nezajímalo, protože jsem
měla rentgenový snímek plic starý „už 7
měsíců“ a testy na Syfilis a AIDS, za které
jsem v ČR zaplatila docela tučnou částku,
byly místním lékařům také jen pro smích.
Sestřičky nás poněkud necitlivě navlékly
do starých bílých županů a jeden po druhém jsme museli procházet místnostmi s
odběrem krve, EKG, měřením výšky, váhy a
dokonce i zraku. Skousla jsem, že musím
znovu podstoupit rentgen plic a ultrazvuk
břicha, nicméně když mi jedna z těch nepříjemných sestřiček ukázala prstem na
dveře gynekologie, velice rychle a hlasitě
jsem jí dala najevo, že k ničemu takovému
mě v Číně nikdy nikdo nedonutí. Pochopila. Testy mi díkybohu dopadly dobře, takže
jsem mohla běžet s lékařským formulářem
na policejní stanici a zažádat si o povolení k
ročnímu studijnímu pobytu.
Naivně jsem si myslela, že mě po deseti
měsících bytí v Číně už nic nemůže překvapit. Už po dvou týdnech života v Šanghaji
jsem ale přišla na to, že jen odvážní lidé
přecházejí silnici na červenou, odvážnější
jsou však ti, kteří přecházejí na zelenou!
Jen málokterý řidič respektuje výstražná
světla semaforů, takže je potřeba řídit se
heslem „kdo troubí- ten jede“. Stihla jsem
už také absolvovat večeři se sympatickým
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Číňanem. Když jsem si však u stolu všimla,
jak dlouhé má nehty na prstech u rukou
a jak se mi je snaží okatě ukazovat (čímž
dává najevo, že pochází z bohaté rodiny a
rukama nikdy pracovat nemusel), okamžitě mě chuť na oblíbené kung-pao přešla.
Zvykla jsem si také na to, že mě každou
druhou noc budí křik mé ruské spolubydlící se slovy, že jí právě po nočním stolku
vyšplhal šváb a vlezl jí až do postele. Když
se ji v polospánku snažím uklidnit, že jí ten
brouček nemůže nic udělat a že jej zabijeme až ráno, rozsvítí, přijde až k mé posteli,
donutí mě vstát, vrazí mi smeták do ruky,
jde se zavřít do koupelny, protože se švábů smrtelně bojí, a čeká, až naši nezvanou
návštěvu zabiju a vyhodím z okna.
Věc, na kterou si ale stále nedokážu
zvyknout, je odporné a hlasité říhání a plivání Číňanů na veřejnosti. Myslela jsem si,
že po roce žití v Číně jsem si na tento jejich
„zlozvyk“ zvykla, nicméně když se procházím po ulici a obdivuji krásné, husté, zdravé vlasy štíhlé, upravené Číňanky přede
mnou, která se zničehonic za odporného
dávivého zvuku předkloní a vyplivne hlen,
jdu do mdlob. Jsou hold okamžiky, kdy
musím zatnout zuby a snažit se neutéct s
křikem domů. Musím ale přiznat, že je střídají i okamžiky příjemné, například když
si mohu s Číňany mou lámanou čínštinou
povykládat. Mají svatou trpělivost opravovat moje chyby a ještě se mnou procházet
město a ukazovat mi, kde nakoupím levné
ovoce nebo kde si pochutnám na dobrém tofu a fazolových knedlíčcích. Také
si nemohu vynachválit čínskou aplikaci
Wechat. Je obdobou aplikace WhatsApp
nebo Viber, rozdíl je ale v tom, že si na
Wechatu mohu pohodlně vyhledat hotely,
odjezdy vlaků, mohu si objednat taxi, zjis-
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tit, co hrají v kině, koupit lístky, dobít kredit nebo zjistit nejbližší polohu restaurací
či kaváren. Také mohu skenovat QR kódy
navštívených restaurací, v případě, že si na
koleji zapomenu peněženku nebo nemám
dostatečnou hotovost, mohu přes Wechat
pohodlně zaplatit. Protože Google mapy v
Číně nefungují, stáhla jsem si do telefonu
čínskou aplikaci Baidu mapy. Pomáhají mi
na každém kroku, často mám totiž problém najít i východ z metra. Baidu mapy
mi vždy naplánují nejkratší cestu, zobrazí
varianty pro vlak, autobus, kolo nebo chůzi, takže se nemám šanci v zhruba 23 milionovém městě nikdy ztratit. Také se mi líbí
styl výuky na mé Šanghajské Univerzitě
Financí a Ekonomiky. Protože se tato univerzita nenachází přímo v centru města,
je zde méně zahraničních studentů. Mými
spolužáky jsou čtyři Korejci, Švéd, kamarád z Bangladéše, kluk z Kazachstánu, z
Brazílie, starší kamarád z Persie, dívka z
Estonska a dvě vysoké Rusky. Díky nižšímu
počtu studentů je můj kurz čínštiny velmi
intenzivní, každý týden musím psát eseje
v čínštině, posílat učitelce úkoly v podobě
hlasové zprávy na výše zmíněný Wechat,
učit se slovíčka a se spolužáky v párech
pak vytvářet prezentace na zadané téma.
Musím přiznat, že se mi můj jazykový kurz
líbí více než ten, který jsem absolvovala
předminulý akademický rok na univerzitě
v Nankingu.
Takové jsou mé zážitky a poznatky z
prvního měsíce života v Šanghaji. V příštím článku budu psát o tom, jak jsem se o
prvním svátečním říjnovém týdnu vydala
navštívit nedaleké městečko proslavené
čajovými poli a jaké to je cestovat po Číně
s Češkou, Slovenkou a s černochem z Nigerie.

