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ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

Po dvaceti letech se uskutečnila přehlídka dětských zpěváčků
„O PERNÍKOVÉ SRDCE PODDVOROVA“ opět na parketu u školy.
V programu vystoupily děti se svými rodiči a příbuznými.

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

Vážení spoluobčané,

CESTA POHÁDKOVÝM LESEM

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM

běží poslední rok volebního období
2006-2010, což je důvod pro hodnocení
činnosti zastupitelstva. Na 23. jednání
zastupitelstva dne 22.9.2008 došlo ke
změně ve funkci starosty a v dalším období
i k výměně zastupitelů. Odstěhoval se
Bc. Hanuš Kašík, ze zdravotních důvodů
odešel Rudolf Pulkrábek, který bohužel již
není mezi námi, a později ze zdravotních
důvodů odešel i Petr Bařina. Nahradili je
v pořadí další zvolení zastupitelé. Ing. Tomáš
Kuchař, Jindřiška Rollerová a Ludmila Malá,
kteří přibyli mezi zbývající zastupitele Mgr.
Miroslavu Hajdovou, Ing. Eduarda Gertnera, Josefa Ježe, PhDr. Josefa Rampáčka
a Františka Strýčka. Členové zastupitelstva si téměř všichni plnili své povinnosti
a docházeli jak na řádná, tak i mimořádná
zastupitelstva, která bylo nutné svolat, a to
např. na schválení žádosti o dotace nebo
smlouvy související s přidělením dotací.
Pokud se ze zdravotních důvodů nebo jiných
vážných důvodů nemohli zastupitelstva
zúčastnit, vždy se většinou řádně omluvili.
Spolupráce se zastupitelstvem byla od výše
uvedeného období na velmi dobré úrovni.
Nerozlišovalo se, kdo za jakou stranu kandidoval, ale všichni měli zájem, po vyslechnutí
všech názorů pro i proti, rozhodovat tak, aby
to bylo co nejvýhodnější pro obec. Přála
bych sobě i Vám, aby se po říjnových vol-

bách vytvořilo takové zastupitelstvo, které by
mělo zájem o budování a rozvoj obce stejně,
jako je tomu doposud. S takovým kolektivem
a za pomoci zaměstnanců obecního úřadu,
ZŠ a MŠ a zájmových sdružení v obci, nebyl
problém zvládnout i setkání Evropské Charty venkovských obcí, které se uskutečnilo
v červnu 2009, a to bez nároku na finanční
prostředky z rozpočtu obce. V souvislosti
s touto událostí se v obci vysadil park
před radnicí a na Kerchůvku. Prováděly se
opravy veřejných prostranství a místních
komunikací. V druhé polovině roku byla
zahájena oprava plotu u MŠ a dofinancována dotace v částce 413 000,- Kč pro TJ
Družstevník Starý Poddvorov na vybudování
automatického zavlažování a oplocení hřiště. Byla zadána projektová dokumentace
na odvodnění vody z lesa, z tratě Světlé
a vybudování kanalizace v uličce naproti
autobusové zastávky. V současné době je
žádost na odvodnění podána, ale bohužel
z objektivních důvodů vázne stavební povolení (na dotčeném pozemku není dořešeno
dědické řízení).
V roce 2010 byl záměr sledovat a reagovat na dotační tituly. O tom, jak jsme byli
úspěšní, posuďte na uvedené tabulce na
následujících stránkách.
Dotace, které jsou již schváleny pro naši
obec jsou v této fázi. Dokončena je elektronizace knihovny. Na nátěr větrného mlýna
je vybrána firma a realizace bude započata
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koncem srpna. Na opravu veřejného osvětlení probíhá v současné době výběrové
řízení, stejně jako na výměnu oken a zateplení MŠ a ZŠ, kde bychom chtěli do 1. září
stihnout alespoň výměnu oken a vchodových dveří. Na kulturním domě se provádí
výměna střechy a stropu. Dle finančních
možností bude provedena i výměna oken.
Dále bude nutné sledovat možnost přidělení
dotací na rekonstrukci elektroinstalace. Na
víceúčelové hřiště u lesa je vybrána firma
a realizace bude provedena od 12.8.2010
do 20.9.2010 dle Smlouvy o dílo.
Nelze přehlédnout výsadbu u hřbitova. Ta
byla naplánovaná a dle vyjádření projektanta
již odsouhlasena v roce 2007, a proto jsme
nebyli požádáni ani o souhlas k realizaci.
Celá akce je financována z 90% přes mikroregion Hodonínsko. Na předfinancování
byla zálohově poskytnuta částka ve výši
160.000,- Kč, která bude po předání
výsadby zahradnickou firmou vyúčtována
z dotace a poté nám bude záloha vrácena.

Doposud jsme tuto výsadbu nepřevzali
z důvodu nesplnění podmínek stanovených
v projektové dokumentaci.
Mimo výše uvedenou činnost jsme prováděli vyhledávání pozemků, které máme
ve správě, ale nebyly ve vlastnictví obce.
S Úřadem pro zastupování státu a Katastrem
nemovitostí v Hodoníně je získáváme do
vlastnictví. Rovněž jsme prováděli bezplatně
převody nemovitostí z majetku obce bez
využití advokátních služeb.
Nadále se zúčastňujeme akcí pořádaných
Evropskou Chartou venkovských obcí. I přesto, že si každý účastník hradí náklady na
dopravu sám, je o tyto akce zájem.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem
občanům za spolupráci s obcí, zejména za
úklid veřejného prostranství. Rovněž děkuji
zájmovým složkám a sdružením, které se
podílely na kulturním a společenském životě
v naší obci.
JUDr.Marie Bůšková
starostka obce

DOTACE - SCHVÁLENÉ V ROCE 2010
Dotace
1
2
3
4
5
6
7
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Vlastní krytí

Celkem

Knihovna MKČR
Větrný mlýn - JMKNV
Větrný mlýn - MKČR
Oprava VO
Revitalizace MŠ a ZŠ
Víceúčelové hřiště u lesa
Kulturní dům

27 000
10 000
75 000
160 000
4 462 161
500 000
400 000

27 600
0
0
160 000
2 466 644
334 000
1 100 000

54 600
10 000
75 000
320 000
6 928 805
834 000
1 500 000

CELKEM Kč

5 634 161

4 088 244

9 722 405

Zpravodaj

ŽÁDOST O DOTACE - DOSUD V ŘÍZENÍ PODANÉ V ROCE 2010
Dotace
1
2
3

Vlastní krytí

Celkem

Kalová koncovka
Kanalizace - ulička u Hřebačkového
a odvodnění vody z lesa
Zateplení radnice - výměna oken

2 180 000

934 000

3 114 000

945 000
1 709 960

406 000
300 000

1 351 000
2 009 960

CELKEM Kč

4 834 960

1 640 000

6 474 960

Odpovědnost za škody způsobené splavováním vody z pozemků a předcházení
škodám na zdraví a majetku občanů, při provádění postřiků ochrannými
prostředky proti škůdcům a chorobám na plodinách
Na 47. jednání zastupitelstva obce Starý
Poddvorov dne 23.6.2010 byl z řad občanů
vznesen dotaz, zda by nebylo možné ošetřit
Vyhláškou Obce Starého Poddvorova zamezení a předcházení splavování půdy z pozemků
(vinic) v trati Krásná hora a povinnost nahlašování majitelům sousedních pozemků termín
postřiků ochrannými chemickými prostředky
(zejména vinic).
Vyhláškou nejde uváděná problematika
ošetřit, neboť oba problémy jsou řešeny
v zákoně.
Povinnost vlastníků pozemků řeší ustanovení
§ 27, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve
znění pozdějších předpisů:
§ 27
Vlastníci pozemků jsou povinni, nestanovíli zvláštní právní předpis jinak, zajistit péči
o ně tak, aby nedocházelo ke zhoršování
vodních poměrů. Zejména jsou povinni za
těchto podmínek zajistit, aby nedocházelo

ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu
půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování
retenční schopnosti krajiny.
Druhá problematika, která se týká chemických postřiků je zakotvena v § 415, zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů
§415
Předcházení hrozícím škodám
Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na
přírodě a životním prostředí.
§ 420 a násl.
Obecná odpovědnost
Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil
porušením právní povinnosti.

