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Městský úřad Podivín – aktualizace telefonního spojení
S platností od 01.01.2021 se ruší telefonní linky: 519 344 203, 519 344 204 a 519 344 205
Aktuální kontakty:
jméno

telefon

e-mail

Starosta

Ing. Martin Důbrava

519 365 317
723 864 801

starosta@podivin.cz

Místostarosta

Stanislav Machovský

519 365 321
602 890 803

mistostarosta@podivin.cz

Tajemník

Ing. Radim Mildner

519 365 310

tajemnik@podivin.cz

Odbor ekonomický - vedoucí

Marcela Štefanová

519 365 315

ekonom@podivin.cz

Odbor ekonomický - podatelna

Martina Opluštilová

519 365 311

podatelna@podivin.cz

Odbor ekonomický – majetek, byty

Jindřiška Ludinová

519 365 312

majetek@podivin.cz

Odbor ekonomický – matrika, evidence obyvatel

Libuše Huňová

519 365 313

matrika@podivin.cz

Odbor ekonomický – pozemky, CZECH POINT

Blanka Hemzová

519 365 314

pozemky@podivin.cz

Odbor ekonomický - účetní

Lenka Hnátková

519 365 319

ucetni@podivin.cz

Odbor stavební úřad - vedoucí

Bc. Taťána Lachetová

519 365 318

stavebni@podivin.cz

Odbor stavební úřad - specialista

Ludmila Švestková

519 365 316

stavebni1@podivin.cz

Odbor stavební úřad - specialista

Miroslav Světnica

519 365 320

stavebni2@podivin.cz

Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XII
ze dne 24.09. 2020
1. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole
plnění úkolů zastupitelstva města č.
XI. ze dne 25.06. 2020.
2. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtových opatření č. 5/2020,
6/2020 a 7/2020 k rozpočtu města na
rok 2020 a tato rozpočtová opatření
vzalo na vědomí bez výhrad.
3. Zastupitelstvo města provedlo kontrolu plnění rozpočtu k 31.08. 2020
a toto vzalo na vědomí bez výhrad.
4. Zastupitelstvo města schválilo zahájení investičních akcí a jejich zařazení
do majetku města: Památník 70. výroční vlakového neštěstí v Podivíně,
Městská hala Podivín – zateplení,
Přestavba objektu č.p. 180, 181 Masarykovo nám. v Podivíně, Voda do
krajiny.
5. Zastupitelstvo města zamítlo schválení Kupní smlouvy o úplatném převodu cenných papírů mezi Městem
Podivín a Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s.
6. Zastupitelstvo města schválilo koupi nemovité věci, a to podílu id. 1/2
pozemku p.č. 745/2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Podivín od
prodávajícího Statutárního města
Ostrava, IČ: 00845451 se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava za
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kupní cenu ve výši 3.375,- Kč. Smluvní strany se dohodli že náklady spojené s převodem nemovité věci uhradí
kupující včetně znaleckého posudku.
Zastupitelstvo města schválilo kupní
smlouvu na koupi podílu id. 1/2 pozemku p.č. 745/2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Podivín
se Statutárním městem Ostrava,
IČ: 00845451 se sídlem Prokešovo
náměstí 8, 729 30 Ostrava. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
7. Zastupitelstvo města schválilo koupi nemovité věci, a to pozemku p.č.
2823/266 o výměře 4 m2 v k.ú. Podivín odděleného geometrickým
plánem č. 2128-32/2019 z původního pozemku p.č. 2823/29 od prodávajících Radima Huleji, bytem ….,
Rostislava Huleji, bytem …… a Hany
Hulejové, bytem …….. za celkovou
kupní cenu ve výši 560,- Kč (tj. 140,Kč/m2 ). Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na koupi pozemku p.č. 2823/266 o výměře 4 m2 v k.ú.
Podivín odděleného geometrickým
plánem č. 2128-32/2019 z původního pozemku p.č. 2823/29 od prodávajících Radima Huleji, bytem …..,
Rostislava Huleji, bytem …… a Hany
Hulejové, bytem …….. Zastupitel-

stvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
8. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1086/1 – zahrada v k.ú. Podivín, který byl vyčleněn
geometrickým plánem z původního
pozemku p.č. 1086. Zastupitelstvo
města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 1086/1 – zahrada
o výměře 650 m2 v k.ú. Podivín, který
byl vyčleněn geometrickým plánem
z původního pozemku p.č. 1086. Prodejní cena 130 Kč/m2 vč. DPH, žadatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovité věci do jeho
vlastnictví. Písemné žádosti budou
přijímány do 15.10. 2020 do 12:00
hodin. Město Podivín informuje zájemce prodeje, že pozemek bude
před prodejem zatížen věcným břemenem kanalizace pro společnost
Vodovody a kanalizace Břeclav a.s..
9. Zastupitelstvo města zamítlo vyhlášení záměru prodeje části pozemku
p.č. 721/1 – ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Podivín.
10. Zastupitelstvo města nesouhlasí se
zrušením a vypořádáním podílového spoluvlastnictví k pozemkům
p.č. 745/3 a 745/4 oba v k.ú. Podivín
a nesouhlasí s tím, že výlučným vlastníkem pozemků bude pan Tomáš
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Hřebačka. Město Podivín má zájem
vlastnit alespoň část těchto pozemků, neboť se na nich nachází veřejně
přístupná pozemní komunikace (parkoviště, obslužná komunikace, chodník), která je ve vlastnictví Města Podivín. Město Podivín nabízí dohodu
a zrušení, kdy město se stane výlučným vlastníkem částí pozemků pod
pozemní komunikací a cena bude
stanovena jako průměrná cena dvou
znaleckých posudků vyhotovených
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dvěma koncesovanými odhadci majetku, kdy město určí jednoho a pan
Hřebačka určí druhého.
11. Zastupitelstvo města nesouhlasí
se zrušením a vypořádáním podílového spoluvlastnictví k pozemku
p.č. 745/8 v k.ú. Podivín a nesouhlasí s vypořádáním svého podílu do
vlastnictví pana Tomáše Hřebačky.
Město Podivín má zájem vlastnit pozemek, neboť se na něm nachází veřejně přístupná pozemní komunika-

ce (obslužná komunikace, chodník),
která je ve vlastnictví Města Podivín.
Město Podivín nabízí dohodu a zrušení, kdy město se stane výlučným
vlastníkem pozemku a cena bude
stanovena jako průměrná cena dvou
znaleckých posudků vyhotovených
dvěma koncesovanými odhadci majetku, kdy město určí jednoho a pan
Hřebačka určí druhého.

O rozpočtu města na rok 2021
Předně začnu tím, jaký způsobem
obvykle rozpočet města sestavujeme.
Příjmy odhadujeme na základě našich
zkušeností z minulého vývoje a predikcí
ministerstva financí, kraje nebo Svazu
místních samosprávách. Vždy jsme pesimističtí, a očekáváme tedy příjmy spíše
nižší, než jsou čísla z ministerstva. Vzhledem k nelehké době způsobené čínskou
chřipkou, která ochromila ekonomiku
země i světa, a postupnému snižování
našich příjmů již v roce 2020 očekáváme
v roce 2021 daňové příjmy 40,8 mil. Kč,
což je o 7 mil. Kč (15%) méně, než jsme
čekali v roce 2020. Celkové příjmy (vč.
získaných dotací, nájemného aj.) rozpočtujeme ve výši 52 mil. Kč.
Město Podivín má dlouhodobě
dobré hospodaření a dostatek finančních prostředků. Díky tomu můžeme
rozpočtovat výdaje na rok 2021 ve výši
111,2 mil. Kč. Současně počítáme, že si
město nebude brát úvěr. Ve výdajích
vyčleňujeme peníze na investiční akce
tak, aby byly plně pokryty, přestože se
celé v roce 2021 nestihnou zrealizovat
(např. náměstí). Současně ve výdajích
máme akce, které zastupitelstvo hodlá
realizovat pouze, pokud na ně získáme
dotace (např. cyklostezka na Kačenárnu,
komunikace a chodník na ul. Poříčí II aj.).
Tímto chci říci, že určitě v roce 2021 naše
skutečné výdaje nebudou 111,2 mil. Kč.
Hlavní investiční projekty příštího
roku jsou:
Vedle výše uvedených akcí připravujeme projektové dokumentace k dalším
menším či větším akcím, které naše město
čekají v roce 2021, nebo dalších projekty
jako jsou: zvětšení ordinace zubařky, přístavba MŠ, tělocvična a venkovní učebna/
altán u ŽS, oprava sochy sv. J. Nepomuckého, ulice Hřbitovní – komunikace a sítě,
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byty na bývalém úřadě, ulice Štefánikova
- opravy chodníků a výstavba parkovacích
pásů, městský kamerový systém, voda do
krajiny, náměstí – jižní část aj.
Tento příspěvek se týká důležitých
Název akce

věcí v roce 2021, avšak v lidském životě
jsou důležitější věci, a proto Vám všem
přeji do nové roku 2021 to nejdůležitější
- dobré zdraví a rodinnou pohodu.
Martin Důbrava, starosta
Rozpočet akce Dotace
v mil. Kč

