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

Vážení spoluobčané,
na prahu nového roku
2009 přeji Vám jménem svým
i jménem zastupitelstva pohodu v rodinách, pevné zdraví
a mnoho pracovních i osobních úspěchů při náročných
úkolech, které nás v roce
2009 v souvislosti s uvítáním
a dobrou prezentací naší
obce při setkání Evropské
Char ty venkovských obcí
čekají.
Na 23. jednání zastupitelstva dne 22.9.2008 byla
provedena demokraticky v tajném hlasování nová volba
starosty s tímto výsledkem:
Josef Jež 1 hlas, František
Strýček 2 hlasy a JUDr. Marie
Bůšková 6 hlasů. Na můj
návrh došlo na zastupitelstvu
ke schválení změn ve výkonu
funkce. Z důvodu, že jsem
v důchodovém věku, nabídla jsem funkci uvolněného
funkcionáře pro místostarostu
PhDr. Josefa Rampáčka. Můj
návrh byl schválen a já zastávám funkci starostky neuvolněné. Tím došlo k tomu, že
pan místostarosta má na úřadě pracovní dobu, jako by byl

v zaměstnání, a já, i přesto, že
nejsem uvolněný funkcionář,
se snažím docházet na obec
rovněž denně, což umožňuje
lépe zvládat úkoly, které nás
v roce 2009 čekají.
Chtěla bych ještě jednou
touto cestou poděkovat panu
Františku Strýčkovi za práci,
kterou po 18 let ve funkci
starosty vykonával. Dále bych
chtěla poděkovat za práci
v zastupitelstvu i odcházejícím zastupitelům, a to panu
Bc. Hanuši Kašíkovi, který
odešel z rodinných důvodů
a dlouholetému zastupiteli
Rudolfu Pulkrábkovi, který
odešel ze zdravotních důvodů
a bohužel už není mezi námi.
Novým členům zastupitelstva
Ing. Tomáši Kuchařovi a Jindřišce Rollerové přeji hodně
úspěchů a trpělivosti ve funkci
zastupitelů.
Mou snahou i místostarosty po převzetí funkcí bylo plynulé zajišťování plánovaného
budování v naší obci a zajistit
na to co nejvíce dotací.
V průběhu 10/08 a 11/08
byla provedena rekonstrukce
a rozšíření lapače splavenin
v částce 151 000,- Kč a zajištěna a provedena demolice
RD č.p. 70, včetně vyklizení
prostoru a přeložky elektrické-
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ho sloupu, za což děkujeme
firmě E-ON a zejména jeho
zaměstnanci Jiřímu Zavadilovi, který přeložku zajistil.
V jarních měsících nás čeká
osázení zelení této plochy
s vybudování opěrné zídky,
obrubníků a památníku na
setkání delegátů z 27 zemí
EU.
V průběhu měsíců října
a prosince byly podány žádosti na dotace z různých fondů
dle schválených termínů,
a to:
- rekonstrukce kulturního
domu včetně předsálí
v hodnotě cca 20 mil. Kč.
- rekonstrukce a opravy hřiště u lesa a u školy v hodnotě cca 5,7 mil. Kč.
- vybudování kalové koncovky u ČOV v celkové
hodnotě cca 3,1 mil.Kč,
bohužel na tuto akci musíme
počítat se spoluúčastí z rozpočtu ve výši 30% z hodnoty
díla.
U dvou výše uvedených
akcí nevíme, v jaké výši se
na financování bude obec
podílet a zda je schopna
akce dofinancovat. Úvěry jsou
spláceny u bytů, ČOV a ZŠ,
kde byla provedena nadstavba jedné třídy v částce cca
2,3 mil. Kč. Uživateli bytů
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a i ze stočného od obyvatel
jsou úvěry řádně spláceny
a nejsou čerpány z rozpočtu.
Bohužel se nepodařilo zabezpečit na nadstavbu školy
dotace, proto 2 mil. splácíme
z rozpočtu obce. Podobná
situace nastane i u spoluúčasti na dofinancování rekonstrukce KD a hřiště, kde obě
zařízení nejsou schopna si
na splácení úvěru vydělat
a můžeme přistoupit pouze na
úvěr, který budeme schopni
splácet. Pokud se podaří
zajistit finance na rekonstrukci
KD a předsálí, bude nutno
shánět další dotační tituly na
rekonstrukci pohostinství,
včetně ubytování, neboť je to
jedna stavba, která je rozdělena na dvě etapy.
Již od roku 2001 byla plánována oprava KD a i přes
zhotovenou projektovou dokumentaci se oprava nekonala.
V roce 2007 byla zadána
projektová dokumentace na
náročnější rekonstrukci a na
celé multifunkční zařízení
včetně pohostinství. V roce
2008 byla tato stavba povolena, včetně provedeného výběrového řízení na dodavatele.
Bývalé vedení podalo žádost
o dotaci na opravu KD v rámci
příhraniční spolupráce se
SR, ale bohužel nám nebyla
přidělena.
Dalším nesplněným přáním
našich starších spoluobčanů
je po mnoho let slibovaný
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penzion pro seniory. Pátrali
jsem v dokumentacích po
stavu, v jakém je tento záměr,
ale bohužel nic nám v této věci
nebylo předáno. Dáváme na
zvážení jednu z možností, a to
je přebudování budovy požární zbrojnice s přístavbou na
vznik bytů se zvláštním určením pro seniory a s výdejnou
jídel, popřípadě s kuchyní,
klubovnou a čítárnou.
V současné době jsou
podávány projekty na úpravu
veřejné zeleně ve vytipovaných pěti lokalitách, a to na
Kerchůvku, kde byla zahájena
úprava povrchu včetně obnovy kříže za cca 10.000,- Kč
za obětavé pomoci našich
občanů, kterým tímto děkujeme. Dalšími lokalitami jsou
proluka v Cihelně, naproti
OÚ, kde by měl vzniknout
Europark, v okolí školy, kde
se bude odehrávat převážná
část akcí spojených se setkáním Evropské Charty venkovských obcí, a na vykoupené
zahrádce od rodiny Sůkalových, která byla zakoupena
z důvodu posunutí cesty při
případné výstavbě 46 rodinných domků, které máme
navrženy v územním rozhodnutí v trati Újezda. Ze stejného
důvodu probíhá v současné
době výkup stodoly po zemřelé paní Josefě Veselské, kde
by byla rovněž vybudována
silnice pro vjezd do této lokality. Nyní tuto stavbu využijeme
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pro uskladnění historického
zemědělského a domácího
nářadí, aby se uchovalo pro
další generace.
Při této příležitosti bych
Vás chtěla poprosit o darování dnes již historického
nářadí, které nepotřebujete
a jste ochotni je obci věnovat.
Pokud se podaří zabezpečit
finanční prostředky na vybudování haly u Větrného mlýna,
bude toto nářadí přesunuto do
stálé expozice historických
zemědělských a domácích
nářadí, která bude součástí
prohlídky při návštěvě větrného mlýna.
Mimo výše uvedené žádosti
o dotace jsme koncem roku
od MND, a.s. získali umožnění zřízení věcného břemene
385 000,- Kč, které budou
rovněž použity pro budování
obce. Dále jsme získali dotaci
od Krajského úřadu ve výši
103.000,- Kč na vybudování
dětského hřiště, které bude
vybudováno v prostorách
kolem školy a tanečního parketu.
Zastupitelstvo obce dalo
souhlas k rekonstrukci stávající zasedací místnosti pro
jednání zastupitelstva. Provede se výměna oken a dojde
k rozšíření místnosti, včetně
výměny podlahy a nových
jednacích stolů a židlí. Máme
záměr, aby se tato místnost
stala příjemným prostředím
jak pro zastupitele, tak také

pro občany zúčastněné na
jednání zastupitelstva. Pokud
získáme dotační titul na výměnu ostatních oken v celé
budově radnice, byla by tato
rekonstrukce rovněž do konci
roku provedena.
Podali jsme několik žádostí na sponzorské dary na
financování setkání Evropské
Charty venkovských obcí.
Vzhledem ke špatné ekonomické situaci ve světě i u nás
dostáváme převážně zamítavá
stanoviska. Vstřícný postoj, za
který patří poděkování, je ze
strany Templářských sklepů,
vinařské družstvo Čejkovice,
Zemědělské a.s. Čejkovice,
Hotelu Zámek Čejkovice,
okolních obcí a také Romana
Veselského a Jiřího Zavadila,
kteří nám shání kontakty pro
možné sponzory. Do dnešní-

ho dne jsme zatím obdrželi
jeden sponzorský dar ve výši
5000 Kč, za který dárkyni
děkujeme. Nejvíce mě mrzí
zamítavé stanovisko ze strany
KB a.s., kde po celé trvání
banky jsme jejich klienti.
Pokud se týká zabezpečení finančních prostředků
na krajských a ústředních
orgánech, kam jsme od října
zasílali žádosti, včetně rozpočtu na setkání Evropské
Charty venkovských obcí,
bylo nám sděleno, že prostředky měly být zajišťovány
nejméně od počátku roku
2008. I přes tuto nepříznivou
situaci byl nám panem starostou Hodonína a předsedou
mikroregionu Hodonínska
MUDr. Lubomírem Šimečkem
zprostředkován kontakt na
paní senátorku MUDr. Ale-

nu Venhodovou, která nám
nabídla zabezpečení vlajek
zúčastněných států a volala
na krajské a ústřední orgány s prosbou o pomoc pro
naši obec. Paní senátorce
vyslovujeme poděkování za
profesionální přístup a za
optimismus, který do celé
problematiky vnesla.
Závěrem mého vystoupení bych Vás chtěla poprosit
o pomoc při zabezpečení
velké kulturní a společenské
akce mezinárodního charakteru, a to jak při úpravě obce, tak
při zabezpečování ubytování
zahraničních delegátů. Počítáme s podporou všech občanů,
abychom se jako pořadatelská
obec se ctí zhostili role dobrých hostitelů.
starostka