Starý Poddvorov

JUDr. Marie Bůšková
starostka
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novým řeposecím strojem
A697, ve foliových krytech
ve Starém Poddvorově bylo
vysázeno 500 000 hlávek
salátu.

Z KRONIKY OBCE
Rok 1978
Z činnosti MNV
V tomto roce došlo ve
složení MNV k některým změnám. Především z důvodu
odstěhování poslanců Pavla
Svobody a Ladislava Rippela
byl počet poslanců snížen
na 23. Z tohoto důvodu bylo
také nutno doplnit radu MNV.
Rada byla doplněna Miroslavem Veselským a Jaroslavem
Sasínkem.
V závěru roku odstoupil
na vlastní žádost z funkce
tajemníka MNV s. Rudolf
Pulkrábek. Do této funkce byl
zvolen Rudolf Tuček.
Akce „Z“
V akci „Z“ se pokračovalo
na výstavbě kanalizace ve
střední části obce. Byla vytvořena hodnota díla 600 000
Kčs, přičemž náklady činily
300 000 Kčs. Dále bylo započato s rekonstrukcí silnice
v části obce Čekačka. Hodnota díla činí 320 000 Kčs
a náklady 257 000 Kčs. Na
obou těchto akcích bylo odpracováno 2500 a 1800 brigádnických hodin. V neinvestiční
části akce „Z“ – tzn. úklid obce
údržba zeleně apod. bylo
odpracováno 31 500 brigádnických hodin a byla vytvořena
hodnota 396 000 Kčs.
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Budování nové silnice

Zemědělství
Letos se pro pozdní příchod jara opozdily jarní práce.
Protože navíc bylo deštivé
počasí, bylo nutno přikročit
k přepracování plánů jarních

Zpravodaj

prací. Ozimy přezimovaly
dobře, pouze podle potřeby byly přihnojeny letecky.
V letošním roce byla rozšířena
výměra technické cukrovky na
184 ha. Řepa byla zaseta

Kultura
Řídícím činitelem veškeré
kulturní činnosti v obci je
Osvětová beseda. Její spolupráce s MNV a všemi složkami NF v obci je tradičně dobrá. Veškerá kulturní činnost
vychází z jednotného plánu
akcí, který je vypracován ve
spolupráci se složkami na
celý rok. Tento plán je rozdělen na několik úseků a to:
na úsek politickovýchovný,
na úsek vzdělávací a na úsek
společenské zábavy.
N a úseku politickovýchovném jsou ve spolupráci
s MV NF zajišťovány důstojné oslavy státních svátků
a výročí. Jsou to zejména
relace k únorovým výročím,
k SNP, k VŘSR a jiné. Velmi
důstojné jsou oslavy osvobození naší obce Sovětskou
armádou. Již tradičně byla
velmi hezká oslava 1. máje
s průvodem přes obec, kterého se zúčastnila školní mládež, poslanci NV, příslušníci
společenských organizací
a ostatní občané. Po skončení průvodu byl zajištěn odvoz
na oslavy do Čejkovic a pak
pro zájemce i na okresní
oslavy do Hodonína.

Při rozhlasových relacích
k různým výročím účinkují
školní děti z našich škol.
V tomto roce bylo poprvé
zařazeno do rámce osvobození naší obce Sovětskou
armádou vystoupení Symfonického orchestru pracujících
okresu Hodonín. I když to bylo
u nás první vystoupení tohoto
tělesa, byla návštěva slušná
a lze si jen přát, aby se tyto
akce staly tradicí.

Na úseku vzdělávacím jsou
pořádány různé akce tohoto
druhu. Ve spolupráci se ZO
Svazarmu bylo tak jako každoročně prováděno školení
řidičů soukromých vozidel.
MO Svazu žen pořádá různé
příležitostné kursy např. šití
a vaření.
Také na úseku společenské zábavy měli naši občané
dosti možností se vyžít. V plesové sezóně byly uspořádány

Z prvomájového průvodu
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3 plesy a to: ples SRPŠ,
ples zahrádkářů a ples maškarní. V červnu již tradičně
pod patronací Svazu žen byl
uspořádán sjezd rodáků obce
– padesátníků s taneční zábavou. V listopadu uspořádaly
složky TJ Družstevník a SSM
hody. Myslivci uspořádali na
Štěpána, tak jako každoročně, poslední leč. ZO SSM
uspořádala v průběhu roku
několik diskoték.
Školy
V letošním školním roce
1978-79 zůstaly v místní ZDŠ
pouze 2 třídy a to: II. tř. 15
žáků a IV. tř. 20 žáků
Ostatní ročníky přešly do
ZDŠ Čejkovice. Učitelé:
Bystřická Božena, ředitelka
a Kašpárek Václav, učitel.
V letošním roce také došlo
ke změně ředitelky ZDŠ.
Dosavadní ředitelka školy
Marta Svobodová, která na
škole působila od r. 1959
se odstěhovala s rodinou do
Kyjova a na její místo nastoupila Božena Bystřická.
Mateřskou školu navštěvovaly děti ve dvou třídách a to:
I. tř. 34 dětí a II. tř. 35 dětí.
Také zde došlo v letošním
roce ke změně ředitelky. Za
ředitelku Rippelovou nastoupila Zvonimíra Kubíčková.
Také k této změně došlo
v důsledku odstěhování.
Složení učitelského sboru
MŠ: Kubíčková Zvonimíra,
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ředitelka, Štěpánková Miroslava, Vaďurová Eva a Svobodová Jiřina.
Společenská organizace
V naší obci pracuje několik
společenských organizací
sdružených v Národní frontě.
Nejpopulárnější a dá se říci
i nejaktivnější složkou v obci
jsou sportovci, zejména fotbalový oddíl. Fotbalový oddíl se
již několik let snaží o postup
do III. třídy a doufejme, že se
jim to podaří. Svoji činnost se
snaží rozvinout i oddíl stolního
tenisu. Jinak sportovci provádějí sběr šrotu v obci, brigády
a taneční zábavy.
Další organizací je SSM.
Činnost této organizace se
zaměřuje na občasné brigády
v obci a na pořádání diskoték,
které jsou hojně navštěvovány
i mládeží ze vzdáleného okolí.
Jinak tato organizace hlavně
pořádá akce pro vyžití svých
členů.
Dále v obci dobře pracují organizace Čs. svazu
zahrádkářů a Svazu chovatelů drobného zvířectva.
Tyto organizace velmi dobře
uspokojují materiální potřeby
svých členů a také se starají
o odborný růst členů pořádáním různých přednášek
a výstav. Také přínos do potravinové bilance našeho státu
není zanedbatelný.
Také organizace Svazarmu
má v obci své místo. Kromě

Zpravodaj

své činnosti na branném
úseku zajišťuje každoročně
školení řidičů motor. vozidel.
Organizace Čs. svazu žen
také nepatří mezi poslední
v obci. Těžiště její práce leží
v oblasti vzdělávací, kulturní
a výchovné.
Rokem 1978 zanikla MO
Čs. mysliveckého svazu. Stalo se tak v rámci slučování
honiteb do větších celků.
Členové zaniklé organizace
se rozdělili takto: myslivci ze
St. Poddvorova se sloučili
s myslivci z Čejkovic a myslivci z Nového Poddvorova
přešli do Prušánek. Honební
katastr se rozdělil podobným
způsobem. Prušánečtí myslivci tímto získali m.j. i les
„Zlodějský háj“.
Pohyb obyvatelstva
V roce 1978 se v obci narodilo celkem 14 dětí. Z toho
5 chlapců a 9 děvčat.
V témže období zemřelo
8 občanů. Z toho 6 mužů
a 2 ženy.
Uzavírám zápis do obecní
kroniky s konstatováním, že
uplynulý rok proběhl v naší
obci klidně, bez vážnějších
událostí a že jsme v naší
obci všichni společně udělali
další poctivý krok k lepšímu
budoucnu.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané
ve dnech 28. - 29.5.2010
Ve Starém Poddvorově se voleb zúčastnilo 62,42% voličů a volby skončily těmito výsledky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

ČSSD
KDU ČSL
TOP 09
KSČM
ODS
Věci veřejné
Strana práv občanů – Zemanovci
Suverenita – Blok J. Bobošíkové
Moravané
Strana zelených
Občané
Česká pirátská strana
Dělnická strana sociál.spravedlnosti
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Stop
Strana svobodných občanů

126 hlasů
105 hlasů
56 hlasů
51 hlas
50 hlasů
38 hlasů
14 hlasů
14 hlasů
5 hlasů
4 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
1 hlas

26,41%
22,01%
11,74%
10,69%
10,48%
7,96%
2,93%
2,93%
1,04%
0,83%
0,62%
0,62%
0,62%
0,41%
0,41%
0,20%

PODĚKOVÁNÍ
Místní organizce
KDU - ČSL
děkuje
všem voličům, kteří
stranu podpořili
v parlamentních
volbách.

