S L O V O S T A R O S T KY

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás pozdravila na prahu
nového roku a popřála Vám hodně zdraví,
štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů
v letošním roce.
Na začátku nového roku je třeba zhodnotit rok minulý a stanovit si další úkoly do
budoucna. V únoru po mimořádné schůzi
zastupitelstva, kdy bylo definitivně rozhodnuto
o tom, že se uskuteční v naší obci ve dnech
11.6. až 15.6. 2009 setkání Charty venkovských obcí, bylo veškeré úsilí soustředěno
na přebudování přírodního areálu u školy a na
výsadbu parků u OÚ a na Kerchůvku. Rovněž
jsme se zaměřili na úpravy ostatních veřejných
prostranství a proluk v naší obci. Podali jsme
několik žádostí o dotace a sponzorské dary,
na základě jejich přiznání bylo možné celou
akci zdárně zvládnout. V II. polovině roku přišla dotace z EU, která po přepočtu činila cca
335 000,- Kč, a tím byly veškeré výdaje spojené se setkáním v plné výši uhrazeny.
Oprava KD byla provedena alespoň opticky,
neboť dotace na opravu byla zamítnuta pro velký rozpočet cca 19 mil. Kč, k poměru využitelnosti objektu, vzhledem k malému počtu
obyvatel a propojitelnosti sítí s pohostinstvím.
Na pohostinství a ubytování, které bylo v části
pohostinství vyprojektováno rovněž v částce 19
mil. Kč, se přiděluje dotace jen do 50%, což
představuje dofinancování částkou 9,5 mil.
Kč, plus úroky z případného úvěru. Návratnost
této investice z provozu nebo z nájmu by byla
na několik desetiletí. Z výše uvedených důvodů

bude zastupitelstvo uvažovat v dalším období
o postupných opravách uvedených objektů
dle finančních možností.
Charta evropských venkovských obcí
sdružuje členské obce ze 27 zemí. Smyslem
Charty je mimo jiné vzájemné porozumění,
komunikace a výměna zkušeností v oblasti
kulturní, hospodářské a sociální. Setkání
Charty evropských venkovských obcí v naší
obci k naplnění tohoto poslání velkou měrou
přispělo, což vyplývá z ohlasů, které přicházely
z členských zemí a některé z nich byly uveřejněny v mimořádném zpravodaji, který vyšel
v červenci 2009. Další setkání pro mládež
bylo v listopadu 2009 ve Finsku, kde naši
obec úspěšně zastupovaly studentky Michaela
Kuchyňková a Markéta Gertnerová. V roce
2010 se uskuteční velké setkání v polském
Strzyzówu a menší setkání v Nizozemsku
a Slovinsku. Delegáti všech uvedených setkání
si hradí cestovné, na základě usnesení zastupitelstva, sami.
Naše obec vykazuje rozpočtový přebytek,
který vznikl před několika lety z úhrad dobývacího prostoru od MND a.s. Hodonín,
Stav účtu:
K 31.12.2008 byl přebytek na účtu v částce
6,5 mil. korun, včetně 300 000,- Kč, které
nám ke konci roku 2008 zaslaly MND a.s. na
vybudování parku před obecním úřadem.
K 31.12.2009 je přebytek na účtu v částce
5,6 mil. korun.
Přebytek na účtu bude efektivně využit na
dofinancování dotačních titulů, popřípadě na
opravy veřejných budov.
Rozdíl 900 000,- Kč mezi rokem 2008
a 2009 byl použit na úhradu zvýšených
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nákladů na ČOV, kde provozní náklady jsou
vyšší o 416 000,- Kč, doplatek na odvoz
komunálního odpadu 134 000,- Kč, a zbytek
na dofinancování akcí, které byly v roce 2009
v naší obci provedeny.
Problematika ČOV a svozu komunálního
odpadu budou řešeny na jednání obecního
zastupitelstva.
Pro snížení nákladů u ČOV byla podána
v prosinci 2008 žádost o dotaci na kalovou
koncovku ve výši cca 3 mil. korun na Krajský
úřad Jihomoravského kraje, který z důvodu
nedostatku financí doposud naši žádost
nevyřídil.
Další možnost získání dotace na tuto akci
byla zjišťována přes Státní fond životního prostředí, kde rovněž poskytují dotaci na kalové
koncovky, ale bohužel jen v rozsahu nákladů
přes 5 milionů korun.
II. pololetí roku 2009
- zahájení opravy plotu u MŠ, na kterém se
bude dle finančních možností pokračovat
i v roce 2010.
- zpracování projektové dokumentace na
odvodnění vody z lesa a na provedení kanalizace v uličce naproti autobusové zastávky,
včetně odvodnění vody z tratě Světlé
- poskytnutí dotace v částce 413000,- Kč pro
TJ Družstevník Starý Poddvorov na dofinancování oplocení hřiště a vybudování automatického zavlažování. Členové TJ při těchto
akcích spoustu práce prováděli svépomocí,
za což jim patří poděkování s přáním pro
hráče a organizační tým dosáhnout těch
nejlepších výsledků ve fotbalové soutěži.

dle požadavků zúčastněných organizací
- přes Region Podluží bude požadována dotace na výsadbu aleje v extravilánu, v blízkosti
větrného mlýna
- v roce 2010 je nutný nátěr větrného mlýna,
na který se budeme snažit získat alespoň
částečnou dotaci
- vybudování kanalizace a odvodnění vody
z lesa, dle projektových dokumentací
- provádění oprav dle možností a zajištění
prostředků na veřejných budovách (např.
ZŠ a MŠ, budova obec. úřadu, KD, pohostinství..)
- úprava obřadní síně
Závěrem bych chtěla všem občanům
naší obce poděkovat za dosavadní spolupráci, úklid chodníků a prostranství
před domy a byty v roce 2009. S přáním
a prosbou, aby naše spolupráce vydržela
i v roce 2010.

V roce 2010 bude naše pozornost zaměřena
na tyto akce
- přes Mikroregion Hodonínsko byla získána
dotace na výsadbu zeleně po pravé straně
ve směru ke hřbitovu a řešení cyklostezky
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JUDr. Marie Bůšková
starostka

Poděkování
Poděkování patří panu
Ivošovi Cencingerovi
za bezplatné zpracování
mimořádného zpravodaje,
který bude vzpomínkou
na úspěšné setkání
„Evropské Charty
venkovských obcí.“

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
V průběhu měsíce září 2009 byly v prostoru před čistírnou odpadních vod umístěny dva
velkoobjemové kontejnery – jeden menší a jeden větší.
Obecní zastupitelstvo k tomuto kroku přistoupilo z důvodu umožnění bezplatného uložení
odpadu vzniklého při pracích a opravách na rodinných domech v obci.
Na základě konzultace s TESPROU Hodonín, s.r.o. bylo rozhodnuto, jaké odpady do kontejnerů lze ukládat a naopak, které v kontejnerech být nesmí. Tento předpis není svévolí místního
zastupitelstva, ale opírá se o způsob dalšího nakládání s odevzdaným odpadem.
CO TEDY LZE VHAZOVAT DO VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU A CO NE:
Menší kontejner určený na stavební suť:
LZE:
Cihly, malta a maltové směsi, pálená střešní
krytina, omítkoviny, malé množství betonu
a armovacího železa, které je součástí betonu, v malém množství obkladačky, tvárnice
a dlažba
NELZE:
Velké množství betonu a betonové střešní
krytiny, velké množství zdiva a omítek, stavební
materiály s obsahem azbestu (eternitové krytiny apod.), sádrokarton, veškeré kovy a velké
množství armovacícho železa, nebezpečné
odpady, pneumatiky, elektrozařízení a elektroodpad, svítidla, sklo, papír, plasty, izolační
materiály, elektrokabely, biologicky rozložitelný
odpad (tráva, listí, větve), dřevo, objemný
odpad, směsný komunální odpad.
Větší kontejner určený na směsný komunální odpad:
LZE:
Směsný komunální odpad, zbytky z domácností, menší množství papíru, linoleum
a novodur, objemný odpad (nábytek, koberce),

podlahové krytiny, textil, keramika, porcelán,
siporex.
NELZE:
Velké množství betonu a betonové střešní
krytiny, velké množství zdiva a omítek, stavební materiály s obsahem azbestu (eternitové
krytiny apod.), velké množství sádrokartonu,
veškeré kovy a velké množství armovacího
železa, nebezpečné odpady (baterie, barvy,
laky, znečištěné obaly od barev a nátěrových
hmot – plechovky, oleje, zářivky apod.),
pneumatiky, elektrozařízení a elektroodpad,
svítidla, sklo, papír, plasty, izolační materiály,
elektrokabely, biologicky rozložitelný odpad
(tráva, listí, větve), dřevo.
Dále si dovolujeme upozornit, že do obou
kontejnerů nelze vyhazovat PET láhve
a jiný plastový odpad. Ten se nadále dává
do žlutých pytlů a nádob a odváží se z obce
ve stanovených termínech.
Na biologicky rozložitelný odpad ze
hřbitova (věnce a květiny) a jiný biologicky
rozložitelný odpad (tráva, listí, větve) slouží
kontejner u hřbitova.
Nabízí se myšlenka pro taková opatření?
Je to především cena. U malého kontejneru,
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kde je umístěna pouze suť určená k recyklaci
zaplatí obec 150,- Kč za tunu. Pokud bude
do suti přimíchán jakýkoli jiný odpad, vychází
likvidace jedné tuny na 850,- Kč. Likvidace
směsného odpadu z velkého kontejneru stojí
obec 1083,- Kč za tunu. Snad je na těchto
částkách názorné, proč se vyplatí poctivě třídit
a ukládat odpad tam, kam patří.
Dále podotýkáme, že obecní zastupitelstvo
odsouhlasilo, že do menšího kontejneru na
stavební suť lze ročně vyvézt 500 kg odpadu
na jedno číslo popisné (tedy jeden rodinný
dům). O každém uskladnění odpadu bude
vedena evidence, kterou původce odpadu
odsouhlasí svým podpisem, aby se předešlo
případným nedorozuměním. Uložení většího
množství stavební sutě než je 500 kg za rok
si musí původce odpadu zajistit na skládce
komunálního odpadu v Mutěnicích.