Odvoz pytlového tříděného odpadu
v roce 2009
Leden .............. 22.1.2009

Červenec ......... 23.7.2009

Únor ............... 19.2.2009

Srpen .............. 20.8.2009

Březen ............ 19.3.2009

Září ................. 17.9.2009

Duben ............. 23.4.2009

Říjen .............. 15.10.2009

Květen ............. 21.5.2009

Listopad .......... 19.11.2009

Červen ............ 19.6.2009

Prosinec ......... 17.12.2009
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Z KRONIKY OBCE
Rok 1975
ČINNOST MNV
Celý letošní rok byl poznamenán oslavami 30. výročí
osvobození Československa
slavnou Sovětskou armádou.
Občané si dávali závazky,
na počest osvobození byly
pořádány různé kulturní, sportovní a společenské akce,
přednášky apod. Oslavy vyvrcholily ve dnech 11.,12. a 13.
dubna 1975. Veškeré organizace Národní fronty a všichni
občané se na těchto akcích
podíleli a přispěli k jejich
zdárnému průběhu. Hlavním
organizátorem byl MNV, který
ve spolupráci se školskou
a kulturní komisí zajišťoval
společenskou a ideologickou
náplň. Vzhledem k tomu,
že letošní rok byl posledním
rokem 5. pětiletky, bylo nutno
vyvinout maximální úsilí pro
splnění úkolů, které byly tímto
plánem vytyčeny. Pro MNV to
znamenalo především dokončit stavbu mateřské školy.
Tento úkol byl však splněn jen
z části, neboť velmi špatné
počasí, až 15°C mrazy, které
v listopadu přišly, nedovolily
dokončit omítací práce. Dále
je nutno v příštím roce dokončit vnitřní vybavení a provést
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úpravu okolí školy, dětské
hřiště apod. Mateřská škola
bude dokončena a předána
do užívání do začátku roku
školního 1976-77.
Druhou velkou akcí MNV,
která se v tomto roce začala
provádět, je výstavba kanalizace v celé naší obci. Tato
akce je rozdělena na tři etapy
a předpokládá se, že poslední etapa bude dokončena
v roce 1980. Etapa „A“, která
vede z Čekačky až po zvonici
ukázala, že akce nebude tak
jednoduchá, jak se z počátku
zdála. Pomocné práce měly
být prováděny brigádnicky, odborné dodavatelsky
Vodohospodářskými stavbami
Hodonín. „Zásluhou“ pracovníků dodavatelské firmy
šla práce jen velmi pomalu, ovšem ani naši občané
neprojevili o stavbu zájem
a nezapojili se do brigád, a tak
s průběhem práce byla velká
nespokojenost. Dalším negativním rysem této akce bylo
narušení vozovky výkopovými
pracemi a občané v Čekačce
pak v deštivých dnech se blátem přímo brodili. Tento stav
vozovky dle názoru občanů se
mohl zlepšit, kdyby rada MNV
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měla snahu vozovku provizorně upravit. Hlavní příčinou
však byl nezájem občanů.
Dále MNV pracoval dle
svého plánu činnosti – hospodaření provozovny MH, bytová
výstavba, kontrola zásobování
obce, výcvik CO atd. Zkrátka
řídil veškerý život v obci. Rada
MNV se scházela pravidelně
2x měsíčně, plénum MNV se
sešlo v tomto roce 6x. Komise
MNV se scházely pravidelně jednou za měsíc a jejich
činnost se řídila pracovní
náplní a plánem činnosti. Na
posledním plenárním zasedání bylo konstatováno, že
MNV v předposledním roce
volebního období pracoval
dobře a také účast poslanců
byla na jednání orgánů MNV
celkem dobrá. Horší to však
je s účastí poslanců na brigádách a v bezprostředním
styku se svými voliči. V tomto
je ještě třeba mnoho zlepšit,
neboť je ještě mnoho úkolů,
které je nutno v tomto volebním období splnit.
ŽIVOT V OBCI
Mentalita občanů naší obce
je skutečně někdy hodně
nevyzpytatelná a hodně se

liší od občanů sousedních
obcí např. Čejkovic, Bojanovic a dalších, zvláště ve
vztahu ke společnému. Naši
občané by taky chtěli mít svou
obec výstavnou, čistou jako
klícka, všude všechno zařízeno – kanalizaci, vodovod,
chodníky apod. Avšak běda,
jakmile jsou požádáni, aby
pro společnou věc taky něco
udělali. Markantně se tento
vztah ke společnému projevil
při výstavbě kanalizace větve
„A“ – Čekačka. Mít v Poddvorově kanalizaci je dlouholetou
tužbou již několika generací
našich občanů, neboť přírodní podmínky způsobují,
že odpadová a dešťová voda
a jiné splašky znečišťovaly
hlavní ulici a znepříjemňovaly životní prostředí. To bylo
slibů od občanů z této části
Poddvorova před zahájením
akce, kolik odpracují brigádnických hodin a jak budou
pomáhat. Když však začalo
hloubení výkopu kanalizace
a MNV potřeboval pomoc,
občané na své sliby rázem
zapomněli. Každý měl mnoho práce, neměl čas a tak
hodiny, které na kanalizaci
odpracovali občané Čekačky, tvoří jen nepatrnou část
hodnoty díla. V naší obci stále
ještě přežívají pozůstatky soukromého vlastnictví – nejdříve
pro sebe a pak, zbude-li čas,
pro společnou věc.
Stále aktuálněji vyvstává

Čekačka při rozestavěné vozovce a po dokončení kanalizace
v roce 1978

otázka deponování odpadků
z domácností. Tradiční skládky těchto odpadků jsou plné.
JZD se snaží zrekultivovat
každou píď dosud nevyužité
půdy, zabírá ladem ležící půdy
a tak jsou s uskladňováním
odpadků problémy, které
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bude muset rada MNV spolu
s JZD Čejkovice řešit.
Taktéž rok co rok vyvstává
jako problém č. 1 nedostatek
vody. V letních měsících již ve
2 hod. v noci je slyšet pumpování studní, občané se snaží
získat pár kbelíků vody, aby
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a na zdravotní stav dobytka,
kde je stále vysoké procento
uhynutí.
Údržbářský a opravárenský systém zemědělských
mechanismů, který je v našem
JZD zaveden byl první tohoto
druhu v republice a mnoho odborníků z ostatních
zemědělských závodů jezdí
získávat zkušenosti právě do
našeho JZD.
Taktéž přidružená výroba
se v tomto roce zdárně rozvíjela. Skupina stolařů má velké
zakázky v hlavním městě,
namátkou uvádím dokončení
interiéru hotelu Esplande,
zakázka pro Martinický palác
atd. Velký rozvoj doznala
i výroba umělých kvítek, která je zavedena v kooperaci
s Centroflorem a bude se
i v dalších letech neustále zvyšovat zvláště po rekonstrukci
budovy bývalé školy, kam má
být výroba kvítek přenesena.
Celkově je možno hodnotit
tento z hlediska zemědělců
jako dobrý. Byly vytvořeny
předpoklady pro úspěšný
vstup do další pětiletky.

