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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,

je krátce po volbách, proto mně dovolte, abych Vám
touto cestou všem poděkovala za důvěru, kterou jste mi
i ostatním členům zastupitelstva dali. Chtěla bych
poděkovat i všem, kteří se rozhodli kandidovat. Je
povzbuzující, že o veřejné věci je zájem a je dobře, že se
o dění v obci zajímají mladí lidé. Doufám, že se nám
v kolektivu, který jste si zvolili, podaří posunovat věci
dopředu a krůček po krůčku měnit vzhled obce.
V závěru starého roku a s příchodem roku nového většina
z nás bilancuje své úspěchy a dává si předsevzetí do roku
nového. Podobně je tomu i u nás na obecním úřadě. Na
novém vedení a zastupitelstvu je, aby se vypořádalo s několika rozdělanými
akcemi. První velká investiční akce je „Revitalizace ZŠ a MŠ - zateplení“. Rozsah
této investice je 5 mil. 460 tis. Kč. Jak už to tak bývá, nic se neobejde bez problémů,
tak i tato akce má problémy, a to v uznání výběrového řízení z důvodu špatně
nastavených podmínek kritérií výběrového řízení firmou Jančálek s.r.o., která měla
výběrové řízení na starosti. Proto obec nemá do dnešního dne smlouvu na dotace.
Po jednání na SFŽP 23.11.2010 se ale jeví, že akce bude zdárně dokončena
a obec přislíbené dotace dostane. Další akcí, která dosud nebyla dotažena do
konce, je nátěr větrného mlýna. Orgán státní správy má výhrady k použitému odstínu
barvy. Abychom o přislíbenou dotaci nepřišli, požádala jsem o další kontrolní den,
na kterém by se dohodlo, jakým způsobem se vše ukončí a správní orgán vydá
konečné stanovisko, bez kterého není možné provést vyúčtování dotace.
Stanovisko správního úřadu v současné době je, že bude nutné nátěr provést ještě
jednou, a to v odstínu, který bude odsouhlasen.
Největší starost nám v současné době dělá oprava veřejného osvětlení, na které
obec získala dotaci ve výši 160 tis. Kč od Jihomoravského kraje z programu
Rozvoje venkova. Minulé vedení obce oslovilo několik firem, které zpracovaly
nabídky na výměnu osvětlení. Zastupitelstvo obce však nestandardně rozhodlo, že
svítidla budou zakoupena samostatně a montáž provede firma Veos Pospíšil Dolní
Bojanovice. Při schvalování nákladů na opravu se ale zapomnělo na držáky,
redukce a stabilizátory napětí, navíc dosud není vyřešené, kdo po montáži
převezme pětiletou záruku. Je nutné, aby se tento problém vyřešil co nejdříve, jinak
by i zde hrozilo, že se nepodaří akci zrealizovat do konce roku a dotace by se
musela vracet. Nedořešená jsou také protipovodňová opatření ve Světlých, která
by měla chránit od nepříjemných přívalů vody ze Světlých. Podle poslední
informace ze stavebního úřadu byla podána žádost o územní řízení. Pracovníci
stavebního úřadu slíbili, že v co možná nejkratším termínu zjistí, co brání vydání
územního řízení.

Co nás čeká v novém roce?

Nejprve to bude problém jak přežít zimu, a to bez vlastní techniky, která by
zajistila údržbu a úklid sněhu na místních komunikacích. Chtěla bych Vás tímto
poprosit o trpělivost a hlavně o spolupráci a toleranci, bez které není možné úklid
sněhu provádět. Neustále stojící auta na vozovce a hlavně v úzkých uličkách
brání projetí traktoru s radlicí a ztěžují nám všem život. V příštím roce bychom se
měli pokusit získat dotace na dokončení opravy kulturního domu, a to opravy
fasády a opravy kuchyně, která si to zaslouží. Rovněž za zvážení stojí vyřešit
vstup do kulturního domu tak, aby šatna byla přímo u vstupu. Opravu si zaslouží
i chodníky na místním hřbitově, zaslouží si je hlavně občané, kteří na hřbitov
chodí a rozbláceným kalužím se musí vyhýbat. Opravy bude vyžadovat i místní
čistírna odpadních vod, která nám slouží již deset let. V základní škole je potřeba
opravit topení a střechu, na kterou byl zpracován rozpočet ve výši 680 tis. Kč. Při
investiční akci zateplení budov školy a školky se na tento detail nějak zapomnělo,
a tak se střecha bude řešit samostatně. Vše je ale o financích, takže bude nutné
využít všechny dostupné dotační tituly.
Starý Poddvorov je členem dvou regionů, jedním z nich je Region Podluží, který
sdružuje část obcí Břeclavska a část Hodonínska. Poslední významnou akcí
regionu byla stavba rozhledny, která se těší velkému zájmu turistů. Zde je potřeba
dořešit sociální zázemí. Jednotlivé obce se na dofinancování akcí podílí podle
počtu obyvatel. Takže i v příštím roce musíme počítat v našem rozpočtu s částkou
kolem 70 tisíc korun. Naše obec je také členem Mikroregionu Hodonínsko, který
sdružuje obce z okolí Hodonínska, a i tento region se zaměřuje na aktivity spojené
s turismem.
Přes všechny úkoly, které nás čekají, budeme ale na obecním úřadě pro Vás,
občany, a pomáhat Vám v rámci našich možností řešit Vaše každodenní starosti.

Do nového roku 2011 Vám přeji hodně zdraví,
spokojenosti a úspěchů v osobním životě.
Drahoslava Veselská, starostka obce

Plánované termíny jednání obecního zastupitelstva v roce 2011
leden
únor
březen
duben
květen
červen

st 19. ledna
st 16. února
st 16. března
st 13. dubna
st 18. května
st 15. června

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

st 20. července
nekoná se
st 14. září
st 19. října
st 16. listopadu
st 14. prosince

Obecní zastupitelstvo zasedá vždy v jednací síni obecního úřadu.
Začátek je v 18 hodin. Jednání je veřejné.
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VÝSLEDKY VOLEB 2010
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
(KOMUNÁLNÍ VOLBY)
Ve dnech 15. – 16. 10. 2010 se konaly volby
do zastupitelstev obcí. Ve Starém Poddvorově bylo zapsáno v seznamu voličů 780 osob.
Voleb se zde zúčastnilo 521 voličů, což je
66,78% z celkového počtu zapsaných voličů.
VÝSLEDKY VOLEB
do devítičlenného obecního zastupitelstva
ve Starém Poddvorově:
volební strana
nebo sdružení

celkem poměr
hlasů hlasů

křesel
v zast.

Nové zastupitelstvo obce zvolilo na
ustavující schůzi konané dne 15. listopadu
2010 starostkou obce Drahoslavu Veselskou, místostarostkou obce pak Mgr. Miroslavu Hajdovou.

VOLBY DO SENÁTU
Ve dnech 15. – 16. 10. 2010 se zároveň
uskutečnilo také 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. Ve Starém Poddvorově skončilo těmito výsledky:

506 11,38 %

1 křeslo

jméno
kandidáta

NEZÁVISLÍ

1144 25,74 %

3 křesla

Alena Venhodová

ODS

87

ČSSD

1105 24,87 %

2 křesla

Rudolf Bauer

Zemanovci

2

TOP 09

14

KDU-ČSL

strana

počet
hlasů

TOP 09

995 22,39 %

2 křesla

Risto Ljasovský

„STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ“

693 15,59 %

1 křeslo

Jiří Koliba

KDU-ČSL

69

Zuzana Matušková

Suverenita

11

Jiří Brüch

Věci veřejné

7

Martina Milerová

KSČM

39

Zdeněk Škromach

ČSSD

156

Zastupiteli obce se na základě hlasů voličů stali tito kandidáti:
VOLEBNÍ STRANA Č. 1: KDU-ČSL
1. Josef Rampáček
97 hlasů
VOLEBNÍ STRANA Č. 2: NEZÁVISLÍ
1. Miroslav Hřebačka
261 hlas
2. Drahoslava Veselská
227 hlasů
3. Vít Sasínek
191 hlas
VOLEBNÍ STRANA Č. 3: ČSSD
1. Miroslava Hajdová
218 hlasů
2. Josef Jež
183 hlasy
VOLEBNÍ STRANA Č. 4: TOP 09
1. Tomáš Kuchař
208 hlasů
2. Eduard Gertner
207 hlasů
VOLEBNÍ STRANA Č. 5:
„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“
1. František Strýček
177 hlasů
STARÝ PODDVOROV

Do druhého kola senátních voleb tak postoupil Zdeněk Škromach a dosavadní senátorka Alena Venhodová. Konalo se ve
dnech 22. – 23. 10. 2010 a ve Starém Poddvorově oba kandidáti obdrželi:
Zdeněk Škromach
Alena Venhodová