Zápis provedl
nový kronikář
František Uhrovič
Opsáno z kroniky obce

PhDr. Josef Rampáček
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BYTOVÉ DOMY VE STARÉM PODDVOROVĚ
Na počátku roku 2009 proběhla členská
schůze Poddvorov, družstvo za účasti
zástupců obce. V průběhu schůze byly
zjištěny určité nedostatky ve vedení účetní
evidence o financování výstavby bytových
domů č.p. 350 a č.p. 351. Z těchto důvodů byla oslovena auditorská společnost
KAMA-AUDIT spol.s r.o., aby provedla ověření účetní evidence týkající se financování
výstavby bytových domů č.p. 350 a 351.
Zpráva z ověřování byla projednána na jednání zastupitelstva konaného 21. 7. 2010, kde
byla přijata opatření k došetření a odstranění
zjištěných nedostatků.

Hlavním důvodem těchto opatření je především jasné smluvní ošetření tří nájemných
bytů, které jsou součástí bytového domu
č. 351 a to ve smyslu, aby po uplynutí
20 let od kolaudace, kdy přejdou bytové domy
č. 350 a 351 do vlastnictví subjektu Poddvorov, družstvo, tyto byty zůstaly trvale v majetku obce. Na jednání zastupitelstva konaného
dne 11.8. 2010 bylo přijato usnesení o zadání vypracování Smlouvy a budoucí Smlouvě
o směně.
Ing. Eduard Gertner
předseda finančního výboru

vody (10 – 20 litrů denně!) a solí je nejčastější
příčinou smrti. Inkubační doba je velmi krátká
1 – 5 dní. Zdrojem infekce je nejčastěji voda,
stolice a také infikované potraviny. Bez léčby
umíralo asi 50% nemocných, v současné
době, kdy jsou známa antibiotika a další
léčebné postupy, umírá méně než 1% nemocných. Cholera byla tedy opravdu „zlá nemoc“
a není překvapivé, že se slovo cholera stalo
i nadávkou: ty cholero! V Polsku je to dokonce nadávka hrubá a jejím vystupňováním je
prý „cholera česká“.
V matrice zemřelých ze Starého Poddvorova jsem našel v průběhu 19. století
5 epidemií cholery. První proběhla v září 1831
a způsobila smrt 24 lidí v různém věku. Vyskytovala se po celé vesnici. Koncem října 1846

přišla epidemie znovu a trvala asi 2 týdny.
V tomto období zemřelo na choleru 22 lidí,
13 žen a 9 mužů. Většinou to byli dospělí lidé,
ve stáří kolem 40 let. V této době žilo ve Starém Poddvorově asi 600 lidí a ročně umíralo
20 – 30 lidí. V letech, kdy se vyskytla cholera,
bylo tedy zemřelých téměř dvakrát více. Podle
čísel domů lze zjistit, že tato epidemie zasáhla
pouze část obce, od Zvonice do Čechačky.
Je velmi pravděpodobné, že zdrojem infekce
byla některá z obecních studní, snad Gandia,
která byla v Čechačce na dolině, uprostřed
této části obce. Ze zmíněných domů zemřel
vždy jen jeden člověk.
Další epidemie zasáhla Starý Poddvorov
v r. 1855. Od 7. září do 4. října zemřelo na
choleru 24 lidí v různém věku, od 2 do 70 let.

CHOLEROVÉ RÁNY VE STARÉM PODDVOROVĚ
Epidemie infekčních chorob sužovaly
lidstvo od nepaměti. Mor, tyfus, úplavice
a mnoho dalších nakažlivých chorob děsilo
města, království, státy, ba i celé kontinenty. Epidemie moru se označovaly jako
morové rány – přišly náhle a zasáhly velmi
silně. O morových ránách se dovídáme už
z Bible. Morová rána byla chápána jako Boží
trest: Pošlu na ně meč, hlad a mor, dokud
nebudou do posledního vyhubeni ze země
(Jr 24:10). Jinde se přímo popisuje morová epidemie: Hospodin tedy dopustil na
Izraele mor od toho jitra až do určeného
času (tj. tři dny). I pomřelo z lidu od Danu
až k Beer-šebě sedmdesát tisíc mužů
(2 Sam 24,15).
Jiné infekční choroby nepůsobily tak
razantně jako mor, ale byly také obávané. Prv-
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ní prokazatelné epidemie cholery jsou známy
z Indie z 6. století př. Kr. Do Evropy se cholera dostala až v 19. století a způsobila třikrát
rozsáhlé epidemie (pandemie), a to v letech
1829–1851, 1863–1875 a 1881–1896.
První dvě epidemie zasáhly i naši obec. Do
Evropy jsme tedy nevstoupili až v souvislosti
se Setkáním charty evropských venkovských
obcí, ale už v polovině 19. století, kdy k nám
dorazila evropská epidemie cholery.
Název cholera je snad odvozen z hebrejštiny – choli-ra znamená v překladu zlá nemoc.
Jejím původcem je bakterie Vibrio cholerae,
které je velmi citlivé na sucho a na běžné
desinfekční prostředky, ale přetrvává dlouho
ve vodě a ve stolici. Příznakem choroby jsou
bolesti břicha a úporné vodnaté průjmy, kterými nemocný ztrácí tekutinu. Extrémní ztráta
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Ukázka z matriky zemřelých v r. 1846, ukazující jednu diagnózu: cholera (Kniha zemřelých
St. Poddvorov 1846-1857, MZA Brno)

Starý Poddvorov
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Podle čísel domů byla opět zasažena
Čechačka.
Druhá velká evropská epidemie cholery
udeřila ve St. Poddvorově dvakrát. V r. 1866,
v druhé polovině srpna, na ni zemřelo 29 lidí.
Byli to jak staří, tak i mladí, z jednoho domu
byly dokonce 3 oběti. Výskyt infekce byl po
celé vesnici a dá se usuzovat, že zdrojem
infekce byly asi potraviny a nedostatečná
hygiena. V tomto roce (1866) zemřelo na
choleru a další nemoci 56 lidí, což bylo téměř
3x více, než byl průměrný počet zemřelých
v těch letech.
Poslední zaznamenaná cholerová epidemie byla v r. 1873, kdy je v matrice zemřelých
zapsána cholera jako příčina smrti u 6 lidí.
Třetí evropská pandemie cholery (1881–
1896) se ve St. Poddvorově neprojevila. Je
pravdou, že se koncem 19. stol. přece jen

rozšířily vědomosti o tom, jak této infekci
účinně předcházet.
Oběti cholery se pochovávaly nejprve na
hřbitově v Čejkovicích. V r. 1833 byl v obci zřízen „kolerový hřbitůvek“, pro „případ nakažlivých nemocí“ (uvedeno v zápise ze schůze
obecní rady dne 10.6.1901). Oběti dalších
epidemií se tedy pochovávaly na Kerchůvku
– a jak vyplývá z matriky, byly pohřbeny ještě
tentýž den nebo den následující.
Je dobře, že se podobné infekce vyskytují dnes už zřídka. Je to zejména díky
medicínským pokrokům, ale také hygienou
a zvýšenou odolností. Važme si daru zdraví a nepoškozujme si ho - dnes zejména
špatnou životosprávou, kouřením, drogami
a nadměrnou konzumací alkoholu.