měli z čeho vařit. MNV vede
jednání s Hydrogeologickým
průzkumem ohledně zjištění
dalších zdrojů vody, zatím
však bezvýsledně. Občané
tuto situaci neustále kritizují.
Druhým problémem, který
znepříjemňuje život v naší
obci, je nedostatečné osvětlení obce. V Poddvorově není
montér, který má oprávnění
vyměňovat vadné žárovky ve
veřejném elektrickém osvětlení a tak se často stává, že
určitá část nebo celá obec je
několik týdnů bez osvětlení,
než se najde podnik, který
se uráčí výměnu žárovek
provést.
ZEMĚDĚLSTVÍ
Rok 1975 byl pro zemědělce a pro JZD Jiskra velmi
úspěšný. Celkem solidní roční
srážky a příznivá teplota dávaly předpoklady pro dobrou
úrodu a tím i vysoké zisky.
Tyto předpoklady se splnily,
i když se opět objevily některé
problémy. Zvláště v rostlinné
výrobě se vyskytnul ve špičkových obdobích nedostatek
pracovních sil a JZD muselo zajišťovat výpomoc z řad
důchodců a žáků ZDŠ.
Po zkušenostech z minulého roku zavedlo vedení
JZD několik nových opatření
– snížilo výměr zeleniny, která
odčerpávala velké množství
pracovníků ve špičkách,
zavedlo větší využití chemie,
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hlavně ve vinicích. Dále zkoušelo praktické využití automatických nůžek na stříhání
vinohradu. Pokud se nůžky
osvědčí, bude to velkým přínosem pro práci zemědělců,
neboť stříhání je práce velmi
namáhavá a nepopulární.
Při hodnocení živočišné
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výroby bylo konstatováno, že
ekonomický nárůst v tomto
roce byl o něco příznivější
než v minulých letech. Přesto
má živočišná výroba několik
rezerv, na které bude nutno
se zaměřit – zvýšit přírůstky
hovězího a vepřového masa
a zaměřit se na výrobu mléka

POČASÍ
Počasí bylo pro zemědělce
vcelku příznivé. Zima však
byla zase téměř bez sněhu,
a tak vláhy z jara ani v tomto
roce příliš nebylo. Toto se
však v průběhu roku vyrovnalo. Některé obce v okolí byly
postiženy krupobitím, které

zničilo velkou úrodu ovoce.
Byl jsem svědkem řádění
krup v JZD Žádovice, které
je v okolí známo svými velkými
sady. Kusy ledu velké jako
palec vykusovaly z jablek,
broskví a meruněk kousky
dužiny a znehodnocovaly ovoce, které se pak hodilo pouze
na mošty. V obcích Šardice,
Vracov, Vlkoš a jiných zničily
kroupy podstatnou část úrody
vína.
KULTURA
Taktéž v kultuře bylo dominantní akcí celého roku oslava
30. výročí osvobození naší
obce Sovětskou armádou.
Už 11. dubna bylo slavnostní
shromáždění dětí a mládeže
v místním kině, na kterém
hovořili účastníci osvobození Hodonína a pamětníci
osvobození naší obce. Naši
nejmladší občané tak byli
seznámeni s historickými fakty o tomto období, které vytvořilo předpoklady pro jejich
šťastný život v socialistické
vlasti. Na závěr shromáždění
byl promítnut film s tématem
osvobození Československa
Rudou armádou. 12. dubna
oslavy pokračovaly. Jednotka VÚ Hodonín předvedla v odpoledních hodinách
ukázku současné bojové
techniky. Poté byl za hojné
účasti všech občanů a složek
NF konán lampiónový průvod
a položeny věnce u pamětní

Starý Poddvorov

desky a pomníku padlých. Na
slavnostním plenárním zasedání pak promluvil zástupce
ONV Hodonín, předseda
MNV a v krátkém kulturním
pásmu vystoupily děti ZDŠ
a členové SSM. Předseda
ŠKK pak přednesl zdravici
sovětskému lidu, která byla
odeslána na velvyslanectví
SSSR tohoto znění:
M y, o b č a n é S t a r é h o
Poddvorova, přítomní na
slavnostním shromáždění
konaném u příležitosti oslav
30. výročí osvobození naší
obce slavnou sovětskou
armádou,vzdáváme úctu
a projevujeme vděčnost
hrdinné sovětské armádě,
velkému sovětskému lidu
za svobodu, kterou přinesli
Starému Poddvorovu a celé
naší vlasti. Za svobodu, která
byla vykoupena nesmírnými
oběťmi vašeho národa.
Děkujeme za to, že může
už 30 let žít, pracovat
radovat se z dosažených
výsledků. Vzdáváme hold
slavné komunistické straně
Sovětského svazu, inspirátorce a organizátorce vítězství sovětského lidu nad
nenáviděným fašismem,
který způsobil nesmírná utrpení sovětskému a našemu
národu a lidu, převážně většiny Evropy. Spolu se všemi
pokrokovými lidmi celého
světa budeme i my, občané
malé vesničky usilovat o to,
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aby se už nikdy nevrátily
hrůzy fašismu. Slibujeme,
že budeme dál upevňovat
výsledky dosažné v socialistickém Československu, že
budeme dál rozvíjet a utužovat přátelství s hrdinným
lidem Sovětského svazu.
Ať žije slavná Komunistická strana Sovětského svazu
a jeho statečný lid.
V estrádním pásmu pak
vystoupila skupina Moravěnka
z Dubňan a po ní následovala
taneční zábava. Dále pak byly
předávány pamětní medaile
a diplomy za záslužnou práci
při budování socialismu v naší
vlasti. V neděli 13.4.1975
byl na hřišti TJ uspořádán
sportovní den, kterého se
zúčastnily děti ZDŠ, členové
TJ, Požární ochrany a Svazu
chovatelů drobného zvířectva.
Jako součást oslav proběhla
v kulturním domě výstavka
prací našich občanů. Nejvíce
se líbily překrásné výšivky
a práce se dřevem. Současně zde byla instalována výstava mysliveckých trofejí, na
které se členové velmi agilní
organizace se svými úspěchy
pochlubili veřejnosti.
Součástí oslav byly i jarní
hovory s mládeží, při nichž
byla uskutečněna soutěž tří
organizací NF na téma „Jak
znáte SSSR?“ S přehledem
zvítězilo družstvo SSM, které
správně zodpovědělo všech-
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ny otázky. V hovorech dále
vystoupila s ruskými lidovými
písněmi estrádní skupina
svazu mládeže.
V průběhu tohoto roku
byla kultura organizována
podle jednotného kulturního
plánu a dá se říct, že kulturní dění bylo v tomto roce
v naší obci na solidní úrovni.
Plesová sezóna se vydařila.
V rámci oslav Mezinárodního
dne žen nacvičili žáci zdejší
školy v režii Pavla Svobody
úspěšnou divadelní pohádku
Zvířátka a loupežníci, která
byla reprízovaná i pro žáky
ZDŠ Dolní Bojanovice.
Místní organizace zahrádkářů a vinařů uspořádala dne
23.3. degustaci vín, spojenou
s výstavou, která byla velmi
kladně hodnocena, jak po
stránce kvality vzorků tak i po
stránce společenské. Občané domácí i z blízkého okolí
přišli ochutnat vzorky vína
z úrody 1974, porozprávět si
a zazpívat. K dobré pohodě
přispěla i hudba s.Trešky,
která po svém založení zde
měla první veřejné vystoupení
a vzorky vína zde vystavené,
byly skutečně velmi dobré
kvality, o čemž svědčí skutečnost, že ze 421 vystavených
vzorků obdrželo 178 známky
nejvyšší kvality.
Při další kulturní akci došlo
k politováníhodné události.
Po taneční zábavě, kterou
pořádal SSM, skupina výtrž-
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níků z okolních obcí tropila
výtržnosti a strhla vyvěšenou
sovětskou vlajku. Výtržníci
byli v krátké době dopadeni
a potrestáni.
TJ uspořádala tradiční
fotbalový turnaj žáků i dospělých, který měl dobrou sportovní úroveň. Avšak po společenské stránce se příliš
nevydařil. Oddíl stolního tenisu hraje základní třídu a hraje
ji poměrně dobře.
Slovácké hody měly už
tradičně dobrou úroveň a byly
tentokrát i dobře organizačně
zajištěny.
Konec kulturního roku, jak
už se stalo zvykem, uzavřely
děti ZDŠ se svou vánoční
besídkou, myslivci s dobře
organizovanou Štěpánskou
zábavou, která má každoročně
dobrou úroveň a TJ vánočním
turnajem ve stolním tenisu.
V tomto roce došlo ke značnému zlepšení výběru filmů
pro děti. A je též možno vyslovit spokojenost s celkovým
výběrem filmů co do množství
i kvality. Uspořádaný festival
dětských filmů v rámci měsíce SČSP měl velký úspěch
u mladých diváků.
Na základě rozhodnutí ŠKK
byla provedena inventarizace
v místní knihovně a byly dány
v soulad se skutečností stavy
inventáře. Taktéž v tomto roce
byla v rámci měsíce knihy
uskutečněna výstava nových
knih s prodejem.

ŠKOLSTVÍ
V minulém školním roce
došlo k určitým změnám na
naší škole. Na místo učitelky
s. Kratinové přišel z Nového
Poddvorova učitel s. Kašpárek. Vzhledem k tomu,
že v Čejkovících byla vybudována velká moderní škola
a také proto, že 5. ročníky
jsou postupně přeřazovány na
školy II. stupně, začal v tomto
roce pátý ročník navštěvovat
školu v Čejkovicích a tak
situace na naší kole vypadala
následovně:
l. třída I. roč.
s. Svobodová
2. třída II. roč.
s. Kašpárek
IV.roč.
3. třída III. roč.
s. Novotná

20 dětí
13 dětí
14 dětí
20 dětí

Akce dětí ZDŠ byly velkým
přínosem pro kulturní život
v naší obci. Ať už to byla vzpomenutá divadelní hra zvířátka
a loupežníci nebo dětský
karneval, připravený k MDD,
či spousta relací pro různé
kulturní, společenské nebo
politické události, vánoční
besídky apod.
V rámci mimoškolní výchovy
navštívily děti představení divadla pracujících v Gottwaldově
– Strakonický dudák, zajely
se podívat na technologii
zpracování mléka v Lacrumu
n.p. Hodonín a další akce.