110 hlasů
69 hlasů

Celkovým vítězem senátních voleb na Hodonínsku se stal Zdeněk Škromach.

informace / aktuality / vyhlášky

www.poddvorov.cz
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Z KRONIKY OBCE
ROK 1979
V létě roku 1979 mi bylo navrženo předsedou školské a kulturní komise Miroslavem Veselským, zda bych nepřevzal vedení
obecní kroniky po Pavlu Svobodovi, který
se odstěhoval. Po krátkém rozmýšlení jsem
nabídku přijal.
Jmenuji se František Uhrovič, narodil
jsem se v roce 1938 ve Starém Poddvorově a jsem vyučen strojním zámečníkem.
Pracuji v Mrazírnách, o.p. Praha, závod
Hodonín ve strojní údržbě. Manželka se
jmenuje Ludmila a pracuje jako dělnice.
Máme dvě děti, Miroslava a Renatu. Historie patří k mým zálibám a historie naší obce
má v této zálibě své zvláštní místo. Toto byl
také jeden z důvodů, proč jsem vedení kroniky převzal. I když ve vedení kroniky je
více jak půldruharoční mezera a chybějící
materiály se budou obtížně shromažďovat,
chtěl bych v rámci možností kroniku doplnit
a dále ji vést tak, aby co nejvěrněji zachytila život a dění v naší obci.
Změna kroniky
(Starý a Nový Poddvorov společně)
Rokem 1978 se uzavřela kronika obce
Nový Poddvorov a byla uložena k archivním
účelům. Dále bude vedena pouze kronika
jedna, a to původní kronika obce Starý Poddvorov, pro obě obce. Počínaje tímto rokem
budou události v Novém Poddvorově zaznamenány v této knize.
Krutý počátek roku 1979 (ochlazení)
Rok 1979 se přihlásil třeskutými mrazy,
kdy teplota +10°C na Silvestra klesla během několika hodin Nového roku na -20 °C.
Toto prudké snížení teploty doslova ochromilo celé naše národní hospodářství na
dobu několika týdnů a následky budou mít
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vliv na chod národního hospodářství dlouhou dobu. Nejcitelněji byla postižena energetika ve všech odvětvích. Tisíce vagonů
s uhlím se vlivem zmrznutí nedalo vyložit a
elektrárny zůstaly bez uhlí. Také provoz na
povrchových dolech byl ochromen. Tak se
našemu národnímu hospodářství vymstilo
podceňování zimního období, které v minulých letech bylo mírné, ukolébalo kapitány
našeho hospodářství k bezstarostnosti. Následky několikadenních tuhých mrazů budeme dlouho pociťovat.
Zemědělství (kombajn na záhumenky)
I přes následky kruté zimy se podařila zemědělská produkce udržet na dobré výši.
Všechna úroda byla sklizena a to i na záhumenicích. Při žních projevilo vedení JZD
Jiskra Čejkovice pochopení pro záhumenkáře a „troškaře“ a uvolnilo starší kombajn
SK-4 na sklizeň na záhumencích. Občané
toto kvitovali s uznáním.
Akce „Z“ (úprava vozovky Čekačky)
V rámci Akce “Z“ bylo pokračováno v budování kanalizace ve středu obce. Byla vytvořena hodnota díla 90 000,- Kč, finanční
náklady činily 54 000,- Kč, odpracováno
570 brigádnických hodin. Dále se pokračovalo v úpravě vozovky od Čekačky po kapli. Byla vytvořena hodnota díla 730 000,- Kčs
při finančních nákladech 492 000,- Kčs. Brigádnických hodin bylo odpracováno 8600.
K tomuto bych rád dodal, že kdo znal Čekačku před rokem, dnes ji nepozná. Tato
nejstarší část obce, kdysi také nevzhledná,
je dnes po vybudování kanalizace a úpravě
vozovky a vůbec po všech úpravách s tímto
souvisejícími bez nadsázky nejvýstavnější
částí obce. Dále byla prováděna výstavba
kanalizace v Novém Poddvorově. Hodnota
ZPRAVODAJ OBCE

díla činí 180 000,- Kč. Odpracováno bylo
1020 brigádnických hodin.
Pěstování okurků (šlechtěné odrůdy)
V posledních letech se v naší obci rozšiřuje
pěstování okurků. Jedná se o okurky nakládačky vyšlechtěných hybridních odrůd. Jsou
to odrůdy: Korava, Kardie a Parifin. Semena
jsou zahraniční provenience (NSR, Holandsko). Tyto okurky jsou výhodným exportním
artiklem a pro pěstitele nemalým zdrojem příjmů. Za 1 kg I. třídy okurek se platí 6,- Kč.
Kultura (málo tanečních zábav)
V letošním roce došlo v OB ke změně
předsedy výboru. Za Miroslava Veselského,
který tuto funkci vykonával, prozatímně byl
zvolen jako řádný předseda OB Ladislav
Trávník. Také v letošním roce činnost vycházela z jednotného plánu práce. Kulturní činnost v obou obcích je zhruba stejná jako loni.
Rok od roku se projevuje stále více neochota
organizací pořádat taneční zábavy. Je to motivováno hlavně tím, že hudby jsou čím dál tím

dražší a z tohoto důvodu mají taneční zábavy
pro organizace malý finanční efekt.
Konec smutečních vrb u školy
(úřadoval silný vítr)
V květnu tohoto roku se nad obcí přehnal
silný vichr, což mělo za následek poškození
střech na několika domech v obci a také
smuteční vrby, které léta rostly u školy vzaly
za své.
Kino (konkurence televize)
Také zdejší kino má už po léta standardní úroveň a to hlavně díky vedoucímu kina a
promítači v jedné osobě Františku Řezáčovi. Také zdejší kino pociťuje vliv svého nejvážnějšího konkurenta – televize.
Přemístění sochy sv. Jana
(od zvonice ke hřbitovu)
V důsledku úpravy vozovky u kaple bylo
nutno přemístit sochu sv. Jana. Se souhlasem a na doporučení Památkového úřadu
v Brně byla socha přemístěna od kaple ke
vchodu na hřbitov (viz snímky).

Socha sv. Jana
(zde na starším snímku)
stála u zvonice do osmdesátých let.

STARÝ PODDVOROV
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Socha sv. Jana na novém místě u hřbitova.

Knihovna (stálý okruh čtenářů)
I když zdejší knihovna pracuje ve velmi
stísněných podmínkách, má stálý okruh
čtenářů hlavně z řad mládeže. Knihovna je
pravidelně doplňována novými knihami.
Školy (zůstaly dvě třídy)
V letošním roce 1979-80 zůstaly v místní
ZDŠ 2 třídy: I. třída – 21 žáků, II. třída – 15
žáků. Učitelé: Bystřická Božena, ředitelka a
Holanová Zora, učitelka. V mateřské škole
se učí děti ve dvou třídách takto: I. třída –
27 dětí, II. třída – 35 dětí. Učitelky: Kubíčková Zvonimíra, ředitelka, Štěpánková
Miroslava, Vaďurová Eva a Blažejová
Jana.
Činnost organizací (fotbalisté do III. tř.)
TJ Družstevník dosáhla v tomto roce významného úspěchu. Po sérii úspěšných
zápasů se fotbalové mužstvo probojovalo
do III. třídy. Věříme, že tento úspěch nebyl
náhodný a že naši fotbalisté připraví svým
příznivcům ještě mnoho hezkých sportovních zážitků.
Svaz zahrádkářů má již standardně dobrou činnost. Pravidelně zajišťuje svým členům hnojiva a různé zahrádkářské potřeby
ke spokojenosti členstva. Svaz chovatelů
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drobného zvířectva má také dobrou činnost. Kromě uspokojování potřeb svých
členů, vyprodukované maso drobných zvířat je jistě vítaným doplněním na našem
společném stole. Svazarm a ČSPO vyvíjejí
činnost příležitostně. Svaz žen svou činnost více spojuje s činností SOZ.
Letní čas (staronové opatření)
Dnem 1. dubna přišlo v platnost staronové opatření - úprava letního času. Tímto
dnem se posunul čas o 1 hodinu dopředu,
takto bude platit až do 30. září, kdy se čas
zase o 1 hodinu vrátí. K tomuto opatření přistoupila vláda z energetických důvodů.
Úprava cen (benzín Speciál za 6,50)
V půli tohoto roku přišlo k dalšímu opatření vlády na úseku cen. Vzhledem k nedostatku a tím ke zvyšování cen všech druhů
energie ve světě přijala vláda toto opatření:
Ceny benzinu byly zvýšeny u benzinu
„Speciál“ ze 4,30 Kčs na 6,50 Kč a u benzinu „Super“ z 5,- Kč na 7,- Kč. Topná nafta
z 0,90 Kč na 2,- Kč. Elektřina, plyn a uhlí
byly zdraženy o 50 %. Dále bylo odstraněno cenové zvýhodnění dětského oblečení,
prádla a obuvi. Tím došlo k prudkému zvýšení cen dětského zboží. Jako protiváha
tohoto opatření bylo zvýšení přídavků na
děti o 50,- Kč na každé dítě měsíčně.
Pohyb obyvatelstva (převaha chlapců)
Ve Starém Poddvorově se v roce 1979
narodilo 14 dětí. Z toho 8 chlapců a 6 děvčat. V Novém Poddvorově se narodili ve
stejném období 1 chlapec a 1 děvče. Zemřelí ve Starém Poddvorově: 2 muži a 1 žena,
v Novém Poddvorově 2 muži a 1 žena.
Končím zápis za rok 1979 a myslím si,
že to byl rok vcelku dobrý. Věřím, že příští doba odstraní i ty nedostatky, které znepříjemňují lidem život, a že se nám všem
bude zase žít o něco lépe.
(převzato z kroniky obce, s doplněním dovětků v závorkách)
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Modlitební knížka vojáka
jako „válečný deník“
Dostala se mi do ruky malá červená
knížečka – Vojínův přítel, modlitební knížka vojáka,1 která patřila Martinu Sasínkovi ze Starého Poddvorova. Do modlitební
knížky jsou obyčejnou tužkou vepsány
krátké zápisky s označením místa pobytu
a datem. Teprve při pozornějším listování
jsem si všiml, že zápisky souvisí s textem
v knížce, a tak se ze zápisů a textu modliteb postupně vynořovaly osudy mladého
vojáka rakousko-uherské armády od vojenské základní služby v roce 1912, přes
vstup do války, zajetí až k útěku domů.
Označení knížky se zápisy jako válečný
deník je samozřejmě hodně nadnesené,
ale pro obyčejného vojáka, který šel do
války z povinnosti, nebylo významných
událostí mnoho.