Sběr nebezpečného odpadu
V říjnu proběhl v naší obci sběr nebezpečného odpadu. Pro zajímavost uvádíme, že se
tentokrát nasbíralo:
Olej nebo tuk
Nádoby od barev
Pneu malá
Pneu velká
AKU
Rozpouštědla
Pesticidy vč. obalů
Ledničky
Léky
Elektroodpad Tv

Leden .................. čtvrtek 21. ledna 2010

Červenec ........ čtvrtek 22. července 2010

Únor .................... čtvrtek 18. února 2010

Srpen ................... čtvrtek 19. srpna 2010

Březen ................ čtvrtek 18. března 2010

Září ......................... čtvrtek 16. září 2010

Duben ................ čtvrtek 22. dubna 2010

Říjen ...................... čtvrtek 14. října 2010

Květen ................ čtvrtek 20. května 2010

Listopad .......... čtvrtek 18. listopadu 2010

Červen ............... čtvrtek 24. června 2010

Prosinec ........... čtvrtek 16. prosince 2010

Sběrná místa jsou před kulturním domem a před obecním úřadem.
Po odvozu nedávejte pytle na sběrná místa.

Celkové náklady na likvidaci činily
10 345,- Kč.

Vážení spoluobčané, doufám, že chápete
situaci, která obecní zastupitelstvo k těmto
krokům vedla a nebudou se dále objevovat
černé skládky ani různé „vysprávky“ polních
či lesních cest.
Otevírací doba:
U čistírny odpadních vod:
• V pracovní dny vždy po osobní nebo telefonické domluvě na obecním úřadě
• V pracovní dny a sobotu po domluvě s panem Vladimírem Kašíkem
Telefonní čísla:
Obecní úřad:
518 372 123,
518 372 031
Místostarosta:
724 162 263
Vladimír Kašík:
723 115 625
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43 kg
320 kg
63 ks
2 ks
15 kg
12 kg
8 kg
4 ks
1 kg
3 ks

Plán odvozu pytlového odpadu v r. 2010
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Z KRONIKY OBCE
Rok 1977
Činnost MNV
V tomto roce začal národní výbor již naplno
řídit práci v obou obcích. Tato náročná práce,
ztížená skutečností, že MNV musí koordinovat
práci jak ve Starém, tak v Novém Poddvorově,
se ne vždy dařila k plné spokojenosti občanů
obou obcí. Zvláště když občané tradičně projevili malý zájem a akcí, které plánoval národní
výbor, se zúčastňovali v mizivém procentu.
Přesto však je možno konstatovat, že základní
úkoly v práci sloučeného národního výboru
byly splněny.
Velmi dobře lze hodnotit činnost komisí MNV,
jejichž schůze byly dobře připraveny. Nedostatky se projevily pouze u školské a kulturní komise
a komise výstavby, kde poněkud pokleslo
procento účasti na jednáních komisí.

Velkou pozornost věnoval národní výbor
přípravě plenárních zasedání. Bohužel, účast
občanů na těchto plenárních zasedáních byla
minimální a je to jen na škodu pro občany
samé, neboť právě zde mají možnost seznámit
se blíže s prací a problémy národního výboru,
zde mohou vznést svá přání a připomínky
k práci národního výboru.
Na úseku zvelebení obcí měl národní výbor
vytýčeny velmi náročné úkoly, které se však splnit nepodařilo. Výstavba kanalizace v Novém
Poddvorově se neuskutečnila, protože stavba
nebyla povolena (nevyhovující projektová
dokumentace), s rozšířením hřbitova ve Starém Poddvorově se nezačalo, protože nebylo
dosaženo vynětí z půdního fondu. Oprava
silnice v části Čekačka se neuskutečnila pro

Starý Poddvorov

5

velké finanční náklady. Z rozhodnutí ONV je
nutno rozpočet snížit a projekt přepracovat.
Tyto všechny nesplněné úkoly se přesouvají na
příští léta a práce národního výboru bude o to
náročnější. Rada MNV by měla v příštích letech
věnovat větší pozornost projektové dokumentaci a měla by vyvíjet větší tlak na nadřízené
orgány, u kterých vázne schvalování projektů
i přidělování finančních prostředků.
Zemědělství, JZD
Letošní rok byl pro JZD po stránce výrobní,
hospodářské a hlavně ekonomické velmi příznivý. Byl to snad nejlepší rok v historii družstva.
Téměř všechny faktory působící na výsledky
družstva byly příznivé. Počasí – dobré vodní
srážky v naší oblasti (za posledních 8 let patří
rok 1977 na 2. místo), vyšší tepelná intenzita
velmi kladně ovlivnila výnosy teplomilných
rostlin, dobrá organizátorská práce a pracovní
snaha členů družstva – to jsou faktory, které
přinesly vynikající výsledky hospodaření.
Rostlinná výroba
Jednotné zemědělské družstvo obhospodařuje 2284 ha, z toho orné půdy bylo 2002 ha.
Zeleniny bylo 63 ha a vinice 184 ha.
Hektarové výnosy
Skutečnost
Ječmen
47,5 q
Pšenice
52,5 q
Kukuřice
44,3 q
Cukrovka
437,2 q
Hrozny
85,4 q
Ovoce
20,0 q
Zeleniny
142,4 q

Plán
47,0 q
47,0 q
34,5 q
400,0 q
90,0 q
47,0 q
127,0 q

Z tabulky je patrno, že plán nebyl splněn
pouze u ovoce a vinných hroznů. Zde se
nepříznivě odrazily jarní mrazíky a částečně
povodně.
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Živočišná výroba
Družstvo se v tomto roce vypořádalo s plněním státního plánu na 100%. Přesto se i zde
vyskytly některé problémy. Je to nízký počet
narozených selat na jeden vrh, což se projevilo
u přírůstků vepřového masa, které se proti
minulému roku snížily. Tato situace je obdobná
i u odstavu telat.
Stav dobytka v r. 1977
Hovězí
1932 ks
z toho krav 863 ks
Vepřové
3928 ks z toho prasnic 336 ks
Koně
16 ks
Dojivost na jednu krávu činila v tomto roce
3643 litry.
Mechanizace
Mechanizace zatím nestačí nahrazovat
úbytek pracovních sil, který se zvlášť projevuje
při sklizni ovoce, hroznů a zeleniny, neboť tyto
práce se stále provádějí jen ručně. Velmi nepříznivě se v této oblasti projevuje nedostatek
náhradních dílů, což je ovšem problém celého
našeho národního hospodářství.
Přidružená výroba
Přidružená výroba není rozhodujícím
činitelem hospodaření družstva. Tvoří pouze
5% celkových tržeb. Jejích hlavním cílem je
vyrovnávání pracovních příležitostí v rámci JZD
a zaměstnání pracovníků se sníženou pracovní
schopností. Přidružená výroba se zaměřuje
hlavně na výrobu betonových sloupků, výrobu umělých květin, stolařské práce, sklepní
zařízení a závodní stravování.
V JZD Jiskra Čejkovice je velmi dobře
uplatňována sociální politika. Družstevníci
v plném rozsahu využívají kulturního a sociálního fondu, který je rok od roku vyšší. Velká
péče je věnována důchodcům. Pro zajímavost
uvedu několik čísel. Kulturní komise přidělila
na tuzemské zájezdy 52 tis. Kč, na výběrovou
rekreaci 35 tis. Kč, na zahraniční zájezdy
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124 tis. Kč apod. Sociální komise přidělila
příspěvek pro důchodce ve výši 112 tis. Kč,
na dětskou rekreaci 25 tis. Kč. apod.
Změny
Ve vedení JZD došlo k několika změnám.
Mezi nejvýznamnější patří změna předsedy
JZD. Stal se jím s. Kobliha Miroslav. Místopředsedou je s. Machala František.
Řád práce
Zemědělství má v hodonínském okrese
vysokou úroveň. Všechny ukazatele jsou plněny a překračovány. Za tuto dlouholetou úspěšnou činnost byli zemědělci našeho okresu
ohodnoceni vysokým státním vyznamenáním
– Řádem práce. Toto vyznamenání zavazuje
nejen udržet vysokou úroveň zemědělství
v našem okrese, ale naopak ji ještě zvýšit.
Počasí
V lednu konečně napadl sníh. A skoro 40
cm. Byly i mrazy kolem -14° C. Po čtrnáct dnů
byla pravá zima. Koncem února zima povolila
a sníh roztál. Teploty posledních 10 dnů v měsíci březnu byly hodně nad normál. Pohybovaly
se kolem +20° C. 23.3.1977 byla naměřena
nejvyšší teplota v českých zemích za posledních 110 let +24,7° C. (zpráva Čsl. rozhlasu).
Meruňky, broskve, všechno rozkvetlo. Koncem
března však uhodily mrazy, místy až -8° C
a poslední sobotu v březnu napadlo 20 cm
sněhu. Co bylo rozkvetlé, to pomrznulo. Sníh
sice zakrátko roztál, ale zima a mrazy kolem
-2° až -5° C trvaly až do 16.4.1977. S obavami
se očekával příchod ledových mužů. V těchto
dnech však bylo naopak velmi teplé počasí.
Ochladilo se však až ve dnech 25.-27. května.
Teploty se pohybovaly od 0°C do +5° C. Ve
Strážnici naměřili 25.5. ráno -3° C. Začátek
června byl velmi teplý. Ve dnech 10.-12.června
se teploty pohybovaly od 28° C do 31° C. Bylo

však velké sucho. V měsících květnu a červnu
mnoho srážek nepadlo. Zato v červenci a srpnu
bylo velmi deštivé počasí. Druhá polovina roku
přinesla velmi vyrovnané počasí s minimálními
výkyvy. Podzim byl hezký a slunečný.
Porovnání ročních srážek v mm:
Rok
1972
1973
Srážky
439
391