Dnešní podoba Kerchůvka
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A. Svoboda

Zcela náhodou jsme dostali k nahlédnutí článek z časopisu brněnské Masarykovy univerzity „Universitas“, kde se prý píše o Starém Poddvorově. Byla to informace z rozhovoru
s prof. Svobodou, poddvorovským rodákem, při příležitosti jeho sedmdesátin. Naši občané
znají prof. Svobodu jednak z jeho mladých let, která prožil v naší obci, z jeho častých návštěv
a také z jeho příspěvků o historii Starého Poddvorova, publikovaných v našem Zpravodaji.
Jeho odbornost však většině z nás není známa, a tak přetiskem článku z Universitas chceme
jeho osobnost představit i našim čtenářům.

Rozhovor s čerstvým sedmdesátníkem prof. MUDr. Augustinem Svobodou, CSc.
Otázky mu kladl prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc.
Šm: Tvou celoživotní
výzkumnou oblastí je biologie buňky a experimentálním modelem je buňka kvasinková. Smím Tě požádat,
abys v úvodu našeho rozhovoru našim čtenářům
popsal svou vědeckou práci a zhodnotil?
Je to tak, studoval jsem
biologii buňky na modelu
buňky kvasinkové. Kvasinka
je totiž jednoduchá buňka,
která má většinu vlastností
buňky eukaryontní, tedy i lidské. To jsme nikdy neztratili
ze zřetele, a tak jsme byli
ve své výzkumné práci stále
blízko lidské buňce a tedy
i lékařské biologii. Tu totiž
přednáším studentům medicíny již téměř 50 let. Co jsme
vybádali? Všimněte si, že
hovořím v množném čísle,
neboť jsem byl stále členem
nějakého týmu, tedy buď
spolupracovníkem nebo jsem
měl spolupracovníky. První
větším tématem, na jehož
řešení jsem měl jistý podíl,

byla regenerace buněčné
stěny u protoplastů kvasinek.
Podařilo se mi najít a definovat podmínky, za kterých
se de novo vytváří buněčná
stěna. Studiu této regenerující
stěny se pak věnovala hodně
intenzivně prof. Kopecká.
To byly výsledky nové a publikovali jsme je vskutku ve
světových časopisech. Další
tématikou bylo studium sexuálního párování kvasinek, kde
se nám podařilo prokázat,
že u kvasinek je i buněčná
stěna sexuálním orgánem,
neboť zprostředkovává kon-
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takt buněk opačných párovacích typů. Z této tématiky
zase vytěžila další významné
poznatky doc. Slaninová.
Když se začala studovat fuze
buněk, přispěli jsme do této
tématiky kvasinkovými protoplasty. Bývám sice citován jako ten, kdo publikoval
poprvé nepohlavní spojení
kvasinek, ale nebylo na tom
moc originálního, jen jsem
aplikoval poznatky na jiných
buňkách. Snad jen pro zajímavost, naše metodika fuze
a regenerace protoplastů byla
využita A. Hinnenem v r. 1978
k transformaci kvasinek cizorodou DNA a k detekci místa,
kde se cizí gen uloží – to byl
vlastně první exaktní průkaz
genetické změny eukaryontní
buňky. Řadu let jsme také
studovali funkci cytoskeletu
v kvasinkové buňce a také
změny buněk v průběhu tepelného a osmotického stresu.
Trochu jsem i pyšný, že jsem
spolu se švýcarskými kolegy
vysvětlil chování jader v prů-
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běhu meiózy u kvasinek.
Měřeno počty citací a dalšími
scientometrickými parametry, nejsem na tom nejhůř, ale
sám si připadám spíše jako
dělník na vědeckém poli.
Největším uspokojením, které
mi přinesla moje vědecká
práce je, že jsem některým
skutečnostem stavby a funkce buněk porozuměl a poznal
jsem řadu úžasných lidí, kteří
se radovali z každého, byť
drobného objevu.
Šm: Patříš k těm, jejichž
vědeckou dráhu nasměroval zejména O. Nečas
– a ve tvém případě též
i M. Nermut. Co ses od nich
naučil?
S Milanem Nermutem jsem
pracoval jen za studentských
let. Naučil jsem se však od
něho systematické experimentální práci a nasál jsem
od něj nadšení z objevování.
To mě vlastně dodnes neopustilo. O. Nečas sice nermutovské studenty neobdivoval,
ale já jsem ho zaujal právě
tou nermutovskou precizností
v experimentování. U obou
učitelů jsem obdivoval vědeckou kritičnost – publikovali
hodnotné práce a nemuseli
nikdy nic odvolávat. S oběma
jsem se však setkal až v době,
kdy jsem se už rozhodl věnovat vědě. První impuls jsem
však dostal ještě jako gymnazista od Vás, pane profe-
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sore, když jsem četl v r. 1956
Váš článek o bakteriofágovi
v časopise Vesmír. To, že pracujete na biologickém ústavu
lékařské fakulty, to byla výzva
Vás následovat.
Šm: Augustine, můžeš se
honosit i vědeckým úspěchem zcela mimořádným:
jsi čestným doktorem jedné zahraniční univerzity.
Pochlub se tím i našim čtenářům!
Ano, titul „Doctor cytobiologiae“ mi udělila segedínská univerzita v Maďarsku.
Trochu jsem se vzpouzel
tomuto vysokému uznání,
necítím se tak významným
vědcem, ale oni zřejmě chtěli
vyjádřit uznání mému podílu
na formování jejich mladých
výzkumníků. Mojí laboratoří
jich prošlo pět a já jsem zase
na jejich mikrobiologickém
ústavu strávil s přestávkami
téměř rok. Onehdy jsem četl
v Nature článek Milestones
in cytoskeleton, kde jsem si
připomněl, že aktin a myosin
objevil v r. 1942 Albert SzentGyörgyi v Segedíně. Tak jsem
byl v tom okamžiku pyšný na
svou druhou Alma mater.
Šm: Na univerzitě je známo, že jsi věřící katolík. Co
soudíš o slučitelnosti vědeckého myšlení a víry v Boha?
Myslím, že víra a rozum
jsou slučitelné, zejména

Zpravodaj

tehdy, když respektují svá
teritoria. Víra totiž není jen
soubor poznatků o Bohu,
je to způsob života. Pro mě
je věda úžasnou příležitostí
pro poznávání stvoření, pro
poznávání Stvořitelova díla,
a to je mocným impulzem
pro vědecké bádání. Myslím,
že poznávání struktury molekuly, buňky či vesmíru vede
většinu badatelů k úžasu nad
dokonalostí řádu, který v nich
nachází, dokonce i k úžasu
nad jeho krásou. Já v tom
vidím moudrost Stvořitele,
a to mě naplňuje obdivem
a chválou. To však samo
o sobě nevede k víře v osobního Boha, k tomu vedou ještě
jiné cesty.
Šm: Právě jsme prošli
obdobím, kdy jsme po 20
letech zjitřeně vzpomínali
dnů „sametové revoluce“.
Jaké jsou Tvé dnešní vzpomínky na práci předsedy
rehabilitační komise Lékařské fakulty, jež byla jedním
z aktuálních výdobytků této
revoluce?
O zlu, které se manifestovalo v průběhu oněch 40 let
socializmu, jsem samozřejmě
věděl, avšak setkání s konkrétními lidmi, kterým toto
zlo poznamenalo celý život,
udusilo mladistvé ideály či
nedovolilo rozvinout tvůrčí
schopnosti, bylo velmi těžké.
Udělení čestných diplomů

vyloučeným studentům bylo
jen slabou náplastí na prožité
bolesti a zklamání. Jsem rád,
že se ty rehabilitace projednaly záhy po listopadu. Kdyby se
termín projednávání na nějaký
rok odložil, určitě by někdo
z politiků legitimitu rehabilitací zpochybnil, nebo by na
to celá společnost rychle
zapomněla.
Šm: Pocházíš z typické
jihomoravské vsi Starý
Poddvorov. Tvoje vědecká
zvídavost Ti jistě nedala,
abys se neponořil také
do bádání její historie. Co
se Ti podařilo objevit na
tomto poli?
Naše vesnice vznikla zhruba před 300 lety, když se
začaly vinohradnické boudy
přeměňovat na chaloupky.
Byla to vesnice velice chudá,
závislá jen na tom, co přinesla
dřina na malých hospodářstvích. Trochu jsem se naučil
hledat ve starých matrikách
a archivech, a tak vytvářím
„genealogii“ místních rodů
a píši historii osídlení na jednotlivých parcelách. Spolu
s historiky naší filozofické
fakulty se podílím na přípravě
knihy o dějinách Starého
Poddvorova. Přišel jsem na
řadu nesrovnalostí v dosavadních zprávách o historii,
třeba že na zvonici zvoní
nikoliv sv. Donát, ale sv. Isidor, že větrný mlýn má zcela