Domácí traktory
y klub Podivín
Nejdůležitější akcí spolku je každoroční pořádání traktoriády
Podivínský mazec. Letos proběhl úspěšně již 5. ročník.
Tím ale naše činnost nekončí. Tak jako každý rok i letos jsme
jako správní nadšenci a fandové těchto oblíbených akcí podpořili
i jiné traktoriády.
Navštívili jsme traktoriády Nová Ves (Brno venkov), Unín (Slovensko) a Modlíkov (Havlíčkův Brod). S traktorem jsme bodovali v
Josefově (Hodonín ) - 2. místo, Lužice (Hodonín ) - 4. místo, Jankovice (Holešov) - 2. místo a Kostelec (Holešov) - 1. místo.
Naším hlavním cílem je však postupně zkvalitňovat a zatraktivnit podivínskou traktoriádu, neboť tato akce je jedinou tohoto
druhu na okrese Břeclav. Pro příští rok plánujeme změnu disciplín,
aby soutěž byla zajímavější a změnou trasy v terénu obtížnější.
Vše, co děláme, děláme pro diváky a tímto všem děkujeme za
podporu.
Svačina Rostislav, předseda klubu DT Podivín

Podivínský zpravodaj
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POSTOJ, Z.S.
Impulzem pro vznik Postoje byla
chuť navázat na tradici Janohraní a nabídnout návštěvníkům na území našeho
města kvalitní hudební festival. Přidala
se divadelní představení, menší hudební
produkce, odborné přednášky pro školu
i veřejnost, bleší trh a v neposlední řadě

se nadšenci z řad členů rozhodli založit
Mykokrůžek. Především díky vytrvalosti
současného místopředsedy Postoje Bohuslava Fialy se tak konají pravidelně každý měsíc vycházky do okolí Podivína a
Česká mykologická společnost (ČMS) tak
může disponovat s daty ohledně výsky-

tu hub i z Podivína. Ráda bych na tomto
místě poděkovala všem členům za jejich
aktivní přístup, podporovatelům za podporu, příznivcům za přízeň a těším se na
další příležitost setkání v nadcházejícím
roce.
Darina Heráková, předseda

Malé ohlédnutí za třemi léty činnosti Mykokrůžku Postoj, z.s. Podivín
Je to tak, už tři roky funguje náš Mykokrůžek. Náplní činnosti je společný sběr hub, jejich určení a následná (už privátní) konzumace těch jedlých. A jak to v životě chodí, provázejí
nás úspěchy i neúspěchy.
Spočítali jsme si, že za ty tři roky jsme podnikli celkem 41
vycházek (z toho šest výjezdních), kterých se zúčastnilo 166
členů i nečlenů Mykokrůžku. Nevíme, je-li to moc nebo málo,
spíš málo, protože jsme pro naše vycházky nedokázali získat
více sympatizantů. A nevěříme, že v téměř třítisícovém městě
by se nenašli další zájemci o houbaření než těch asi 54 účastníků za jeden rok.
Ještě pro úplnost: dvakrát (2015, 2016)
absolvovalo šest našich členů Mykoseminář, pořádaný ČMS loni na Salaši (okr. Uh.
Hradiště), letos ve Skalách u Teplice nad
Metují. Přednášky byly vynikající, je dobré
znát i trochu teorie, navíc podané i pro nás
přístupnou formou. Loňský seminář vedl
ing. Landa, šéf ČMS, přednášelo se o hřibovitých houbách a mykorhize. Letošní dubnový pod vedením zkušených mykologů z
ČMS Radimem Dvořákem a Janem Wiplerem byl zaměřen na aktuálně rostoucí jarní
houby, především na smrže obecného.
To bylo. A co bude dál?
Chtěli bychom získat víc zájemců o houbaření a společné vycházky. Nejsme opravdoví mykologové, naše podnikání je založe-

MYSLIVECKÉ BILANCOVÁNÍ
Motto: „ Prosinec ukrývá šerý svit nízko
visícího slunce, neochotný příchod svítání
po nekonečné temné noci a přináší čas konejšivého rozjímání s bližním svým“.
Vážení spoluobčané,
dovolte pár řádků, kterými popíšeme stručně naši činnost v končícím roce
2016.
Myslivci jsou si dobře vědomi své
odpovědnosti za přírodu a jsou ochotni
výrazně přispět k dosažení cílů stanovených směrnicemi Evropské unie, např.
Směrnice o volně žijících ptácích, Směrnice o ochraně přírodních stanovišť vol-
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no spíš prakticky: cílem je rozeznat jedlé houby od nejedlých a
jedovatých (to hlavně), a rozpoznat bezpečně houby smrtelně
jedovaté. Praktickému houbaři to úplně stačí. A procházka přírodou také neuškodí nikomu. Loni a letos byly dva roky houbově
hubené, bylo sucho, které loni aspoň v podzimu pominulo, letos
vyrostlo pár hub až na samém konci sezony. Věříme, že příští rok
vše napraví a hub bude dost pro všechny houbaře.
Všem spoluobčanům přejeme v příštím roce hodně zdraví a
úspěchů v životě i v houbaření.
S houbařským pozdravem: „Ať rostou!“ za Mykokrůžek Postoj,
z.s. Podivín Bohuslav Fiala, Miroslav Herák a další.