Martin Sasínek v době základní vojenské služby
v Derventě (Bosna - Hercegovina), rok 1913.

Martin Sasínek se narodil 27. 11. 1891
ve Starém Poddvorově, zemřel v r. 1965.
Pocházel z rodiny Sasínků, která se usadila
STARÝ PODDVOROV

v Poddvorově již v jeho samých počátcích,
někdy před rokem 1700. V čejkovské matrice narozených je jméno Sasínek uvedeno již
v r. 1699, kdy se Pavlovi (1668*) a Marině
Sasinkovým z Potworowska narodil syn Jiří.
Martinův otec byl rovněž Pavel (*1858)
a jeho matka Františka (1958) byla také ze
starého poddvorovského rodu Hromků. Jeho
sourozenci byli Martin (1882-1888), Karel
(1888-1895), Karel (1896-1963, otec P. Kajetána), Františka (1879-1882), Pavel (18841967) a Františka (1899-1987). Po návratu
z války se Martin Sasínek oženil s Františkou Kotáskovou (1891-1972) a měli 3 děti:
Jenofefu (S.M. Brigita 1921-2005), Annu
a Bohuslava (*1928).
Modlitební knížku vojáci patrně „fasovali“.
Hned na druhé stránce si vojín rakousko-uherské armády Martin docela pěkným písmem napsal: Na památku mojí vojenské
služby v Bosni v Derventě2 roku 1912,
13. c.k. pěší pluk Arciv. Karla č. 3 1. setnina Derventa. Mart. Sasínek 11. setnina
Český Těšín, Rak Slezsko.
Na vojnu byl tedy povolán v r. 1912. Nad
Modlitbou nováčka domov opouštějícího je
Martinovou rukou je připsáno: 16. října
1912, Kroměříž. Modlitba začíná slovy:
Ó Bože, dle tvého uložení nastává mně
ubírati se z domova svého a se všemi milými
se rozloučiti. Pane můj, tebe se přidržím,
Tebe se nespustím, nebo nikdy nebyla mi
pomoc a láska Tvá potřebnější nežli v novém stavu a povolání mém.
Modlitba pokračuje:
Utvrď ve mně všechna dobrá předsevzetí,
abych v cizině a u praporu svého vždy po cestách tvých svatých přikázání kráčel, povinností
7

V zajetí se spolubojovníkem Václavem Hlavou z Jihlavy v
Bogdanovce (Sibiř) u hospodáře Kuzmy Koblika r.1915.

svých věrně plnil a nezkažen ve víru světa do
domova svého po letech se navrátil.
Na stejné straně dole je připsáno rukou:
12. listopadu, Derventa, Bosna Hercegovina. Martin tedy nastoupil vojenskou službu
do Kroměříže, odkud byl poslán na jižní hranici Rakousko-Uherské monarchie, do Bosny.
V Derventě zřejmě onemocněl, neboť nad
Modlitbou v nemoci (str. 218) je zápis Zagreb3 6.12.1912 – 22.2.1913. Nepochybně
se ve své nemoci tuto modlitbou modlil:
Všemohoucí a milosrdný Bože a Otče
můj. K Tobě beru útočiště své v té veliké
bídě a v úzkosti, ve které nyní postaven
jsem. Jsem nemocen a na lůžko upoután.
Ku komu bych jinému se obrátil, u koho jiného pomoc a potěšení hledati mohl, nežli
u Tebe, lékaři nemocných, potěšiteli zarmoucených, pomocníku opuštěných?...
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Z Bosny a Hercegoviny se vrátil dne
22.5.1914 do slezského Těšína. Jenže za
dva měsíce, dne 28.7. 1914, vypukla 1. světová válka a Martin si poznamenává na volnou stránku v knížce: Poslední den v Těšíně
29.7.1914. Jízda na Ruské hranice.
U Modlitby ve válce a před bojem (str.
211) si zapsal údaj: Lublin4, Ruské Polsko, 26/8.1914. Dovedeme si představit to
úzkostné očekávání a také hledání útěchy,
jak k tomu nabádala slova modlitby:
Nepřítel se blíží, hlas bubnů se pozdvihuje,
prapor věje, císař a král můj volá. Avšak ty
sám, ó Bože. Ty sám mne voláš k boji, k boji
za vlast mou milou. S poslušností tedy přijdu,
kam rozkaz tvůj mně velí. Věrně a bez malomyslnosti chci povinnost svou konati; jakožto
služebník tvůj, jako křesťan, v pevné důvěře
v tebe, s hrdinnou udatností chci bojovati....
Další zápis je na stejné straně: Sandoměř
– Ruské Polsko 4/9 1914, na odpočinku
při pochodu na pevnost Ivangorod. A ještě na jiném místě: Augustov5 23.10. 1914.
Na obrázku P. Marie Pomocné je ještě zmíněno znovu: Ivangorod 24/10/14. To zřejmě začínaly boje na frontě.
Dnes patrně již nikdo nezjistí, jaká strádání museli zakusit vojáci na východní frontě,
zejména na frontě haličské. Rakousko-uherská armáda tam hned na počátku války utrpěla sérii velkých porážek. Za pomoci
německé armády se však postup Rusů zastavil a pokračoval až začátkem r. 1915.
V těchto bojích byl zřejmě Martin Sasínek
zajat. Na jedné z volných stran se objevuje
zápis: Bogdanovka6 2/1 1915, Tobolská
gubernie Sibiř, u hosp. Kuzmy Koblika.
Zde byl i se spolubojovníkem Václavem Hlavou, dokonce odtud poslal domů pohlednici,
kde jsou oba vyfotografováni i s Kuzmou
Koblikem. Z této oblasti jsou ještě další zápisy - na obrázku Panny Marie Pomocné –
Omsk 25.3. 1915, a Petropavlovsk 18.8.
ZPRAVODAJ OBCE