jiný původ, než se udává, že
první zmínky o osadnících
jsou v Horenské knize již
z r. 1678 atd. To však není
hlavní motiv mého zájmu o historii. Je pro mě zážitkem vracet se k známým i neznámým
lidičkám z „Potvorovska“,
chudým a upracovaným,
malého i velkého ducha,
veselým i smutným, těšit se
z jejich moudrosti a sdílet
jejich radosti i strasti života.
Zdá se mi, že k těmto lidem
pořád náležím a snad proto si
tu historii rád připomínám.
Šm: Přesto, že jsi už
sedmdesátníkem, nejsi ještě profesorem emeritním,
nýbrž výkonným. Prozraď
nám, co na biologickém
ústavě děláš? Jaké cíle své
práce na Biologické ústavě
dnes vidíš?
Mám už jen částečný
pracovní úvazek a přednáším a zkouším molekulární
a buněčnou biologii pro bakalářské směry a mám také dvě
přednášky a seminář pro
mediky. Přednášky z molekulární a buněčné biologie
vyžadují stálé doplňování novými poznatky, a tak se moje
práce teď více soustřeďuje
spíše na přípravu výuky.
Biologický ústav se poněkud proměnil, nejen svou
lokalizací, ale především
odborným zaměřením. Projekty, na kterých se na ústavě
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pracuje, jsou dosti vzdáleny
mým aktuálním vědomostem,
ale raduji se z každého úspěchu, kterého pracovníci ústavu dosáhnou, tedy moje sounáležitost k ústavu stále trvá.
Vybavila se mi vzpomínka na
jednoho emeritního profesora
– klinika, kterého velmi bolelo,
že se ho už nikdo nedotazoval
na odborné věci. Podobné
problémy si nedělám, vím, že
taková je současná věda. Já
si přeji něco jiného: aby mě
ta vědecká zvídavost ještě
nějaký rok zůstala a mohl se
dotazovat já.
Šm: Závěrem tohoto rozhovoru Ti jménem redakční rady revue Universitas
k Tvému letošnímu životnímu jubileu co nejsrdečněji
blahopřeji – a hlavně Ti přeji, aby sis ve zdraví dlouho
užíval radost z poznávání
i ze sdílení tohoto poznání
se studenty.
Vážený pane profesore,
připojujeme se ke
gratulaci a dovolujeme
si jménem všech
spoluobčanů Starého
Poddvorova popřát
Vám k tomuto
významnému životnímu
jubileu zdraví, štěstí,
Boží požehnání a spoustu
úspěchů jak v osobním,
tak i pracovním životě.
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Pivní festival - ESCH 2010 (Holandsko)
Tak jako se u nás každoročně pořádají hody a prakticky
vše hlavní se „točí“ kolem
vysoké máje, tak v jednom
malém městečku na jihu
Holandska mají místo hodů
pivní festival, kde v centru
dění najdete sochu staré
pípy. Zmiňované městečko
se jmenuje Esch a je také
členem Charty obcí evropské unie. Jako poděkování
za úspěšné setkání obcí ve
Starém Poddvorově jsme byli
pozváni na tuto akci, a to spolu s dalšími šesti členy - Kandava (Lotyšsko), Hepstedt
(Německo), Bièvre (Belgie),
Cissé (Francie), Naestved
(Dánsko) a Lefkara (Kypr).
Bylo to vlastně poprvé, kdy
se na pozvání organizace Friends of Europe (Přátele Evropy) tohoto festivalu zúčastnili
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která nás po celou dobu
provázela, byla skutečně
příkladná a přitom naprosto
spontánní.
Program čtyřdenního festivalu byl neskutečné pestrý.
Během pátečního odpoledne
jsme měli příležitost prezentovat naši zemi, náš region
a naši obec, a to tradičním
způsobem – na českém stánku mohli návštěvníci festivalu
ochutnat pravé koláčky, škvarky s chlebem a hlavně celou
řadu kvalitních vín od našich
vinařů. A jelikož se jim toho

všeho dostávalo od krojovaných děvčat a chlapců, byl
stánek v neustálém obležení.
Výlet na kolech; návštěva
velkofarem, poznání technologie pěstování, sklizně
a zpracování rybízu, malin,
chřestu a bylinek; prohlídka
městského úřadu, kde sídlí
president Charty obcí EU
pan Frans Ronnes; soutěž ve
střelbě z malorážkové pistole
na místní střelnici; koncert
rockové kapely; projížďka na
loďkách středověkým městem den Bosch – to je jen

malý výčet zajímavostí, které
si pro nás místní nachystali.
A perlička na závěr - protože to byl pivní festival,
dostali jsme se samozřejmě
i k ochutnávce lahodného
chmelového moku. Srdce
českého pivaře by ale nezaplesalo. Chuťově to ještě šlo,
ale pít pivo z jejich typického
pohárku o obsahu 0,25 litru...? To by některým českým
hostinským při obsluhování
brzo upadly nohy :-)
Ing. Tomáš Kuchař

SETKÁNÍ EVROPSKÉ CHARTY VENKOVSKÝCH OBCÍ – STRZYZOW 2010
lidé z členských zemí EU
a není tajemstvím, že se tento
nápad zrodil v hlavě předsedy
této organizace Martina Grevena právě během loňského
setkání u nás.
Ve středu 12. května jsme
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ve složení – starostka Marie
Bůšková, Miroslava Hajdová, Eduard Gertner, Tomáš
Kuchař, Eva Rajchmanová
a Jiřina Trávníčková po dvanácti hodinách cesty dorazili
na místo, konkrétně do velké
krásně zrenovované staré stodoly, kde proběhlo slavnostní
uvítání. Jak je dobrým zvykem
při setkáních pod záštitou presidia Charty, ubytování jsme
všichni byli v hostitelských
rodinách. Mnozí z vás víte, že
pro navázání přátelství mezi
lidmi napříč Evropou je právě
tento způsob ubytování ten
nejlepší. Konkrétně v tomto
případě je vazba vzniklá mezi
námi a našimi hostiteli velmi
silná. Pohostinnost a vstřícnost obyvatel městečka Esch,

Ani se to nezdá, ale je to
již více než rok, kdy jsme
měli příležitost pořádat na
Starém Poddvorově setkání
Char ty venkovských obcí
Evropské unie. Každoročně
se toto setkání koná v některém z členských měst či
obcí této organizace. Letos
v čer vnu jsme zavítali do
polského města Strzyzow,
a to ve složení - starostka M.
Bůšková, M. Rampáčková,
L. Račická, M. Tomanová,
M. Veselská, M. Kuchyňková, J. Otáhalová, P. Bařina, E. Gertner a T. Kuchař.
Již během strastiplné cesty
plné objížděk a uzavírek jsme
potkávali následky povodní
a sesuvů půdy, jež měly příči-

nu v dlouhotrvajících deštích.
A právě v této oblasti udeřily
nebývalou silou.
Přesto se nám podařilo
v pořádku dorazit do maleb-

Starý Poddvorov

ného městečka s téměř dvěma tisíci obyvateli. Úvodem
je potřeba zmínit velkou píli
a obětavost organizátorů.
I přes nepřízeň počasí a povo-
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deň, díky níž musely některé
rodiny odříci ubytování účastníkům tohoto setkání, dokázali ubytovat naprostou většinu
v hostitelských rodinách.
Integrace návštěvníků z celé
Evropy do života místních
lidí, to je hlavní podstatou
a myšlenkou celé Charty EU.
„People meet people“, tak
jako u nás na Poddvorově, tak
i v Polsku se podařilo dát této
skvělé myšlence konkrétní
podobu. Dle mého názoru
souvisí úspěch posledních
dvou setkání právě s tím,
že se uskutečnily v zemích
slovanských, plných pohostinných a přátelských lidí.
Zajímavé konference,
kupříkladu na téma včlenění
handicapovaných spoluobčanů do běžného života obce,
nabídly zajímavé pohledy,
rady a zkušenosti v různých
státech EU. Stejně jako konference mladých s tématem
„Stereotypy a nuda v EU“
ukázaly rozmanitost názorů,
směrů a kultur napříč celou
Evropou.
Program setkání byl tradičně velmi pestrý. Společná
mše svatá, která vše zahajovala, průvod městem k obecnímu domu, kde probíhala
hlavní a podstatná část programu, symbolické sázení
stromů, kde každá země
zasadila svůj javor v místním
parku. Dále celodenní výlet
do nedalekého skanzenu,
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návštěva zdejším aquaparku,
několik skvělých koncertů
a samozřejmě – kulinářský
večer. Každá delegace měla
v centrálním stanu svůj stůl,
kde mohla ukázat a nabídnout
něco ze své tradiční kuchyně.
V prostoru vyhrazeném České
republice byste našli koláčky,
škvarky, chleba, slané pečivo,
tvarůžky, víno a „marhulovicu“.