1974
495

Rok
Srážky

1977
638

1975
436

1976
464

Škůdci
Přes všechny ochranné prostředky je stále
velkou hrozbou výskyt mandelinky bramborové, která zdomácněla na našich bramborových
polích a stále působí zemědělcům starosti . Je
velmi odolná i chemickým postřikům, kterým
se rychle přizpůsobuje.
V posledních letech se značně zvýšil výskyt
velkého škůdce ovocných stromů – bekyně
zlatořitné, jejíž housenky doslova ožírají třešně, hrušky a jiné ovocné stromy. Ovocnáři
svádí s tímto škůdcem marný boj. Je smutný
pohled na holé stromy bez listí v alejích kolem
silnic, které pozvolna usychají.
S úbytkem hospodářských zvířat v záhumenkovém hospodářství vyrůstá jeden problém. Ještě před několika lety byly všechny
příkopy a bankety u silnic a železnic a kdejaká
mez krásně vysečeny, tráva se jen zelenala.
Zemědělci vysekli každou zatravněnou plochu
a tráva byla zkrmována hospodářskými zvířaty.
S úbytkem hospodářských zvířat přestává být
zájem o tuto trávu. Tráva tak stárne a působí
velmi nepěkně. Stálo by za uvážení tuto trávu
séct třeba ručně brigádnicky a použít ji jako
krmivo u JZD.
Kultura, Osvětová beseda
V tomto roce byla ustavena nová Osvětová
beseda, která bude řídit kulturní dění v Novém
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i Starém Poddvorově. Výbor Osvětové besedy
byl ustaven následovně:
Předseda:
Svoboda Pavel
Místopředseda:
Veselský Miroslav
Hospodář:
Pichler Antonín
Jednatel:
Martincová Marta
Členové výboru:
Rippel Ladislav
Pryglová Marie
Nový výbor musel nejdříve vyřešit organizační otázky – vypracovat statut OB, finanční
rozpočet, plán činnosti, dohody o pracovní
činnosti apod. Tuto část práce se podařilo
vcelku zvládnout. Hlavní náplní práce je však
řízení kultury v obou obcích. Tato práce se
dařila se střídavými úspěchy. Byl založen
dětský divadelní kroužek, který se uvedl
nastudováním pohádky od Jeronýma Horáka
– Medová pohádka. Výbor Osvětové besedy
uzavřel několik smluv o spolupráci na úseku
kultury, které však nepřinesly očekávané
zlepšení kulturní činnosti. Velmi dobrou, již
tradičně se jevila spolupráce se ZDŠ, která
vypomáhala při organizování všech kulturních
a společenských akcí. Při hodnocení práce
nového výboru OB lze konstatovat, že mírné
zlepšení v oblasti kultury v naší obci nastalo.
Je však nutno též doplnit a opravit zařízení KD,
které je nedostatečné. Schází zde základní
vybavení jeviště, osvětlení je nedostatečné,
nedokonalá elektroinstalace. I na tomto úseku
čeká výbor OB mnoho práce.
Kino
Místní kino je kulturním zařízením MNV.
Kino si udržuje dobrou pověst z hlediska hraných filmů. Velkou zásluhu na tomto stavu má
dlouholetý vedoucí kina s. František Řezáč.
I v tomto roce proběhl úspěšný festival dětských filmů. Přestože se v kině nepromítalo
téměř měsíc (oprava elektroinstalace), bylo
dosaženo největšího počtu návštěvníků za
poslední léta.
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Knihovna
Místní lidová knihovna je umístěna v budově
požární zbrojnice. Přestože je ve stísněných
poměrech a vedoucí knihovny nemůže plně
rozvinout své schopnosti a plány – je práce
knihovny dobrá.
SOZ
Velmi úspěšnou činnost vyvíjel kroužek
Sboru pro občanské záležitosti. Výborně
sestavený program, výborná interpretace,
pěkné prostředí obřadní síně, to vše je zárukou
kvality všech akcí, které SOZ v tomto roce
uskutečnil. O tom svědčí i uznání kulturních
pracovníků z okresu Prachatice, kteří byli na
Hodonínsku a v Poddvorově se zúčastnili slavnostního „uvítání do života“. Jak prohlásili, byli
mile překvapeni výbornou úrovní celé akce.
Domnívám se, že je vhodné uvést na těchto
stránkách propagátory a účinkující v kroužku
SOZ, jejichž zásluhou se stal kulturní život
v obci pestřejší a bohatší.
Jsou to:
Hudebníci – Rippel Ladislav, Veselský Miroslav, Veselský Petr
Zpěváci – Kašíková Drahomíra, Kašíková
Marie, Budíková Miroslava, Salajková, Škrobáková Ludmila
Členové výboru – Redek Josef, Svobodová
Marta, Macůrková Blažena
a členové dětského kroužku OB, kteří při
všech vystoupeních účinkují. Velmi hezkou
tradicí se stalo předávání dárků zástupci ČSŽ
a DV Jednoty všem dětem při vítání do života.
Činnost sboru pro občanské záležitosti se
slibně rozvíjí. Jistě není daleko doba, kdy se
v Poddvorově budou uskutečňovat i občanské
sňatky.
Mezi velmi zdařilé kulturní a společenské
akce patří oblastní výstava vín, která se uskutečnila ve dnech 9. a 10. dubna. Bylo zde
vystaveno téměř tisíc vzorků vína ze 30 obcí
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naší vinařské oblasti. Výstava opět dokázala,
že na Hodonínsku se pěstují vína kvalitní
a chutná.
Škola
Školní rok byl zahájen 1. září předsedou
národního výboru za účasti zástupců SRPŠ,
pedagogického sboru a žáků. V letošním
roce byli opět na naší škole přivítáni žáci prvního ročníku. Učitelský sbor zůstal tentokrát
nezměněn.
Naši školu budou v tomto školním roce
navštěvovat:
Třída
I.
II.

Ročník
1.
3.
4.

Chlapci
4
8
5

Kulturní činnost
V rámci oslav VŘSR uspořádala škola
řadu vlastních akcí a podílela se téměř na
všech akcích, které uskutečnil výbor NF. Při
oslavách MDŽ nacvičily děti besídku, která
se všem líbila. Děti naší školy jsou zapojeny
v programu SOZ. U příležitosti měsíce Československo-sovětského přátelství nacvičily děti
divadelní hru Medová pohádka. S.Kašpárek
a s. Svobodová věnují dětem hodně ze svého
volného času pro nácvik kulturních pořadů.
Jejich práce je velkým přínosem pro kulturní
dění v obci.
Dívky
12
12
8

Celkem
16
20
13

Tř.učitel
Svobodová
Kašpárek
Kašpárek

Žáci 2. ročníku budou i nadále navštěvovat školu v Čejkovicích.
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Sběr surovin
U mimoškolní činnosti je věnována tradičně
pozornost sběru odpadových surovin. Škola
tak pomáhá plnit národnímu výboru plán
odpadových surovin. I v letošním roce bylo
dosaženo hezkých výsledků. Sebráno bylo
2150 kg papíru a 1400 kg textilií.
Stravování
V únoru tohoto roku bylo zahájeno pravidelné stravování v pěkné vybavené jídelně, která
byla upravena z jedné třídy. Zásluhou SRPŠ
a hlavně jejího předsedy s. Bartála Miroslava
se tak konečně realizovalo přání několika
generací a děti dostávají pravidelně teplou
stravu přímo ve škole. Obědy se dovážejí
z kuchyně JZD Čejkovice. Strava je chutná,
bohatá a je s ní celková spokojenost.
SRPŠ
Spolupráce školy se SRPŠ je v tomto roce
na velmi dobré úrovni, což se projevilo nejen
na vybudování a zařízení nové školní jídelny,
ale i při organizování dalších akcí, které se ve
spolupráci se školou uskutečnily.
Složení výboru:
Bartál Miroslav, předseda
Škrobák Stanislav, místopředseda
Trávník Ladislav, Tučková Květa, Jurkovičová Želmíra, Kabátová Ludmila, Tomanová
Marie, Strýčková Josefa – členové.
Mateřská škola
Mateřskou školu v naší obci navštěvuje
v tomto roce 59 dětí předškolního věku. Jsou
rozděleny do dvou tříd. V první jsou děti do pěti
let. Druhá třída je přípravka do základní školy.
Učitelský sbor tvoří soudružky:
Rippelová Libuše – ředitelka
Surmanová Jana
Svobodová Jiřina
Vaďurová Eva
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V tomto školním roce byl dobudován areál
školy – provedena konečná úprava dětského hřiště, vysázeny ozdobné keře a květiny
a areál školky a školy tvoří dnes nejhezčí část
naší obce.
Život v obci
K růstu životní úrovně patří se svými pozitivními i negativními znaky rozvoj automobilismu.
Jen v naší obci je registrováno kolem 100
automobilů a někdejší idylka tiché vesničky
je nenávratně pryč. Samozřejmě, že ty pravé
problémy jsou s rozvojem automobilismu
hlavně ve městech, neboť dochází k disproporcím mezi množstvím vyrobených vozů
a podmínkami, v kterých je možno automobil
využívat. Nedostatek řádných vozovek – veškeré investice jdou na výstavbu dálnice a na
údržbu okresních silnic již nezbývá prostředků
ani materiálu. Je nedostatek parkovišť, benzinových pump, automobilových opraven,
náhradních dílů apod. Přitom ceny automobilů
jsou horentně vysoké. A tak majitelé aut mají
kromě potěšení ze svého vozu i velkou spoustu
problémů.
Turistika
Velký rozvoj v posledních letech zaznamenal
též turistický ruch. Zvláště zahraniční turistika
má zelenou a řada občanů i z naší obce jezdí
na dovolenou a rekreaci do Bulharska, Rumunska, Jugoslávie a dalších přímořských států.
To samozřejmě též patří ke zvyšování životní
úrovně. Má to však jeden negativní dopad.
Zahraniční dovolená se stala módou, a to
módou za každou cenu. A přitom naši občané
zapomínají, kolik krásných rekreačních míst je
v naší vlasti, která zatím nenavštívili.
Nedostatky
V poslední době vznikly ve výrobě i obchodní síti některé nedostatky, které se výrazně pro-
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jevily v náladě obyvatel. Je to především velký
nedostatek náhradních dílů, které postrádají
nejen občané, ale i socialistické organizace.
Výroba nestačí krýt poptávku některých druhů
spotřebního zboží – namátkou uvedu jízdní
kola, některé druhy nebo velikosti textilií,
sezónně se projevuje nedostatek stavebních
materiálů, některých druhů masa apod. Na
základě těchto nedostatků vzniká další jev,
který by se v socialistické společnosti vůbec
neměl vyskytovat. Zboží pod pultem, protekce, úplatky. Tyto negativní jevy se rozšířily
natolik, že se jimi musely zabývat i nejvyšší
státní orgány. Zatím však k nápravě nedošlo.
Samozřejmě, že všech těchto nedostatků
využívá západní propaganda. Její zásluhou
došlo v tomto roce k několika panikám při
nákupu zboží i v sortimentu, kterého je poměrně dostatek. Projevila se hlavně u benzinu,
koření a soli. Lidská hloupost byla v těchto
případech nekonečná. Občané i v naší obci
podlehli panice, že určitých druhů zboží bude
nedostatek a nakupovali do zásoby stovky litrů
benzinu, desítky kg soli, balíky pepře, koření
apod. Přestože obchodní síť vždy po několika
dnech tuto situaci zvládla a národní hospodářství nijaké výrazně škody neutrpělo, naskýtá
se otázka: Jak je možné, že naši občané,
vychovávaní třicet let v socialistickém duchu,
dokážou těmto panikám podlehnout?