Výše dotace
v mil. Kč

Penzion - zateplení, okna, balkony

17,5

Získána

4,0

Cyklostezka: Podivín - Kačenárna

15,7

Požádána

12,0

Masarykovo nám. - severní část

12,0

Hledáme

0,0

Polní cesty - úprava

6,0

Požádána

4,0

Poříčí II - oprava komunikace a chodník 4,6

Hledáme

2,6

Mokřad Bažina

3,4

Získána

3,4

Digitální rozhlas - povodňový plán

3,3

Získána

2,3

Základní škola - okna do dvora

3,0

Hledáme

0,0
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Nová podoba podivínského náměstí
V průběhu podzimu jsme společně s Ateliérem Krejčiříkovi
vypracovali studii řešící novou podobu Masarykova náměstí.
Ateliér měl ze úkol zejména vyřešit:
a) propojení jižní a severní strany náměstí,
b) parkovací plochu přeměnit v náměstí ,
c) severní stranu více ozelenit na úkor počtu parkovacích míst,
d) více použít žulový materiál.
Výsledek jejich práce najdete na přiložených fotografiích.
V roce 2021 hodláme tuto studii posunutou do další fáze, tj.
vypracovat projektovou dokumentaci pro severní stranu náměstí a získat stavební povolení. Dokumentace by měla být
výsledkem spolupráce dopravních, krajinářských a elektroprojektantů. Současně chceme dále dopracovat budoucí
vzhled jižní částí náměstí. Věřím, že se Vám návrh bude líbit,
přesto bych znal Váš názor či doporučení k úpravám, které mi
prosím můžete poslat na e-mail: starosta@podivin.cz. Celé
znění studie mapující rozvoj náměstí ve fotografiích od mi-
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nulosti, přes současnost, do budoucna si můžete prohlédnou
v aktualitách na www.podivin.cz.
Martin Důbrava, starosta

Podivínský zpravodaj
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Vážení Podivínští
Když se ohlédnu za posledními dvanácti měsíci, musím říct, že to byl zvláštní rok. Pocítili jsme to všichni. Já mimo
jiné také díky příspěvkům, které jsme
v letošním roce zveřejnili v Podivínském
zpravodaji.
Ubylo příspěvků o kulturních akcích.
U akcí, které se měly uskutečnit v první polovině roku, jsme museli doplnit
informaci „zrušeno z důvodu nařízení
vlády“. V tomto prosincovém čísle chybí pozvání na tradiční podivínské plesy.

Je minimum příspěvků o činnosti kulturních a sportovních spolků v Podivíně. Přibylo však informací celorepublikových týkajících se bezpečnostních
opatření.
S potěšením musím při svém výčtu konstatovat, že přibylo příspěvků
děkovných. Poděkování za pomoc. Pomoc, která pro toho, kdo ji nabízel, byla
samozřejmostí či snad i maličkostí, ale
pro toho, kdo ji přijímal, znamenala
hodně. Přinejmenším jsou tato podě-

kování známkou toho, že dobré vztahy,
slušnost, vzájemný respekt, zájem o ty
druhé ještě mezi lidmi funguje. A to je
dobře.
Jménem všech členů redakční rady
vám přeji vrchovatou měrou zdraví
a všem, kteří pravidelně přispívají do
našeho zpravodaje, ať mají o čem psát.
Krásný adventní čas, krásné vánoční
svátky.
Za redakční radu
Pavla Schallenbergerová

milionů Kč, která nám však po „zásluze“ bude ponížena, neboť bychom na
ni v plné výši měli nárok, pouze kdybychom nevysoutěžili cenu nižší než rozpočtovanou. Práce započnou v polovině ledna 2021 výměnou oken. Stavební
firma očekává dokončení v průběhu půl
roku, přestože smlouva o dílo umožňuje
realizovat dílo 15 měsíců. Takto dlouhý
termín jsme do podmínek výběrového
řízení nastavili záměrně, neboť při opravách musíme respektovat podmínky

stanovené ve stavebním povolení, např.
jsme omezení dobou hnízdění ohrožených druhů ptáků (rorýs obecný, vrabec
domácí). Vzhledem k tomu, že zateplením objektu dojde k omezení stanovišť,
kde tři páry rorýsů hnízdili, zabudujeme
do fasády z ulice Husova několik rorýsích budek.
Hodnotící komise posuzovala níže
uvedené nabídky a stanovila jejich pořadí – viz. tabulka - podle výše nabídkové
ceny:

Rekonstrukce penzionu
V říjnu jsme podepsali smlouvu o dílo
na provedení oprav penzionu na ulici Sadová. Zhotovitelem díla, který vyhrál ve
výběrovém řízení, je STAVOPROJEKTA
stavební firma a.s. s cenou vč. DPH 16,2
milionů Kč. Realizací výběrového řízení,
kterého se zúčastnilo 5 firem, jsme ušetřili oproti rozpočtovaným nákladům cca
6 milionů Kč. Předmětem oprav bude
výměna oken, zateplení objektu a oprava balkonů. Na tuto akci jsem získali
dotaci z prostředků EU ve výši cca 4,9
Pořadí nabídek

Účastník – seznam hodnocených nabídek

Nabídková cena v Kč bez DPH Pořadové číslo nabídky

1.

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.

13 399 650,00 Kč

1

2.

F&K&B, a.s.

14 172 363,00 Kč

5

3.

Hrušecká stavební spol. s r.o.

14 928 834,16 Kč

3

4.

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

15 502 700,00 Kč

2

5.

SBD, spol. s r.o.

16 747 723,00 Kč

4
Martin Důbrava, starosta

Obnova cedulí značících názvy ulic
Město Podivín bude v novém roce
provádět výměnu poškozených, případně doplnění chybějících tabulek s názvy
ulic. Takové označení je obec povinna
dle Vyhlášky č. 326/2000 Sb., umístit
vždy na začátek a konec ulice. Dle § 30
zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, je vlastník nemovitosti po-

Podivínský zpravodaj

vinen strpět bezúplatné připevnění
tabulky s označením ulice nebo jiného
veřejného prostranství na své nemovitosti. Označení nesmí být poškozeno,
odstraněno nebo zakryto.
Pracovníci, kteří budou tabulky připevňovat, se vždy nejprve spojí s majitelem nemovitosti a po vzájemné dohodě

vyberou vhodné viditelné místo. Město
Podivín děkuje touto cestou všem majitelům nemovitostí, kterých se uvedené
zákonné nařízení týká, za pochopení
a vstřícné jednání.
Martin Důbrava, starosta
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ŠTĚPÁNŠTÍ KOLEDNÍCI V PODIVÍNĚ 2021
Milí přátelé Modrého úterý,
velmi jsme se těšili, že Vám pro letošní rok budeme moci v rámci vánočního
Modrého úterý v našem kostele sv. Petra a Pavla představit hudební uskupení
– Štěpánské koledníky, které tvoří muzikanti a zpěváci z Dolních Bojanovic,
Prušánek, Mutěnic a Velkých Bílovic.
Bohužel aktuální situace není nakloněna těmto setkáváním. Ale abychom
Vás neochudili o krásné autorské písně
hudebního skladatele Martina Nováka
a textaře Stanislava Bílka, připravili jsme
pro Vás společně s vedením našeho
města adventní ochutnávku jejich koled
a krásných vánočních písní prostřed-

nictvím místního rozhlasu. Ať Vám tyto
skladby zpříjemní vánoční čas, příjemně
Vás naladí na přicházející nejkrásnější
svátky v roce a už dnes se můžete těšit

na jejich vánoční koncertování příští rok
21. 12. 2021 v kostele sv. Petra a Pavla
v Podivíně.
Eva Kosová

Titulní strana jarního Podivínského zpravodaje
Každoročně přemýšlíme nad titulní stránkou jarního čísla
Podivínského zpravodaje. Co „tam“ dát. Proto nás napadlo, že
se obrátíme na Vás. Možná patříte k nadšeným fotografům,
kteří mají při svých toulkách Podivínem a jeho okolí hledáček
objektivu stále v pohotovosti a čas od času zmáčknete spoušť.
Pokud se vám podařilo (či podaří) pořídit zajímavou fotografii na téma „Jaro v Podivíně“, pošlete nám ji na adresu
zpravodaje - zpravodaj@podivin.cz - nejpozději do 9. břez-

na 2021. Fotografie musí mít na výšku a musí být pořízena
kvalitním fotoaparátem, ne mobilním telefonem. Na titulní
stranu umísťujeme fotografie ve formátu A4, tiskárna proto
požaduje fotografie s dobrým rozlišením.
Z Vašich fotografií pak redakční rada vybere tu, kterou
umístíme na titulní stránku březnového zpravodaje. Možná
to bude právě ta Vaše.
redakční rada

Upozornění na změnu poplatku
za komunální odpad

UPOZORNĚNÍ
Svoz separovaného odpadu

Zastupitelstvo města Podivína bude dne 15. 12. 2020
projednávat obecně závaznou vyhlášku o „odpadech“, která budou platit od roku 2021. Vzhledem k rostoucím nákladům spojených se svozem, tříděním a uložením odpadu
bude projednáváno zvýšení o 10 Kč, tj. na cenu 610 Kč/občan
(pozn. V době, kdy tento článek čtete, již bude rozhodnuto
o nové či nezměněné výši poplatku). Splatnost poplatku je
do 30.4.2020. Osvobození a úlevy se oproti předchozí vyhlášce nemění. Schválené znění vyhlášky bude zveřejněno po na
úřední desce a na webových stránkách města.