1915. Tyto zápisy ukazují, že v průběhu zajetí měnil místo pobytu. Idyla to však asi nebyla, neboť u Modlitby v zajetí je zapsán
další údaj - Omsk, Sibiř 21/12/1915. Několik vět z této modlitby:
Bože milosrdný, ty jsi podle nejvyšší
moudrosti své uložil, abych do zajetí přišel.
Jsem svobody své zbaven, jsem od svého
praporu, od svých známých odloučen a od
své vlasti vzdálen, nacházím se v rukou vítězného nepřítele... Ulev, prosím tebe, obtížnosti zajetí mého, zvláště pak nakloň
srdce nepřátel ku soucitu a mírnému nakládání se mnou.... Daruj mi moudrost ku vynalezení a použití všech prostředkův
dovolených, které by k ulehčení osudu
mého přispívaly...
Z tohoto zajetí zřejmě i s Václavem Hlavou uprchli. Jinak se asi nedají vysvětlit zápisy na obrázku Panny Marie Pomocné,
STARÝ PODDVOROV

který byl vložen do modlitební knížky:
Chrupovka7, 13/8 1916, Gubernie Černigovská, Ukrajina a Gorodka 21/7 1917 a
nakonec Moskva 12/9 1917. To byly asi
zastávky na cestě zpět. Na samém začátku
knížky je ještě další „moskevský“ zápis:
Bůh dopustí, ale neopustí!!! Martin
Moskva 20/9 1917. Časově posledním zápisem, opět na obrázku Panny Marie Pomocné, je ukrajinský Kovel8 10/2/18.
Na obrázek si ještě vlastní rukou napsal:
Moje modlitba k Panně Marii: Vzpomeň
ó přemilostivá P. Maria že od věků slýcháno nebilo že bis bila koho opustila jenž
pod ochranou Tvou se byl utíkal tvou pomoc hledal a o tvou přímluvu se byl ucházel takovou dúvěrou k tobě Panno Panen
se utíkám k tobě Matko spěchám před tebou hříšník lkající stojím nepohrdej Matko
slova věčného slovem mím nýbrž sliš milostivě a vysliš mě. Amen.
Celé to jeho válečné dobrodružství trvalo
sedm let a procestoval tisíce kilometrů, než
se v roce 1918 vrátil opět do Starého Poddvorova. Čtenáři se mnou jistě budou souhlasit, že je to úžasné svědectví Martinovy
důvěry v Boha, a také zřetelné svědectví
vyslyšených proseb. Jaké je to povzbuzení
pro nás, sto let od těchto událostí!
Augustin Svoboda
poznámky
1
Vojínův přítel, čili voják ve svém životě a modlitbě.
Milým vojínům věnuje jako soudruh ve službě císaře a
vlasti Adolf Honig, c. a k. vojenský kurát. V Hradci Králové, 1896. Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.
2
Derventa – město na severu Bosny a Hercegoviny
3
Zagreb, hlavní město Chorvatska
4
Lublin, Sandoměř jsou města na severu Haliče
v Polsku
5
Augustov - polské město, ležící na hranici s Litvou, Pevnost Ivangorod nemá nic společného
s Ivangorodem u Petrohradu.
6
Bogdanovka, Omsk a Petropavlovsk – města na
hranici mezi Kazachstanem a Ruskem
7
Chrupovka – asi špatně zapsaný název, zřejmě
u Černigova, poblíž Kijeva na Ukrajině. Podobně nelze najít ani Gorodku.
8
Kovel – město na Volyňské Ukrajině, poblíž polského Lublina
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STARÝ PODDVOROV MÁ
NOVOU HISTORICKOU KNIHU
Představení nové knihy
na Sousedském posezení
Již tradiční „Sousedské posezení“ se uskutečnilo v neděli 14.11.2010. To letošní bylo obzvláště slavnostní a významné. Uváděna byla
totiž nová kniha o naší obci nazvaná „Starý
Poddvorov – dějiny obce“. Za tímto účelem přijelo hned několik spoluautorů knihy. Nejdříve
se slova ujal Prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D, který
celou besedu zahájil. Závěrečné slovo měl
Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., který ve
svém vystoupení především vyjádřil svůj velmi
dobrý pocit a hrdost nad vzniklou knihou.
Po krátkém vystoupení všech autorů knihy
následovala autogramiáda. Návštěvníci si
mohli na místě knihu zakoupit a diskutovat s
autory při malém občerstvení. Připraveny
byly koláčky, pomazánky a sešlo se i několik
„nedělních buchet“ od spoluobčanů. Nechybělo ani tradiční svatomartinské víno.

Starý Poddvorov má dárek
Od listopadu se také Starý Poddvorov
může pochlubit historií zpracovanou v obsáhlé knižní podobě. Publikaci o 450 stranách představili slavnostně zástupci obce
jako vydavatelé a kolektiv autorů na tradičním Sousedském posezení.
Původně zaniklá a později znovu osídlená
ves Potvorovice, připomínaná v pramenech
poprvé roku 1220 jako součást majetku velehradského kláštera, je dnes zemědělskou
obcí na okraji Podluží s folklorními i církevními
tradicemi, typickým nářečím, ještě dochovaným denním krojem žen a tisícovkou obyvatel. Dlouho však historii nikdo uceleně
nepředložil. Až u příležitosti posvěcení nového kostela v roce 1994 zpracovala brožurku o
dějinách Starého Poddvorova rodačka Anna
Veselská. „Koncem devadesátých let se objevily důkladnější historické studie o okolních

Na Sousedském posezení sedí v čele autoři knihy, promlouvá vedoucí kolektivu autorů prof. Libor Jan.
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a lidové kultury připomíná také ložiska ropy
a zemního plynu v katastru obce, vzácné objevy v místním mokřadu, nezapomíná na větrný mlýn, osudy místní zvonice, přehled
osídlení a obyvatel, ale i novodobější a již vyhlášené Dyňovíkendy či loňské setkání
Charty evropských obcí. Přináší i množství
starých fotografií. „Dříve bylo fotografování
vzácná a velká událost. Snímky ukazují
i dávno zaniklé věci, půjčovali jsme je od
obyvatel, hodně důležitých informací získali
autoři od nejstarších pamětníků. Knížka je
zmapováním naší historie a tím důležitá i pro
naše sebevědomí. Nemáme tady žádný průmysl ani velké památky, největší devizou naší
obce je klid, a možná proto jsou stále noví zájemci o bydlení,“ zdůraznila nynější starostka
Drahoslava Veselská.
Právě sounáležitost připomíná kniha i zmínkou o prezidentu Masarykovi, který navštívil
tento kraj. „V Čapkových Hovorech s T.G.M.
vzpomíná na potyčky čejkovských kluků
s poddvorovskými o právo zvonit na čejkovské
zvonici,“ uvádí spoluautor Augustin Svoboda
příklad hrdosti chudých ale pracovitých lidí
z malé dědiny, který Masaryk přirovnává k
vlastenectví. (Ivo Cencinger, článek z novin)

obcích, Čejkovicích, Mutěnicích, Velkých Bílovicích, Čejči, Prušánkách a Dolních Bojanovicích. Tehdejší zastupitelstvo zadalo
brněnským historikům úkol, aby podrobně
zmapovali i historii naší obce. Byla to pro
mne velmi zajímavé a díky
studiu matrik jako koníčku
i objevné“, uvedl Augustin
Svoboda, jeden z kolektivu
čtrnácti autorů, staropoddvorovský rodák a profesor Masarykovy univerzity.
Původní obyvatelé Starého Poddvorova byli chudí vinohradníci, kteří zpočátku
bydleli ve vinohradnických
boudách, až postupem let
stavěli chalupy s doškovými
střechami. Kniha kromě velkomoravského osídlení, tra- Ukázka z knihy. Ve svátečním oblečení před chalupou s doškovou střechou Jan
dičního vinařství, ovocnářství a Františka Červenkovi s dcerou, fotografie z roku 1938.
STARÝ PODDVOROV
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Proslov profesora Augustina Svobody
dne 14.11.2010 při uvedení knihy
o Starém Poddvorově
Když se v roce 1994 postavil ve Starém
Poddvorově kostel, byli jsme hrdi na to, že už
jsme pořádná dědina: jen vzpomeňme na ty
posměšné popěvky, které jsme slýchávali od
bojanovských spolužáků:
Potvorovská dědina,
dyby rači nebyua,
sú tam lidé jako židé,
nemajů tam kosteua.
Při příležitosti posvěcení kostela se objevila i knížka o dějinách Starého Poddvorova
od paní Anny Veselské. Poddvorovsko se
tak zařadilo k obcím s psanou historií. Koncem 90. let se však začala psát další kapitola dějin okolních obcí, objevily se
důkladnější historické studie o Čejkovicích,
Mutěnicích,Velkých Bílovicích, Čejči, a také
o Prušánkách a Dolních Bojanovicích.
Obecní zastupitelstvo se tedy rozhodlo zadat brněnským historikům úkol, aby podrobně zmapovali i historii naší obce
a jejich úsilí je dovršeno dnes, kdy se kniha
slavnostně uvádí před poddvorovskou veřejnost.
Protože jsem jedním z přizvaných autorů,
nepřísluší mi knihu hodnotit, jen Vám poddvorovským občanům chci doporučit, abyste ji pozorně přečetli. Dozvíte se, odkud
jsme přišli, jak se tady naši předkové usazovali, jak budovali vesnici, jak hospodařili
na polích a na vinohradech. A hlavně jak
třeli bídu.
Když jsem se díval do starých matrik,
všichni otcové měli v rubrice Beruf, zaměstnání, napsáno totéž: Weinhauer, kopáč ve
vinohradě, nebo vinohradník. Na malých
políčkách se nedalo zbohatnout, jen skromně žít. A tak se nemůžeme pyšnit nějakou
starou stavbou či kulturní památkou. Přece
však stojí za to se naší historií zabývat.
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Před časem jsem Vám ve Zpravodaji připomněl věty z knížky Karla Čapka Hovory s
TGM, kde prezident Masaryk vzpomíná na
potyčky čejkovských kluků s poddvorovskými o právo zvonit na čejkovské zvonici. Masaryk pak hovoří o českém a slovenském
národě:
„My vždycky budeme maličká minorita
ve světě, ale když už něco pořídí malý národ se svými malými prostředky, má to
zvláštní a nesmírnou mravní cenu, jako ten
vdoví groš. ... To nevadí, že jsme národ
malý; má to své přednosti, můžeme se líp
znát a žít intimněji; můžeme se víc cítit
doma. Ale je to veliká věc, když malý národ
mezi velkými nezůstane pozadu a má podíl
na vyšší lidskosti. I my chceme zvonit na
zvonici světa, jako ti poddvorovští na té čejkovské“. (vydání z r. 1968, str.11).
Můžeme být velmi hrdi na to, že právě
naše obec, vlastnosti a charakter jejich lidí,
posloužil Masarykovi jako příklad úsilí malého národa a jeho úkolů ve světě. Mohli
bychom si stýskat, že jsme malá obec, že
máme historii krátkou a zamlženou, že se
nemůžeme vykázat nějakými národními buditeli či věhlasnými státníky, že nemáme
žádný průmysl či historickou stavbu. Podívejme se však otevřenýma očima kolem
sebe a znovu si připomeňme Masarykova
slova:
…když už něco pořídí malý národ svými
malými prostředky, má to zvláštní a nesmírnou cenu: i když není všechno dokonalé,
máme vskutku být na co hrdí: na to, jak vypadá naše obec, jak jsou upraveny domy,
pole, zahrady, jaká je kultura lidí. To, že
jsou kolem větší a bohatší obce, to nás nemusí skličovat. Pocit určité hrdosti není
žádným „nacionalismem“, ale vědomí vlastní hodnoty a hodnoty dědictví od našich
předků. O tom se dovíme mnoho z právě
uváděné knihy.
ZPRAVODAJ OBCE