zatravňováním hřiště. Všechny zápasy v kopané se hrají na hřištích soupeře a tak jsou hráči
i diváci ochuzeni o domácí prostředí.
Myslivecké sdružení patří v posledních
letech mezi nejaktivnější organizace. V letošním roce má být přes protest svých členů
sloučena direktivně s mysliveckým sdružením
Prušánky. Sdružování do větších celků přináší
samozřejmě spoustu výhod, ovšem tento
případ bude mít nepříznivý dopad na aktivitu
členské základny.
Život v naší obci občas znepříjemňují
problémy, které z objektivních a někdy
i neobjektivních příčin nejsou pružně řešeny.
Tak např. obsazení zdravotního střediska
v Poddvorově lékařem je problém, který se
hned tak nevyřeší, protože je spojen se stálým
nedostatkem lékařů na okrese Hodonín. Jsou
však problémy, které by si mohli a měli řešit
sami občané naší obce zvýšenou aktivitou při
akcích „Z“ apod.
Přesto si však myslím, že přes některé nedostatky je život v naší obci spořádaný, spokojený
a má své kouzlo. O to tíž se mi bude s mou
rodnou obcí loučit, neboť okolnosti mě donutily přestěhovat se do Kyjova. Tímto zápisem
tedy končí i má kronikářská práce. Přeji svému
nástupci hodně úspěchů.
Opsáno z Kroniky obce

Činnost organizací
U většiny organizací se v jejich činnosti
projevuje nezájem o veřejné dění a MNV má
těžkosti, aby je přivedl ke zvýšené aktivitě.
Organizace se akcí „Z“ zúčastňují jen sporadicky a nebo vůbec ne. Největší stagnaci
v tomto roce zaznamenal Svaz mládeže, který
má velké nedostatky ve své vlastní činnosti
a hlavně v kvalitě výboru.
Tělovýchovná jednota Družstevník má
v tomto roce problémy, které jsou vyvolány
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Vzpomínkové akce na bitvu u Slavkova - 2.12.1805
Letos jako každoročně se
konaly vzpomínkové akce na
památnou bitvu u Slavkova,
kterou svedl francouzský císař
Napoleon Bonaparte proti
spojeným vojskům ruským
a rakouským. Každoročně
se sejdou nadšenci v dobových vojenských uniformách
a s dobovou výzbrojí, aby
veřejnosti předvedli ukázky
tehdejších bojů a uctili památku tisíců padlých a raněných
v této bitvě.
Ukázka bojových střetnutí
bývá tradičně na poli pod
kopcem zvaným Santon na
okraji obce Tvarožná u Brna a druhého dne se koná
pietní akt u Mohyly míru na
Prateckém návrší. Tyto akce
jsou víkendové a konají se
v sobotu a neděli nejbližší
datu 2. prosince. Letos tyto
akce připadly na 28. a 29.
listopadu.
Co bitvě u Slavkova (něm.
Austerlitz) předcházelo? Francie si dělala ambice na kontinentální velmoc a v cestě jí
stála jako stálý rival Anglie,
která podněcovala některé evropské státy, hlavně
Rakousko a Rusko, proti
napoleonské Francii. Proto
chtěl Napoleon Anglii vojensky napadnout. Aby toto mohl
uskutečnit, potřeboval vojen-
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sky neutralizovat zejména
Rakousko a Rusko. V srpnu
1805 vyrazil z vojenských
táborů na pobřeží Francie
přes Německo do střední
Evropy. Jeho velká armáda
čítala kolem 200 000 vojáků. Cestou vybojoval několik
bitev, u německého Ulmu
zajal 40 tisícovou rakouskou
armádu a podél Dunaje se
blížil k Vídni. Na hranici mezi
Bavorskem a Rakouskem
se střetl s ruskou armádou,
která šla na pomoc Rakušanům. Rusové začali ustupovat
s úmyslem při ústupových
bojích vyčerpat protivníka
a v rozhodující bitvě ho porazit. Tento úmysl ale nevyšel, Napoleon obsadil Vídeň
a přes Znojmo obsadil Brno.
Rusové skončili u Olomouce,
kde čekali na posily.
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Napoleon při hodnocení
situace dospěl k názoru, že
bude muset svést rozhodující bitvu co nejdříve, protože operační vzdálenost od
Francie byla už příliš dlouhá,
blížila se zima a vojáci byli
už unaveni. Při průzkumech
terénu severně od Brna se
mu jevil jako nejvhodnější pro
bitvu terén od obce Tvarožná
s kopcem Padělek, kter ý
Francouzi nazvali Santon,
což tvořilo levé křídlo bitevní
linie a pravé křídlo linie tvořila
obec Telnice. Za zády měl
opevněné Brno. Napoleon
záměrně u protivníka vzbudil
zdání, že je na konci sil, a tak
jej vylákal k akci. To se mu
podařilo, a tak v předvečer
bitvy proti sobě stálo 90 000
spojenců (z toho Rusů 75
000) a 75 000 Francouzů.
Proti pravému křídlu Francouzů stálo na Prateckém
návrší 40 000 vojáků ruské
armády, proti pravému křídlu
spojenců, které tvořily ruské
bataliony generála Bagrationa, stáli francouzští vojáci
sboru maršála Lannese a na
kopci Santonu se ježily hlavně 18 děl. Drama mohlo
začít. Tři císařové – Napoleon
Bonaparte, rakouský císař
František a ruský car Alexandr
- byli na místě.

Ráno 2. prosince dal Napoleon, který měl bitevní plán připraven do všech podrobností,
ze svého stanoviště na kopci
Žuráň povel k útoku. Spojenci
na tom byli s přípravou bitvy
podstatně hůř. Vázla koordinace mezi štáby ruských
a rakouských vojsk, plány byly
vypracovány nedbale. Ruský
útok na levé křídlo Francouzů
byl zastaven palbou z děl na
Santonu a posléze kombinovaným útokem pěchoty
a jízdy byli Rusové nuceni
ustupovat.
Na svém pravém křídle
v obci Telnice se Napoleon snažil vyvolat u nepřítele
dojem, že toto křídlo je slabé,
a dosáhl toho, že Rusové
zaútočili na Telnici a Sokolnici
z Prateckého návrší a tím tento
strategický bod opustili. Francouzi, kryti mlhou, útokem od
obce Prace návrší obsadili. Tím
spojeneckou frontu roztrhli ve
dví a o výsledku střetnutí bylo
v podstatě rozhodnuto. Nepomohlo ani nasazení carské
gardy, jejíž jádro tvořily elitní
gardové pluky Preobraženský,
Izmajlovský a Semenovský.
Proti carské gardě nasadil
Napoleon gardu svou, kde
jako exotickou část tvořilo
120 divokých mameluků. Bitva
skončila porážkou spojenců,
na bojišti zůstalo 16 000 až
30 000 padlých a raněných.
Čísla se podle různých zdrojů
rozcházejí.

Bitva u Slavkova byla historicky největší bitvou a Napoleon ji zvládl naprosto brilantně.
V blízké budoucnosti se mu
již tak dobře nevedlo. Jeho
hvězda zhasla v roce 1815
u Waterloo a posléze byl
depor tován na ostrov sv.
Heleny v Atlantiku, kde v roce
1821 zemřel.
Napoleonská tématika zaujala historiky, vojenské odborníky i amatérské nadšence
a přežívá vlastně dodnes.
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S odstupem let se začaly na
významných napoleonských
bojištích budovat památníky, u nichž se začaly konat
vzpomínkové akce. U nás
je to známá Mohyla míru na
Prateckém návrší, postavena
v letech 1910-1912, mnoho
našich občanů při zájezdech
do tehdejší Německé demokratické republiky navštívilo Památník bitvy národů
u Lipska, která se odehrála
v říjnu 1813 a v níž byl Napo-
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leon poražen. Tento masivní
91 m vysoký monument ohromí každého návštěvníka.
Zájemci o historickou
válečnou tématiku se začali
organizovat do nejrůznějších
sdružení, pořídili si dobové
uniformy a zbraně a sami
začali organizovat vzpomínkové oslavy. U nás jsou to
dnes Kluby vojenské historie, a podobné spolky jsou
i v okolních státech, zejména
těch, kterých se napoleonská
doba bezprostředně dotkla.
Letošní rekonstrukce bitvy
u Slavkova se zúčastnilo 800
uniformovaných vojáků, kteří
představovali vojska všech
tří armád, včetně 40 jezdců
a 20 děl. Dějiště bitvy je
přehledné a této podívané
se zúčastnilo 9000 diváků,
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včetně čestných hostů z řad
představitelů státu, kraje,
sponzorů, diplomatických
zástupců a vojenských přidělenců států, jichž se historická bitva týkala. Zúčastnění
vojáci přicestovali z Francie,
Rakouska, Německa, Belgie
a dokonce i z ostrova Malta.