V tomto roce došlo ke
zlepšení činnosti pionýrské organizace, o které se
zasloužily oddílové vedoucí
Škrobáková, Leblochová,
Pryglová a Veselská. Oddílové činnosti byla dána bohatší
náplň a děti nacházely větší
možnosti všestranného vyžití. Na závěr školního roku
se pionýři některých oddílů
rekreovali na Kobylské skále
u Čejče, někteří na chatě
Cihlář v Radějově. O celkově
úspěšnou činnost se spolu
s učiteli zasloužilo i Sdružení
rodičů, zvláště jeho předseda Miroslav Bartál, jehož
zásluhou tato organizace
spolupracuje se školou velmi
dobře.
PRŮMYSL
Zásob uhlí ve stávajících
dolech ubývá a tak se stále
uvažuje o otevření nových
dolů pro těžbu lignitu. Je prováděn velký průzkum i v okolí
naší vesnice s positivními
výsledky. V nejbližší době
mají být otevřeny doly na lignit
v okolí Lužic.
V Hodoníně se provádějí
dokončovací práce na stavbě
obrovského masokombinátu,
který má v r. 1977 zahájit
provoz. Zde určitě najdou
pracovní příležitost i desítky
občanů naší obce.

Starý Poddvorov

ORGANIZACE NÁRODNÍ
FRONTY
Ve své činnosti se velmi
zlepšila organizace Požární ochrany. Tohoto bylo
dosaženo především velkou
obětavostí mladých členů,
kteří v tomto roce začali pracovat ve výboru PO.
Též činnost Mysliveckého
sdružení má trvalý vzestup
a řadí se mezi nejaktivnější
organizace v tomto roce.
Svaz zahrádkářů a ovocnářů zajistil kvalitní úroveň
výstavy vín a spolu s Českým
svazem chovatelů drobného
zvířectva, který též uspořádal
výstavu zvířat, se řadí mezi
organizace, u kterých nastalo
zlepšení činnosti. Ostatní
organizace NF zůstaly na
úrovni práce minulých let.
Celkově je možno hodnotit
tento jubilejní rok, rok 30.
výročí osvobození Československa a poslední rok
5. pětiletky jako velmi úspěšný.

Opsáno z Kroniky
Starého Poddvorova
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Představení sociálních služeb
Již několikrát jsem se v praxi setkala s tím, že
si lidé pletou sociální služby, řadí mezi ně i jiné
veřejné služby. Když potom přijde situace, se
kterou si neví rady a kdy potřebují pomoci, jsou
dezorientováni a neví, na koho se obrátit...
Snažíme se, aby těchto situací bylo co
nejméně a tak jsme tady nejen s následujícími
informacemi, ale také s Katalogem sociálních
služeb na Hodonínsku, v němž můžete nalézt
podrobné údaje o jednotlivých službách
poskytovaných ve vašem nejbližším okolí.
Katalog si můžete od ledna vyzvedávat na
vašich obecních úřadech nebo na Městském
úřadě v Hodoníně. Je možné, že časem se
objeví také v ordinacích praktických lékařů.
Co je to tedy sociální služba?
Činnost, která by měla působit tam, kde
lidé přestávají zvládat řešení nepříznivé životní situace, ve které se ocitli. Je to nabídka
podpory a pomoci člověku, který kvůli svému
vysokému věku, nepříznivému zdravotnímu
stavu, momentální krizi či z jiného důvodu není
schopen se sám o sebe řádně postarat. Je
to také preventivní činnost, která má zabránit
tomu, aby se člověk v této situaci vyskytl.
Cílem soc. služeb je umožnit lidem vést co
nejobvyklejší způsob života – zůstávat ve svém
známém prostředí, v rodině, mít možnost pracovat, využívat veřejné služby a volnočasové
aktivity.
Sociální služby mohou být poskytovány
několika způsoby:
N Ambulantně – to znamená, že za službou
musíte přijít nebo být dopraveni přímo do
daného zařízení (součástí těchto služeb, ale
není ubytování)
N Terénně – služby, které přijdou za vámi
(buď domů, nebo do jiného přirozeného
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prostředí - (např. pečovatelské služby,
streetworkeři apod.)
N Pobytově – služby, které jsou spojené
s ubytováním v zařízeních sociálních služeb
(např. domovy pro seniory - bývalé domovy
důchodců, týdenní stacionáře apod.)
Sociální služby zahrnují:
N sociální poradenství – je poskytováno buď
v základní formě nebo odborné formě.
 Základní poradenství je součástí
všech sociálních služeb a přispívá
k řešení aktuální nepříznivé situace
(např. v zařízení předají základní
informace o tom, kde se vyřizují dávky
hmotné nouze, které další zařízení
soc. služby může přispět k řešení
nepříznivé situace apod.)
 Odborné poradenství řeší situaci
člověka do větší hloubky s ohledem na
charakteristiku jeho problému. Je
poskytováno v odborných poradnách
– např. manželských a rodinných,
občanských nebo poradnách pro
zdravotně postižené či seniory apod.
N služby sociální péče – jejich smyslem je
udržet člověka co nejdéle v jeho přirozeném
prostředí (domově) a umožnit mu vést pokud
možno běžný život. Vychází se z myšlenky
poskytnout člověku takovou péči, aby i přes
svůj handicap byl schopen žít co nejdéle
doma a udržet si fyzickou i psychickou
soběstačnost. Pokud je ale stav člověka
natolik vážný, že neumožňuje jeho další setrvávání v domácí péči, je cílem těchto služeb
zajistit důstojné prostředí a zacházení. Např.
starším lidem s omezenou schopností se
nejdříve nabízí služby pečovatelské a teprve
až tyto služby nedostačují, mohou využívat
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služby denního centra, odlehčovací služby
anebo následně služby pobytové (umístění
do domova pro seniory).
N služby sociální prevence – měly by předcházet sociálnímu vyloučení – tedy vylučování lidí ze společnosti. Jsou nejrůznější důvody, proč může docházet k vyloučení určitých
osob ze společnosti – např. ohroženi jsou
lidé, kteří vyrůstají nebo dlouhodobě žijí
v sociálně slabším nebo znevýhodněném
prostředí, nezvládají řešit krizové situace,
mohou být ohroženi trestnou činností,
nebo sami mají vypěstovány návyky nebo
žijí způsobem života, který vede ke konfliktu
se společností (např. závislé osoby, lidé
po výkonu trestu odnětí svobody, lidé bez
domova apod.). Pokud je dobře zvolená
služba sociální prevence, pomáhá nejenom
těmto osobám, ale také ostatní většinové

společnosti (všem ostatním – např. jedná
se o snižování sociálních a zdravotních
rizik, které často souvisí se způsobem života
těchto osob).
Přesnější informace o soc. službách
a jejich poskytování můžete získat na
Městském úřadě v Hodoníně, odboru soc.
služeb, u slečny Marcely Medusové.
Kontaktní údaje:
Bc. Marcela Medusová
Manažerka komunitního plánování soc.
služeb na Hodonínsku
tel. 518 316 318,
e-mail: medusova.marcela@muhodonin.cz

Protipovodňová opatření III
V posledních dvou zpravodajích jsem vás
informoval o postupu při zpracování protipovodňových a protierozních opatřeních v tratích
Krásná hora a Světlé. Koncem roku se uskutečnilo několik důležitých jednání, která celou
věc posunula dopředu, ale současně některé
kroky zkomplikovala. Vzhledem ke skutečnosti, že část území (Dráhy), kde by terénní úpravy
byly rovněž realizovány, patří do katastrálního
území Obce Dolní Bojanovice, musela být
zpracovaná studie rovněž předložena ke
schválení obecnímu zastupitelstvu v Dolních
Bojanovicích. Dne 23. října 2008 byla naše
žádost projednána a schválena dolnobojanovickým zastupitelstvem. Usnesením bylo
schváleno totéž řešení jaké bylo doporučeno
projektanty a již předtím schváleno našim
obecním zastupitelstvem.