ně žijících živočichů apod. Samozřejmě
výrazně neovlivníme narušování ekosystému, což má velký vliv na zvěř a ptactvo
v přírodě. Pěstování kukuřice, řepky a
slunečnic, následné použití chemických
přípravků není to nejlepší pro volně žijící živočichy. Negativní dopad má také
budování cyklostezek a chování spoluobčanů v přírodě, neboť zvěř a ptactvo
nemá potřebný klid při hnízdění a vyvádění zvěře. Musíme ale pochopit zájmy
našich turistů a cykloturistů.
Myslivost provozuje v ČR cca 100 000
myslivců, z toho 16 v Podivíně. Nedaří se
nám práce s mládeží a následně přijetí
nových členů spolku z řad mladých. V letošním roce podali přihlášku do spolku

tři zájemci ve věku 60, 60 a 35. let. Nutno
ale podotknout, že jejich přístup je odpovědný, neboť závěrečné myslivecké
zkoušky vykonali s vyznamenáním a pan
Ing. Radek Slatinský byl vyhodnocen
jako nejlepší účastník mysliveckého kurzu.
Do mysliveckého nebe odešel v roce
2016 dlouhodobý člen, funkcionář a
kamarád pan Josef Nedbálek, čest jeho
památce.
K samotné činnosti MS.
Závěr roku 2015 nám připravil starosti, protože nový občanský zákoník od
1. 1. 2016 stanovuje, že každé sdružení
musí být přejmenováno na spolek, to
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znamená nové stanovy, volby, registraci
na Krajském soudě, nová razítka apod.
Aby toho nebylo málo, funkce se dobrovolně vzdal předseda sdružení a místopředseda. V souladu se zákonem byl
zvolen nový výbor spolku a to ve složení:
• Mgr. Ladislav Richter – předseda
• Ing. Kamil Průdek – místopředseda
• Ivan Racek – hospodář
• Petr Levčík – pokladník
• Bc. Ladislav Richter ml. – jednatel.
Samotná činnost tímto nebyla ovlivněna a v zimních a jarních měsících
probíhalo každotýdenní přikrmování
zvěře, aby se předešlo možným ztrátám
v důsledku zimy a nedostatku potravy.
K přikrmování se používá námi pěstovaná cukrová řepa, seno sklízíme na
březích Dyje a obilí sejeme na menších
políčkách, abychom narušili souvislé
porosty kukuřice či jiné plodiny. Na tzv.
políčkách, která se snažíme rozdělit po
celé honitbě, se pokoušíme zajistit kryt
pro zvěř a druhovou rozmanitost plodin.
Vlastní technika by nám na to nestačila,
proto děkujeme všem hospodařícím zemědělcům, kteří nám poskytli výpomocné služby. Tato aktivita obnáší mnoho
brigádnických hodin, což je možná příčina nezájmu stát se myslivcem.
S příchodem jara probíhá sčítání zvěře v revíru. Myslivecký spolek má stanoven nadřízeným orgánem plánový počet
kusů zvěře a podle toho se plánuje chov
a lov zěře. Pokud by došlo k přemnožení,
nastává hrozba škody na lesním porostu
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a výsevných plodinách. Pokud zemědělec oprávněně nárokuje náhradu škody, jsme povinni tuto škodu majitelům
uhradit. Největší škody páchá prase divoké, proto bylo přikročeno k celoročnímu odstřelu.
V letních měsících provádíme údržbu kazatelen, posedů, zásypů a krmítek.
V měsíci červnu každoročně pořádáme
pro spoluobčany z Podivína (a v poslední době i pro přespolní) „Pytláckou noc“.
Odpoledne je zdarma pro děti připraven
skákací hrad a dětská hudební zábava.
Účast cca 250 platících hostů na večerní
zábavě hovoří za vše a není potřeba to
dále rozebírat. Zisk z této akce byl použit
na úhradu náhradních dílů pro myslivecký traktor, které odcizil neznámý pachatel v objektu mysliveckého spolku. Nemalé finanční prostředky jsou také vynakládány na údržbu tzv. myslivny, a proto
se snažíme věnovat volný čas udržování
a opravám této nemovitosti a okolí. Při
tomto bilancování nelze zapomnět na
starší členy, kteří se aktivně zapojují
do brigádnické činnosti. Pan František
Hájek a Mgr. Ladislav Richtert překročili
hranici 70. let. Pan Zdeněk Doležel 80 let.
Tímto si dovolujeme jim poděkovat.
Podzim a následná zima, přináší
dobu honů. V letošním roce jsme omezili
odstřel zajíce polního pro jeho rapidní
úbytek v honitbě. Hony v současnosti
bereme jako procházku revírem a získáním podrobnějšímu přehledu o zvěři. V
prosinci se koná tradiční tzv. „Poslední
Leč“, Celodenní hon je zakončen zába-
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vou s bohatým mysliveckým jídelníčkem
a degustací vína. Poděkování patří všem,
kdo se na pořádání podíleli svými příspěvky a dary.
Závěrem se podívejme do historie
a připomeňme si, v jakém množství se
šlechta zásobila zvěřinou na svatbě Viléma z Rožmberka, který si roku 1578 bral
Marii Bádenskou jako svoji třetí ženu.
„Svatba trvala 7 dnů a bylo přichystáno
40 jelenů, 50 ks srnčí zvěře, 50 nádob
zvěřiny naložené v láku, 20 ks černé zvěře, 2130 zajíců, 250 bažantů, 4 dropi, 30
tetřevů, 2050 koroptví, 20 688 drozdů,
hrdliček a holubů. Domácích zvířat bylo
ještě více, např. 150 krmených volů, 450
krmených vepřů, 5135 krmených hus,
450 krůt, 2056 kapounů a slepic a 40
volů uzených. Pro postní dny bylo nachystáno velké množství ryb a 30 947
vajec.
Roku 1556 poslal Jindřich ze Švamberka na vánoční stůl Jáchyma z Hradce
3 ocasy a 6 zadních noh z bobrů, ostatní
části se tehdy nepojídaly. Koncem 18.
století však bobři téměř vymizeli, a když
byli náhodou k mání, nic nevyhazovali,
připravovali je celé. Od 19. století se s
nimi v jídelníčku nesetkáváme.“ Pramen :
Z dějin zvěřiny a její přípravy.
Vážení spoluobčané, myslivci a přátelé myslivosti, přejeme Vám pohodový
rok 2017 a hodně krásných a nezapomenutelných zážitků nejen v katastru města Podivína.
Výbor MS Podivín