Zpravodaj

Dále to byli účastníci ze Slovenska, Maďarska, Polska
a domácí.
Tyto bitevní ukázky nelze brát
jako nějaké oslavy válečných
jatek, naopak jsou součástí
pietních vzpomínek na tisíce
zmařených životů. Samotná
rekonstrukce bitvy má ukázat
divákům atmosféru bitevní vřavy. Každoročně je ukázka bitvy
zaměřena na určitý významný
úsek, letošní představovala
boje o obec Telnici.
Rekonstrukce bitvy pod
Santonem má u veřejnosti
velkou popularitu, stejně tak
u uniformovaných veteránů,
pro které představuje každoroční vyvrcholení jejich zájmové činnosti. Je třeba říct, že
finančně dosti nákladné.
Pro diváky je už zážitkem
pochod jednotek na bitevní
pole pod rozvinutými prapory
a za zvuku bubnů. A až se
rozhoří bitva, je opravdu na
co se dívat. Je zajímavou

podívanou sledovat útočící
jednotky pěchoty, jízdy za
nepřetržité střelby z ručnic
a děl. A protože se ke střelbě
používá černý střelný prach,
je za chvíli bojiště zahaleno
dýmem z výstřelů, čímž je
atmosféra bitvy dokonalá. Po
skončení ukázky se účastníci
pozdraví s diváky a posléze se
přesunou do Slavkova, kde na
náměstí probíhá slavností defilé za večerního osvětlení.
Bitva 2. prosince 1805 byla
jedna z největších a nejkrvavějších v historii, ale v porov-

nání s pozdějšími válkami,
kdy armády byly vyzbrojovány
stále dokonalejšími zbraněmi
a zejména 1. a 2. světovou,
které se nazývají strojově
vedené, bylo toto střetnutí
nevinnou hrou.
Války v různých částech
světa zuří dále, dále umírají
zbytečně nevinní lidé a zdá
se, že lidstvo je v tomto směru
nepoučitelné.
Naše obec se nachází asi
50 km od slavkovského bojiště, do styku s vojsky pravděpodobně přišla. Jednak

s ustupujícími rusko-rakouskými vojáky, jednak s Francouzi, kteří je pronásledovali
na ústupu k Hodonínu. 4.
prosince ráno přibyl do blízkého Josefova velitel III. sboru
francouzské armády maršál
Davout. Z toho lze usuzovat
o přítomnosti vojáků všech tří
armád. O přítomnosti – o kterou nebylo co stát.
Volně zpracováno podle
historických údajů a vlastních
poznatků autora.
František Uhrovič,
kronikář obce

Pohádky a pověsti ze Starého Poddvorova
ZBOJNÍK RAJNOHA
Na Slovensku v Terchovej
měli zbojníka Jánošíka, který
bohatým bral a chudým dával
a ve Starém Poddvorově měli
Janíčka Rajnohu, zbojníka,
který kradl bohatým a chudé
obdarovával v lese Lapoštorfě. Dodnes tento les nese
název Zlodějský háj.
V blízkosti tohoto lesa byla
v 15. století osada Lapoštorf,
někdy také nazývána Lumpersdorf či Rupensdof. Přilehlý
rozsáhlý les nesl stejný název,
dnes jej na mapách najdeme
pod názvem Zlodějský háj.
J a n í č e k by l p ů v o d n ě
chlapec chudých rodičů

z Poddvorova. Měli malý domek a k němu kousek políčka, na kterém se svými rodiči
pracoval. Přivydělával si prací
u sedláka nebo v lese a tak žil
sice chudě, ale spokojeně.
Neklid do jeho života přinesla Anička, která také pocházela z chudého domku chudých
rodičů. Maminka jejich lásce
přála, ale problém jim přinesl
Aniččin otec. Ten byl člověk
zlý a nerudný. Nemiloval svoji
manželku ani dceru, jeho
srdce patřilo krásné šenkýřce z místního hostince. Tam
otec nosil nejen svoji lásku,
ale i peníze celé rodiny. Co
v domě našel – vejce, slaninu
či uzené – vše skončilo na
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stole krásné šenkýřky. Celá
vesnice o záletech Aniččina
otce věděla, jen Anička nic
netušila, proto nechápala
nenávist tatínka vůči jejímu
Janíčkovi.
Nastala doba fašaňku,
doba veselí a radovánek.
V hospodě se scházela nejen
chasa ale celá vesnice, aby
se rozloučila s obdobím veselí
a připravila se na nastávající
dobu postní. Muzika vesele
vyhrávala a Janíček i s rodiči
se svátečně oblekli a vydali
se na taneční zábavu. Do
hospody přišla také Anička
s rodiči.
Janíčkovi poskočilo srdce
radostí. Jakmile muzika spus-

15

tila vesele polku, šel si pro
Aničku tancovat. Otec Aničky
se rozšafně bavil s šenkýřkou.
Byl však odmítnut, neboť šenkýřka měla plné ruce práce
a nabídek na tanec měla od
jiných hostů nemálo. To otce
rozhněvalo. Tančící mladý
usměvavý pár jeho hněv ještě
zvýšil. Vyskočil ze židle a tančící pár roztrhl. Aničku rázně
poslal k mamince a Janíčkovi
vyhrožoval, bude-li za Aničkou
chodit, nohy mu zpřeráží.
Maminka ani Anička tuto
ostudu neunesly a smutně od
muziky odcházely. Janíček za
odcházejícími ženami přispěchal a doprovodil je. Netušil,
že otec již značně podnapilý
a odmítnutý, se vydal také na
cestu domů. Jejich cesty se
střetly. Otec se dovtípil, kde
Janíček byl a zlostně Janíčka napadl. Obrana Janíčka
nebyla ani tak rázná, jak opilství otce bylo velké. Neštěstí
v tuto dobu stálo právě opodál
a tak vrávorající otec nešťastně upadl a jeho hlava narazila
na kamennou zídku a opilý
otec zůstal bezvládně ležet
na zemi.
Co si počít? Vždyť na smrti
otce Janíček nenese vinu.
Kdo mu uvěří? Skončí ve
vězení a bude popraven. Co
chlapci zbývalo? Rozloučil se
se svými rodiči a odešel do
lesa Lapoštorfa, kde jedině
se mohl ukrývat před četníky.
A tak začal život zbojníka Raj-
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nohy. Byl to zbojník dobrého
srdce. Nikdy nikomu neublížil,
jen bohatým a zlým lidem
bral. To, co nakradl, chudým
a nemajetným rozdal. První
obětí zbojníka byla bohatá, krutá a pyšná šenkýřka.
Potkal-li chudého člověka
nebo dozvěděl-li se o nemocném či jinak potřebném,
obdaroval ho nejen jídlem
a šaty, ale našel i nějaký ten
grošík na přilepšenou. Zvěst
o zbojníkovi Rajnohovi se
brzy roznesla do širého okolí
a kolem Janíčka se začala
shlukovat skupina mladých
švarných hochů- zbojníků.
Někteří byli srdce dobrého
jako Janíček, jiní měli nemalý
škraloup na svém svědomí.
Zlodějská družina v celé své
síle přepadala a loupila v širokém okolí od Břeclavi až po
Hodonín.

Jaký byl další osud zbojníka? Za nějaký čas došla
vrchnosti trpělivost a pozvala
císařské vojsko až z Vídně.
To Rajnohu a chlapce přišlo
pochytat. Několik týdnů trval
hon na zbojníky. Některým
se podařilo uprchnout přes
Bílé Karpaty na Slovensko,
některé stihl krutý osud na
šibeničním vrchu na čejkovském panství. Tam skončil
i Janíček Rajnoha. Byl chycen
a pro výstrahu oběšen, ne
jak Jánošík za žebro, ale jako
největší zločinec provazem.
Z velké lásky a z ještě větší
nenávisti byl utkán osud prostého chlapce. Pod šibenicí
plakala za švarným zbojníkem
nejenom Anička ale všechna
poddvorovská děvčata.
Miroslava Hajdová

Janku, Janku, Rajnoho Janíčku,
stavjajú ti z dreva šibeničku,
/:z dreva, dreva lipového, nebylo ti Janku treba teho:/
Janku, Janku Rajnoho Janíčku,
verus vyšeu na špatnú cestičku,
/:kradeus zbíjau aj rabovau,
švarné pany Janku si milovau:/
Janku, Janku tys byl dobrý zbojník,
našeu ty sis k Lapoštorfu chodník,
od /:Breclavy po Trnavu, sto dukátů Janku na tvú huavu./

Zpravodaj

Finsko, Kannus
Když jsme dostaly nabídku
zúčastnit se oficiálního setkání
„mládeže z charty“, vůbec jsme
neváhaly. Ve složení Michaela
Kuchyňková a Markéta Gertnerová jsme se vydaly vstříc
novým dobrodružstvím.
Setkání probíhalo od 13.15. listopadu 2009, ale protože cestování bylo obtížné
a cílová stanice vzdálená,
vyrazili jsme už den předem.
Nejdřív z naší rodné vísky do
Prahy autem, potom z Prahy
do Vídně letadlem, dále z Vídně do Helsinek zase letadlem
a nakonec ještě dalších pět
set kilometrů na sever vlakem.
Musím říct, že to bylo hodně dobrodružné a napínavé.
Všechno jsme totiž měly načasované do poslední minuty. Po
dvaceti hodinách cestování se
konečně ozvalo naše cílové
místo – Kannus. Otevřely jsme
dveře vlaku a viděly jenom jednu chaloupku, světlo a sníh.
Kromě nás nikdo nevystupoval. Využily jsme to aspoň
k focení a potom už jen čekaly,
zda si nás někdo vyzvedne.
Nakonec pro nás přijela Krista,
dívka v mercedesu, o něco
mladší než my a oznámila, že
její rodina bude naší hostitelskou. Asi po deseti minutách
klouzavé jízdy, kdy nám hrůzou
stály vlasy na hlavě, (Krista
vlastnila řidičský průkaz jen
pár dní☺)jsme byly na místě.