Městský úřad upozorňuje občany, že svoz separovaného
odpadu v pytlích (plasty, papír, nápojové kartony) bude proveden ve středu 30. prosince 2020.
Firma Hantály a.s. Velké Pavlovice oznamuje, že poslední
svoz v letošním roce TKO (tuhý komunální odpad z domácností) bude proveden ve středu 23. prosince 2020.
Místní poplatky za odpady a ze psů bude možno hradit na
podatelně MěÚ od pondělí 1. února 2021. Poplatky lze platit
i bezhotovostně platební kartou. Při úhradě poplatku obdrží
každý poplatník 8 ks pytlů na tříděný odpad.

Provozní doba na Sběrném dvoře
v období od 18. prosince 2020 do 2. ledna 2021
Pátek 18. prosince 2020
otevřeno 14,00 – 17,00 hod.
Sobota 19. prosince 2020 otevřeno 8,00 – 11,00 hod.
Pátek 25. prosince 2020
zavřeno
Sobota 26. prosince 2020 zavřeno
Pátek 1. ledna 2021
Sobota 2. ledna 2021

6

Otevírací a zavírací doba na
místním hřbitově v období
vánočních svátků
24., 25., 26. prosince bude hřbitov otevřen
od 7,00 hod. do 20,00 hod.

zavřeno
zavřeno

Podivínský zpravodaj
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Poděkování
S panem Miloslavem Dobšíčkem
jsem se poprvé setkal v první polovině
šedesátých let minulého století, kdy
mně bylo deset a jemu třicet šest let.
Trénoval tehdy žáky TJ Slavoje Podivín
a myslel si, bláhový, že zkvalitním jejich
řady. Nestalo se, a tak se naše cesty na
poli sportovním rozešly.
Druhé naše setkání se odehrávalo na
prknech, která znamenají svět. On coby
Sarmiento a já jako Juan ve zpěvohře
Sto dukátů za Juana. To mu bylo necelých šedesát a další role odmítal s tím, že
už si nezapamatuje text.
Po třetí jsme se potkali na poli archivářském. Tedy on se potkal. A to s činností, která mu byla dána do vínku, a ve
které já jsem silně tápal. To bylo v roce
1998, kdy už si užíval několik let zaslouženého důchodu, a já nastupoval do
funkce starosty. Tehdy jsem ho oslovil
s prosbou o časové uspořádání řady archiválií, písemností a fotografií, které na
úřadě zbyly. Ukázalo se, jak málo mluvil

pravdu, když říkal, že už si nic nepamatuje. Do půl roku jsem měl vše seřazeno
jak podle času, tak i podle tématu. Jednotlivé materiály a složky, ve kterých
byly uspořádány, byly přesně a úhledně
označeny datem vzniku a archivace, uloženy v obálkách a byly předány městu.
Od této činnosti a preciznosti z jeho
strany v ní dosažené se odvíjela naše
další setkání. Dala by se nazvat „publikační“. Tím prvním počinem, pod kterým
byl podepsán pan Dobšíček, bylo zpracování stoleté HISTORIE TĚLOVÝCHOVY
A SPORTU V PODIVÍNĚ V LETECH 1900–
2000. Brožura, na které se finančně podílelo město, vyšla v roce 2001. Druhou
publikací stejného autora byl DIVADELNÍ
ALMANACH PODIVÍNSKÝCH OCHOTNÍKŮ 1863–2005. V roce 2006 ji vydalo
město Podivín. Třetí brožura, pracovně
nazvaná HISTORIE PODNIKÁNÍ V PODIVÍNĚ, se svého vydání nedočkala.
Všechny předchozí odstavce popisují pana Dobšíčka z mého osobního po-

hledu. Odhlédnu-li od něj, nemohu se
nezmínit o činnosti jmenovaného v různých orgánech dřívějšího Městského
národního výboru v Podivíně a následně
pak v komisích a výborech nové instituce Města Podivína. Výčet práce pro město není a ani namůže být úplný. Účelem
tohoto článku není také vyčerpávajícím
způsobem popsat vše, co pan Dobšíček
pro město učinil. Jeho účelem je PODĚKOVAT.
A tak tedy DĚKUJI. Za město, za sebe
a za všechny, kteří to v této posmutnělé
době nemohou udělat.
Slávek Machovský

Kronika města Podivína - Rok 1920 – pokračování
3/12 Byla uzákoněna obecní dávka ze
zábav, která podobně jako obecní přirážka v určitém procentu musela se zároveň
se vstupným vybírati a obci, v níž zábava
se konala, odváděti. Dávka ze zábav – též
dávka ze vstupenek zvaná, postihovala zábavy a produkce všeho druhu, pokud byly
pořádány na vstupenky s určitou platbou.
Ze zábav bez vstupného nebo ze zábav se
vstupným dle libovůle návštěvníků a konečně ze zábav nepředvídaných, nahražoval ušlou dávku peněžitý paušál, stanovený obecní radou místa zábavy. Od dávky
ze zábav byly zproštěny podniky školské,
kulturně výchovné a umělecké a konečně divadla, nebyla-li v meziaktí spojena
s hudbou. Dávka ze zábav činila při vstupném 1 Kč částku 10h, do 2 Kč částku 40h
a při vstupném od 2 – 5 Kč 20%, při vyšším
vstupném stoupala i výše procenta dávky.
Tímto zvláštním zdaněním zábav nabyly obce slušného příjmu a očekávání, že
v důsledku zvláštního zpoplatnění zábav
budou tyto obmezeny, se nesplnila. Tančilo se více jako kdy jindy.
K oslavě 70ti letých narozenin prvního presidenta Čsl. republiky T. G. Masaryka, byly téměř ve všech českých městech
a obcích na vhodných místech vysazová8

ny „Lípy svobody“. V Podivíně byla „Lípa
svobody“ zasazena na náměstí dne 7.
března 1920 v den narozenin pana presidenta žáky zdejších škol za dozoru učitelů.
Stromek lípu věnovala správa knížecích
školek v Lednici a okrasnou ohradu železoprutovou pořídila obec. Ohradu zhotovil
zámečnický mistr Karel Rotter v Podivíně
za Kč 2500,-.
Zákonem z 30/1 1920 o přídělu zemědělské půdy, byla nucena správa Kuffnerova statku v Břeclavi a správa Kohnova statku v Podivíně postoupiti ze svých statků
přiměřenou rozlohu půdy do vnuceného
pachtu bezzemkům na dobu 6ti let. Za
tím účelem zřízeny v obci poradní sbory,
které tuto akci vedly a půdu do vnuceného pachtu převzaly. Ze statku Kuffnerova
převzato 33ha 19 arů a ze statku Kohnova
9ha 31 arů, dohromady tedy 42 ha 50 arů
čili 212 ½ měřice.
Převzatá půda byla rozdělena na 261
dílců (rozdělení půdy na dílce provedl
Jaroslav Ledl) po 16 arech a 40m2. Dílce
byly přiřazovány jednotlivým bezzemkům
losem a nájemné vyměřeno obnosem po
76 Kč za 1 dílec pole a 50 Kč za 1 dílec louky. Nájemné od bezzemků vybírala obec
a odváděla jej přímo majitelům půdy. Že