PODIVÍNSKÝ RYBÁŘSKÝ SPOLEK V ROCE 2016
Pomalu, ale jistě se blíží konec rybářské sezony. S tím je bezesporu spojený i čas se ohlédnout, jaká vlastně byla. Může se
zdát, že se moc nelišila od té předešlé. Šutráky pořádně nezamrzly, velká voda nepřišla ani na jaře, Dyje a Kačenárna nám
opět zarostla růžkatcem, vodním morem a okřehkem stejně
jako loni a bobři řádili zase o něco víc… Takže vlastně žádný
velký rozdíl. Přesto ji musím hodnotit z hlediska spolkového života jako sezonu, ve které proběhlo několik významných změn a událostí. Posuďte sami.
V lednu jsme si na výroční členské schůzi zvolili nový
výbor, ve kterém je několik nových tváří. Proběhl v pořadí
již pátý Rybářský ples za hojné účasti občanů nejenom z
našeho města.
V únoru nám vstoupily v platnost nové stanovy,
schválené VIII. Sjezdem MRS, o.s. a současně jsme zanikli
jako ,,místní organizace“ a zrodili jsme se jako ,,pobočný
spolek“. Takže jsme se opět museli přejmenovat a nyní se
oficiálně jmenujeme Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Podivín.
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V březnu se poprvé sešli ,,stařešinové“ našeho spolku v
Besedním domě, aby vznikla užší skupina, která by koordinovala přípravy na oslavu 300 let založení Rybářského cechu v
Podivíně. Probíhaly také brigády na našich revírech, například
se oplotily všechny stromy na levé straně toku Dyje v úseku
splav-soutok s Trkmankou proti bobrům.
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V dubnu jsme zorganizovali zkoušky nových členů.
Květen je již tradičně měsícem rybářských závodů a to nejen u nás na Šutráku, kde jsme druhou sobotu pořádali tradiční
závody dospělých a v neděli závody mládeže. První cenu horské kolo opět dětem věnoval pan Viktor Agai st., kterému patří
velký dík. Družstvo mladých rybářů se znovu zúčastnilo celosvazové soutěže o Zlatou udici, ve které obsadilo druhé místo
hned za družstvem Kroměříže.
V červnu kromě zahájení lovu dravců organizujeme pro
mladé rybáře z našeho spolku každoroční týdenní soustředění
na Balatonu v Sokolnicích.
V červenci z pátého na šestého proběhly na Šutráku Noční
rybářské závody a 15. – 17. 7. první kolo rybářského maratonu
a 29. – 31. 7. druhé kolo.
V srpnu poté následovalo ještě 12. – 14. 8. a 26. – 28. 8. třetí
a čtvrté kolo tohoto prázdninového závodu.
24. září jsme jako vůbec první v ČR zorganizovali Retro rybářské závody, kde vše moderní bylo zakázané. Hodnotila se
rybářská výbava (čím byla starší, tím lépe), oblečení retro rybáře, celkový dojem a ulovené ryby. Vstupné bylo dobrovolné a
občerstvení pro účastníky bylo také za retro ceny. Hodnocení
měla na starosti ,,jury“ pod vedením našeho pana kronikáře.
Při sečtení všech bodů z jednotlivých částí muselo nakonec
přijít na los v podobě tahání sirky, protože ve všech třech
hodnocených kategoriích jsme měli retro rybáře se stejným
počtem bodů. Celkovým vítězem se stal tým předsedy rybářského spolku z Týnce pana Petra Zugárka, který v rozstřelu
zvítězil nad naším želízkem v ohni panem MUDr. Karlem Pokorným. V kategorii mládeže do patnácti let vyhrál Petr Ondrák ml. nad Lukášem Švecem a v kategorii největší ulovená
ryba na retro výbavu porazil již několikaletý zkušený penzista Jenda Švec novopečeného zatím nezkušeného penzistu a
vodáckého admirála Josefa Kynického alias Frantu Jetela. Celá
akce se vydařila a byly na ni velmi kladné ohlasy z řad lovících
i přihlížejících diváků. Částečný záznam můžete zhlédnout na
webových stránkách České televize v pořadu Náš venkov na
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/316294340070009-rybari-z-podivina/
V říjnu a listopadu je čas výlovů rybníků. S tím je spojeno
dorybnění našich revírů dle zarybňovacího plánu a podzimní
brigády zejména úklid Staré Dyje, Nové Dyje a Kačenárny.
V prosinci máme každoroční prověrky hospodaření našeho
spolku na MRS v Brně a poslední akcí bývá Zavírání vody, které
se letos uskuteční 28. 12. v 9:30 hodin u Bůdy v Šutráku, na
které Vás srdečně zvu.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se během roku zasloužili o zdárný chod našeho spolku. Vám, kteří
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se zúčastňujete našich akcí a máte s tím nemalé starosti v podobě např. shánění dobového oblečení (retro závody), sponzorům, zastupitelstvu města Podivína, základní škole, našemu
panu kronikáři, stařešinům a ostatním, které jsem zapomněl
ještě jmenovat, za podporu a spolupráci. Věřím, že ve vzájemné spolupráci budeme pokračovat i v příštím roce.
Přeji Vám za krásné prožití vánočních svátků a do nového
roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Za MRS PS Podivín PŠ