Rodina měla krásný velký
dům a vedle farmu. Všichni
byli milí a přátelští. Přivítali nás
a ubytovali.
Oficiální zahájení se konalo
na obecním úřadě, kde byli
i novináři a české zastoupení
je zřejmě zaujalo natolik☺, že
jsme se na druhý den objevily
na titulní straně finských novin.
Dále nás čekala prohlídka
města a místních škol, měli
jsme možnost usednout do
třídy a být její součástí, odpoledne jsme navštívili koncert ve
škole a večer pro nás připravili
táborák ve sněhu a zábavný
program ve studentském centru. To byl zážitek.
Třetí a poslední den byl
pracovní. V devět ráno jsme
byli rozděleni do několika
skupinek, kde jsme si vyměňovali názory, zvyky, vymýšleli
slogany, odpovídali na různé
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dotazníky a tím vším tvořili
velký projekt – DVD, díky kterému získáme peníze na další
podobná setkávání pro mladé
lidi a přitáhneme nové a další členy, mladé lidi, kteří si
budou taky vědomi toho, že
právě oni jsou budoucností
Evropy. Večer byl ve znamení
tradičních finských jídel, která
byla znamenitá. Před půlnocí
jsme se velice nerady musely
se všemi rozloučit, rodině
poděkovat a vyrazit na cestu,
která nám nakonec tr vala
skoro dvacet čtyři hodin. Ale
ani v nejmenším nelituju.
Bylo to nezapomenutelné
setkání. Některé lidi jsem znala
už z červnového setkání u nás
ve Starém Poddvorově – Italy,
Rakušany, Polky, Nizozemce
atd., ale mnoho nových jsme
poznaly i tam a udržujeme
spolu kontakt stále. Byla to
výborná zkušenost a už se
těším na červnové setkání do
Polska.
Michaela Kuchyňková
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Návštěva u paní Opluštilové
Na návštěvu poprvé v tomto roce jsem se
vydala k paní Kristině Opluštilové. Nic netušíc,
vstoupila jsem k ní do místnosti a uviděla velké
krásné kytice. Teprve při vyprávění jsem se
dověděla, že paní Kristina v těchto dnech
oslavila své 89. narozeniny. I když si trošku
postěžovala na bolest kolen a že taky už míň
slyší, přesto by jí nikdo tyto požehnané roky
nehádal.
„Krista“, jak ji tady poddvorovští říkají, byla
jedináček. Se svými rodiči bydlela v Čechačce
a jak sama říká: „Na Čechačku velice ráda
vzpomínám. Bylo tam vždycky moc dětí,
všichni byli přátelští, kamarádští, drželi jsme
jaksi pospolu.“ A uvedla příhodu, na kterou
si dodnes vzpomíná: „Jednou k nám přišla na
besedu Lidka Jurkovičová, maminka Josefky
Sasínkové a po chvíli povídá: Vy tu máte ale
zimu! A než se kdo nadál, Lidka šup pod
duchnu a zahřívala se. A nikdo jí nic neřekl,
bralo se to jak samozřejmost.“
Své mládí strávila s ostatními dětmi na Hraničkách. Pásali husy, honili se po uličkách,
vedli boje mezi Hraničkářama - vedl je Metoděj Nedvídek nebo Petr Prygl a Dolničářama
- ty zase vedl Pavel Bortlík. Nebo chodívali
do lesa na trávu, honil je za to hajný Dunaj.
Když je chytil, museli za pokutu chodit sadit
stromky do lesa.
Po skončení školy chodila paní Opluštilová
na tovarych. V létě na panské okopávat řepu,
na podzim kopat brambory. „Jednou po práci
nám stařeček Hnidák na Novém donésli čerstvé oškvarky. No to byla vzácnost, hned jsme
se k tomu hrnuly a prohrabovaly, každý co si
uchytl. Vždyť kde bychom se dostali k oškvarkám, doma tak jedině trochu k šumajstru, jinak
ne. Až chuť nám vzal stařeček Kašpar, který se
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taky začal v oškvarkách přehrabovat, ale kouřil
při tom fajku a všechno z ní padalo do těch
oškvarků. Jindy jsme se zase vraceli z tovarychu z Josefova a často i za tmy. Chodilo nás
víc a kluci nás vždycky předběhli, schovali se
v lese a pak nás strašili zbojníkem Leciánem.
Báli jsme se, no ale už je to všechno dávno
pryč,“ vzpomíná dál paní Opluštilová.
„V zimě jsme při lampě drávali peří, pomáhali jsme si navzájem. Plkotalo se o bár čem.
Jednou, když se dralo u nás, maminka navařily „kuřincové pěry“. To byl tvaroh smíchaný
s povidly. My děvčata jak jsme draly, tak jsme
se do nich pustily. Maminka došly a začaly nás
pobízet, ať si vezmeme a ono už nebylo co si
vzít. Když se na draní sešli i starší, vzpomínali
hlavně na válku. Stařeček Červenka vykládali,

Zpravodaj

jak byli zajatý v Rusku. Dostali se s ostatními
zajatci na statek. Mezi sebou měli i kuchaře,
ten v noci kradl a zabíjel slepice. Vařil je, přilepšoval si, jak se dalo. Rusi, kteří s nimi byli
na statku si stěžovali na jídlo, které vařil, ale
když přišla paní toho statku, moc si to chválila
a vždycky jim všechno snědla. Moc jí česká
kuchyně chutnala.
Jak jsem už říkala, v Čechačce bylo vždycky moc dětí. Jednou jsme nacvičili skladbu
– takovou malou spartakiádu a s tou jsme
jezdili soustředěni v Orlu po okolí. Taky jsme
hrávali divadlo u Bařinů v hospodě. Já jsem
hrála jednou dokonce hlavní roli – Evičku ve
hře Kříž u potoka.
My děvčata jsme přes zimu hodně vyšívala.
Každá musela mít vyšitý kroj – fěrtoch. To jsme

vyšívaly všechno ručně. Teprve v 50. letech
jsem začala vyšívat na stroji. Naučila jsem
se to od Jenovéfy Hřebačkové, která to sem
dovezla někde od Hradiště, všechny jsme se
to pak od ní učily. A vyšívání bylo mým velkým
koníčkem, částečně i povoláním. Dokonce
jsem z vyšitých věcí odváděla do obce daň.
Nejvíce jsem se navyšívala obršláků do Bílovic, ale také šátků do Šardic, Hovoran, košelí
a peřinek do kočárků. Dnes už nevyšívám, už
mi neslouží oči.“
S paní Opluštilovou by se dalo povídat dál
a dál…ale nastal čas rozloučení. Popřála jsem
paní Kristině do dalších let hlavně hodně
zdraví a spokojenosti.
F.B.

Dýňový víkend
Naše obec se o víkendu 12.-14. září 2009
rozzářila krásou dýňové výzdoby. Pohled na tu
škálu postaviček vyrobených z dýní byl opravdu úžasný. Některé vynikaly svou vtipností při
denním světle, jiné zářily do noci.
Dýňový víkend jsme letos pořádali již po
páté. Když škola tuto akci uspořádala poprvé,
byli jsme mile překvapeni, kolik rodin se k nám
přidalo a své domy vyzdobilo. Rok od roku
tento počet stoupal, vesnice byla rok od roku
krásněji vyzdobena a celá naše akce se stala
známou v širokém okolí. Jsme moc potěšeni,
kolik cizích návštěvníků v této době do naší
obce přijíždí a s jakým nadšením odjíždí. Slova
chvály patří všem občanům a ti je s radostí
přijímají.
V minulém roce jsme se rozhodli vytvořit
v této oblasti rekord České republiky. Nebylo
naším cílem soupeřit s Valticemi, protože
výrobky našich občanů mají jiné zaměření,

jinou náplň. Nevyřezáváme jen dýně, ale vyrábíme z nich postavy lidí, zvířat, vyrábíme různé
předměty. Dozdobujeme je oblečením a rekvizitami. Stařenka za secím strojem, dopravní
nehoda, muzikant s klarinetem, sáňkující děti,
celá třída s paní učitelkou, dýňosaurus, to
jsou práce našich dětí a občanů. Když přijeli
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16. září nám přišel velmi zajímavý e-mail.
Zaujal nás a docela pobavil, tak jsme se
rozhodli, že ho zveřejníme pro všechny naše
občany. Sami posuďte, zda jsme udělali
dobře či ne.

komisaři z Pelhřimova napočítali celkem 832
výrobků.
Z toho bylo 155 lidských postav s výtvarně
zpracovanými dýňovými hlavami, 353 zvířat ,
234 vyřezaných dýňových hlav a 90 dalších
výrobků z dýní.
Tím jsme se zapsali do knihy rekordů České
republiky a obdrželi jsme certifikát.
Za úspěšnost celé akce vděčíme všem
občanům naší obce. Málo domů zůstalo bez
výzdoby, všichni se snažili nás podpořit. Již
dnes určitě přemýšlí a hledají nápady pro příští
rok. Za to jim patří vřelé poděkování.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem,
kteří svými úžasnými nápady přispěli k výzdobě obce a s jejichž pomocí se nám podařilo
rekord vytvořit. Poděkování patří také zastupitelstvu obce, které nám vypomohlo finančně.
Za vyhodnocení a příjezd komisařů jsme
samozřejmě museli zaplatit.
Na závěr bych chtěla nám všem popřát, aby
v letošním roce byly nápady na dýňový víkend
ještě originálnější, aby všichni návštěvníci, kteří
v tento den obec navštíví, byli ještě více udiveni
a nadšeni našimi výrobky.