vybírání nájemného bylo spojeno s obtížemi a že bylo nutno pachtýře často měniti, možno si domysliti.
30/12 Ku zřízení spořitelny v Podivíně
po celou řadu let se vlekoucí konečně došlo. Nový starosta Adolf Ledl již počátkem
roku zabýval se myšlénkou uvésti spořitelnu v život, neboť stanovy byly schváleny
a jednalo se jen o místnosti a potřebný inventář a složení garančního fondu (20.000
Kč) obcí, jako zakladatelkou spořitelny.
Během roku zakoupena ohnivzdorná pokladna a americký psací stůl, opatřeno nejnutnější jiné zařízení a připraveny 2 místnosti v 1. poschodí radnice pro úřadování.
Jakmile byly tyto nezbytnosti opatřeny,
zvolen ve schůzi měst. zastupitelstva dne
30. prosince 1920 spořitelní výbor podle
zásad poměrného zastoupení, načež po
3 dnech ustavil se spořitelní výbor a zvoleno 7mi člené ředitelství. Ve schůzi ředitelstva zvolen za předsedu starosta Ad. Ledl
a za přednostu kanceláře Jaroslav Ledl.
K vykonávání funkce účetního povolán
Alois Kučera, nadučitel v.v. a za pokladníka Antonín Schneider, soukromý úředník.
Hospodářská činnost „Spořitelny v Podivíně“ byla zahájena dnem 2/1 1921.
(text v původním znění) -rmPodivínský zpravodaj
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Významný podivínský kněz, Vincenc Pavel Žák
Dne 12. ledna 1797 se narodil v Úsobí u Havlíčkova Brodu Vincenc Pavel
Ziak, později uváděn jako Žák. Studoval
v aluminátu, což bylo bohoslovecké učiliště pečující o vzdělávání, a biskupském
semináři, kde se dbalo na duchovní formaci budoucích kněží. (Pozn.: Činnost
aluminátu byla ukončena po stočtyřicetitřech letech v roce 1950). Po vystudování filosofie a teologie byl v roce 1820
vysvěcen na kněze. Jako kaplan působil
na mnoha místech a také jako vězeňský
kaplan na Špilberku. Od roku 1854 byl
farářem v Podivíně. Posléze byl jmenován děkanem a od roku 1863 byl kanovníkem brněnské kapituly. Zemřel v roce
1867 v Podivíně, kde je také pochován.
Velmi se angažoval ve vlastenecké
činnosti, psal mnoho článků o jazykové otázce a byl členem vlasteneckých
kroužků, dokud mu tato činnost nebyla
zakázána nadřízenými v církevní správě.
V roce 1842 vydal v němčině učebnici
češtiny, v té době velmi ceněnou a několikráte vydanou. Překládal díla zejména z němčiny, francouzštiny a italštiny.
Z italštiny přeložil „Osvoboděný Jerusalem“ od Torguata Tassa o obsahu 373
stran.
Žák byl jazykovým novátorem, zaměřoval se na moravské dialekty, při
kterých se snažil o vytvoření jazykových
kompromisů mezi češtinou a slovenštinou. Jeho pokusy byly odmítnuty kně-
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zem Josefem Dobrovským a Josefem
Jungmannem. Rovněž František Palacký
to označil jako nepřijatelné. Národní buditelé shromažďovali knihy a zakládali
knihovny. Žák rovněž věnoval několik
stovek knih, ale obdarovanou instituci
se mi nepodařilo zjistit.
Během své pedagogické činnosti se
seznámil se synem pacholka z Kurdějova, později majitele hostince v Rousínově, knězem Františkem Sušilem /18041868/. Sušil byl rovněž moravský národní
buditel, což je ideově spojovalo. Sušil se
proslavil mimo jiné vydáním Moravských
národních písní v roce 1835, kdy kniha
obsahuje téměř 2400 písní. Písně začal
sbírat v roce 1824, v době tzv. prázdnin,
kdy neprobíhala výuka na bohoslovecké
fakultě, a jako přednášející věnoval tedy
veškerý čas a finanční prostředky na
tuto sbírkovou činnost. Cestoval napříč
celou Moravou a přespával u známých.
Podivínská fara byla také jeho nocležištěm. Venkovský lid zval do hospod a na
faru, kde jim také zaplatil mnohdy útratu, protože lid byl nedůvěřivý a na kněze
vzhlížel s úctou a nechtěl zpívat. V tomto vydání písní je také uvedeno několik
písniček z Podivínska, Pavlovic, Břeclavi,
Poštorné, Bílovic a Lanžhota. V žádné
z písní nenajdeme nic hanlivého, či nemravného, protože lidé se pochopitelně
ostýchali. Asi spousta písní, nám tím pádem zůstala utajena.

Jedna z písní, lokalizována od Podivína.
Oře šohaj oře, v zeleném úhoře,
popúščá koníčky, po hedvábnej šňůře,
hedvábná šnůrečka, velice teňůčká,
zarezala se mně, do mého srdéčka,
poščaj mně šohajku nožíčka,
nech já si vyrežu, šnůrku ze srdéčka.
Závěrem bych chtěl vyzdvihnout,
jakou prospěšnou činnost pro naši národní identitu vykonávali katoličtí kněží. Důstojný pán Vincenc Pavel Žák by si
zasloužil více pozornosti v historii Podivína.
Jiří Hollý
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Druhou zářijovou sobotu se konal
v místním amfiteátru 2. 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 vidět, 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 (který měl být
čistě folklorní) se představili s písničkami
děti z malé i velké Voděnky a s tancem
také voděnkoví táborníci. S hudebním
doprovodem pro voděnkové zpěváčky
nám pomohli Kája Puchala a Lukáš Švec
na housličky. Táborníky doprovodil nadějný bubeník Svatík Hřebačka. V prvním bloku měla vystupovat Chasa Podivín, nakonec vystoupení na poslední
chvíli zrušila, což nás mrzelo.
Během druhého bloku patřilo pódium místním sokolům. Vystoupil sportovní oddíl všestrannosti pod vedením
pí Konečné, Jarabinky se svými harmonikami, Chlapci z Moravy a také velcí
siláci z ARM Sportu. Další části programu se zhostil místní Slavoj. Úvodní část
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měla patřit gymnastice dívek, ale jejich
vystoupení bylo z iniciativy vedoucích
nakonec odvoláno. Adekvátní náhradou
bylo vystoupení fotbalového oddílu ml.
přípravky pod vedením p. Stojkoviče
a také ukázka badmintonového oddílu
pod vedením p. Solaříka. Sportovní aktivity byly vystřídány v následném bloku
uměním v podobě divadelního představení „Tma jako v pytli“, které nacvičila
ochotnická divadelní družina Ciryl. Velkým překvapením bylo rockové hudební vystoupení tří nadšenců, kteří si říkají
Salatör. Závěr programu v pozdních večerních hodinách patřil hudební skupině Větry z Jihu, která parádně roztančila
a rozezpívala široké publikum.
Programových přestávek se zhostil
a štěbetání návštěvníků tak hudebně
doladil DJ Stachovič. O ozvučení celé
akce se postaral p. Skřeček a akci na fotografiích zvěčnil p. Hotárek. Elektrické
rozvody a noční osvětlení stánků si vzal
pod patronát p. Štefan.
Pro potěchu chuťových buněk mohli
návštěvníci navštívit stánek s voděnkovými sirupy, pečenými čajíky a marmeládami, které připravily pí Švecová, Řezáčová
a holky Hřebačkovy nebo také stánek
s dortíky a kávou pí Vajbarové. Ve vedlejším stánku nabízeli p. Kos a pí Opluštilová
zvěřinový guláš, masovou směs, párek
v rohlíku a také popcorn. Protější stánek
patřil místním myslivcům a jejich specialitám v podobě salámů, klobás a paštik,
ke kterým patří také čepované pivo a limonáda. Výčepu se ujali také místní rybáři a nabídli nám kromě piva a limonády
také víno, uzené ryby, rybí polévku, rybí
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pepřenky i utopence. O stánek se s rybáři dělila také pí. Macánová s Habánskými
oplatky všech chutí. Podivínský dvorek pí
Petříkové nabízel zajímavé sýrové speciality a med. Milovníky sladkého potěšila
i pí Marková svými zákusky a pí Saitlová
s palačinkami. V neposlední řadě nechybělo víno a burčák z Vinařství p. Hřebačky.
Spostu dárečků jsme si mohli zakoupit
ve stáncích, které nabízely výrobky pro potěchu oka i duše. Pí Hájková nabízela milé
látkové hračky a tašky. Také paní Gornerová se představila s hmatovými hračkami
pro malé děti a dobrými koláčky. Krásné
šperky měla ve svém stánku pí Lašková
a voňavé svíčky i macramé dekorace nabízela pí Dáňová. Háčkované dekorace pro
děti i dospělé nabízela pí Marková.
O zábavu dětí i dospělých se postarala místní Ymca – skautský oddíl se sportovními aktivitami. Nechyběli ani místní
hasiči, kteří dětem předvedli hasičský vůz
a také sportovní aktivity.
Výtvarné dílničky pro děti nabízely
drátkování s pí Jurasovou a Kobrovou.
Dále si návštěvníci mohli pomalovat různými motivy a metodami plátěné tašky,
což zaštiťovala Voděnka ve spolupráci s pí
Bočkayovou a sl. Švecovou. Perníčkové
hrátky si vzala pod svá křídla pí Hrdličková.
Krásné obrázky na obličeje dětských
tváří vykouzlila sl. Hřebačková a Machovská ve spolupráci s pí Pietrikovou a sl.
Nedomovou, které kromě dětských tváří
zkrášlovaly i tváře žen. Různé barevné vlasové kreace vytvořila pí. Vlková. Pro 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.
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 a Bára
Hřebačková, které byly nápomocny.
Je možné, že má hlava děravá na někoho zapomněla, za což se z celého srdce
omlouvám a slibuji, že se příští rok polepším:))))
Petra Kosová
Podivínský zpravodaj
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Mateřská škola
Děkuji všem rodičům za to, jak se zachovali v krizových
momentech na podzim roku 2020. Není reálné pracovat naplno, když chybí téměř polovina zaměstnanců.
Děkuji všem, kteří mohli a pomohli udržet provoz naší mateřské školky.
Děkuji zřizovateli za podporu, která byla pro nás v těchto
dnech obzvláště důležitá.
Děkuji za lidskost, solidaritu a pochopení.
Buďme „lidmi“ a dejme i do budoucna prostor „zazářit“
těm nejlepším vlastnostem, které v sobě máme: upřímnosti,
pokoře, moudrosti, smyslu pro humor, pozitivnímu přístupu,
trpělivosti, zodpovědnosti, spravedlnosti, skromnosti, odvaze,
srdečnosti, čestnosti, vlídnosti a především lidskosti.
Krásné Vánoce.
Hodně zdraví, štěstí a lásky do nového roku 2021.
Lenka Studená, ředitelka MŠ
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Základní škola
Vážení čtenáři,
po celoročním shonu a stresových
situacích se blíží období vánočních
svátků, na které se jistě těší hlavně děti.
Letošní rok byl pro nás všechny náročný. Poprvé jsme se museli vyrovnat se
situacemi, které jsme doposud neřešili.
Většina z nás v tyto dny také bilancuje
uplynulý rok a plánuje blízkou i vzdálenou budoucnost.
Ve „Výroční zprávě ZŠ Podivín“, která
je k dispozici na webových stránkách
školy (www.zspodivin.cz), se můžete seznámit s informacemi, jak zaměstnanci
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i žáci v uplynulém roce zvládli prezenční
i distanční výuku a jiné aktivity.
Ve spolupráci se zřizovatelem je připravena projektová dokumentace na
výměnu oken do dvora a pevně věřím,
že bude v novém roce realizována. Přes
letní prázdniny se podařilo z projektu
EU vybudovat novou serverovnu a realizovat celkovou rekonstrukci počítačové
učebny, což je v této náročné době velkým přínosem pro distanční výuku.
V roce 2021 (ve spolupráci se zřizovatelem) plánujeme vybudovat venkovní přírodovědnou učebnu, vymalování