NEJBLIŽŠÍ AKCE V ROCE 2017
21.1. Rybářský ples
26.2. Výroční členská schůze

ŘÁDKOVÁ INZERCE
HLEDÁM KE KOUPI MENŠÍ RODINNÝ DOMEK MAX 3+1 SE ZAHRADOU. TEL 704 206 035.
Poptávám pěknou hlínu na vyrovnání pozemku a vybudování zahrady. Prosím nabídněte. Tel.: 773 591 417.
Koupím rodinný dům v Podivíně a okolí, tel. 737735172
Koupím byt v Podivíně. tel. 737735172
Kopím zahrádku v Podivíně za benzínkou. Tel. 602128642
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GALERIE OSOBNOSTÍ
(Věnováno Těm, kteří zůstanou v naší paměti)
Cyril GÁLA (1938 – 2016)
Pod touto hlavičkou uvádíme v našem zpravodaji osobnosti, které se zapsaly svými činy či zásluhami do historie našeho
město. Možná si někteří řeknete, čím se mohl prostý, skromný
občan přičinit, že se objevil mezi pamětihodnými postavami
našeho starobylého města. Mezi námi je stále ještě celá řada
pamětníků, kteří si Cyrila Gálu vybaví v celé řadě místních aktivit. Pochází ze staré podivínské sedlácké rodiny. Rodiče – Antonín a Františka (rozená Důbravová) vychovali čtyři syny.
Cyril se narodil v pořadí jako třetí a po ukončení základní
školy se vyučil malířskému řemeslu u Františka Ryšavého. V padesátých letech po začlenění živností do Služeb města Podivína
pracoval krátce v této profesi. Po připojení podniku pod hlavičku Břeclavi pracoval v místní provozovně výroby cementového zboží. Po roce 1990 nastupuje jako pracovník na pomocné
práce města Podivína. Z tohoto období nelze opomenout jeho
nevšední péči o vzhled městského hřbitova. Od mládí je spojen i s duchovní službou. Na řadě fotografií ho nalezneme jako
ministranta, v dospělejším věku i jako pomocného kostelníka.
Nechyběl ani v řadách těch, kteří vykonávali záslužnou veřejně
prospěšnou činnost jako člen hasičského sboru.
Samostatnou kapitolu si zaslouží zmínka o jeho muzicírování. První počátky jeho hry na B trubku najdeme u kapelníka
Karla Šaumana a zvláště u jeho pokračovatele - učitele hud-

by Jana Kršky, v dechové hudbě
Poříčanka a dalších hudebních
seskupeních. Krásné vzpomínky u pamětníků vyvolává jeho
troubení o vánočních svátcích z
věže kostela, které organizoval s dalšími muzikanty. Jeho hlavním nástrojem zůstal heligon, se kterým hrál v kapelách při
nejrůznějších příležitostech, jakými byly hody, plesy, májové
průvody, či pohřby. Nelze ani opomenout jeho další zálibu zahradničení, které bylo v rodině dědičné a vyhlášené v širokém
okolí. Malířský kumšt ho rovněž provázel celý život. A tak jeho
zdatným prstům byly povděčné nejrůznější spolky při výzdobě jejich plesů. Svými výtvory rovněž okrášlil řadu domovních
průjezdů a sklepních prostor.
Ale zcela obdivuhodnou jeho předností byl zájem o historii. Jako velký podivínský patriot s výjimečnou pamětí dokázal
připomenout řadu událostí i jejich aktéry. Jeho znalostí bylo
často využíváno při zpracování historických událostí, jakým
bylo například vydání vlastivědného sborníku PODIVÍN.
Tuto vzpomínku a vlastně poslední službu věnuji Cyrilovi
jako skromné poděkování za dlouholetou přízeň a krásný srdečný vztah, který nás provázel po celých dvacet let.
Vlastimil N ě m e č e k