Zpravodaj

Netřeba zdůrazňovat, že jsme
na konci mohli uklízet pouze
prázdné krabice.
Během setkání připravili
organizátoři „contest“, jakousi
soutěž, či spíše přehlídku
zpěváků a zpěvaček z každé země. Starý Poddvorov
reprezentovala, a je třeba
zdůraznit, že velmi úspěšně,
naše „ostřílená“ zpěvačka

Jana Otáhalová. Ta postoupila
do finálového kola, kde se
umístila na stupních vítězů.
Ani velmi horké počasí,
které nás provázelo během
celého setkání, ani větší
vzdálenosti mezi centrem
dění a ubytováním nezabránily považovat letošní Chartu
u našich severních sousedů
za velmi podařenou. Několikrát éterem zaznělo, že
poslední dvě setkání, tedy
u nás a v Polsku, nasadily laťku hodně vysoko. Vždyť i zde
nakonec nebylo poznat, kdo
patří k některé k zúčastněným delegací, a kdo je místní
„domorodec“. Desítky, možná
snad stovky nových přátelství
navázaných během těchto
čtyř dnů, nechť jsou důkazem,
že jazykové, kulturní a náboženské rozdíly nezabrání
lidem být si blíž, poznávat
se, respektovat a navzájem
si pomáhat. A s tímto krásným pocitem jsme polskému
Strzyzowu zamávali a dali se
na cestu domů.
Kdoví s jakými pocity budeme odjíždět příští rok z irského
městečka Cashel, mimochodem velmi krásného místa,
jako vystřiženého z reklamy
na irskou whiskey. Ale o tom
více až v příštím zpravodaji.

Festival „Dětské krojované hody 2010“
Jménem všech dětí z DFS Kordulka děkuji sponzorům za
finanční a věcné dary:
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Firmě SPORT prima s.r.o Aleše Fialy
Mysliveckému spolku Starý Poddvorov
Zemědělské a.s. Čejkovice
Templářským sklepům Čejkovice
Vinařství Milana Sůkala Nový Poddvorov
Vinaři Vladimíru Kašíkovi
Paní Kamile Minaschkové
Pohostinství paní Růženy Ježové
Pohostinství pana Františka Rollera
Zahrádkářskému svazu Starý Poddvorov

Velké poděkování patří i Obecnímu úřadu ve Starém Poddvorově. Bez jejich pomoci a finanční podpory bychom letošní
festival z důvodu malé návštěvnosti nebyli schopni zvládnout.
Počasí nám sice příliš nepřálo, ale kdo se chtěl bavit, ani zima
mu v tom nezabránila.
Podíl rodičů na přípravě festivalu je rok od roku větší, jejich
přístup je velmi zodpovědný, za což jim patří upřímný dík.
Jménem svým děkuji všem zaměstnancům školy, především
pracovnicím školní kuchyně, které se po celý víkend staraly
nejen o soubor z Polska, ale o nasycení všech zúčastněných
souborů.
Miroslava Hajdová
ředitelka školy

Ing. Tomáš Kuchař

Starý Poddvorov
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KDY PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Na základě informací ze sdělovacích prostředků nám rodiče často kladou otázku: Kdy
přihlásit dítě do mateřské školy?
V průběhu letošního roku přišla maminka
a my jsme její dítě do mateřské školy nemohli
přijmout. Nastal velký problém, aby situaci
pochopila. Ráda bych touto cestou vysvětlila
systém legislativy mateřských škol.
Vždy k 30. září nového školního roku provádí škola statistiku, která je podkladem pro
ministerstvo školství na celý školní rok. Na tyto
přihlášené a hlavně nastoupené děti obdrží
škola finanční prostředky. Přijde-li maminka
v průběhu školního roku, škola na jeho vzdělávání finanční prostředky neobdrží. V jednom
školním roce se nám stalo, že deset dětí bylo
přijato v průběhu roku a škole tak chyběla na
platy stotisícová částka.
Systém příspěvků na dítě je též rozdílný. Na
dítě s polodenní docházkou je příspěvek poloviční než na dítě s celodenní docházkou a na
děti mladší 3 let, jejichž matka pobírá mateřskou
dovolenou, tzv. pětidenní, na ty škola příspěvek
neobdrží. Zrovna tyto děti zaměstnají jednu
učitelku po celý den. Co ty ostatní, kdo se jim
bude věnovat?
Kapacita naší mateřské školy je 50 dětí, více
přijmout nemůžeme.
Situace se rok od roku mění, dětí stále
přibývá.
Také systém mateřských dovolených se
změnil a určitě je problematický především pro
rodiče. Skončí-li mamince mateřská dovolená
v průběhu roku, ráda by dítě dala do školky. Ale
co naše limity, předpisy a termíny? My přepočítáváme a přijímáme děti k 30. září.
Zde zbývají škole dvě cesty:
- přijmout dítě jako náhradu za dítě, které školu
opustilo a ve statistice bylo započítáno
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- učit dítě zdarma, bez finančního přispění
státu.
Nejideálnější situace je přihlásit dítě do
mateřské školy tak, aby nastoupilo k 1. září
maximálně do 30. září. Nastoupí-li později, do
stavu se nám nezapočítá a my je nesmíme ani
vykazovat.
Na základě této situace škola vyhlásila kritéria
pro přijímání dětí do mateřské školy:
1. Rodiče jsou občany Starého Poddvorova.
2. Dítě je předškolního věku.
3. Dítě dosáhlo 3 let.
4. Rodiče jsou zaměstnáni.
5. Dítě mladší 3 let bude přijato jen tehdy, má-li
matka uzavřenou trvalou pracovní smlouvu se
zaměstnavatelem a nepobírá státní příspěvek.
6. Dítě nastoupí k 1. září nového školního
roku.
7. Dítě po ukončení mateřské školy nastoupí do
Základní školy ve Starém Poddvorově.
Škola vyhlašuje zápis do mateřské školy, aby
získala přehled o potřebách rodičů naší obce.
Přijďte k zápisu, v průběhu roku zapisovat děti
nebudeme.
Každé dítě je nutno posuzovat individuálně.
Je potřeba, aby škola měla informace o vstupu
vašeho dítěte a o vašich požadavcích. Vše se dá
domluvit, s nástupem dítěte se dá počítat.
Neradi bychom se dostali do situace, kdy
bychom museli vybírat, které mamince dítě
z mateřské školy vrátit. Bylo by to určitě to nejkrajnější řešení a pro všechny velmi nepříjemná
záležitost. Pak bychom se museli přísně řídit
vyhlášenými kritérii.
Vše je v komunikaci. Domluvme se. Rádi vám
vyjdeme vstříc, bude-li to jen trochu možné.