přístavby, nátěr oken a opravu sklepních
prostorů.
Rád bych poděkoval našim žákům,
pedagogům, správním zaměstnancům,
rodičům, sponzorům, členům městské
rady a zastupitelstvu města za vše, co
pro naši školičku v roce 2020 udělali.
Na závěr bych vám všem chtěl popřát příjemné prožití vánočních svátků
a v roce 2021 hodně, štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů.
Mgr. M. Cagášek,
ředitel ZŠ
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Adopce na dálku
Je mi velkým potěšením, že i v covidové době se podařilo
vybrat přes pět tisíc korun na podporu dívky Lupthashree z Indie, která chodí do druhé třídy. Její vysvědčení z prvního ročníku se může pyšnit jen samými jedničkami. Dívenka za pomoci
své sestry napsala krásný dopis, ve kterém děkuje za pomoc,
které se jí dostalo. Má radost, že chodí do školy a podle slov
její paní učitelky je malá „Lupi“ pilná a milá dívenka, která se
dobře učí a hezky chová. Protože je Lupi stejně stará jako děti,
které zrovna učím, krásně mohu propojit její příběh téměř do
všech vyučovacích předmětů. Poznávání cizích zemí, zvyků
a tradic patří do základního vzdělávání a žáci velmi rádi poslouchají o tom, jak se děti v Indii učí, jaké mají předměty, co
dělají ve volném čase…..Říkají „naše indická spolužačka“ a těší
se, až za Lupi do Indie dorazí obrázky od nás.
Děkuji všem, kteří se do sbírky zapojili a přeji všem klidné
Vánoce
Mgr. Zuzana Pálková

Mistrovství České republiky v 3D lukostřelbě
Od 4. října se může naše město a základní škola pochlubit novým sportovním mistrem České republiky, a to v 3D
lukostřelbě. Pod vedením pana Jaroslav
Wunche z Duhovky Břeclav, se letos po-
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dařilo Veronice Veselé přivézt z mistrovství 1. místo a zlatou medaili. Trenérovi se
i letos podařilo ve své kategorii 1. místo
obhájit.
Mistrovství se konalo 3. a 4. 10. v krás-

ném skalnatém prostředí Sedmihorek
v Turnově.
Sportovci se utkali ve dvou dnech
a závodních kolech rozděleni do skupin
po 5 závodnících. Během utkání sportovci stříleli na 35 terčů zvířecích 3D maket rozestavěných po 9 km náročné trase. Už jen zvládnout náročný terén bylo
pro každého zúčastněného vítězstvím.
Ve všech skupinách na závodišti
i mimo něj mezi všemi sportovci vládla
přátelská a vstřícná atmosféra, ale také
zdravá rivalita.
I kombinace těchto všech skvělých
ingrediencí napomohla Veronice, aby ze
dvoudenního závodění přivezla zlato.
Verunko, moc gratulujeme a, pane
trenére, moc děkujeme.
Mgr. Alena Veselá
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Advent – duchovní zamyšlení
Drazí přátelé, opět jsme tak jako v jiných letech vstoupili do adventu letošního roku. Toto nádherné období v nás
vždy umocňovalo čekání na nejhezčí
svátky roku, Vánoce. V tomto roce je
všechno jinak. Především vzaly za své
všechny chvíle, kdy se lidé rádi scházeli
a bylo jim spolu dobře. Je zde zřejmá jakási ztráta svobody.
Advent je vždy období očekávání,
že Někdo přijde. Co se od toho Někoho
očekává? To je špatně položená otázka.
Ten Někdo má už přece nekonečnou
cenu sám v sobě. Dává se nám v dané
chvíli.
Bůh se snoubí s člověkem. Přichází
v každém z nás hledat důvěrný vztah.
V Něm je velký, nekonečný dar života.
Ale přece přináší i něco, záchranu, spásu,
svobodu. Nepřichází tedy s prázdnýma
rukama. No, mnohokrát jsme si mysleli,
že nic takového nám přece nechybí. Svo-
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bodni se cítíme a zachraňovat nepotřebujeme.
Nyní je tu doba, kdy najednou smýšlíme jinak. Možná na takové uvažování
máme nejvíce času ve frontách před
obchody, kde smí být jen omezený počet osob. Možná přemýšlí jinak i rodiče,
jejichž děti musí být doma na distanční
výuce. Možná o tom přemýšlí ti, kteří
museli zavřít své malé podniky nebo přišli o práci.
Abychom opět získali volnost, svobodu a nemuseli dodržovat přísná hygienická pravidla proti šířící se pandemii,
musíme čekat na změnu. Na změnu,
že přijde někdo, kdo pro celý svět onu
tragédii, do které jsme upadli, změní
k tomu, abychom mohli odložit roušky
a opět se volně či svobodně nadechnout. Čekáme člověka a celý jeho tým,
který nám daruje onu zázračnou vakcínu
proti viru, který sužuje nás všechny.

Tato trpká zkušenost minulých týdnů
či měsíců je vlastně obrazem toho, co od
pradávna prožívá obyčejný, chudý lid,
bojující o lepší život a nakonec o život
věčný, o hodnotu, které se nikdo z nás
nechce vzdát.
Dobře to dopadlo. Do lidských dějin vstoupil člověk, který tuto největší
lidskou touhu naplnil a uskutečnil. Je
vyhráno. Už nás nikdy neuchvátí k smrti mor lidské viny. Vykupitel, který měl
Božího Ducha, přichází do lidských dějin s láskou k člověku a darem nového
života, oplývajícího dokonalostí. A to je
úžasné poselství každých Vánoc. V tomto úžasu, byť jsme poškozeni čímkoli
těžkým a náročným v našem nedokonalém životě, prožijme radostně posvátné
chvíle naplnění letošního adventu. Toto
si v těchto dnech přejme navzájem.
P. Slavomír Bedřich,
správce farnosti
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YMCA SKAUT
Skautská on-line výprava a E-Aktivity
Rozdělávání ohně, stavba přístřešku,
terénní hry, zpívání na družinovce – nejen tohle je častá náplň skautských akcí.
Na podzim jsme si toho užili jen krátce,
říjen začal postupnými omezeními až
k zákazu naší činnosti od 9. října kvůli
pandemii, která hýbe světem.
Na tradiční podzimní výpravu skautů do lesa jsme se nemohli vydat, proto
jsme ji uspořádali on-line s heslem Spolu,
i když každý sám! Přihlásilo se 18 holek
a kluků, kteří tímto vyhlásili boj proti zápecnictví a nudě. Od 28. do 31. října jsme
každý den ráno zveřejnili na našem webu
www.taborovyohen.cz dvě aktivity ke
splnění. Jóga s pozicí orla, pečení moučníku s recenzí foodkritika, schovka v listí,
růže z listí, šifrování, namluvení strašidelného příběhu, lezení na strom a výroba
duběnky. Z každého úkolu nám účastníci
posílali přes web foto či záznam o jeho
splnění. Připravíme z toho koláž obrazů
a zvuků! Vše se podařilo splnit Divožence,
Pružince a Kamzíkovi, téměř vše pak Aničce, Palačince, Potápce, Skřítkovi, Danďovi
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a Štěpovi. Byla to netradiční forma a výzva, do plnění aktivit se zapojili i někteří
vedoucí, aby inspirovali ostatní.
Na víkend podzimních prázdnin byla
naplánovaná i výprava vlčat, byla bohužel také zrušena. Namísto ní jsme se ve
vedení vlčat domluvili na zahájení E-Aktivit. Dobrodružnou cestu se skřítkem
jsme připravili od pátku do neděle v borováku, výsledkem je obnovený Skřítkov
se dvěma vesnicemi! Děkujeme všem
hrdinům, kteří pomohli přivést skřítky
zpět, už se to tam jimi hemží!
Na víkendový Skřítkov jsme navázali
každotýdenní E-Aktivitou – tvoření z přírodnin, cvičení těla, čtení pohádky, pečení sušenek a zpívání táborových písní
(s motivační živou nahrávkou).
Také pro skauty jsme po podzimní
výpravě připravili jednu E-Aktivitu na
každý týden – malování listů, sběr šípků
a vaření čaje (či výroba ozdob), vycházka
s mapotvorným výsledkem a ořechová
želva (doporučuji nejméně mrk na zadání).