PODZIMNÍ VÝPRAVA 12. YMCA-SKAUTSKÉHO ODDÍLU
Jako každoročně, tak i letos jsme se vydali na podzimní
výpravu. Tu letošní jsme strávili na naší chatě U Pěti Žídel
poblíž Osvětiman. Jeden by ani nevěřil, že se nás tam vlezlo 38 a celou výpravu jsme se obešli bez elektřiny! Skaut je
šetrný, což znamená, že by měl šetřit a neplýtvat, v našem
případě to bylo plýtvání vodou, nebo spíše neplýtvání, jelikož jsme si vodu museli nosit sami z blízké studánky.
Opravdu je celoročním tématem Disney? To byla častá
otázka, proto nás také celou výpravou provázely pohádkové bytosti. Pomáhali jsme Smutku a Štěstí posbírat všechny ztracené myšlenky, najít Krásce její Zvíře nebo pomoct
poztráceným pohádkovým bytostem najít tu správnou pohádku. Každá družinka si také našla svůj posvátný strom.
Ke každému se vázal tajuplný příběh o bojích, nešťastných
láskách, mostech do jiných zemí či pravé skautské přátelství.
Nezůstali jsme však jen v okolí chaty, vydali jsme se
vstříc nádherné přírodě Chřibů. Cestou jsme potkali spadané břízy, takže naše krabičky poslední záchrany jsou
plné březové kůry, která hoří, i když je mokrá! Na Klimentku
jsme si zazvonili na starý zvon a zahráli jsme na zvonkohru.
Jak jinak zakončit bezvadnou výpravu než velikým překvapením. Na autobusové zastávce všem družinám přišel
nečekaný dopis, který změnil jejich dosavadní představy o
celoroční hře. Letošním rokem nás tedy nebudou provázet
postavičky z Disney, ale vyjdeme vstříc dobrodružství s Asterixem a Obelixem!
Týna
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Z ČINNOSTI VODÁCKÉHO ODDÍLU TJ SLAVOJ PODIVÍN V ROCE 2016
Kvůli jarním mrazíkům jsme začali letošní vodácký rok až 14. 5. na Dyji. Jela se
klasika z Nových Mlýnů do Lednice. Účast
byla hojná a trasa náročná, takže se nám
hodily chvilkové zastávky v Bulharech a
Nejdku na Pališti, abychom si trochu odpočinuli a doplnili síly před další cestou.
Samozřejmě, že se našli odvážní členové
našeho otužileckého kroužku, kteří spojili
splouvání s první jarní dobrovolnou nebo
nedobrovolnou koupelí v osvěživých vodách Dyje.
Na „velkou vodu“ jsme letos jeli v
době od 9. 7. – 14. 7. na Vltavu. Původně
to měla být týdenní záležitost, ale okolnosti nás přinutily poprvé za celou dobu
existence našeho oddílu zkrátit expedici
o dva dny. První etapy z Vyššího Brodu a
Nahořan proběhly ještě za nádherného
letního horoucího počasí, ale zastávky
v Českém Krumlově a ve Zlaté Koruně
se nesly ve znamení přechodu studené
fronty, spojené s mohutným a vytrvalým
deštěm. Všichni o nás vědí, že vydržíme

hodně, ale po dvou studených a promáčených dnech a hlavně dvou nocích v
mokrých stanech a spacácích jsme udělali krátkou poradu a přijali závažné rozhodnutí, že bohužel ve Zlaté Koruně končíme
a vracíme se domů. Pršelo celou cestu až
k Pálavě a přestalo až skoro v Podivíně,
takže nám někteří naši spoluobčané ani
nechtěli věřit, že nás to tam tak strašně
„spláchlo“. I tak ale vzpomínáme na letošní velkou vodu v dobrém. A to i přes to, že
jsme tam museli jet pronajatým autobusem a s novým šoférem Adolfem Svobodou, který se ale jako vodácký šofér plně
osvědčil a přispěl nemalou měrou k naší
celkové spokojenosti.
Vodu jsme zavřeli 3. 9. klasickým
sjížděním zámecké Dyje se startem na
Nových Mlýnech a konče v Lednici pod
jízdárnou. Samozřejmě že jsme nevynechali příležitost ke koupání při přenášení
lodí na Zámeckou Dyji. Toto místo je na
to úplně ideální. Po krátkém posezení na
Pališti jsme si bravurně sjeli v Nejdku jedi-