Další jednání se uskutečnilo dne 26. listopadu 2008 na Pozemkovém úřadu v Hodoníně
za účasti ředitelky pozemkového úřadu ing.
Velískové, dále zástupců zpracovatele dokumentace (firma Surgeo Hodonín - přítomni ing.
Machalínek a ing. Cyroň) a místostarosty Obce
Starý Poddvorov PhDr. Rampáčka. Na jednání
byl prezentován záměr zajistit vybudování řady
objektů (průlehy kombinované s cestou, suchý
poldr, zatravněné údolnice, lapače splavenin
a rekonstrukce napojení na kanalizaci, vše
v katastrálním území Starý Poddvorov a terénní
úpravy v trati Dráhy v katastrálním území Dolní
Bojanovice), které by měly řešit bezeškodné
odvedení povrchových vod v případě velkých
srážek. Při jednání bylo konstatováno, že se
jedná o lokalitu intenzivně obhospodařovaných pozemků. V trati jsou pozemky vinic,

Starý Poddvorov

11

sadů a zahrad s přibližně 229
vlastníky. Z těchto důvodů
pozemkový úřad vyhodnotil,
že v této lokalitě nemůže být
řešena problematika směnou
a prostorovým uspořádáním
pozemků v rámci pozemkových úprav. Jedině za předpokladu, že by všichni vlastníci
odsouhlasili řešení v pozemkových úpravách tak, aby bylo
technické řešení společného
zařízení situováno na pozemcích vlastníků, popř. s krácením výměry pozemků a bez
náhrady za porosty. Dále bylo
dojednáno, že obecní úřad
ve spolupráci se zpracovatelskou firmou vypracují dotazník, zda s navrženým záměrem budou vlastníci souhlasit.
Jak jsem již v minulých dvou
číslech informoval, že bez
vzájemné ohleduplnosti, vzájemné tolerance, částečného
uskromnění a vstřícnosti jednoho ke druhému se celé dílo
nepodaří zrealizovat, nyní se
stává tvrdou realitou a vystupuje do popředí. Budou-li tato
jednání neúspěšná, musí se
hledat další řešení, která však
obec bude muset financovat
pravděpodobně z vlastních
prostředků. Další variantní
řešení je možné, avšak jeho
účinnost již nebude taková
jako při nejoptimálnějším
a nejúčinnějším řešení, které
bylo navrženo projektanty.
Vážení spoluobčané, mohli
jste již všimnout, že alespoň
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částečně byly již některé
kroky ke zmírnění škod před
přívalovými dešti realizovány,
a to v podobě rekonstrukce
lapače splavenin u rodinného
domu č. p. 258 (Trefilíkového). V letošním roce bychom

chtěli obdobný lapač realizovat v uličce mezi rodinnými
domy manželů Hřebačkových
a Bortlíkových.

CÍSAŘSKÉ HODY

Josef Rampáček
místostarosta

Vyúčtování provozu ČOV za rok 2007
Příjmy za stočné inkasem

686.715,20 Kč

Náklady
Platy
Ostatní osobní výdaje
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Materiál
Voda
El. energie
Poštovné
Tel. poplatky
Služby
Opravy

119.134,- Kč
255,- Kč
38.274,- Kč
17.277,- Kč
9,317,- Kč
4.302,40 Kč
266.454,- Kč
10.202,10 Kč
5.205,61 Kč
269.304,56 Kč
99.615,20 Kč

Celkem rozpočtové výdaje

839.322,07 Kč

Doplatky ze stočného
Vratky stočného
Splátka úvěru
Úroky z úvěru
Rekapitulace:
Příjmy za stočné
Výdaje provozní
Úvěr a úrok
Provozní ztráta

113.340,- Kč
117.230,- Kč
324.000,- Kč
51.489,06 Kč
682.825,20 Kč
839.322,07 Kč
- 375.489,06 Kč
531.985,96 Kč

Hájková

Ve Starém Poddvorově 29.4.2008

Zpravodaj

V rámci oslav 780 let Města Hodonína uspořádalo
Město Hodonín, Dům kultury
a Masarykovo muzeum hody.
Hody byly nazvány „Hody
císařské“, kterých se zúčastnil i národopisný soubor Kordulka ze Starého Poddvorova
se svým programem.
Součástí hodů byla v prostorách kulturního domu
v Hodoníně uspořádaná
výstava nazvaná „Nedaleko
Hodonína“, zaměřena hlavně
na lidové kroje, tradice, historie a současnost obcí bývalého hodonínského panství.
Jednotlivé obce Hodonínska
se snažily prezentovat se co
nejlépe a tím vznikla ojedinělá expozice. Starý Poddvorov
jsme představili věrohodnou
maketou větrného mlýna,
dále dýňovým víkendem,
dětskými hody, historickými
fotografiemi a výšivkami místních vyšívaček.
Po celou dobu výstavy,
která trvala asi 10 dnů, byla
výstava hojně navštěvována
především dětmi a studenty
z hodonínských škol, ale také
občany z širokého okolí.
Snad se nemýlíme, když
napíšeme, že Starý Poddvorov byl moc hezky prezentován.

Starý Poddvorov
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Humanitární pomoc
Období adventu je nejen obdobím čekání, ale také obdobím kajícnosti, rozjímání
a pokání. Příprava dárků svým nejbližším je
vyjádřením lásky a úcty k nim. V naší společnosti a ve světě však žije spousta lidí, kterým
se nedostává daru největšího – zdraví.
Každoročně vedeme naše žáky právě
v období adventu k tomu, aby si existenci těchto lidí více uvědomovali, pořádáme každoroční
humanitární sbírky.
Na závěr roku 2008 naše škola odeslala na
humanitární konta tyto dary:
- Občanskému sdružení Život dětem
2 500,- Kč
- Občanskému sdružení CPK – CHRPA
1 000,- Kč
- Charitě v Hodoníně na pomoc rumunskému
dětskému domovu 2 250,-Kč.
Celkem jsme tedy částkou 5 750,- pomohli
dětem v nemocnici v Motole, dětem s pohybovými problémy v Rokytně a zakoupili jsme
školní pomůcky 9 dětem v dětském domově
v Rumunsku.
Děkujeme všem rodičům, kteří svými peněžními dary pomohli dobré věci.
Naši žáci celou tuto humanitární akci zakončili na závěr roku projektem, který byl veden
nejen k tomu, aby se žáci vzájemně obdarovávali a přijímali dary od školy a od Sdružení
rodičů, ale aby si také vyzkoušeli, jak těžký je
život postižených dětí. Po dobu dvou hodin
se museli pohybovat a plnit úkoly jako lidé
s tělesným hendikepem. Cílem tohoto projektu
bylo, aby si uvědomili, že bez pomoci svých
spolužáků se neobejdou. Touto metodou jsme
chtěli formovat žáky tolerantní, chápající a vždy
ochotné pomoci, ale také občany, kteří jsou
schopni pomoc druhého přijmout.
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Úkoly žáků nebyly jednoduché. Zkuste jednou
rukou posbírat krabičku zápalek nebo zavázat
botu.

ADVENT V NAŠÍ OBCI

Rozsvěcování vánočního stromku

Adventní výstava v budově základní školy

S přivázanýma nohama se těžce pohybuje po
schodech a plní úkoly v tělocvičně.

Zpravodaj

Vánoční besídka v kulturním domě

Starý Poddvorov
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Udatní chlapci z Poddvorova
Pokusím se vám vyprávět dávnou vzpomínku
na zvláštní událost, která se stala v roce 1945,
hned po osvobození naší vesnice Krumvíře
Rudou armádou. Celému dění jsem byl přímým
svědkem, ba téměř účastníkem. Stalo se to
v dubnu, den nebo dva po přechodu válečné
fronty přímo před naším domem. Najednou
se tam objevili asi čtyři mládenci, urostlí kluci
kolem dvacítky s tím, že se chtějí dobrovolně
přihlásit do ruské armády. Žádali o přijetí
k vojenské pomocné službě, kde chtěli vydržet
do konce vítězné války. Naši občané se takové
žádosti mladých dobrovolníků divili a téměř
nevěřili, že jim Rusové vyhoví. Ale stalo se
nečekané a hoši byli oblékáni do vojenských
uniforem před očima přihlížejících zvědavců. Mladí civilisté se měnili v ruské vojáky
s rubaškami jejich civilní oblečení skládali dva
kamarádi do pytle, aby je mohli dopravit domů.
Častokrát jsem tuto příhodu vyprávěl svým
známým jako něco neobvyklého, ba téměř
neuvěřitelného. Pak šly dny dalšího pohybu
válečné fronty směrem k Brnu, vzdálenému
přes třicet kilometrů. Velké zdržení a opakované ústupy u Ořechova si vyžádaly další oběti na
obou stranách fronty. Vzpomínali jsme v ty dny
na mladé chlapce, kteří se s odvahou začlenili
do uniforem k ruskému vojsku a táhli s frontou
proti německému odporu. Pak běžely další dny
a život se navracel k dennímu pořádku. Školy
také začaly fungovat, vlaky jezdit a my jsme
denně cestovali do hodonínského gymnázia.
Proč o tom píši? Byla to opět náhoda, že
jsem jednoho dne odpoledne při návratu ze
školy čekal na vlak u náhradního nástupiště
za nádražím. V tu dobu již nebylo v Hodoníně
mnoho ruských vojáků vidět. Většinou jezdili
auty, nikoliv vlakem. Co však vidím já, bylo na
první pohled nápadné. Na zemi v trávě sedí dva
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mladí ruští vojáci, jen tak beze zbraní, jenom
se známými ruskými batohy a čekají jako já na
příjezd vlaků. Lehké vojenské oblečení v barvě
hnědozelené, slušivé rubášky a dlouhé letní
pláště dokreslují vzhled odpočívajících vojáků.
Zajímají mne. Prohlížím si je, abych se nemýlil
vším, co vidím. Jsou to ti mladí, co od našeho
domu v Krumvíři vstupovali dobrovolně do
Rudé armády. Ano, mluví spolu hlasitě a česky
a já nemohu, než je pozdravit a přátelsky se
s dovolením zeptat: „Pánové, prosím vás, kam
tudy jedete?“ „No přece domů, do Poddvorova“, zněla odpověď. „Vyhráli jsme válku,
tak spěcháme domů, aby o nás naši neměli
zbytečné obavy, že se nevrátíme.“
Kdykoliv tento příběh vyprávím svým známým, zvláště mládeži, je mé povídání bráno,
jako neskutečné i proto, že Rudá armáda tehdy v plném bojovém nasazení nemohla přijímat
neprověřené a nezacvičené dobrovolníky do
svých řad. Jelikož jsem byl svědkem tohoto
dění, rozhodl jsem se až po 53. letech do
Poddvorova zavolat a svůj příběh přednést
panu starostovi. Byl překvapen mým dotazem
na odvážné mladíky z roku 1945, ale nic bližšího mi při prvním rozhovoru nesdělil. Slíbil mi
však, že se na tuto událost zeptá ve vsi žijících
pamětníků a že mi řekne, co je na všem pravdy.
Zároveň se pokusí vyhledat tyto udatné muže,
pokud jsou ještě na živu.
Další zpráva o tomto příběhu byla již jasná.
Chlapci ze Starého Poddvorova byli opravdu
v Krumvíři přijati do Rudé armády a převlečeni
do vojenských uniforem, odjížděli s postupující
frontou. Domů se po válce všichni vrátili ve
zdraví. Dnes však již nikdo z účastníků „opravdové války“ nežije.