Všechny E-Aktivity jsou zatím na
webu dostupné. Cílem bylo neztratit
kontakt, být v přírodě, tvořit a hýbat se.
Protože se již budeme moct omezeně
potkávat, obnovujeme od 7. prosince
naši činnost naživo, snad to tak zůstane.
Požehnané Vánoce všem!
Za 12. oddíl Táborový oheň Podivín,
YMCA SKAUT
Ráďa, Radim Holub
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VODĚNKA v letošním roce
Letošní rok Voděnce moc nepřál stejně tak jako mnoha dalším. S dětmi z Voděnky jsme se scházeli pravidelně na
zkouškách do půli března, kdy se měla
konat druhou březnovou neděli i dětská
krojová zábava. Tato zábava se ovšem
již neuskutečnila, a tak nám ve skladu
zůstala spousta dárečků, které čekají na
příznivější dobu. Touto cestou děkujeme
všem, kteří nám do tomboly přispěli. Vše
určitě využijeme ve prospěch dětí. Na
závěr školního roku proběhlo s dětmi
pouze každoroční předávání dárečků
před prázdninami.
V průběhu prázdnin intenzivně probíhala příprava příměstského tábora
s Voděnkou, který se konal tradičně
třetí srpnový týden. Tábora se účastnilo
mnoho dětí - ty byly opět rozděleny do
4 týmů. Tým tmavěmodrých s názvem
Bílí tygři vedla Bára Hřebačková a Svaťa
Hřebačka (=nováček mezi vedoucími :),
tým bílých Soviček vedla Jitka Švábová
a Radka Švecová, černý tým s názvem
Piráti galaxie vedla Hanka Hřebačková
spolu s Martinem Důbravou, poslední
zelený tým pod vedením Lucie Rynešové a Petry Kosové měl název Kaktusáci.
Z provozních důvodů nastala změna
místa konání tábora. Zázemí pro letošní
tábor nám bylo poskytnuto od místních
myslivců, za což jim patří velký dík. Většina aktivit se odehrávala na místní Myslivně a v okolí našeho města. O spokojená
bříška všech se svědomitě starala Gabča
Vaculíková a Staňa Opluštilová, kterým
vypomáhaly v kuchyni Daniela Baráková, Vlaďka Kopřivová a Jana Hrůzová.
V průběhu tábora jsme zažili spoustu
zábavy, smíchu a tvoření se zaměřením
na ekosystémy. První den jsme se věnovali půdě, a tak se děti seznámily s druhy
půdy i živočichy. Hledali jsme broučky
a žížaly, stavěli pro ně obydlí. Společně
jsme pak vytvořili velkou hliněnou pec.
Pondělí také vždy patří vytváření táborových triček a vlajek. Úterní dopolední
program nám připravili místní myslivci
a byl zaměřen na ekosystémy les a louka. Vyráběli jsme krmítka pro zvěř, stříleli
ze vzduchovky, poslouchali zajímavou
přednášku o zvěři a také nás navštívila
lektorka Lesů ČR, která přivezla naučné
hry pro děti všech věkových kategorií.
Středa patří vždy táborovému výletu.
Letos jsme vyrazili do ekocentra Veronica Hostětín. Cesta byla zdlouhavá, ale
18

prozpívaná a veselá. V Hostětíně jsme
zpracovávali vlnu a hráli hry se zaměřením na zahradu a les. Dozvěděli jsme
se spoustu zajímavých věcí o fungování
eko-vesnice.
Novinkou letošního tábora byla „táborová univerzita“, kde si děti mohly vybrat z nabídky dle svého zaměření – hudební, sportovní, výtvarné, kulinářské.
Vznikly tak úžasné výtvory v podobě písně i s hudedním doprovodem, nádherné
výtvarné obrazy a také krásné dortíky,
které potěšily naše kuchařky a rodiče.
A sportovci??... ti si unavili a opálili svá
těla při sportovních aktivitách. Poslední
den jsme se věnovali ekosystému voda.
Poznávali jsme vodní živočichy, různé
druhy ryb i stavbu jejich těl. Odpoledne
jsme vyráběli plavidla a již tradičně jsme
se rozloučili závěrečným táborákem,
který probíhal „Na bažině“. Děkujeme
ý
všem táborníkům za krásnýý týden.
Všem

zúčastněným za přípravu a spolupráci.
V průběhu tábora probíhala intenzivní
příprava tanečních vystoupení všech
týmů a také vznikla spousta krásných výrobků. Už teď se těšíme na další ročník.
Začátkem nového školního roku
jsme se s Voděnkou sešli pouze párkrát.
Stihli jsme si zavzpomínat a zopakovat
písničky z loňského roku a vystoupili na
akci Podivín sobě. A jak rychle jsme začali, tak jsme také skončili. Věřím, že se
brzy budeme scházet pravidelně a bez
omezení.
Těšíme se také na spolupráci s CM
Terc z CH. N. Vsi, která nás doprovází na
vystoupeních a také zajišťuje hudební
doprovody formou nahrávek, které my
dále využíváme ať už na zkouškách, tak
při menších vystoupeních.
Přejeme všem klidné Vánoce a šťastný nový rok.
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Modré úterý
Milí přátele hudebního projektu „Modré úterý“,
nastává čas, kdy člověk přemítá nad
událostmi uplynulého roku. Byl to rok plný
mnoha zvratů, zažili jsme spoustu nových
situací. Přinejmenším byl ale tento rok velmi zvláštní. Přestože se nám rok 2020 asi
navždy zapíše do paměti, určitě jsme díky
němu bohatší také o nové zkušenosti. Žijeme v uspěchané době, téměř sprintujeme
naším životem, který je plný stresu a klade
na nás čím dál vyšší nároky. To „nucené“
zastavení, které v letošním roce nastalo,
mnoha z nás pomohlo si uvědomit, jak důležitý je čas strávený s rodinou, našimi blízkými. Jak dnešní uspěchaná doba téměř
vytlačila společný čas věnovaný rodině.
Nenechejme si toto nalezené štěstí zase
vzít, ale naopak děkujme za to, že jsme
dostali příležitost, i když, pravda, trochu
neobvyklým způsobem.
Již od roku 2017 tu pro Vás společně
za podpory města Podivína připravujeme s nadšením a láskou pravidelné koncerty napříč spektrem hudebních žánrů.
Troufám si říct, že i z nás všech „přátel
Modrého úterý“ se za ty 3 roky stala jedna velká rodina. Rodina lidí milujících
hudbu, rodina lidí stejného zájmu, rodina lidí, kteří dokáží ocenit a podpořit
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muzikanty, kteří v hudbě něco dokázali
nebo třeba teprve začínají a získávají své
první zkušenosti v hudební branži.
Tato naše setkávání si opravdu našla
velké množství příznivců nejen z našeho královského města Podivína, ale také
z blízkého okolí. Velice si vážíme vaší přízně, pokaždé se těšíme na „známé tváře“,
na jiskry ve Vašich očích plné očekávání
nezapomenutelného hudebního zážitku, na Vaše upřímná slova, která vždy
potěší a zahřejí u srdce. Ale především
na naše společná setkávání, kterých bylo
letos díky okolnostem poskrovnu. Každý
rok jsme Vám prostřednictvím Modrého
úterý přinesli 24 koncertů a dohromady jsme Vám tak představili už přes 60
interpretů z různých hudebních žánrů.
V tomto roce jsme i přes nepřízeň uskutečnili alespoň 8 koncertů a i za ty jsme
neskutečně vděční. Naším městem se
tak linuly tóny keltské kapely Gwalarn,
violoncella a houslí manželů Jahodových, alternativní písně kapely Budoár
staré dámy, folkový šanson z úst Evy Henychové, nádherné operní a muzikálové
skladby od Moniky Sommerové a Michala Bragagnoly, úžasné tóny od BLUE
CIMBAL Romana Veverky, nádherná taneční funky hudba v podání mladé ka-

pely Funk-O-Fón a ještě na podzim jsme
zvládli velké těleso v podání Distant Bells
PINK FLOYD.
Co náš čeká v příštím roce, je ještě ve
hvězdách. Pevně však věříme, že nám právě ty hvězdy budou nakloněny, opět se vše
dostane do normálního stavu a společně
si budeme užívat tu pravidelnou dávku
energie. Máme toho opravdu hodně v nabídce a čekají na vás velmi zajímaví interpreti nemalých jmen.
Děkujeme Vám za vaši celoroční přízeň, za Vaši podporu, za to, že Vás máme.
Děkujeme i všem těm, kteří jakýmkoliv
způsobem pomáhají s projektem Modrého úterý – jste úžasní a Vám patří velký dík.
Děkujeme zástupcům města Podivín
za to, že podporuje kulturní rozvoj v našem městě, protože kultura, v našem případě krásná hudba, je potravou pro naši
duši.
Přeji nám všem v nastávajícím adventním čase hlavně pevné zdraví, společně
strávené chvíle s rodinou a přáteli a více
společných setkávání, která jsou zdrojem
pozitivní energie. Rok 2021 ať je pro nás
novým nadechnutím, novou inspirací
a přináší nám radost, lásku a sounáležitost.
Eva Kosová
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Laco Déczi v Podivíně
13. 9. 2020, v tento nedělní podvečer
jsme se stali svědky neuvěřitelného koncertu Laca Décziho & jeho Celula band
New York. Nebudu Vám líčit, jaké to byly
nervy, zda koncert bude či nebude. Štěstí při mně stálo a všechno sedlo tak nějak

mimochodem... prostě na jedničku.
A tak z vděčnosti bych ráda poděkovala.
Děkuju Lacovi, Vajcovi, Míšovi a Honzovi za dechberoucí výkon, děkuji městu
Podivín za spolupráci a podporu, holkám

ze Spolkového domu za elegantní jednání, mému excelentnímu občerstvovacímu a realizačnímu týmu a Vám všem,
kteří jste tomu všemu otevřeli srdce.
Kavka