Pohlednice z roku 1910 ukazuje důležité stavby ve Starém Poddvorově před sto lety.

To nevadí, že jsme národ malý; má to
své přednosti, můžeme se líp znát a žít intimněji; můžeme se víc cítit doma. Jak je
dobře, že se všichni v obci známe. Nikdo
nemusí být zapomenut, nikdo se nemusí
cítit osamělý. Mně se moc líbí, že se
všichni zdravíme, právě proto, že se známe. Jak je to smutné třeba ve městě, kde
se neznají lidé z jednoho vchodu paneláku. Tam se rozpoznává, co je to odcizení…
Ve srovnání s mnoha sousedními obcemi víme, že na tomto místě jsou trvale
usazeny staré rody, že je zde cítit kontinuita generací, generací pracovitých lidí,
lidí s přirozeným mravním chováním, lidí
zakotvených doma, ale otevřených světu.
Vzpomeňme, jak jste se dobře zapsali do
aktivit Charty evropských venkovských
obcí. Jak je dobře, že byl před 16 lety vybudován kostel, duchovní centrum, odkud
můžeme slyšet i to masarykovské povzbuzení … k vyšší lidskosti.
STARÝ PODDVOROV

Moc bych přál této knize o historii Starého
Poddvorova, aby přispěla k vděčné paměti na
naše předky, aby přitahovala naši pozornost
potřebám současných spoluobčanů naší
obce, a aby byla výzvou k zájmu o lidi zítřka,
a nejen tady v obci. Aby nám kniha připomínala to masarykovské - usilujme se zvonit na
zvonici světa, jako naši předkové chtěli zvonit
na zvonici čejkovské.
(Augustin Svoboda)
• knihu lze zakoupit na OÚ Starý Poddvorov za 400 Kč, telefon 518 372 123, nebo
e-mail: ou.poddvorov@seznam.cz

Harmonogram svozu pytlů
na separovaný odpad
v roce 2011 (čtvrtek)
20.1.
17.2.
17.3.
21.4.
19.5.
23.6.

21.7.
18.8.
15.9.
20.10.
24.11.
22.12.
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HISTORIE SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

D

o roku 1931 v naší
obci organizovaní
hasiči nebyli. Zatímco v
okolních obcích hasičské
sbory byly už dávno založeny, u nás se této věci
zatím nikdo nevěnoval.
Situace se změnila až v
roce 1930, kdy se do naší
obce přistěhoval z Velkých
Bílovic Petr Lebloch, který
převzal Sůkalův hostinec
na křižovatce. Ten si předsevzal za svůj úkol iniciovat
založení hasičského sboru i
v naší obci. Jako hostinský
při hovorech s hosty zkoumal názory občanů i představených obce na tuto
otázku. Výsledkem byly
kladné ohlasy jak občanů,
tak i obecního zastupitelstva, včetně starosty Martina Hromka, který si tuto věc
vzal za svou.
Dne 21. června 1931 byla
svolána schůze zájemců o
založení sboru, při níž se
přihlásilo 21 členů činných
a 16 členů přispívajících. Na
této schůzi bylo dojednáno,
že 5. července se svolá
ustavující valná hromada.
Na této ustavující schůzi
bylo zvoleno vedení sboru výkonný výbor.
Zvoleni do výkonného výboru byli tito členové:
14

Předseda: bratr Matouš
Veselský, rolník / místopředseda: bratr Ludvík
Nedvídek / vzdělavatel:
bratr Miroslav Chleboun,
učitel / náčelník: bratr Karel Nesvadba, pekař / 1.
místonáčelník: bratr Ferdinand Uhrovič / 2. místonáčelník: bratr Štěpán
Bartál / výbor: Hromek
Martin, starosta obce,
Bartál Tomáš, pokladník
obce, Uhrovič Ludvík,
malorolník, Uhrovič Ferdinand, malorolník, Plecák
Tomáš, Veselský Karel,
Kmenta Ludvík, Guliš Rudolf / náhradníci: Blažek
František, Prygl Ignác,
Veselský Rudolf / četaři:
Kmenta Ludvík, Tesařík
Josef / zbrojíř: Kašík Martin, kovář / trubači: Guliš
Rudolf, Štěpánek František / samaritáni: Plecák
Tomáš, Prygl Ignác.
Nově založený sbor byl
začleněn do 1. okrsku Hasičské Slovácké župy Masarykovy. Valné hromady
se zúčastnil okrskový náčelník 1. okrsku Petr Gertner z Čejkovic. Členové
sboru se s chutí pustili do
práce. Již 2. srpna 1931
bylo v naší obci uspořádáno velmi zdařilé veřejné

cvičení 1. okrsku. Tohoto
cvičení se zúčastnily sbory
sousedních obcí i ze vzdálenějších Dubňan, Ratíškovic,
Terezína,
Čejče,
Velkých Bílovic, Prušánek
a Moravského Žižkova.
Byli též přítomni funkcionáři župy i ředitel Hasičských
závodů z Brna.
asičský sbor si začal
pořizovat vybavení.
Ze sbírek i v okolních obcích
byla zakoupena ruční stříkačka od sboru z Hrušek a
15.9.1931 byla slavnostně
předána. Postupně byly zakoupeny hadice, přilby, uniformy a další potřebný
inventář. Vybavení sboru se
pořizovalo za hospodářské
krize a tak zajišťování finančních prostředků nebylo
nijak jednoduché. Začalo se
též uvažovat o vybudování
požární zbrojnice. Tato záležitost nebyla s ohledem
na finanční možnosti obce
uskutečněna.
Hasičská technika byla
nejdříve uložena po stodolách, pak byla vybudována
zbrojnice v části stodoly
hostinského Petra Leblocha, v místě, kde stojí dnes
kulturní dům. Sbor se měl
čile k světu, kromě své hlavní činnosti hašení požárů

H
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pomáhal i při záplavách, zajišťoval žňové hlídky, udržoval čilé styky s okolními
sbory i s ústředím, byl vždy
a všude na svém místě. Byl
také činný v oblasti kultury.
Hrálo se divadlo, bylo zakoupeno jevištní vybavení,
kulisy, založil si knihovnu,
pořádal plesy, různé přednášky a další.
obu okupace a Protektorátu přežil sbor
bez větší úhony a to z toho
důvodu, že hasičstvo jako
organizovaná složka bylo
potřebné pro ochranu civilního zázemí za probíhající
války a okupační úřady si
tohoto byly dobře vědomy.
16. května 1943 byla provedena zkouška motorové