Zpravodaj

Mgr. Miroslava Hajdová
ředitelka školy

Ú s p ě c h y n a š i c h ž á k ů v e š k o l n í m r o c e 2 0 0 9 - 2 010
Letošní rok byl na úspěchy žáků velmi
úrodný. Nejvíce nás potěšilo, že žáci sami
z vlastní iniciativy se zúčastňovali soutěží a
toužili zvítězit.
PĚVECKÉ SOUTĚŽE:
O tulipánek Boženy Šebetovské v Břeclavi:
Barbora Sůkalová – 1. místo
Josef Čech – 1. místo
Andrea Maděryčová – 3. místo

O věneček z rozmarýnu Fanoša Mikuleckého:
Barbora Sůkalová – 1. místo
Josef Čech – 1. místo a cena diváků
Vracovský zpěváček
Barbora Sůkalová 2. místo
TANEČNÍ SOUTĚŽE:
Dětský verbíř 2010
Josef Čech – 1. místo
Patrik Havlík – 3. místo
Antonín Havlík – 4. místo
a čestná cena poroty
Celkově získal DFS Kordulka
2. místo v regionu Podluží

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE:
XI. ročník štafetového běhu o pohár Boba
Zháňala – 1. místo
Složení družstva:
Dominik Horňák, Stanislav Čížek, Antonín
Havlík, Petra Bílková, Josef Čech, Jan Bílek,
Vendula Motyková, Ondřej Padalík, Dalibor
Lukáč, Nicole Balážová, Richard Štětka,
Oleg Pileček, Ondřej Veselský, Patrik Havlík,
Miroslav Smolen, Veronika Strýčková, Adam
Horňák

Starý Poddvorov
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SLAVNOST VÍNA – Čeští a Rakouští vinaři 2010

Atletický přebor Podluží 2009
Antonín Havlík – 1. místo běh na 50 m
– 3. místo běh na 300 m
– 1. místo hod míčkem
Miroslav Smolen – 3. místo hod míčkem
Nicole Balážová – 3. místo hod míčkem
Atletický přebor Podluží 2010
Antonín Havlík – 1. místo hod míčkem
– 1. místo běh na 50 m
– 3. místo běh na 300 m
Miroslav Smolen – 1. místo hod míčkem
– 3. místo běh na 60 m
Děkuji všem dětem za vzornou reprezentaci školy a obce a přeji jim hezké
a slunečné prázdniny.
Mgr. Miroslava Hajdová ředitelka školy
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Zpravodaj

Český zahrádkářský svaz ve
Starém Poddvorově uspořádal ve
dnech 29. a 30. 5. 2010 místní
výstavu vín pod názvem „Slavnost
vína – Čeští a Rakouští vinaři 2010“.
Cílem výstavy bylo ve spolupráci
s rakouskou obcí SenftenbergImbach z vinařské oblasti Krems,
připravit společně možnost porovnat vína z podobných vinařských
krajin, ale vzdálených od sebe
necelých 200 km. Nezanedbatelným tématem společného působení
je spolupráce, vzájemné poznávání
a komunikace mezi dvěmi jazykově
rozdílnými národy. Pro realizaci
výstavy vín byl vypracován podpůrný
projekt z „Fondu malých projektů“,
který patří pod „Program Evropské
územní spolupráce, RakouskoČeská republika 2007-2013“,
jehož cílem je rozvíjet kontakty mezi
obyvateli a institucemi v příhraniční
oblasti, a tím odbouráním barier,
které existují mezi sousedními
národy. Je skutečností, že počátek
jakéhosi traumatu vznikl rozpadem
Rakousko-Uhreské monarchie
a 40 let socialismu tento stav ještě
prohloubil. Proto jsou nabízeny
i uvedeny podpůrné fondy na zlepšení vzájemné komunikace mezi
příhraničními sousedy. Nejkrásnější
na tom všem je, že při podobných
setkáních lidé z obou stran hranice
zjistí, že se jedná o dobré přátelské
a pracovité sousedy, kteří mají mnoho společného.

Starý Poddvorov
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Na výstavu vína bylo soustředěno 434 vzorků, ohodnocení vín
proběhlo dne 23.5. 2010. Vzorky
byly mimo obcí Starý Poddvorov
a Senftenberg-Imbach dodány
od vinařských přátel z Čejkovic,
Mutěnic, Moravského Žižkova,
Prušánek, Josefova, Dolních
Bojanovic, Lužic, Mikulčic, Rohatce a Žarošic. Výstavě byla věnována velká pozornost, o čem svědčí
i samotná účast 48 přátel vinařů
z Rakouska. Završením připravovaného projektu „Slavnost vína
– Čeští a Rakouští vinaři 2010“,
bude návštěva staropoddvorovských vinařů v rakouských obcích
Senftenberg-Imbach, se zaměřením na vinařskou tématiku v měsíci
září a závěrečné vydání zpravodaje
ze společných akcí.
Z návštěvníků jak zahraničních, tak i domácích a nakonec
i z vystoupení na rádiu Dyje byly
slyšet často dotazy, proč věnujeme
pozornost způsobu společných
výstav a neorganizujeme formu
dnů otevřených sklepů. Odpověď
je jednoduchá. Dny otevřených
sklepů je sice velmi krásná forma
vinných koštů a do budoucna se
tomuto způsobu nebráníme, ale
jde spíše o vystoupení profesionálních vinařů. Pro zájmovou činnost
výstava vín dává možnost účasti
široké veřejnosti jak s vlasními
výpěstky, tak i s ochutnávkou.

Dne 16.5.2010 se
uskutečnil v kulturním
domě ve Starém Poddvorově koncert, na kterém
vystoupil náš spoluobčan pan Igor Mamojka.
Zazpíval nám nejslavnější
jugoslávské hity, ale předvedl také svoji českou
tvorbu. Kdo se koncertu
zúčastnil, i přes nepřízeň počasí, jisto jistě
nelitoval. Krásné písně
a atmosféra, kterou pan
Mamojka při koncertu
navodil, zpříjemnila májový večer.

Z činnosti
mysliveckého sdružení
22.5.2010 se v naší honitbě konaly
Zkoušky vloh loveckých psů. Zúčastnilo se
24 psů velkých plemen a 19 psů malých
plemen. Na těchto zkouškách se hodnotí
především vrozené vlohy, u velkých plemen
vystavování a práce nosem a u malých hlasitost na stopě živé zvěře.
12.6.2010 se konaly Zkoušky bezkontaktního norování na umělé noře, kterých se
zúčastnilo 23 psů. Pro loveckou upotřebitelnost zde musí pes prokázat hlasitost a vytrvalost, přičemž je od škodné (lišky) oddělen
přepážkou, aby nedošlo ke kontaktu.

František Strýček
předseda ZO ČZS
Starý Poddvorov
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Pavel Dostál, předseda MS

Zpravodaj

Starý Poddvorov
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Naše mládež na Okresním kole
ZLATÉ SRNČÍ TROFEJE V OKRESE HODONÍN
Je již tradicí, že se naše
děti, podporovány myslivci z MS Starý Poddvorov,
účastní soutěže Zlatá srnčí
trofej, a tím skvěle reprezentují naši obec. Nejinak tomu
bylo i letos, kdy se okresní
kolo soutěže konalo v krásném areálu MS „Habřina“
Nechvalín dne 21. května.
Nejprve účastníci obhajovali
své znalosti v teoretických
testech, a poté se vydali na
poznávací stezku. V ní měli
určit stopy u nás žijící zvěře,
byliny, stromy, ale i prakticky
provést zásady první pomoci či určit přírodní reálie.
Nechyběl ani hod na cíl,
myslivecká mluva i poznávání parohů. Na stezce byli
také psovodi s lovecky upotřebitelnými psy, u kterých
museli zodpovídat všetečné
otázky jak z upotřebitelnosti,
tak i z exteriérů psů. Všichni
zúčastnění obdrželi věcné dárky a odznaky Mladý
myslivec a ochranář přírody.
Vítězové kromě pohárů,
diplomů a medailí dostali
spací pytle a trička. Zároveň
OMS ČMMJ v Hodoníně
vysílá závodníky na 1.místě
do národního kola (Pavel
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Rozloučení se školním rokem
V pátek 25. června 2010 v odpoledních hodinách v blízkosti areálu školy uspořádali rodiče ze Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Starý Poddvorově rozloučení se školním
rokem. Děti měly možnost navštívit skákací hrad, který byl k dispozici pro všechny děti
zdarma. Od 17 hodiny probíhalo na hřišti 7 soutěžních disciplín – například zatloukání
hřebíků, poznávání přírodnin po hmatu, hod na cíl, střelba z praku aj. Děti sbíraly za
splněné úkoly razítka a při absolvování všech disciplín dostaly sladkou odměnu. Od
18 hodiny měly děti možnost opéct si špekáčky na táboráku, který byl přichystaný
před hospodou „U Ježků“. Účast dětí byla velká a nálada výborná.
Petra Bílková

Dostál). Za zmínku určitě stojí, že se do soutěže
s velkým nasazením zapojily
také dvě slečny - Kateřina
Bohůnová a Petra Bílková
v předkategorii.
UMÍSTĚNÍ NAŠICH DĚTÍ:
kategorie A (3.-5. třída)
1.místo – Pavel Dostál,
2.místo – Aleš Hassa,
3.místo – Jan Bílek
Samostatnou soutěží byl
také Okresní pohár ve střelbě za vzduchovky. I zde

Zpravodaj

naši kluci dosáhli krásných
výsledků :
mladší kategorie – do 11 let:
1.místo - Adam Horňák
(45 bodů), 2.místo – Pavel
Dostál (43 bodů), 3.místo
– Aleš Hassa (42bodů).
Všem zúčastněním patří
velké poděkování za snahu
a dosažené výsledky.