Lovecká sezona pomalu končí………..
Ještě jsme pořádně nezačali lovit
a nastane hájení zvěře. Celoročně se loví
prase divoké, srnčí do dvou let věku a liška obecná. 31. prosince končí lov bažanta obecného a zajíce polního. Skončil lov
kachen a husy polní, velká a běločelá se
loví do 15. ledna. Kuna lesní, skalní a ondatra se loví do 28. února. Covid se snad
bude uvolňovat, ale pro zvěř a myslivce
to nemá vliv. Zvěř musí být přikrmována
v zimní době bez ohledu na politickou,
zdravotní a klimatickou situaci. V současné době přikrmujeme řepou, obilovinami a senem. Pravidelně každou sobotu nebo neděli rozvážíme krmné směsi
do revíru. Bohužel při pochůzce revírem
objevujeme různé pozůstatky stavební
suti, plastové lahve apod. Každoročně
po opadnutí listí je hrozný pohled do
větrolamu v Hrubém poli mezi Velkými
Bílovicemi a Podivínem. Zavrhl jsem zveřejnění fota, abych nekazil vánoční atmosféru posledního letošního čísla zpravodaje. Navršený odpad se nyní ukázal
v plné hanebné kráse.
Vzhledem k rozsáhlému výsevu kukuřice v revíru je zvěř ukryta v těchto
porostech a není na volném poli v denní
době viditelná. Letošní vydatný srážkový
podzim způsobil zemědělcům nemalé
starosti. K 30. listopadu je spousta komoPodivínský zpravodaj

dit ještě na poli, používá se těžká pásová technika a bude problém s podzimní
orbou. Při sečení kukuřice se odkrývají
utajená jezera, kdy voda nemá kam odtéct a nevsakuje se. Kukuřice poskytuje
potravu a úkryt divokým prasatům, která
páchají zemědělcům škody. Daří se nám
jejich odlov a máme obavy, aby se mor
prasat zjištěný u polských hranic neblížil
k nám. Divoké prase je schopno ujít za
noc až několik desítek kilometrů, některé odborné články uvádí 60-80 km.
Letošní konec roku je pro nás smutný
tím, že nebude konána společná zábava

po skončení velkého honu, tzv. „Poslední leče“. Za účasti manželek, přítelkyň,
zemědělců a hostů při mysliveckých
specialitách debatujeme a tančíváme do
pozdních hodin.
Vzhledem k tomu, že v posledních
letech toho přes vánoční svátky moc
nenasněžilo, budeme doufat a čekat
alespoň malou sněhovou nadílku v této
nemocné době.
Myslivecký spolek Podivín přeje
všem spoluobčanům a přátelům přírody
zdravý a neomezený život v roce 2021.
Myslivosti zdar
Jiří Hollý
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Rybářská bilance roku 2020
Na prahu roku 2021 je dobré se ohlédnout a bilancovat aktivity, které přinesl letošní rok plný vládních nařízení a omezení.
Bohužel opatření týkající se zákazu hromadných akcí se dotklo
i nás, rybářů. Naštěstí jsme se mohli vyřádit aspoň na lednovém
plese. Další aktivity krom nočních závodů, které se prolínaly s hodovou zábavou, byly zrušeny. Poslední a jediný výkřik zábavy,
který dokonce předčil svou návštěvnost, byla akce„Podivín sobě“.
Vládní omezení se naštěstí netýkala individuálního lovu a plánovaného zarybňování. Touto cestou bych za celý výbor poděkovala našemu hospodáři panu Dušanu Šottníkovi za čas strávený při
celoroční výsadbě rybí obsádky. Díky pravidelnému plánovanému zarybňování udržuje množství kvalitních ryb v našem revíru.
Snad každý podivínský rybář si na něj vzpomene při úlovku pěkného kapříka-Šottníka.
Bohužel srpen přinesl rybářům útrapy. Kyslíkový deficit vedl
k velkému úhynu ryb na Šutrákách s celkovou škodou asi jedné tuny ryb. Přesto je nutné dál pečovat o plánované a vhodné
zarybňování na našich revírech. Kapr vánoční byl na podzim
doplněn i na Štěrkoviště. Z pohledu ochrany přírody může kapr
dokonce pomoci – kapr svou činností zvedá vrstvy bahna a má
vyžírací tlak na hrubší zooplankton. Tento druh vodní řasy se
zároveň podílí na samočištění vody, ale jeho přemnožení vede
k „vydýchání“ kyslíku ve vodě a tvorbě sinic. Pak nastávají problémy s kyslíkem, což vede ke vzniku jedovatých plynů ze dna
sedimentu, zejména sulfanu, který byl příčinou letošního úhynu.
Kromě toho se v Šutrákách nacházejí i invazivní rybky-střevlička východní a ouklej obecná. Tyto rybky se mají, bez konkurence kapra a dravých ryb, tendence přemnožovat, čímž požírají
tolik prospěšný střední zooplankton. Díky rybniční obsádce se
tak kvalita vody udržuje v normě. Ryby v Šutrákách se nepřikrmují, kapři mají nízké procento tuku (okolo 5 - 10%) a jejich chuť je
opravdu vynikající. A co rybáře letos potěšilo? Dyje se nám vylila
z břehů. Její vrchol dosáhl 15. října 2020 II. stupně povodňové
aktivity. Především jarní záplavy jsou typické a velmi prospěšné
pro naši lužní krajinu. Zvěř ve vodě i na zemi je na to adaptována.
Tím pádem zde probíhá i přirozená selekce slabších kusů. Dyje se
pročistila a rybám je lépe. A věřím, že bude i lépe nám.
Doufejme, že se uvolní vládní opatření, tudíž se sejdeme při

pravidelném setkávání na konci roku při akci „Zavírání vody“.
Co bude příští rok,… uvidíme. Bitva s vládními nařízeními asi
není vyhraná a nikdo s určitostí nevíme, co nás ještě čeká. Naše
rybářské plány jsou s jistotou směrovány na každoroční zimní brigády. Letos se chceme zaměřit na vyčištění břehů a ořezy stromů
v lokalitě Kačenárny. Tímto přeji za celý výbor rybářského spolku
pohodové svátky a v novém roce 2021 zdraví a naději, ať krásné
věci se dějí...
Petrův zdar!
Helena Macánová – kronikářka rybářského spolku

Šutráky – situace a možnosti nápravy
Lokalita rybářského revíru Štěrkoviště Dyje 4A na k. ú. Podivín má rozlohu
11,6 ha. Má velmi členité pobřeží a značnou hloubku místy kolem 3m. Těžil se
zde stavební písek a štěrk. Těžební plo-

24

šina svým kolesovým rypadlem snímala
materiál a při nárazu na jíl se posouvala
dále, čímž vytvářela nerovné dno s různými ostrůvky. Po těžbě se prohlubně
zaplavily spodní vodou.

Těžba štěrku začala po první světové
válce. Nejintenzivněji se dobýval materiál v letech 1940 – 1950. Později byly
Šutráky vyhledávány k rekreaci a koupání. Voda zde byla opravdu čistá spolu
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s výskytem vzácných druhů živočichů
a ptáků. Nacházelo se zde dokonce velké
množství raků a škeblí. Ne nadarmo se
říkalo jezeru podivínský Balaton. V současné době jsou Šutráky nejvyhledávanější rybnou vodou.
Bohužel momentální stav Šutrák je
nositelem ekologického problému. Ono,
všechno má své důvody. Za 70 let se nahromadilo na dně jezera velké množství
sedimentu. Co rok, to 1cm sedimentu.
Dalším problémem zejména pro rybáře
jsou teplé zimy, kdy nemohou vyčistit
břehy od palachu, kterého je zde opravdu enormní zárust. Rákos zastiňuje vodní hladinu a přispívá k omezení výměny
plynů mezi vodou a vzduchem. Při nedostatku kyslíku se pak uvolňují jedovaté
plyny ze dna sedimentu. Aspekty týkající
se neutěšeného stavu celého revíru Štěrkoviště vedou k problému, který je třeba
řešit již s odborníky.
Cílem rybářů a města je odbahnění Šutrák. Načež byli osloveni a pozvání
odborníci ze společnosti ENKI, o.p.s., se