D

stříkačky DS16, která byla
zakoupena od firmy Smekal. Při stavbě radnice byla
v levém křídle budovy zbudována hasičská zbrojnice,
protože stávající v Leblochově stodole po prodeji
hospody p. Smělému už
tam nemohla být. Slavnostní otevření zbrojnice
spolu se svěcením motorové stříkačky se konalo až
po osvobození 19. srpna
1945. Po osvobození hasičský sbor navázal na
předválečnou činnost. Probíhal výcvik zásahové jednotky, cvičila družstva žáků
i dorostu, zajíždělo se na
veřejná cvičení do okolních
obcí. Hrálo se divadlo a
členové sboru se zúčastňo-

vali nejrůznějších akcí v
obci. Sbor si též pořídil pro
své potřeby osobní automobil Citroen, kterým konal
sanitní služby i dopravní
služby občanům za úplatu.
měna režimu po únoru 1948 se činnosti
sboru zprvu nijak nedotkla,
zatímco jiné organizace byly
rozpuštěny nebo násilně
sloučeny, hasičstvo zatím
ve své činnosti nebylo ovlivňováno. Začátkem 50. let
došlo k organizačním změnám. Bylo zrušeno župní vedení, Zemské hasičské
jednoty a změněn název na
Československý svaz požární ochrany. Byl změněn
také znak, ve kterém zkřížené hasičské žebříky s přil-

Z

Sbor dobrovolných hasičů Starého Poddvorova na veřejném cvičení v roce 1937. Stojící zleva: Pavel Jurkovič,František Blažek,Ignác Prygl,
Josef Havlík, Pavel Bartál, František Štěpánek ... Uprostřed: Anna Těšinová, František Bařina, Metoděj Svoboda, Karel Nesvadba, Ferdinand
Uhrovič, p. Pazderka z Nového Poddvorova, Vilhemina Nesvadbová. Ležící: Olin Filípek, Milan Nesvadba, Miroslav Kmenta.
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bou
byly
nahrazeny
pěticípou hvězdou a pochodní. Sbory, které měly
své prapory, tyto přestaly
používat.Tradiční oslovení
„bratře“ bylo nahrazováno
oslovením „soudruhu“. Byly
též zavedeny nové uniformy. Mnoho dlouholetých
funkcionářů jak župních tak i
zemských se nemínilo s těmito změnami ztotožnit a
svou činnost v hasičstvu
opouštěli, protože pociťovali
v činnosti politický tlak.
za těchto změněných
podmínek
vykazoval
sbor úspěšnou činnost,
družstva žáků, dorostu, dorostenek posléze i žen si ze
soutěží přivážela trofeje.
Tyto úspěchy byly výsledkem pravidelného výcviku.
A provést úspěšně požární
útok s vodou vyžadovalo
dokonalé secvičení. Začátkem 50. let si sbor pořídil
větší osobní automobil, zánovní Škodu, který byl
schopen táhnout v závěsu i
stříkačku. Sbor stále vykazoval dobrou činnost hlavně proto, že zde i nadále
působili někteří zakládající
členové, kteří hasičskou
činností žili. Protože Svaz
požární ochrany byl důležitou součástí systému Civilní obrany, byly požární
jednotky vybavovány dokonalejší technikou ze státních
zdrojů.
Koncem
padesátých let požární

sbor obdržel novou motorovou stříkačku PPS 8 ve
skříňovém přívěsu s kompletním vybavením a pro
dopravu nákladní auto Tatra 805. V roce 1957 byla
slavnostně otevřena nová
požární zbrojnice, která
byla vybudována v akci „Z“,
tedy převážně brigádně.
I v dalších letech se požární družstva žáků, dorostu a žen zúčastňovala
soutěží okrskových, okres-

ních i krajských a většinou
se umísťovala na předních
místech. Na těchto úspěších měl velkou zásluhu
František Blažek, zedník
(nar. 1910), který se výcviku družstev dlouhá léta
obětavě věnoval. Postupem doby začaly v obci
vznikat další společenské
organizace:
Zahrádkáři,
Svaz chovatelů a zejména
Tělovýchovná jednota. Požární sbor začal pociťovat

I
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Členky požárního sboru v roce 1963 na závodech v Karolince. Stojící zleva
Marie Bůšková, Josefa Skočíková, Marie Škrobáková, Františka Kobylková,
Ludmila Sasínková. Klečící zleva Františka Oriešková, Marta Loučková,
Františka Padalíková a Věra Jurkovičová. V autě sedí: Františka Horňáková.
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nedostatek členů a zejména dorostu. Hlavně mladí
chlapci odcházeli za fotbalem, dospělí se začali věnovat atraktivnější činnosti
v dalších organizacích a tak

Stojící Františka Trávníková, Bedřiška
Maděryčová, Anna Jurkovičová, klečící
Františka Horňáková, Anežka Redková
s cenami za I. místo, Hodonín 1958.

činnost požárního sboru
zajišťovalo pár obětavých
členů, což dlouhodobě nemohlo fungovat. Začátkem
osmdesátých let sbor obdržel další novou moderní
stříkačku PPS 12, ale činnost pomalu dohasínala.
Přispěla k této situaci i skutečnost, že v Hodoníně byl
zřízen profesionální požární sbor, vybavený potřebnou technikou, který byl
schopen během krátké
doby k zásahu dorazit.
Dobrovolná hasičská činnost je náročná na volný
čas členů jak pro výcvik tak
pro udržování techniky,
proto se jí mohou věnovat
lidé s trvalým zájmem, obětavostí a v neposlední řadě
i s rodinným zázemím. Po
roce 1990 došlo k obnovení

Nahoře zleva Ludmila Uhrovičová-Kosinová, Anežka Pryglová-Redková,
Ludmila Horňáková-Sýkorová, Anna Blažková-Pilečková, Anna Hradilová
-Svobodová. Druhá řada Marie Staňková-Blahová, Anna UhrovičováMečlová, Zdena Horňáková-Pryglová, Františka Veselská-Horňáková, Marie
Nedvídková-Pichlerová, Ludmila Svobodová-Šimková. Rok 1958.
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názvu Hasiči, došlo k určité
renesanci tohoto více než
stoletého hnutí, ale v naší
obci se činnost sboru už
neobnovila.
aký byl další osud člověka, který se zásadně
zasloužil o založení Hasičského sboru v naší obci?
Zmíněný Petr Lebloch v roce
1939
prodal
hospodu
p. Smělému a současně
opustil sbor. Vybudoval si
v obci obchod se smíšeným
zbožím a věnoval se této
činnosti. Ještě krátce po válce se pokusil zaznamenat
činnost sboru za Protektorátu, ale pak už jeho činnost
končí. Po únoru 1948 jeho
obchod přebralo spotřební
družstvo Slovácká svépomoc a p. Lebloch tam působil jako vedoucí a prodavač.
V první polovině 50. let byla
ze strany státních orgánů
vyvinuta snaha jmenovaného nějakým způsobem odstranit. Při domovní razii bylo
údajně nalezeno nějaké neevidované zboží. Jak to bylo
doopravdy se neví. Na základě této skutečnosti byl
jako „třídní nepřítel“ odsouzen do vězení i s jeho manželkou. Po návratu z vězení
měl podlomené zdraví, psychicky na tom byl také dosti
zle a za krátký čas zemřel.
Je pochován i se svou manželkou v rodných Velkých
Bílovicích.
František Uhrovič, kronikář

J
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Poddvorovská delegace v Rakousku
Minulé číslo
zpravodaje
přineslo reportáž z první, domácí
části projektu „Slavnost vína - Čeští
a rakouští vinaři 2010“.
Český zahrádkářský svaz
Starý Poddvorov pod vedením Františka Strýčka a ve
spolupráci s obcí Senftenberg - Imbach připravil koncem května výstavu vín,
kterou navštívila početná
delegace z Rakouska.
Završením projektu byla
pak počátkem září poznávací návštěva naší výpravy
u jižních sousedů. Náplní
dvoudenního zájezdu byla
komunikace s rakouskými
vinaři, prohlídka vinohradů
v okolí Imbachu, plavba
lodí údolím Wachau se sledováním terasových vinic
nad Dunajem a návštěva
vinařského družstva Winzer Krems.
Plný autobus nejprve vyšplhal ke klášteru Göttweig
s nádherným výhledem na
údolí kolem Křemže na Dunaji. Účastníci se pak ubytovali v historickém městě
Melk a odpoledne zamířili
zpět podél řeky krajem vinic, skalních zřícenin a starobylých
městeček
do
Imbachu, části Senftenber18

gu. Tam nás uvítal starosta
Karl Steger s místními vinaři. Následovala prohlídka vinic v kopcích nad obcí. Poté
rakouští přátelé připravili
večeři, ochutnávku vín a
také burčáku (sturm), podá-

vaného podle místního zvyku se zelím a vařenými
bramborami. Všichni se pak
sblížili při produkci provizorně sestavené mezinárodní
kapely (v počtu hudebníků
jeden místní + čtyři naši).