Petra Bílková

Starý Poddvorov
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SPORT

SPORT

Vážení spoluobčané,
máme tu další vydání poddvorovského
Zpravodaje, a tak mně dovolte, abych i já
přispěl svou zprávou z fotbalového dění na
Poddvorově. Je za námi sezóna 2009-2010
a my máme novou zkušenost, a to z krajské
kopané. Naše první mužstvo odehrálo svou
historicky první sezónu v 1.B třídě a vedlo
si velmi dobře. Nakonec obsadilo 5. místo.
Mužstvo na podzim vedli dva muži, Petr Vyškovský a brankář Jaroslav Flíček.
Chtěl bych Vás seznámit s okolnostmi
a uvést věci na pravou míru. Na jaře po rozhovoru s Jaroslavem Flíčkem, kdy mně volal
a řekl mi, ať odvolám Petra Vyškovského
a dal mi na výběr: „Buď já nebo Vyškovský.“
Promluvil jsem s Petrem Vyškovským, ten to
pochopil a řekl, že nebude nikomu zavazet.
Za týden tato situace byla jiná a mně bylo
sděleno, že jsem to špatně pochopil. Petr
Vyškovský zůstal, ale stejně nás opustil,
protože prodělal těžkou operaci nohy. Takže
první mužstvo vedl Jaroslav Flíček. Mužstvo
trénovalo v hale na umělé trávě a myslím, že
prodělalo dobrou zimní přípravu jako nikdy.
Začala mistrovská utkání, kde mužstvo vedl
J. Flíček. Po zápase v Podivíně, kde se zranil,
přichází od něj první rána, že trénovat nebude, ať si seženu nového trenéra, že si musí
odpočinout, a že má mnoho jiných starostí.
Za několik dnů je tu další rána, kdy nám
oznamuje, že odchází pryč, že už tu chytat
nebude. Po přemlouvání a debatách, které
stejně nepomohly, odchází. Mysleli jsme, že
máme druhého gólmana, ale to jsme netušili, že nám zavolají z Břeclavi, že mají zájem
o Dana Hustého. Číslo na mě dostali od
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J. Flíčka, takže závěr ať si udělá každý sám.
Jara odchází do Rohatce, já mu děkuji za vše,
co tady odvedl a udělal pro poddvorovský
fotbal. Takže nikdo J. Flíčka nevyhodil, jak se
někde spekuluje. Jara odchází sám ze svého
vlastního rozhodnutí. V dnešní době řešíme
místo trenéra a gólmana. Doufám, že tyto
věci dotáhneme do zdárného konce a fotbal
půjde na Poddvorově stále dál a nerozhodí
nás nějaké nesrovnalosti a pomluvy.
Do nového ročníku jsme již nepřihlásili „B“
mužstvo, a to z důvodu nedostatku lidí. Tato
otázka „málo lidí“ se naskytuje u všech mužstev a nikdo netuší, jak je složité zajistit dorost
a žáky. Snad jedinou výjimkou je přípravka,
kde je hráčů dostatek a kde nejsou problémy. Tady si vedou výborně naši trenéři, kteří
zajišťují hladký průběh. Na přípravce je krásné
to, že jsou to děti především z Poddvorova.
Z toho vyplývá, že bychom do budoucna
chtěli vybudovat týmy, kde budeme vycházet
z domácích odchovanců. Na co je nám, když
máme dorost a žáky a v těchto mužstvech
půlku přespolních, kteří svou kariéru ukončí
v dorostě a pro jedničku musíme pak shánět
a kupovat přespolní hráče. Kdyby nám u mládeže nepůsobil Miroslav Rabušic a neobjížděl
tyto mladé kluky, nemáme žádnou mládež.
Ona tato situace není jenom u nás, ale začíná
to být problémem i v jiných vesnicích. Počítejme s tím, že za nějaký čas tady bude doba,
kdy se budou vesnice mezi sebou slučovat
a budou mít společná mládežnická družstva.
Vést fotbal v dnešní době a obětovat mu tolik
času není nic jednoduchého a je potřeba
zapojit další lidi. Když to tak nepůjde a budeme se muset o fotbal starat ve čtyřech až pěti
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lidech, dlouho to zvládat nebudeme. Deset
let ve fotbale mně dalo dost zkušeností, dost
se vybudovalo, areál se změnil, hraje se kvalitnější fotbal, tak bych byl nerad, aby to tady
jednou skončilo, ale jak říkám: v tom malém
počtu lidí to dělat nejde. Myslím, že stojí za
zmínku, že vedle hřiště v oplocené ohradě
vyroste nové hřiště s umělým povrchem.
Toto hřiště bude stát přes 800 000,- Kč, kde
520 000,- Kč nám poskytne Ministerstvo pro
místní rozvoj z prostředků rozvoje venkova.
Tuto dotaci se podařilo objevit Draze Veselské
a ve spolupráci s obcí ji i vypracovala. Starostka paní Bůšková našla firmy, které udělaly
návrhy a rozpočty a dnes už chybí jenom
podepsat s dodavatelskou firmou smlouvu.
Dále jsme získali dotaci 20 000,- Kč na
opravu vstupní brány, a to od Tělovýchovného
svazu. Pro příští rok, pokud nám bude štěstí

nakloněno, bychom chtěli opravit zábradlí
a vybudovat nové ozvučené hřiště. Do nové
sezóny máme přihlášená čtyři družstva:
přípravka, žáci, dorost a první mužstvo.
Doufám, že nová sezóna začne a taky skončí
minimálně jako ta minulá. Za tu minulou bych
chtěl poděkovat všem lidem, kteří s námi spolupracovali, obětovali svůj volný čas i finanční
podporu ze své kapsy. Dále všem, kteří na
fotbal chodíte, ale i těm, kdo nám třeba jen
fandí. Samozřejmě poděkování patří celému
zastupitelstvu, bez jeho podpory a peněz
obce by tu fotbal už dávno nebyl.

Starý Poddvorov

Miroslav Hřebačka
předseda TJ
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Martin Kučera

Starý Poddvorov 351

Petr Prygl

Starý Poddvorov 359

Alžběta Veselská

Starý Poddvorov 48

Eliška Vítová

Starý Poddvorov 352

Liliana Vítová

Starý Poddvorov 352

ÚMRTÍ
Josef Prygl

roč. 1928

Starý Poddvorov 150

Anna Kučerová

roč. 1924

Starý Poddvorov 27

Pavel Kašík

roč. 1920

Starý Poddvorov 48

Ludmila Mečlová

roč. 1922

Starý Poddvorov 17

Josefa Bortlíková

roč. 1928

Starý Poddvorov 115

Alena Holátková

roč. 1958

Starý Poddvorov 168

Kateřina Nováková roč. 1928

Starý Poddvorov 23

Miroslav Zvědělík

roč. 1931

Starý Poddvorov 55

Marie Varmužová

roč. 1931

Starý Poddvorov 231

Jenofeva Válková

roč. 1929

Starý Poddvorov 251

SŇATKY
Veronika Čechová
Michal Lohr

Snovídky 96
Kardašova Řečice 241

Milada Nedvídková
Lukáš Zelinka

Starý Poddvorov 177
Moravany 245

Miroslava Majzlíková
Lukáš Tichánek

Starý Poddvorov 18
Mutěnice 566
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Čeští a Rakouští
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Zlatá srnčí trofej

Začíná nová fotbalová sezóna
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