číslo 4

sídlem v Třeboni, kteří se zabývají aplikovaným výzkumem v oblasti rybničního
hospodaření. Na základě CN byla zadána
zakázka na:
a) odběr a analýzu sedimentu - z hlediska jeho uložení na pozemky ZPF a povrch terénu
b) odběr a analýzy vzorků vody, fytoplanktonu a zooplanktonu.
Cena analýzy stála rybářský spolek
celkem 57.860,- Kč bez DPH.
Odběr vody byl proveden ve třech
etapách z důvodu vývoje zooplanktonu..
Následně bylo odebráno ze dna jezera
více než 50 vzorků sedimentu. Práce na
loďkách trvala po celý den s doprovodem předsedy panem Petrem Švecem,
který navigoval odborníky k bodovým
zápichům. Místy dosáhly nánosy až do
výšky 1,5 m, jinak v průměru kolem 0,5m.
Jen podvodní ostrůvky mají černo-písčitou pevnou vrstvu bez většího nánosu
bahna. Na základě výsledků analýzy povedou další kroky města k opatřením,
která umožní odsátí sedimentu, vyčištění

L. ročník

břehů od rákosu, čímž se zlepší kvalita
vody pro potřebu sportovního rybolovu
a rekreace.
Helena Macánová, zastupitelka

Z činnosti vodáckého oddílu TJ Slavoj Podivín v roce 2020
Letošní sportovní rok oddílu vodní
turistiky nebyl a vlastně stále není jednoduchý. Kvůli omezením v souvislosti
s šířením koronaviru Covid-19 byla z kraje roku a také nyní na podzim uzavřena
tělocvična Slavoje, kam jsme chodili na
pravidelné čtvrteční tělocviky, které se
nám podařilo obnovit až 14. 5.
Proto také letošní vodácký rok pro
nás začal netradičně až 30. 5. na Dyji.
Celá akce ale proběhla poměrně v poklidu a za samozřejmého dodržování protikoronavirových opatření.
Pro hlavní vodáckou akci jsme zvolili
pro nás sice hodně vzdálenou, ale také
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hodně oblíbenou řeku, a to západočeskou Ohři. Naše putování proběhlo
v době od 18. 7. – 23. 7. . Začátek byl
tradiční z Tršnice u Františkových Lázní,
přes Kynšperk nad Ohří, Královské Poříčí, Loket, Karlovy Vary a konče na mlýně
u Jakubova za Kyselkou, kde jsme také
letošní sjíždění zakončili.
Ještě před začátkem dalších omezení jsme stihli poslední akci na vodě, a to
29. 8. zavírání vody. Jel se zase klasický
úsek Zámecké Dyje se startem na Nových Mlýnech a koncem v Lednici pod
jízdárnou.
Celkově se letošní rok i přes problé-

my s epidemií koronaviru vydařil. Účast
byla tradičně 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, co se týká
koronaviru, ať jsou co nejvíc „negativní“, přízeň počasí, spolehlivé lodě a ať
všechny akce proběhnou zdárně a bez
větších problémů a omezení i v příští
vodácké sezóně.
Za vodácký oddíl TJ Slavoj Podivín.
S vodáckým pozdravem AHOJ!
Petr Průdek a Josef Kynický
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Sokol Podivín
TJ SOKOL PODIVÍN a Podivín SOBĚ
Ani tento rok jsme nemohli chybět
na super akci věnované spolkům ve
městě Podivíně – 2. ročníku akce Podivín
Sobě, který se uskutečnil 12. září v místním amfiteátru Spolkového domu.
TJ SOKOL Podivín reprezentovali 3
oddíly – Oddíl Všestrannosti (5-7 let), Jarabinky a podivínští „pákaři“.
Vystoupení zahájilo 13 dětí z oddílu
Všestrannosti pohybovou skladbou Žížaly, při které protáhly a rozcvičily tělo.
Následovala skladba Tanec princezen,

kterou děti zatraktivnily mexickou vlnou
s pestrobarevnými pompony a diváky
roztleskali a rozhýbaly závěrečnou skladbou z Ria - Macarenou.
I když jsme na nácvik vystoupení
měli jen 2 společné tréninky, jelikož cvičební rok začíná opět po prázdninách
v září, výzvy jsme se nezalekly. Děti pilně
trénovali za domácí úkol. Odměnou jim
bylo plné hlediště tleskajících diváků.
Pro rozpohybované diváky zahrály
a zazpívaly podivínské Jarabinky se svý-

mi hosty. Publikum si společně zazpívalo
jihomoravské písničky.
Posledním zástupcem byli „pákaři“ –
přesněji ARMWRESTLING KLUB PODIVÍN,
který se připravuje pod záštitou TJ Sokol
Podivín. Armsport je zajímavý sport,
který určitě všichni znáte. Je to sport,
který je velice náročný na sílu, ale hlavně
na rychlost a postřeh.
Vedoucí odd. Všetrannosti
Martina Konečná

lakros, poznávat rostliny, bloudit s buzolou po lese, hodinu mlčet, projít stezku odvahy, obejmout nejstarší strom v
České republice, krmit vydru a to vše
na místech, kde prožívali prázdninová
dobrodružství Hoši od Bobří řeky? Na

sokolském srazu pobytu v přírodě ve
Sluneční zátoce to možné letos v září
bylo.
Martina Robošová
Sokol Podivín

Sokolky ve Sluneční zátoce
Je vůbec možné během jednoho víkendu při plnění 13-ti bobříků zachraňovat raněné, střílet ze vzduchovky,
vyšplhat na laně do výšky, překonat
lanovou dráhu, složit origami, naučit
se základům kormidlování na řece, hrát
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Z činnosti traktoristů
Dnešní doba zaviněna koronavirem nepřeje žádné z činností. Kulturní, sportovní nebo společenské akce letos paběrkují. Ani nám se utlumená činnost nevyhnula.
Reprezentovat město Podivín je pro nás srdeční záležitostí.
O to víc se snažíme o dobrý výsledek. Vystoupit na stupně vítězů v silné konkurenci potěší dvojnásob.
Klub Domácí traktory Podivín uspořádal v sobotu 25.
července úspěšně 9. ročník traktoriády Podivínský mazec
– snad se líbil i vám. 8.srpna jsme se zúčastnili traktoriády
v Josefově (Hodonín), kde jsme se umístnili na 2. místě. Další akce následovala 29. srpna v Lužicích (Hodonín) se shodným výsledkem - 2. místem. Posledním naším vystoupením
za rok 2020 byla traktoriáda v Jankovicích u Holešova 5. září,
kde jsme vybojovali 1. místo zdařilou obhajobou z loňského
roku.
Za DT klub Podivín
předseda Rostislav Svačina
Podivínský zpravodaj
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INZERCE
Realitní poradna Jakuba Faráře
4. díl - prezentace nemovitosti
fotografie
Proč volám fotografa a nenafotím
nemovitosti sám na mobil? Je to profesionál a stejný je i výsledek jeho práce.
Profesionální.
Umí vybrat správný úhel i světlo,
správně nastavit foťák a zabrat větší
část pokoje. K tomu používá profesionální vybavení. A dělá to každý den.
Díky předchozí pečlivé přípravě (úklid, drobné opravy, atd.) fotky
ukážou maximální potenciál nemovitosti. Zejména u prezentace pozemků používám kromě fotek také
vizualizace domu, díky čemuž i kupující s menší představivostí vidí, co
je možné na pozemku postavit.
A proč jsou pěkné fotky a video
tak důležité? Je to kromě ceny to první, co zájemci v inzerátu na realitních
portálech vidí. Pokud je fotky zaujmou
a cena se pohybuje v rámci jejich finančních možností, inzerát si otevřou.
Tam už se dozví bližší informace o nemovitosti, následně mi zavolají a já jim
nemovitost ukážu.

To znamená, že od kvality prezentace nemovitosti se odvíjí množství zájemců, kteří přijdou na prohlídku.
A čím více zájemců, tím větší
pravděpodobnost, že někdo nemovitost koupí.
videoprohlídka
Pokud je nemovitost v dobré stavu, případně je něčím skutečně zajímavá, je dobré použít pro její prezentaci i video. A proč video? Ve videu
je narozdíl od fotek pohyb a zvuk.
A pohybem a zvukem je možné vyjádřit a navodit emoce. Ukázky mých
videoprohlídek i fotografií najdete na
www.jakubfarar.cz.
půdorys
Většinou z fotek není dispozice
úplně jasná, proto používám půdorysy, které krásně ukážou místnosti
a umístění dveří i oken.
sociální sítě
Dnes už skoro všechny generace
tráví denně čas na sociálních sítích
(Facebook, Instagram), a proto i zde
prezentuji nemovitosti.

webové stránky nemovitosti
Téměř každá nemovitost má
i vlastní webovou stránku, kde je možné umístit více informací než v běžném inzerátu a můžu na ni odkazovat
např. právě z reklamy na sociálních
sítích.
plachta, letáky
I lidé, kteří bydlí v okolí, nebo projíždějí kolem, často hledají nemovitost.
I díky těmto všem prvkům realitního marketingu jsem schopný
prodávat nemovitosti za maximální
možné ceny. Pokud chcete, abych
i vaši nemovitost prezentoval při prodeji tímto způsobem, zavolejte mi.
Nemovitostem se věnuji denně už
téměř 4 roky a rád vám ušetřím váš
čas, starosti i peníze.
Jakub Farář
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