ný jez na této trase a pak už jsme si užívali
jízdu v kanoích a vychutnávali si poslední
letošní chvilky na vodě uprostřed nádherné přírody a výborné party kamarádů.
Tradiční vodácký „táboráček“ proběhl
dle osvědčeného harmonogramu. Jako
obvykle bylo na programu pečené selátko, občerstvení a zpěv vodáckých písní za
doprovodu naší vodácké kapely „Kalíšci“.
Při prohlížení fotek a vzpomínkách na zážitky z vody jsme cítili, že letošní vodácký
rok pomalu odplouvá ke svému konci.
Táborák ale ještě nebyl poslední pozoruhodnou událostí letos. Tou se bezesporu stala skutečnost, že náš dlouholetý
admirál Josef vstoupil na podzim do stavu důchodcovského ve vší síle a svěžesti,
čímž mu tímto všichni vodáci (mezi kterými už je většina důchodců…) co nejsrdečněji gratulujeme a doufáme, že náš
admirál nepůjde taky do vodácké penze,
ale že se o to víc bude našemu oddílu věnovat i nadále.
Celkově se letošní rok vydařil. Účast
byla opět vysoká a jsme rádi, že se všechny akce podařilo uskutečnit v pořádku
a ke všeobecné spokojenosti. Přejeme
všem vodákům do dalšího roku hodně
pevného zdraví, přízeň počasí, spolehlivé
lodě a ať všechny akce proběhnou zdárně
a bez větších problémů i v příští vodácké
sezóně.
Za vodácký oddíl TJ Slavoj Podivín.
S vodáckým pozdravem AHOJ!
Petr Průdek a Josef Kynický

DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ K VÁNOČNÍM SVÁTKŮM
Drazí přátelé, za pár dnů, v závěru letošního roku, budou na
naše dveře klepat Vánoce. Co od nich očekáváme? Někdo v nich
najde nostalgii, kdy bude vzpomínat na své dětství, jak to bylo
hezké, když byl jako dítě obdarováván svými blízkými. Někdo
má Vánoce spojeny s většími starostmi. Zvláště, když se musí
připravit tolik věcí. Od úklidu, přes nákupy, pečení vánočního
cukroví, zdobení stromečku, komu jaký dárek, přípravy štědrovečerní večeře. Pak dát zase všechno do pořádku. Obejít a navštívit známé. Zastavit se na hřbitově. Prostě náročné chvíle. Vánoce se budou nějakým způsobem opět dotýkat každého z nás.
Bylo by škoda, spojovat si je s chvílemi plných starostí a stresu,
kdy si řekneme, ať už je to za námi. Tyto svátky jsou svátky ducha. Vůbec totiž nejde o to, aby naše tělo bylo dobře nasyceno a
my po dobrém jídle zhlédli co nejvíce televizních pohádek.
Spíše se snažme opět žasnout, být překvapení z toho, co se
stalo o prvních Vánocích. Ty si znovu zpřítomňujme, jako by se
to stalo dnes. Nejde tak ani o oslavu svátků jako takových, ale
o jejich přiblížení do našich životů. Vánoce patří do křesťanské
kultury, v nich opět prožijeme to, že máme Boha, že Jej doslova
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vlastníme, že On nám patří, že se nám a pro nás narodil, že přijal
tělo, že přišel, aby dal našemu životu řešení. Přinesl nám naději a
vyřešil naši budoucnost, ve které přece chceme i nadále žít. Budoucnost, ve které nám už Bůh bude stále blízko. To je vánoční
překvapení, ze kterého tryská ona pravá radost.
Tuto radostnou skutečnost prožijme ve společenství těch,
kterým je tato víra blízká. Oslavy budou probíhat v podivínském
kostele 24. prosince ve 22.30 hodin bohoslužbou, kterou nazýváme „Půlnoční“. Dále na hod Božího narození a na sv. Štěpána,
to je 25. a 26. prosince v 11 hodin. Také budeme mít možnost
prožít vánoční příběh „Dar Boha člověku“ v „Živém Betlému“,
který znovu zpřítomníme 25. prosince v 16 hod na farním dvoře.
Účinkovat bude podivínská chasa, která nás na toto vystoupení
srdečně zve.
Přeji vám, abyste letošní vánoční svátky prožili, jako by byly
vaše první. Nechte se jimi nově překvapit. Ať jsou to pro Vás a
Vaše blízké chvíle klidné, radostné a pokojné, hřející na duši.
Takto obdarováni vykročme do nového roku 2017.
P. Slavomír Bedřich, farář v Podivíně
Podivínský zpravodaj
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PODĚKOVÁNÍ
Naše město Podivín přispívá nemalou částkou na sportovní
činnost. Ať to jsou peníze do oddílů, tak i na různé akce s tímto zaměřením. Žádný podivínský občan nemůže říci, že se tu pro sport
nic nedělá. Když pozoruji okolní obce okresu a jejich finanční
náklady k této aktivitě, jsme hodně v popředí. Vše je o penězích,
to platí i pro tradiční dva fotbalové turnaje Putovní pohár města
Podivína a Dušičkový turnaj. Pro mládež se tu dělá opravdu maximum. Stále se mluví, jak se přispívá od státu do sportu, ale upřímně, kde peníze končí?! Ve velkých klubech. A na rozvoj sportu v
menších oddílech se bohužel stále zapomíná!! A tak se oddíly, aby
fungovaly, stávají na penězích města stále více a více závislé!
Ale dost politiky . Jak už jsem řekl, tak turnaj je záležitostí
peněz. Město pokrývá značnou část, ale aby turnaj byl, jak se říká
s plným servisem, ještě pomáhají další sponzoři.
Chtěl bych touto cestou poděkovat sponzorům, řekl bych
přídomek stálým, kteří mně pomáhají finančně a materiálně zajišťovat dva turnaje.
1. Turnaj základen o Putovní pohár města Podivína.
Děkuji: Městu Podivín, TJ Slavoj Podivín z.s., panu Petrovi Šultesovi (prodejna ovoce a zelenina), Zahradnické služby Jaroslav Švec, panu Alexandru Čapkovi, Vlastíkovi Šemorovi (Jihofrukt Velké Bílovice) a panu Františkovi Dohnalovi (Restaurace
Sport). Vy jste přispěli nemalou měrou, že turnaj je na skvělé
úrovni. Oddíly, které se účastní, neplatí startovné. Mají zajištěné veškeré svačinky , pití a skvělé ceny!!
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Dále děkuji: zastupitelům města Podivína, kteří si i ve dnech
volna udělají čas jak na oficiální zahájení, tak i na předání cen. Trenérům, kteří strávili s dětmi celé odpoledne.
Organizátorkám turnaje, Monice Stojkovičové, Barče Stojkovičové, Janě Míkové a Ádě Míkové za skvěle odvedenou práci.
Poděkování patří i našemu velkému patronovi turnaje - panu
Jirkovi Tichému, který se letos poprvé nemohl ze zdravotních problémů zúčastnit a za nedlouho zemřel. Na jeho vzpomínku bude
vždy jeho jméno zdobit i název druhého turnaje.
2. Dušičkový turnaj aneb hrajeme pro Vás pane Tichý
Děkuji Městu Podivín, TJ Slavoj Podivín z.s, manželům Ibrahimi (Pizzerie Tonny), panu Petrovi Šultesovi (prodejna ovoce a
zelenina), rodině Jitky Hájkové, rodině Evy Kosové, panu Vlastíkovi Šemorovi (Jihofrukt Velké Bílovice) , paní Evě Kavanové
a panu Mgr. Miroslavu Cagáškovi (Základní škola Podivín) za
finanční i materiální pomoc.
Organizátorkám, co měly na starost catering - Ádě Míkové,
Klárce Leblochové, Barče Stojkovičové a Monice Stojkovičové.
Rozhodčímu Ondrovi Švecovi a všem rodičům a účastníkům
turnaje!
Tento článek vychází před vánočními svátky. Přeji Vám všem
občanům města Podivína krásné prožiti svátků vánočních a vše
nejlepší v novém roce 2017.
Těším se na Vás. Termíny již známe. První turnaj se hraje 24. 6.
2017 a druhý 11. 11. 2017
Pavel Stojkovič - člen sportovní komise města Podivína