Zpravodaj

Hádej, kdo jsme!

Nápověda: Jsme čtyři bratři: Petr, Michal,
František a Josef

Manželka jednoho z bratrů se svými dětmi.

VÝZVA
Vyzýváme tímto všechny občany, kteří mají zájem o zveřejnění
svého čísla mobilního telefonu do obecního seznamu,
aby je nahlásili na obecním úřadě.

MVDr. Ladislav Kulíček, Znojmo

Starý Poddvorov

17

ORDINAČNÍ DOBA DĚTSKÉ LÉKAŘKY
OD 1.2. 2009
ČEJKOVICE

PONDĚLÍ

07:00 - 08:00
08:00 - 11:00
11:00 - 12:30
ST. PODDVOROV 13:00 - 13:30
13:30 - 15:00

odběry
ordinace pro akutně nemocné a kontroly
preventivní prohlídky
preventivní prohlídky
ordinace pro akutně nemocné a kontroly

ÚTERÝ
ČEJKOVICE

07:00 - 08:00
08:00 - 11:00
12:00 - 14:00

Možnost objednání
odběry
ordinace pro akutně nemocné a kontroly
preventivní prohlídky

STŘEDA

ST. PODDVOROV 07:00 - 08:30
ČEJKOVICE
09:00 - 11:00
11:00 - 13:00

ordinace pro akutně nemocné a kontroly
ordinace pro akutně nemocné a kontroly
preventivní prohlídky

ČTVRTEK
ČEJKOVICE

ČEJKOVICE
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Možnost objednání
ordinace pro akutně nemocné a kontroly
preventivní prohlídky

12:00 - 15:00
15:00 - 18:00

PÁTEK

07:00 - 08:00
08:00 - 11:00
11:00 - 13:00

odběry
ordinace pro akutně nemocné a kontroly
preventivní prohlídky

Zpravodaj

MYSLIVCI A ŠKOLA
Kdo se stará o přírodu kolem nás? To je
úkolem celé naší společnosti. Abychom ji
mohli chránit, musíme ji především poznat
a porozumět jí.
Naše škola se spojila s Mysliveckou společností v obci a snaží se za jejich pomoci přírodu
poznávat. Tento projekt trvá již tři roky.
Myslivecká společnost pro žáky pořádá
každoroční návštěvu okresní výstavy trofejí
v Hodoníně. My jim na oplátku pomáháme
s jarním úklidem jejich střelnice. Za pomoci
myslivců se připravují někteří žáci na soutěž
Srnčí trofej, kde se velmi hezky umisťují.

Přednáška žáků školy nad trofejemi myslivců.

V letošním roce jsme ve spolupráci uspořádali Adventní výstavu pro veřejnost. Zde mohli
občané zhlédnout vedle prací žáků i trofeje
a mohli se seznámit s výsledky v soutěžích
členů Myslivecké společnosti v obci.
Škola také využila tuto výstavu v rámci
celodenního projektu – „Ochrana zvěře v naší
obci“ k poznávání zvířat, jejich života a přírody
v okolí obce. Žáci vyhledávali v encyklopediích
a na internetu informace a pak prezentovali
jednotlivá zvířata před ostatními žáky. Žáci,
kteří se o přírodu zajímají hlouběji, hodnotili
tyto výstupy a doplňovali je. Na závěr jsme se
seznámili i s posláním a programem Mysliveckých sdružení našeho státu.
Jménem všech žáků školy děkuji Myslivecké společnosti Starý Poddvorov za
spolupráci. Napomáhají nám tak k naplňování osnov našeho školního vzdělávacího programu a umožňují nám novými
a zajímavými metodami seznamovat žáky
s přírodou.

Starý Poddvorov
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KO N E C R O K U V Z Á K L A D N Í Š KO L E
Školní rok 2008 žáci školy ukončili u vánočního stromku s dárky. Zazpívali si koledy, popřáli si
šťastné a veselé Vánoce a rozešli se na prázdniny.
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Zpravodaj

Budu prvňáček?
Měsíc únor je každoročně obdobím, kdy
na všech školách našeho státu probíhají
zápisy dětí do první třídy. Je to i období, kdy
si rodiče daleko více kladou otázku: Jak je na
tom naše dítě? Jak se vyvíjí? Je připraveno na
vstup do 1. třídy?
Co můžeme rodičům poradit:
- pozorujte své dítě, všímejte si jeho chování
a reakcí v různých situacích.
- domluvte se s paní učitelkou v mateřské
škole a věřte jejim odborným znalostem
v tomto oboru.
Pokud nejste jisti, zda je dítě na školu
připraveno, nabízí se vám i možnost speciálního vyšetření v Pedagogicko-psychologické
poradně v Hodoníně.
Rádi bychom všem rodičům při jejich rozhodování pomohli. Doufáme, že si přečtou
naše pravidla, kterými se řídí i kantorky při
posuzování rozvoje a schopnostech každého
dítěte. Sami si porovnejte, zda je dítě na vstup
do školy připraveno. Dítě daleko méně strádá,
když do školy nejde, než to dítě, které do školy
jde a jít by nemělo. Při špatném rozhodnutí
o školní docházce, můžete poškodit své dítě
na celý život. Znepříjemníte mu pobyt ve škole
a přivedete do stresových situací.
Než bude dítě „Prvňáček“, mělo by:
- vědět, jak se jmenuje, kde bydlí a kolik je
mu let
- být samostatné při oblékání, obouvání,
dodržování hygieny
- samostatně se najíst a při jídle se
obsloužit
- umět pozdravit, poděkovat a poprosit
- vyřídit jednoduchý vzkaz a obstarat jednoduchý nákup

- poslouchat pozorně pohádku a umět ji
jednoduše vyprávět
- dokázat přednést říkanku či zapívat písničku
- správně vyslovovat všechny hláska, podle
sluchu poznat, která hláska je na začátku
a na konci slova, dokázat složit z hlásek jednoduché slovo a rozložit slovo na hlásky
- hrát jednoduchou hru
- skládat jednoduché stavebnice a puzzle
- správně držet a ovládat tužku
- ovládat malé nůžky, vystřihnout jednoduchý
tvar
- ukázat počet a jmenovat čísla do 10
- jmenovat dny v týdnu
- odlišit jaro, léto, podzim, zimu
- orientovat se v prostoru – nahoře, dole,
vlevo, vpravo
- vydržet aspoň 15 minut při hře
- být schopno splnit a dokončit zadaný úkol
Vážení rodiče, přeji vám, abyste se rozhodli
správně. Pomůžete tak sobě, škole, ale především vašemu dítěti.