Procházka vinařskou stezkou v okolí Senftenbergu a Imbachu v čele s Františkem
Strýčkem a vinařem Josefem Rathem (vpravo), v pozadí terasy pod zříceninou,
dole pečlivě udržované vinice, uprostřed keře je patrná hadice zavlažování.
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inařskou tématikou pokračoval i druhý den
pobytu v Rakousku. Po dopolední návštěvě vyhlášeného
kláštera v bývalém opatství
Melku jsme v přístavišti nasedli na výletní loď Prinz Eugen. Během třicetikilometrové
plavby jsme mohli obdivovat
kromě skalních klášterů také

působivou scenérii vinic na
příkrých terasách. Povodí
Wachau je typické kopcovitým terénem se skalnatým
podložím a tomu odpovídá
specifický způsob obdělávání
vinic, často pouze ručně. Vinice místy zpevňují typické suchokamenné stěny. Stát také
vinaře dotuje 100 až 400 eury

Na nádvoří benediktínksého kláštera v historickém a poutním městě Melku.

Projížďka lodí po Dunaji údolím Wachau s prohlídkou terasových vinic (v pozadí).

STARÝ PODDVOROV

na hektar a rok, podle obtížnosti pěstování.
Posledním cílem zájezdu
byla exkurze ve vinařském
družstvu Winzer Krems Sandgrube 13 ve vinařské
oblasti Kremstal. Ta vyniká
pěstováním bílého vína, zejména Veltlínského zeleného. Družstvo s téměř 1400
členy a celkovou plochou vinic 1200 hektarů je vzhledem
k množství zpracovávaných
hroznů největším a nejmodernějším v zemi. Hospodaření svých členů firma
v zájmu kvality produkce
pečlivě sleduje a provádí
přísné kontroly, včetně plánování sklizně a výkupu, ale
také jim poskytuje poradenství a vybraným, takzvaným
prémiovým vinařům, i různé
bonusy. Při výkupu hroznů
jsou zvýhodněni na ceně za
kilogram (až 2 eura, průměrná cena činí přitom 70 – 80
eurocentů za kilogram). Návštěvníky družstva zaujme
působivá audiovizuální projekce, samozřejmě nechybí
ochutnávka produkce.
Celý projekt se uskutečnil
za podpory zdrojů Evropské
unie - Dispozičního fondu,
hlavním posláním přeshraniční spolupráce Česko Rakousko
je
výměna
zkušeností a sbližování obyvatel. Zahrádkářský svaz
vydal ke Slavnosti vína speciální zpravodaj.
Ivo Cencinger
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Téma: Zateplení budovy školy
Proč zateplujete starou budovu školy?
To je velmi častá otázka některých občanů. Ráda bych touto cestou uvedla celou
věc na pravou míru a zamezila zbytečným
fantaziím.
Když jsme žádali o projekt Revitalizace
Základní a Mateřské školy ve Starém Poddvorově z operačního programu životního
prostředí „Udržitelné využívání zdrojů energie“, měli jsme v prvé řadě na mysli zateplení mateřské školy, fasádu mateřské školy
a výměnu oken v obou budovách, jejichž
stav byl již velmi žalostný. Bohužel situace
se zkomplikovala. Po provedení tepelného
auditu se zjistilo několik závažných skutečností:
• Budovy škol se nedají posuzovat jednotlivě, protože mají společnou kotelnu. Tvoří
tedy jeden komplex.
• Podmínkou získání dotace je nejen výměna oken, ale i zateplení celé budovy.
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Co teď? Stěny budovy mají šířku 65 cm, je
nutné ji zateplit? Z těchto úvah nás vyvedl auditor, který prováděl tepelný audit, nutnou podmínku pro získání projektu. Stěny nejsou
dostatečným izolátorem tepla, je nutno dát ještě polystyren, chceme-li, aby projekt byl úspěšný. Dnes máme tedy stěny široké 80 cm, ale
snad jsou již dostatečnou izolací. Přehlédneme-li tuto skutečnost, kterou jsme nebyli
schopni žádným způsobem ovlivnit, předpisy
jsou předpisy, musíme konstatovat, že projekt
přinesl škole jen užitek. Obě budovy září pestrou fasádou, okna jsou nejen tepelným, ale
především zvukovým izolátorem.
Celá akce není dosud ukončena, další práce
budou pokračovat na jaře. Bohužel, těžkou
hlavu nám dělají závady, které byly odhaleny
během prací. Především dosluhující střecha
na budově školy, zatékající střecha kotelny
a podmáčené šachty topení.
Mgr. Miroslava Hajdová, ředitelka školy
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NAŠE ŠKOLA
V letošním roce navštěvuje naši základní školu celkem 58 žáků. Pět ročníků je
rozděleno do 4 tříd.

V průběhu školního roku zorganizujeme pro
děti i veřejnost několik kulturních aktivit:
Leden

Dětský karneval

třída ročník

dětí

třídní učitelka

Březen Fašaňková obchůzka

I.

1.

12

Věra Sochorová

Duben Vynášení Smrtnice a jarní dílny

II.

2. a 4.

8+7

Mgr. Sylvie Hrbáčková

III.

3.

15

Mgr. Veronika Stávková

Květen Přehlídka dětských zpěváčků
O perníkové srdce Poddvorova

IV.

5.

14

Mgr. Miroslava Hajdová

Vychovatelkou ve školní družině a vyučující
angličtiny je Jana Mikulicová. Žákům nabízíme
mimoškolní aktivity v 7 kroužcích: národopisný
soubor Kordulka, aerobic, břišní tance, 2 kroužky
míčových her, výtvarný kroužek a flétnový sbor.
V mateřské škole je letos zapsáno celkem 48 dětí do dvou oddělení.
oddělení

počet dětí

učitelka

I.

24

Iveta Přikrylová
Božena Cupalová

II.
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Hana Půčková

Dětem nabízíme kroužek pěvecký, cvičení
rodičů s dětmi a metodu dobrého startu do základní školy. V předškolním oddělení se dětem
věnuje vyučující angličtiny paní učitelka Jana
Mikulicová dvakrát týdně a připravuje tak děti
na jazykovou výuku v základní škole.

Červen Cesta pohádkovým Poddvorovem
Festival Dětské krojované hody
Mnoho dalších drobných aktivit nabízíme
dětem v době výuky: divadelní vystoupení,
návštěvu historických míst, ekologické programy, sportovní a vědomostní soutěže
v rámci projektů. Letos získala škola finanční
prostředky z projektu EU - peníze školám
z ministerstva školství. Tyto použijeme na
zkvalitnění výuky - zavedení konverzací do
výuky anglického jazyka a aktivit na rozvoj
čtenářské gramotnosti, na proškolení pedagogických pracovnic a především na modernizaci vybavení školy. V průběhu dvou let
máme k dispozici 570 000,- Kč, které nám určitě pomohou v práci, zlepší výuku na škole.
Pro mateřskou školu jsme získali finanční
prostředky z krajského úřadu ve výši 20 tisíc
Kč, které věnujeme na vybavení obou oddělení. Zakoupíme nové moderní dětské kuchyně.
Miroslava Hajdová

Nemáte ještě kalendář
na rok 2011?
Chcete přitom znát
termíny všech akcí
Regionu Podluží?
Stolní kalendář
Regionu Podluží
můžete zakoupit
na obecním úřadě.
Cena 60 Kč
STARÝ PODDVOROV
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Setkání mladých Evropské Charty venkovských obcí

Kandava 2010 Lotyšsko
Jako každoročně, tak
i letos v říjnu se konalo setkání mládeže Charty evropských obcí. To letošní
hostilo městečko Kandava
v Lotyšsku, která svou velikostí mírně přesahuje čtyři
tisíce obyvatel.
Reprezentovat obec Starý Poddvorov jsme vyrazili
ve složení Monika Veselská
a Michal Brhel. Doprovázel
nás také Tomáš Kuchař,
který naši účast a vše okolo
dopravy zařídil a byl zároveň spolu s dalšími „staršími“ kluky jedním s garantů

tohoto setkání. Pro nás
všechny to byla skvělá zkušenost, zejména z důvodu
poznání této pobaltské
země. Asi nikdo z nás by si
tam nezajel na dovolenou,
tudíž jsme byli vděčni za
tuto příležitost. Náklady na
cestu jsme si hradili z vlastních prostředků, ale považujeme to za skvěle investované
peníze.
Na cestu jsme se vydali ve
čtvrtek ráno, kdy jsme cestovali autem na pražské letiště. Odsud jsme odlétali v
poledne a po hodině a půl

jsme přistáli na letišti v hlavním městě Lotyšska, v Rize.
Zde na nás již čekal automobil, jenž nás dopravil na místo konání. Ubytování nebylo
jako obvykle v rodinách, ale
všichni jsme zůstali v malém
sportovním centru. Postupně se během celého dne
sjížděli ostatní účastníci ze
všech koutů Evropy. Spoustu z nich jsme znali z předchozích setkání, ať už loni
u nás nebo letos v Polsku.
Večer nám pak místní mládež připravila prezentaci
o jejich domově.