PODIVÍNEM CINKALY REPUBLIKOVÉ MEDAILE. NA KRK SI JE POVĚSILI TAMNÍ SILÁCI!
Podivín – Zaplněná Sportovní hala v
Podivíně sledovala otevřené Mistrovství
České republiky v mrtvém tahu. Domácí
siláci v barvách TJ Sokol Podivín na něm
získali řadu cenných kovů.
Dařilo se především Veronice Zemanové, která mezi ženami do šedesáti kilogramů vybojovala národní rekord, když
se její výkon zastavil na 145 kilogramech.
Na krk si pak pověsila zlatou medaili.
Rekordů se dočkali také dorostenec
do 67,5 kilogramu Martin Frýbert, jenž
zvládl dvě stě kilo, a Roman Fuksa s vý-

Podivínský zpravodaj

konem 170 kilogramů. „Mistrovství se
zúčastnilo celkem sto sedmdesát jedna
závodníků, což je zatím asi nejvyšší účast
na akci tohoto druhu,“ poznamenal pořadatel a vedoucí podivínských siláků Vladimír Svoboda.
První místa ve svých kategoriích mají
rovněž dorostenci Kristýna Dubcová (do
36 kg, výkon 55 kg), David Dubec (do
60kg, výkon 100kg), Kamil Bartošík (do
125 kg, výkon 210kg) a David Frýbord (do
140kg, výkon 240 kg).
Stříbra získali dorostenec Jan Polák

(do 75kg, výkon 162,5 kg) a junior Lukáš
Vašíček (do 75 kg, výkon 205 kg). Z bronzu se raduje dorostenec Vojtěch Michal
(67,5 kg, výkon 150kg). Čtvrtou pozici
pak obsadil junior Michal Slabý (do 82,5
kg, výkon 190kg). „S výsledky jsem velmi
spokojený,“ pochvaloval si organizátor
Svoboda.
Zdroj: http://breclavsky.denik.cz/ostatni_region/podivinem-cinkaly-republikove-medaile-na-krk-si-je-povesili-tamni-silaci-20161123.html
autor: Lukáš Ivánek
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Kontaktní centrum ve spolupráci
s Městskou policií Břeclav sbírá
pohozené stříkačky.
Sběr probíhá průběžně po celém městě a zvláštní
pozornost je věnována předem vybraným lokalitám. Dvakrát během roku se pracovníci kontaktního centra schází s příslušníky městské police, hodnotí vzájemnou spolupráci a předávají si informace
o problémových místech v Břeclavi. Také díky této
spolupráci sesbírali terénní pracovníci kontaktního
centra v roce 2015 celkem 114 kusů odhozených
injekčních stříkaček.
S nalezenou injekční stříkačkou je nutné manipulovat bezpečným způsobem a zajistit její odbornou
likvidaci, proto doporučujeme vždy zavolat Kontaktní centrum Břeclav na lince 519 322 842 nebo
přivolat Městskou policii Břeclav. Další možností
je místo nálezu vyfotit a fotku poslat na facebook
Kontaktní centrum Břeclav.
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