Zde je znění e-mailu:
„Posílám fotky tej našej potvory z Potvorovska.
Skutečné rozměry:
celková délka včetně hlavy a ocasu: 5,5 m
výška – částečně zahrabaného: 2 m
výška – když sa vyhrabe ze zemi a postaví: 3 m
počet dětí: 2
počet snesených vajec: 7 (2 už pukajů, léhnů
sa mladé)
povaha: Nekůše,chce sa enom hrát a pozdravuje vás všecky na obecním úřadě
Zhotovitelé: Kája Trefilík – projektant, architekt
a vedoucí stavby
Dcery Ivanka a Zdenička – umělecké provedení stavby
Postaveno na černo dne 11.9.2009 bez stavebního povolení.
Tímto stavbu ohlašuju.
Zdraví Kája Trefilík.
(Poznámka redakce: Než nabylo Stavební
povolení právní moci, stavba se zbortila nestálostí stavebního materiálu).

Hajdová Miroslava
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MÍSTNÍ KNIHOVN A
„Mějte rádi knihu, usnadní vám život, pomůže vám
přátelsky porozumět pestré
a bouřlivé směsici myšlenek, citů a událostí, naučí
vás vážit si člověka i sebe
samých, okřídlí váš rozum
i srdce citem lásky k člověku
a ke světu.“
M. Gorkij
Dle dostupných údajů se
začátky obecní knihovny
datují rokem 1937, kdy bylo
v knihovně 428 svazků. Převažovali zájemci z řad dětí
a mládeže.
Půjčování knih zabezpečovali učitelé zdejší školy.
V roce 1970 byla poslední
knihovnicí učitelka Kopečková Jarmila. Před ní to byla
Svobodová Marta, Haničáková Marie, Kundera Alois
– ředitel školy.
Od roku 1970 vede knihovnu Pryglová Marie. Během
této doby se 5x stěhovala.
V roce 1971 z důvodu generální opravy školy – děti se
učily ve všech místnostech
požární zbrojnice. Knihy se
stěhovaly do malé místnosti
v kulturním domě, kde se
půjčovala část knih, ostatní
byly uzamčeny ve skříních. Po
ukončení rekonstrukce školy
se knihovna stěhovala zpět na

původní místo požární zbrojnice a od 1.9.1973 se zde
půjčovalo. Místnost pro půjčování knih byla nevyhovující
– malá, časem ji začal využívat
sbor pro občanské záležitosti
na vítání dětí do života, atd.,
protože na požární zbrojnici
byla zřízena obřadní síň. Hledaly se nové prostory. Bylo
rozhodnuto, že knihovna se
přestěhuje do budovy MNV.
Knihovna využívala jednu
místnost na půjčování knih,
druhá místnost byla využívána
jako čítárna. (V této době pracoval klub mladých čtenářů).
Místnost byla využívána také
MNV na schůzování. Čtvrté
stěhování proběhlo z důvodu
rekonstrukce budovy MNV,

Starý Poddvorov

a to zpět na požární zbrojnici,
ale do jiné místnosti, která
se musela upravit. Netrvalo to dlouho a knihovna se
opět stěhovala do původní
místnosti o poschodí výše ve
stejné budově, a to z důvodu
využívání jinou firmou. Páté
stěhování proběhlo při rekonstrukci knihovny. Knihy se
přenesly do jiných místností
v budově a po rekonstrukci
zpět.
Nyní po rekonstrukci v roce
2007 je knihovna umístěna
v prostorách, které si snad
konečně zaslouží. Je zde prostorná místnost pro rozmístění knížek. Knihovní fond je
k dnešnímu dni 4014 knih. Ve
druhé místnosti je internet.
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Knihovna byla dříve využívána malými a mladými čtenáři.
Dnes je využívána více čtenáři
v důchodovém věku.
Knižní fond knihovny tvoří
knihy pro děti a mládež a pro
dospělé.
1) Knihy pro děti do 9 let
(pohádky, povídky, příběhy)
2) Knihy pro děti a mládež od
9 let (dobrodružné, povídky, dívčí romány)
3) Naučná literatura pro mládež (příroda, zvířata, technika)
Větší část knižního fondu
patří beletrii, která je rozdělena abecedně podle spisovatelů. Samostatně jsou vedeny

detektivky, romány od Vlasty
Javořické, Pitnerové. Naučná
literatura pro dospělé zahrnuje přírodu, zahradu, chovatelství, kulturu, gastronomii,
cestopisy.
V případě konkrétního
zájmu o nějakou knihu, je
možno zajistit meziknihovní
výpůjčku u Městské knihovny v Hodoníně. V knihovně

jsou k dispozici dva počítače
k využití internetu. V letošním
roce bylo půjčování ovlivněno revizí knižného fondu,
která probíhala od srpna do
prosince.
Všichni zájemci o knihy
nebo internet jsou srdečně
zváni. Využijte výpůjční den
hlavně v sobotu.

Provozní doba:
Pátek
Sobota
Neděle

16.00 – 18.00 hodin - internet
13.00 – 18.00 hodin - půjčování knih + internet
15.00 – 18.00 hodin - půjčování knih + internet

Po domluvě s vedoucí knihovny je možná výpůjčka i v jinou
dobu.

SOUSEDSKÁ BESEDA
Stalo se již tradicí, že zhruba v polovině měsíce listopadu se občané Starého
Poddvorova schází k sousedskému posezení. Nejinak
tomu bylo i v letošním roce,
kdy 8. listopadu, již posedmé zaplnil kulturní dům do
posledního místa. A co lidi
tolik motivuje, aby se v nedělní odpoledne zvedli od televizních obrazovek? Inu to, že si
spolu pobesedují, poklábosí
a zavzpomínají na léta uplynulá. Vždyť i letos se sousedská
beseda nesla v tomto duchu.
Obecní úřad ve spolupráci
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s občany připravil výstavu
krojových součástí a fotografií
pod názvem „Jak jsem byl
v kroji“. Prezentována byla
ukázka výroby a ochutnávka
lázeňských oplatků, smažení
bramboráků a nechybělo
ani martinské víno, obecní
kořalka, teplý čaj a buchty.
V rámci besedy se uskutečnila debata s autory o připravované monografii o Starém
Poddvorově. Návštěvníci se
rozcházeli s přáním, aby se
v tomto duchu pokračovalo
i letech následujících.

Jaký byl letos Mikuláš?
Letošní „chození“ sv.
Mikuláše připadlo na sobotu.
Z tohoto důvodu nezastihl
děti ve škole, ale přišel za
nimi do kostela…. a děti přišly
za ním a že jich bylo! Zpívaly
mu, říkaly říkanky a dokonce
i hrály na hudební nástroje.
Všechny si odnesly balíček
a snad i hezký zážitek.
Druhé setkání s Mikulášem
proběhlo v neděli u paní Anny
Komosné, která připravila
hezký program. Ve spolupráci s obcí bylo pro každé
dítě přichystané malé překvapení v podobě sladkostí.
Škoda jen, že přišlo málo dětí,
možná tomu přispělo mrazivé
počasí, které kralovalo po
celou neděli. I přesto patří
paní Komosné poděkování.

PhDr. Josef Rampáček

Starý Poddvorov
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Činnost Českého zahrádkářského svazu ve Starém Poddvorově

MATERIÁLNÍ
SBÍRKA
Na podzim se v naší obci
uskutečnila materiální sbírka, kterou pořádala Charita.
Chceme touto cestou poděkovat všem občanům, kteří se
do této akce zapojili a sbírku
podpořili.

Tříkrálová sbírka
V neděli 10. ledna proběhla v naší obci „Tříkrálová sbírka“. V naší obci se vybralo
25.348,- Kč.
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Historie ČZS Starý Poddvorov sahá do 50. let minulého
století. Od vzniku zahrádkářské organizace je její činnost spojována a orientována
na vinařskou oblast. Přesto
(zejména v letech 1970 –
1990) nebyla zanedbatelná
produkce ovoce a zeleniny,
která od roku 1990 a zejména
po roku 2000 téměř zanikla
vlivem nového systému zásobování velkoobchodů přes
obchodní řetězce.
Vinařství v naší obci má
společnou historii s jejím vznikem. Zakládání vinic a produkce hroznů hrála vždy ve
všech generacích až do dnes
významnou roli a to jak za
účelem tržním tak i společenským.
Zahrádkářský svaz po celou
dobu své existence spolupracoval a sdružoval drobné pěstitele ovoce, zeleniny a vinaře,
pomáhal zajišťovat odbyt,
zásobování syntetickými hnojivy, osvětu a propagaci. Velkou roli s oblasti osvěty hraje
pravidelné ve dvou až tříletých
cyklech pořádání výstavy vín
a to charakteru jak místní tak
i oblastní, které vždy přilákají
zájem širokého okruhu obyvatel a vinařů. Tématice vinařství
hodlá i nadále zahrádkářský
svaz v naší obci věnovat maximální pozornost, obzvlášť
v této fázi vývoje, kdy mnoho

drobných pěstitelů přistupuje
ke klučení vinic.
Český zahrádkářský svaz
pro společenskou aktivitu
naší obci uspořádá 13. února
svůj tradiční „Zahrádkářský
ples“, který bude zahájením
ve 20.00 hod. Hrát bude
dechová hudba „Podhoranka“ z Dubňan. V měsíci květnu
připravuje naše organizace
místní výstavu vín pod názvem
„Slavnost vína“ s širokým
rozsahem propagace, se
zahraniční účastí a to jak ze
Slovenska tak i Rakouska.
Degustace by se měla uskutečnit 23. května, vlastní
výstava v sobotu 29. května
od 15.00 hodin a v neděli
30. května od 10.00 hodin.
Pro finanční krytí této akce
připravujeme dotační projekt
v podání Česko-Rakousko
z programu INTERREG III
A – dispoziční fond. Pokud