Starý Poddvorov

Mgr. Miroslava Hajdová,
ředitelka školy
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SOUSEDSKÉ POSEZENÍ…
Letos jsme svátek sv. Martina oslavili
sousedskou besedou na téma „Jak to indá
bývalo a co sa jídalo“. Na kulturním domě
jsme uspořádali ojedinělou výstavu fotografií
z dob našich babiček a dědečků, o kterou
byl velký zájem. Díky Vám, občanům, kteří
jste nám zapůjčili různé starodávné věci, se
nám podařilo ukázat, jak to dříve vypadalo
v domácnostech i na dvorech, v čem se vařilo,
čím se pracovalo, do čeho se oblékalo nebo
v čem se právalo.
Kromě vystavených exponátů připravily naše
hospodyňky dobová jídla. Mimo jiné šlíšky
s mákem, Honzovy buchty, lívanečky, béleše,
pečenky z brambor, přesňáky, zájem byl také
o fazulovou polévku.
Naší besedy se zúčastnili i vzácní hosté.
Jedním z nich byl náš rodák pan Augustín
Svoboda, který nám přiblížil vznik a historii naší

obce, promítl fotky a zároveň vyzval občany
ke spolupráci při přípravě vydání nové knížky
o Starém Poddvorově. Chceme se k této
výzvě připojit i za obecní úřad a požádat Vás,
občany, kteří máte doma staré fotografie,
různé dokumenty z 18., 19. či začátku 20.
století a mohli je zapůjčit k ofocení, přineste
je, prosím, na obecní úřad. K příjemnému
posezení přispělo i vystoupení dětí z mateřské školy. Druhým vzácným hostem byla paní
Matuszková s manželem, která se o historii
Poddvorova zajímá a rovněž se podílí na vydání
již výše zmíněné knihy.
V závěru bychom chtěli poděkovat především našim hostům, ale zároveň i Vám
všem, kteří jste jakýmkoli způsobem podíleli
a dopomohli k tomu, aby se naše sousedské
posezení, které se už stalo tradicí, úspěšně
zdařilo.

ROZLOUČENÍ S P. JIŘÍM PALLOU
Kdo jste znali P. Jiřího Pallu, poděkujte mu krátkou modlitbou či vzpomínkou
za jeho obětavou kněžskou službu, kterou vykonával i v naší farnosti.

Dne 26.1. 2009 nečekaně opustil
naše řady dlouholetý funkcionář
obecního úřadu a tělovýchovné jednoty

pan Rudolf Pulkrábek
Uchovejme v srdcích vděčnou vzpomínku
na vzácného, laskavého, obětavého
a čestného člověka.
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Zpravodaj

Starý Poddvorov
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SILVESTROVSKÝ BĚH STARÝM PODDVOROVEM
V době, kdy píši hodnocení Silvestrovského běhu v naší obci, který se uskutečnil dne
30.12.2008, je již tento jubilejní 10. ročník
pouhou minulostí. Pro mne osobně je toto
hodnocení asi poslední, neboť jsem z pořádání tohoto závodu odstoupil a zatím není další
pořadatel, který by zajistil kompletní přípravu
pro úspěšné pořádání dalšího ročníku. Tolik
jen pro Vaši informaci a nyní zpět k hodnocení
jubilejního 10. ročníku běhu v naší obci.
Počasí bylo v předposlední den roku 2008
pro běžce příznivé, i když bylo hodně chladno.
To však závodníkům nevadilo, o čemž svědčí
i rekordní účast v hlavním závodě, kde se
prezentovalo 80 běžců a dokončilo 78 z nich.
Pole účastníků bylo velmi kvalitní, což dokumentuje čas 28:38 min. absolutního vítěze
Tomáše Blahy z AK ASICS Kroměříž, který
zaostal za traťovým rekordem pouhých 6 vteřin. Mezi ženami dominovala Radka Vodičková
z oddílu RPG Brno, která vítězným časem
32:54 min. obsadila v absolutním pořadí 16,
místo. Skvělý výkon! S průběhem závodu byli
závodníci velmi spokojeni, neboť divácká kulisa zvláště v místě startu a cíle, byla výborná,
závodníci zde čerpali impuls k rychlému běhu.
Hlavní závod byl kvalitní nejen ze strany závodníků, ale i z hlediska připravenosti tratě a jejího
zabezpečení. Dostatek pořadatelů a rozhodčího sboru z fotbalového oddílu místního klubu,
velmi přispěl ke zdárnému průběhu závodu.
Musím na tomto místě vysoce hodnotit start
jediného zástupce naší obce v hlavním závodě Petra Bařiny, který má dostatek odvahy
a postaví se na start i proti mnohem zkušenějším a trénovanějším borcům. Škoda jen, že
se nenašlo více odvážlivců, zvláště aktivních
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fotbalistů. Určitě by to zvládli a zjistili by úroveň
vlastní fyzické připravenosti.
V kategorii mládežnických a dětských závodníků, se do souboje se zkušenějšími soupeři
postavili celkem jenom tři zástupci naší obce.
V souboji přípravek děvčat se Pavlína Bartošová umístila na 4. Místě, v kategorii přípravka
kluci startovali dva zástupci obce a doběhli na
4. a 5. místě, v pořadí Havlík Antonín a Gertner
Josef. Je velkou škodou, že si mládež, potažmo jejich rodiče nenašli cestu na start těchto
závodů. Mnoho příležitostí vyzkoušet vlastní
síly v souboji s jinými v naší obci není. Celkem
startovalo 38 kluků a děvčat.
Po skončení závodů proběhlo vyhodnocení
hlavního závodu v budově mateřské školky,
které bylo vyhodnocením nejen 10. ročníku,
ale i všech dosavadních deseti ročníků od
vzniku závodu v roce 1999 až po dnešní
10. ročník. Atmosféra byla velmi slavností
a příjemná, závodníci vysoce hodnotili činnost
pořadatelů a úroveň závodů, zejména však
péči o závodníky. Mohu konstatovat, že se
vždy v naší obci dobře cítili a rádi se vraceli
na start tohoto závodu.
Dovolte, abych se vyjádřil i k přístupu
sponzorů a pořadatelů těchto deseti ročníků. Partnerem Běžeckého klubu Hodonín
v pořadatelství byl zejména Obecní úřad Starý
Poddvorov v čele s bývalým starostou p. Františkem Strýčkem, ale i jeho nástupkyně JUDr.
Marie Bůšková. Zejména finanční příspěvek,
který vždy obec zajistila, byl základem pro
možné uskutečnění soutěží v naší obci. Patří
jim za to moje velké poděkování. Sponzorem
po celých deset let byla i Zemědělská a.s.
Čejkovice v čele s ředitelem p. ing. Tomášem
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Martincem, která, pro nás vždy měla připraveno materiální zajištění. Velký dík patří řediteli
tohoto podniku.
Musím poděkovat i menším sponzorům
z řad samotných závodníků, kteří finančně
přispěli k zajištění nákladů na tyto závody.
Zvláště však chci poděkovat dámám, které
celých deset let připravovaly pro závodníky
občerstvení a věnovaly hodně úsilí pro zdárný průběh podvodního servisu. Děkuji paní
Radce Veselské a paní Ludmile Pichlerové
za jejich obětavost a čas, který nám věnovaly.
Děkuji sboru všech dobrovolných rozhodčích
z místního fotbalového klubu v čele s p. Mirkem Hřebačkou ml. a Josefem Sasínkem.
Pánové, všem Vám moc děkuji za Vaši nezištnou pomoc. Musím poděkovat všem, kteří se
jakýmkoli způsobem podíleli na organizaci

a přípravě závodů během celých deseti let
a nemohu je zde všechny jmenovat.
Určitě se za těch deset let měnil i vztah Vás
občanů k těmto závodům. Mnozí se často ptali,
zda budou zase závody, že se na to těší. Rád
bych Vám popřál do budoucna, aby závody
byly v naší obci i nadále. Možná, že toto přání
někdo naplní.
Dovolte, abych Vám všem popřál do roku
2009 hodně zdraví, spokojenosti a splnění
všech přání. Rád bych všem poděkoval za to,
že jsem zde deset let mohl pořádat úspěšně
závody a přispěl tím alespoň trošičku k dobrému jménu naší obce Starý Poddvorov.