Starý Poddvorov

naše žádost na dotaci bude
úspěšná, bude velmi zvýrazněna účast rakouských vinařů
u nás. Součástí projektu bude
naše návštěva rakouských
vinařů v měsíci září v obci
Imbach, (okres Krems) a městě Melk spojena s tématikou
vinařství. Obdobný program se
uskutečnil v roce 2006 a měl
velký pozitivní přínos. Dotační
programy věnují pozornost
zejména spolupráci a vzájemnému poznávání sousedů,
tedy ČR - Jižní Morava a Dolní
Rakousko.
Věříme, že našemu působení v obci najdeme podporu
v širokém spektru obyvatel,
a že přízeň se projeví zejména
účastí na našich společenských aktivitách.
František Strýček
předseda ZO ČZS
Starý Poddvorov
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Vážení spoluobčané,
je známo, že každý rok v naší obci vychází lednový zpravodaj. V tomto zpravodaji
bilancujeme uplynulý rok a to znamená rok
2009, a dáváme si nové předsevzetí a plány
do roku 2010. Uplynulý rok byl z hlediska
našeho fotbalu dost zajímavý a událo se
v něm dost zajímavých změn a akcí. Začnu
u prvního mužstva, to bylo po podzimu na
prvním místě okresního přeboru a tak se
nám naskytla historická šance postoupit do
krajské soutěže 1.B třídy. Po tuhých bojích
a velkém snažení se tento postup zdařil,
takže novou sezónu 2009 a 2010 naše první
mužstvo začalo trochu jinačí a taky náročnější
soutěží. Samozřejmě byly obavy jestli na to
budeme mít a jestli tento skok zvládneme.
Myslím, že i ten největší optimista nepočítal
s tím, že po podzimu bude naše mužstvo na 6.
místě s 21 body. Samozřejmě nastaly nemalé
změny, co se tyče změny mužstva. Přišly
nové posily z Uhřic, přešel na přestup Lukáš
Uřičář s Miroslavem Zálešákem. Na roční
hostování přišel z Dolních Bojanovic Tomáš
Mayer, no a poslední posila nejlepší kanonýr
Ratíškovic Radek Homola. V dnešní době
začíná mužstvo trénovat třífázově, a to ve
středu v tělocvičně na učilišti Jilemnického,
pak v pátek umělá tráva Tera Hodonín, a pak
sobota náš terén ve Starém Poddvorově. Dále
se hraje již tradiční zimní turnaj v Mutěnicích,
který začíná pro nás 16.1.2010. Po sezóně
2008 až 2009, kdy jsme měli přihlášeno
v soutěži mužstvo dorostu, jsme se rozhodli
po neúspěchu a nezájmu toto mužstvo zrušit.
S dobrou myšlenkou pak přišel Jožka Bílek
založit B mužstvo mužů a to proto, aby měli
příležitost ti hráči, kteří končí v dorostu, ale
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i ti co sedí na lavičce u prvního mužstva a na
konec i ti, kteří fotbal do nedávna hrávali
a protože nebylo kde hrát, s fotbalem skončili.
Takže dneska tady máme místo B dorostu
mužstvo B mužů. Účel, za jakým se béčko do
soutěže přihlásilo, se daří realizovat a všechny jmenované skupiny se pak pod vedením
trenéra Jožky Bílka zúčastňují. Dostáváme
se tím k další skupině, a to mládežnické,
kde nám působí dorost. Působí nám skoro
v nezměněné sestavě, až na příchod několika
žáků. Tady bych vzpomněl alespoň 2 jména,
a to Luboš Stávek a Vojta Stávek a pak ještě
do podzimu zasáhl Dan Hustý z Hodonína,
který chytal mladší dorosteneckou ligu v Šardicích a k nám přišel na půlroční hostování.
Tento mladík je brankář a dovolil si v jeho
16 letech chytat jak za dorost, tak i za B
mužstvo. Na Poddvorově se mu zalíbilo, takže
v dnešní době se snažíme o jeho přestup
na Starý Poddvorov, protože v něm vidíme
jednou nástupce za nestárnoucího Jaru
Flíčka. U dorostu nám zůstávají trenéři Jirka
Fojtík, Miroslav Švehla. V loňském roce se
nám podařil ještě jeden lepší výsledek, a to,
že naši žáci vyhráli svou skupinu a získali
tak první místo. Za toto umístění si zasloužili
od okresního fotbalového svazu v Hodoníně
novou sadu dresů. Tohoto výsledku dosáhli naši žáci pod vedením Lojze Tomana,
Romana Gebauera, Karla Herzána a nechci
zapomenout taky paní Tomanovou a Gebauerovou, které byly součástí žákovského týmu
a jezdily na každý zápas. Novou sezónu začali
žáci pod vedením nových trenérů Jaroslava
Flíčka a Jirky Zavadila. Po odchodu hlavních
opor jsme měli obavu o hru a složení žáků, ale
nový tým trenérů to zvládá dobře, takže žáci
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si po podzimu drží pěkné 7. místo a 19 bodů.
Dostáváme se k našim nejmladším. Přípravka
po první sezóně skončila na posledním místě,
ale všichni jsme v poslední zápasech viděli
velké zlepšení a i výsledky se zlepšovaly. To
byl příslib do nové sezóny. Předpoklady se
vyplnily a přípravka je po podzimu na 6. místě
s 19 body. Je hezké sledovat naši nejmladší
generaci a pozorovat v ní nové nástupce.
U přípravky působí dneska jako trenéři Ivoš
Padalík, Jožka Gertner, ale i všichni rodiče,
kteří jsou pro přípravku neodmyslitelnou
stránkou. V roce 2009 jsme pořádali na
našem hřišti takové větší akce, jednou byla
samozřejmě oslava postupu a další byly ze
skupin pohárových. Jednou z nich byl turnaj
MND a přidružených firem celé republiky,
i přes nepřízeň počasí se tato akci podařilo
zvládnout a zúčastnění odjížděli spokojení.
Pak to byl náš pohárový turnaj, který jsme
nepojali úplně doslovně a nazvali jsme ho přátelské setkání, kterého se zúčastnila mužstva
z Borovan (jižní Čechy), Trnovec (Slovensko),
Starý Poddvorov. Tato akce splnila svůj účel,
kde jsme se snažili kromě fotbalu prohloubit i vzájemné vztahy a kamarádství. Tato
událost byla obohacena nemalou tombolou
a závěrečnou zábavou, kterou doprovázel
Dj Kliment. Ještě k výsledku tohoto turnaje.
První místo Starý Poddvorov, druhé Borovany a třetí Trnovec. Myslím, že každý občan,
který žije v naší obci a chodí na fotbal, nebo
aspoň kolem hřiště, vidí, že každým rokem
se uskuteční na našem hřišti nějaké změny.
I v loňském roce tomu nebylo jinak. Podařilo
se nám zbudovat nové oplocení kolem asfaltového hřiště a koncem roku novou centrální
závlahu. Na tyto akce přispěla největším
soustem obec Starý Poddvorov a dotace
z ČSTV Hodonín. Na sklonku roku 2009 jsme
dostali podklady na novou dotaci na obnovu
trávníku. Ve spolupráci s Drahou Veselskou

jsme nechali zpracovat projekt, který činí
350 000 Kč, z toho obec dofinancuje 30%
a v dnešní době je již žádost podaná. Jako
v každém zpravodaji bych chtěl poděkovat
všem, co fotbal máte rádi a v hojném počtu
nás podporujete, rodičům, kteří nám pomáhají s nejmladší generací, obecním zastupitelům jak u nás ve Starém Poddvorově,
tak v Novém Poddvorově a v Čejkovicích.
A úplně závěrem celému realizačnímu týmu
a hráčům, trenérům a funkcionářům, kteří se
podílejí na provozu poddvorovského fotbalu.
U prvního mužstva si zaslouží poděkování
trenéři Petr Vyškovský, Jara Majzlík, Jožka
Sasínek a Jara Flíček, který ještě vedle
své brankářské funkce vykonával asistenta
trenéra u prvního mužstva, dále trénuje brankáře všech kategorií a dělá trenéra žákům.
Samozřejmě nemůžeme zapomenout na
Miroslava Rabušice, který svojí houževnatostí
a vycházkami po Poddvorově neustále získává talenty pro náš fotbal. Na všech akcích,
které se na našem hřišti konaly, se nemalou
měrou podílelo pohostinství Karla Pospíšila,
které celý rok zabezpečovalo pro fotbalisty
i příznivce „PODDVOROVSKÝ KLOBÁSEK“
a občerstvení.
Dovolte abych v závěru popřál všem
občanům naší obce hodně štěstí, zdraví
a pohody v celém roce 2010.

Starý Poddvorov

Za TJ Starý Poddvorov
Miroslav Hřebačka
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NAROZENÍ
Samuel Sasínek
Tobiáš Osička
Tomáš Bartál

Starý Poddvorov 327
Starý Poddvorov 340
Starý Poddvorov 160

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ÚMRTÍ
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Libuše Pospíšilová

Starý Poddvorov 308

SŇATKY
Petr Skočík
Hana Varmužová

Starý Poddvorov 317
Čejkovice
162

VÝROČÍ
80 let
Hajdová Božena
Kolesíková Jenovefa
Kotásková Františka
Uhrovič Josef
Zimolková Marie

Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov

229
166
13
44
140

85 let
Blažková Františka
Filípková Ludmila
Svoboda Vladimír

Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov

30
91
249

90 let
Kašík Pavel

Starý Poddvorov

45

91 let
Bartál Bedřich
Bortlíková Marie
Sasínková Růžena
Veselská Bedřiška

Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov

105
54
133
117
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