Lubomír Bartál
ředitel závodu

FOTBAL…
Vážení spoluobčané,
začal nám rok 2009, a to je čas na nový
zpravodaj a samozřejmě do něho patří i pár
řádků z naší poddvorovské kopané. Nejprve
než napíšu pár řádků, chtěl bych Vám do
nového roku popřát mnoho štěstí, zdraví
a hodně úspěchů.
Začnu tento článek trochu netradičně. Jsme
malá obec, ve které se nic neutají. Proto když
napíšu, že se zde najdou lidé, kteří fotbalu
moc nefandí a nepodporují ho, nenapíšu nic
nového. Hlavním problémem jsou finance.
Každý občan, který si vezme zpravodaj, ve
kterém je sestavený rozpočet, tak vidí konečné sumy a samozřejmě jak uvidí fotbalový
rozpočet, tak řekne: „To není možné, kolik se
dává fotbalistům!“ Chci vás seznámit co se

za fotbalovým rozpočtem skrývá. V první řadě
děláme rozpočet na provoz, který se skládá
a vychází z nákladů uplynulého roku. Například pro letošní rok jsme zařadili do provozu
tyto položky: el. energie 60 000,- Kč, plyn
17 000,- Kč, voda 35 000,- Kč, doprava
84 000,- Kč. U dopravy bych se pozastavil.
Minulý rok, když jsme na podzim přihlašovali
další mládežnické oddíly, věděli jsme, že na ně
nebylo s financemi počítáno. Proto jsme byli
nuceni zrušit autobus, abychom něco ušetřili.
Když vezmete průměr, tak jedna jízda nás
autobusem stojí 3000,- Kč. Tyto prostředky
jsme vložili do nutné výbavy pro nová mužstva.
Pro přípravku to byly nové fotbalové branky
za 11 000,- Kč, míče za 4 000,- Kč, sítě
2 000,- Kč, dresy 11 000,- Kč. Dorostu „B“
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jsme museli zajistit: míče 4 000,- Kč, doprava
9 000,- Kč a samozřejmě rozhodčí 2 000,Kč. Když to všechno sečtete, dostáváte se
k penězům, se kterými nikdo nepočítal, proto
jsme to vyřešili právě tím autobusem.
To jsem ale odbočil od rozpočtu. Další
položky, které vynakládáme, jsou rozhodčí
24 000,- Kč, zimní turnaj a pronájem hal
30 000,- Kč, benzín, oleje, prací prášky,
hnojiva, míče, dresy a další spotřební materiál,
který je potřeba k zabezpečení provozu. Když
vypíšu všechny částky tak jak je předkládám
zastupitelstvu obce, dostanu se k částce
310 000,- Kč.
Teď se vyjádřím k dalším položkám. V minulém roce přišel s myšlenkou, dnes již už bývalý
starosta František Strýček, uskutečnit projekt
úpravy sportovního areálu. Tento projekt se
skládá ze dvou etap. První etapa je oprava
přilehlého víceúčelového hřiště, vybudování
parkoviště, oplocení areálu, centrální závlaha
a zbudování studny, která si vyžádá 5700,tis. Kč. Samozřejmě, že taková akce žádá
dotace. Nikdo vám nedá 100% dotaci, to
znamená, že určitou částku musíme doplnit
z vlastních zdrojů. U této první etapy je to zhruba 1200,- tis. Kč, která je uvedena v rozpočtu
a čerpána by byla jenom v případě, že vyjde
dotace. Ve vyřizování dotace jsme společně
s místostarostou PhDr. Josefem Rampáčkem již učinili první kroky. Naše žádost
je zaregistrovaná na Ministerstvu školství
a tělovýchovy a nyní čekáme na rozdělování
státního rozpočtu pro rok 2009. Další žádost
jsme podali ve spolupráci s Drahou Veselskou
na Jihomoravský kraj, a to na opravu zastaralého osvětlení na hřišti. Další žádost chceme
podat na Moravské naftové doly, a.s. Hodonín
na vybavení mládežnických mužstev. To jsou
kroky, které nás čekají v roce finanční krize
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a nebude vůbec jednoduché je uskutečnit. Ve
zkratce jsem Vám chtěl nastínit, kam peníze
skutečně jdou.
Samozřejmě nezapomeneme podotknout,
že u každého mužstva máme minimálně
2 trenéry, při pěti mužstvech je to 10 osob.
Každý z nich je týdně minimálně 8 hodin na
hřišti. Na všechny tréninky jezdí buď auty
nebo chodí pěšky, k zápasům hraných venku
u mládežnických mužstev musí auty, a to bez
nároku na cestovné. Teď počítejte, že se
musíte nějakým způsobem domluvit (mobil)
tj. další článek, který není placený a to nejsou
vůbec malé položky.
Já bych tímto chtěl poděkovat všem, kteří
do fotbalu dělají, hlavně rodičům těch nejmladších, a to přípravky, kteří nám pomáhají
a vytvářejí tak dobré podmínky pro své děti.
Když se zakládala nová družstva, věděli jsme,
že to nebude lehké, ale opak byl pravdou
a díky trenérům a rodičům u těch nejmladších,
je radost na hřiště jít a na přípravku se podívat.
Je to opravdu zážitek. Vím, že doposud jsme
nevyhráli ani jeden zápas, ale na to, že jsme
začali teprve v létě, je to velmi dobré. A na jaře
to bude ještě lepší!
Teď pár řádků k ostatním mužstvům. Naši
žáci jsou po podzimní části na prvním místě
a byli bychom rádi takovému umístění i po
jarní části soutěže. Bude nás čekat zase další
úkol. Sehnat nové žáky, protože na jaře 6 žáků
končí. Na druhou stranu je to dobré, protože
se nám doplní dorost. U dorostu jsme počítali
s lepším umístěním a to hlavně u „A“ dorostu.
Bohužel přístupem jednotlivých hráčů k tréninkům se nachází dorost „A“ v dolní polovině
tabulky, což je pro nás zklamání. Naopak od
dorostu „B“ jsme toho tolik zase neočekávali,
jsme rádi, že kluci na hřiště chodí, fotbal je
baví, vždyť někteří odehráli své první utkání
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teprve v patnácti letech. Zimní přípravu zahájil
dorost „A“ spolu dorostem „B“ a každou sobotu se schází v čejkovické škole, kam jezdí také
i naši nejmladší.
První mužstvo odehrálo podzim velmi dobře
a je na prvním místě s náskokem 7 bodů. Netajíme se tím, že chceme tento náskok udržet
a zkusit si po prvně v historii zahrát krajskou
1.B třídu. První mužstvo zahájilo svou přípravu
3. ledna na hřišti, a schází se zde vždy v sobotu a ve čtvrtek. Na pondělky zabezpečil trenér
Petr Vyškovský halu na učilišti Jilemnického.
Když jsou dobré podmínky, využívá mužstvo
i hřiště v Novém Poddvorově, kde nám starosta
pan František Kašík nechal na podzim hřiště
upravit tak,aby se tam dalo trénovat. Jinak první
mužstvo má zajištěný turnaj v Mutěnicích, který
začal 24. ledna a končí 8. března. Po skončení
jarní sezóny máme naplánovaný turnaj mužů za

účasti 3 mužstev. Bude to turnaj spřátelených
obcí za účasti týmů z Borovan z Jižních Čech,
Trnovce ze Slovenska a Starého Poddvorova.
Mezi utkání počítáme zápas naší přípravky.
Turnaj se uskuteční v sobotu 20. června, po
něm bude následovat zábava, na které bude
hrát pan Kliment Hnidák. Doufám, že i když
je tato akce v sobotu, uděláte si čas a turnaj
i zábavu 20. června navštívíte. Již nyní jste
všichni srdečně zváni.
Závěrem bych chtěl poděkovat obcím
a jejich zastupitelům Nového Poddvorova
a Čejkovic za jejich podporu a vstřícnost.
Doufám, že taková spolupráce bude pokračovat i nadále a dobré vztahy mezi obcemi se
budou prohlubovat.
Předseda TJ
Miroslav Hřebačka

KOMPLEXNÍ SERVIS PRO INVESTORA
Nabízíme geodetické práce
• vyhotovení geometrických plánů
• vytyčování hranic pozemků
• poradenství v katastru nemovitostí
Kontakt: Ing. Ján Jordan
Na Hrázce 62, Dolní Bojanovice
tel.: 776 001 133
jordan.geprostav@seznam.cz

Starý Poddvorov

Nabízíme projektovou
a inženýrskou činnost
• vyhotovení projektové
dokumentace
• vyřízení stavebních povolení
• technický dozor staveb
Kontakt: Ing. František Koliba
Vídeňská 99, Dolní Bojanovice
tel.: 728 706 096
geprostav@seznam.cz
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VÝROČÍ
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80 let

Bartálová Marie
Jurkovičová Marie
Popovská Marie
Prýglová Františka
Válková Jenovéfa

Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov

105
111
53
150
251

85 let

Bařinová Františka
Gulišová Jiřina
Horňáková Františka
Kučerová Anna

Starý Poddvorov 250
Starý Poddvorov 198
Starý Poddvorov
3
Starý Poddvorov 27

90 let

Bartál Bedřich
Bortlíková Marie
Sasínková Růžena
Veselská Bedřiška

Starý Poddvorov 105
Starý Poddvorov 54
Starý Poddvorov 133
Starý Poddvorov 117

93 let

Veselský Petr

Starý Poddvorov 126

NAROZENÍ
Gajdošík Ondřej
Herzán Dominik
Svobodová Sofie
Blažej Patrik
Tichánek Tadeáš
Vala Dominik

Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov

98
16
172
301
18
352

Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov

204
108
76
147

ÚMRTÍ
Kobzinková Iva
Jurkovičová Františka
Bartál Štěpán
Dekařová Kateřina

SŇATKY
30.8.2008
13.9.2008
4.10.2008

Drahomíra Kašíková
František Hassa
Aleš Roller
Iveta Ševčíková
Ivana Havlíková
Dušan Zavadil
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Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Hodonín
Starý Poddvorov
Brno

322
23
77
315