Snímek ze setkání mládeže Charty evropských obcí - Kandava 2010 (Lotyšsko).
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Následující ráno bylo setkání oficiálně zahájeno na
místním obecním úřadě.
Během dopoledne jsme si
prohlédli vesnici se spoustou zajímavých míst, mimo
jiné technickou střední školu nebo nový sportovní areál. Po obědě nás zavedli do
místní taneční školy, kde
jsme pod vedením učitele
nacvičovali tradiční lotyšské
tance. Po dvou hodinách
náročného hopsání jsme
navštívili školu umění.
V sobotu se konal Festival
kávy a čaje. Měli jsme tak
možnost ochutnat mnoho
různých druhů. Během odpoledne proběhla společná
diskuze a hodnocení uplynulých setkání, představeny
nové podané projekty „mladých“ pro Evropskou komisi
a uplatnění zkušeností, jak
zajistit a zkvalitnit průběh
dalších setkání. Jedním
z bodů diskuse bylo téma
o předávání informací a koo-

perace mezi obecními úřady
a mladými v obci. Večer bylo
oficiálně zveřejněno DVD,
na kterém spolupracovaly
skupinky mladých z jednotlivých zemí během posledních dvou let (a jehož kopie
jsou k dispozici na obecním
úřadě). Jde hlavně o přínos
setkání pro všechny členy
Charty, o poznávání nových
zemí, různých kultur, náboženství, zvyků a v neposlední řadě jde o navazování
nových přátelství.
V nedělním ránu nastal
čas loučení, některé země
odlétaly téměř za rozbřesku.

Všichni ostatní, co měli naplánován let až odpoledne,
využili zbývajícího času
k prohlídce hlavního města.
Riga je opravdu překrásná,
počasí bylo po dlouhé době
slunečné, a tak se nám do
autobusu, který nás vezl na
letiště, ani nechtělo.
Celé setkání bylo jako vždy
úžasné. Jsme moc rádi, že
nám bylo umožněno reprezentovat naši obec, poznat novou zemi a nabrat nové
zkušenosti. Už se těšíme na
další příležitost, kdy opět uvidíme své evropské kamarády.
Monika Veselská, Michal Brhel

Součástí setkání v Lotyšsku byla i diskuse účastníků.

G O L D E N S T A R A w a r d , B r u s e l 1 7 . 1 1 . 2010
Mnozí z vás mají ještě
v živé paměti chvíle, kdy jste
mohli na Starém Poddvorově potkat skupinky lidí, hovořící
spolu
rozličnými
evropskými jazyky. Hlavní
setkání „EVROPSKÉ CHARTY VENKOVSKÝCH OBCÍ“
hostil minulý rok právě Starý
Poddvorov a bylo to setkání
hodnocené velmi pozitivně.
STARÝ PODDVOROV

Dle
následných
reakcí
účastníků jsme svou pohostinností a připraveností celé
akce nasadili, pro organizátory dalších setkání, pomyslnou laťku dost vysoko.
O „Chartě“ mnozí víte hodně. Pro vás ostatní shrnu vysvětlení do několika vět. Jedná
se o organizovanou skupinu
obcí (z každé členské země

EU jedna), které předsedá
presidium v Holandsku. Tyto
obce se podílí na jistých projektech, schválených vždy na
dva roky dopředu. Každoročně se deset zástupců z každé
vesnice, z toho čtyři mladí
mezi 18 – 26 lety, schází v některé z členských obcí. Během
roku probíhá i několik menších
setkání - to již ne pro všechny
23

členy a ne v takovém počtu.
Každé z těchto setkání je zaměřeno na jisté téma. Výsledek sympozií, která během
setkání probíhají, se započítává do výsledného sumáře pro
Evropskou komisi. Vždy se
jedná o velmi pestrý program,
během něhož se hosté snaží
představit svoji zemi a region,
ve kterém se nachází.
Motto „Charty“ je jednoduché – People meet people,
lidé se navzájem potkávají…
a poznávají. Po všech stránkách – osobní, kulturní, národnostní, náboženské apod.
Celý smysl setkávání této neskutečně pestré rodiny je
v tom, že Evropská Unie není
jen pro vládní představitele,
bankéře, manažery, není to
jen o velkých městech, ale je
to i o obyčejných lidech žijících na venkově, kteří si vždy
mají co říct. Vzájemná výmě-

na zkušeností a názorů pomohla již několikrát najít
řešení v jiných obcích. Poslední dokončený projekt byl
na téma vzájemné spolupráce na lokální úrovni.
Důkazem toho, že „EVROPSKÁ CHARTA VENKOVSKÝCH OBCÍ“ skutečně
přináší pozitivní výsledky, je
ocenění Evropské komise
v oblasti projektů partnerství
měst za aktivní evropské občanství. Presidium Charty spolu se zástupci všech členských
vesnic převzali během slavnostního ceremoniálu 17. listopadu v Bruselu významné
ocenění – GOLDEN STAR
(Zlatou hvězdu). Viceprezidentka Evropské komise
a komisařka pro spravedlnost,
základní práva a občanství Vivien Reding a Staffan Nilsson,
předseda poroty a předseda
hospodářského a sociálního

výboru předaly do rukou presidenta Charty Franse Ronnese
krásnou cenu včetně originálního certifikátu pro každého člena. Za Starý Poddvorov jsem
se tohoto předání mohl osobně
zúčastnit. A ten certifikát můžete vidět v zasedací místnosti
obecního úřadu. Osobně jsem
velmi hrdý na všechny lidi, kteří
věnují spoustu času a energie,
aby mohlo vzniknout tolik přátelství a kontaktů mezi vesnicemi napříč celou Evropou.
Starý Poddvorov se bude, i s
novým obsazením zastupitelstva, hrdě hlásit k členství v tak
významném projektu a bude
nadále jeho aktivní součástí.
V letech 2011 a 2012 bude
ústřední téma několika setkání
„Demografický vývoj ve venkovských oblastech Evropy“.
Ing. Tomáš Kuchař, člen zastupitelstva a předseda komise pro vztahy se zahraničím

Členové prezídia a zástupci členských obcí Charty na přebírání ceny Golden Star v Bruselu.
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Hody 2010 opět se stárky
Také letos se na Poddvorově pořádaly
krojované hody. Letošní rok byl velmi vydařený. Počasí nám přálo, přípravy
a celý proces proběhl v pořádku, ale na co
nesmím zapomenout, je obnova tradic!
Mnoho let hody pořádala chasa bez stárků.
Letos už tomu bylo jinak. Peťa Bařina podal
návrh chase, kde se odsouhlasilo stárkování a
také určení stárků (Petr Bařina a Marek Gertner) a stárky (Jana Otáhalová a Eva Plecáková). Bylo to něco nového pro naši mladou
generaci a myslím, že to dostalo i jiný nádech.
Přípravy na hody začaly už v pondělí. Děvčata měla na starost výrobu sól, mašliček
a vstupenek. Kluci připravili máje pro paní starostku, pro stárky a pak tu hlavní, která je symbolem celých hodů. Pro umístění máje přijel na
pomoc jeřáb, pak už si kluci museli poradit
sami. Když už mája stála na svém místě, začalo se s natahováním drátů a pak pokládání
zeleného. Po celou dobu příprav pomáhali
i starší kluci. Za to bych chtěla moc poděkovat,
protože času bylo málo a každá ruka přiložená
k dílu byla velkou pomocí. Především musím
říct, že nám pomáhali i kluci, kteří v kroji nikdy
nebyli a každý rok tráví svůj volný čas s přípravami na hody, někteří si berou i dovolenou!
Protože se hody konávají pod zeleným,
všichni jsme pevně doufali, že bude svítit sluníčko a déšť se nám velkým obloukem vyhne.
Letos nám to vyšlo, jen v týdnu při přípravě se
objevil déšť. Vpodvečer v předhodový čtvrtek
se chasa sešla pod zeleným. Kluci vzali máju
a šli jsme společně za doprovodu zpěvu k
paní starostce. Ta už na nás čekala, s otevřenou náručí nás vřele a srdečně přivítala a pozvala na pohoštění, které pro nás připravila.
Poslední úpravy proběhly v pátek. Odpoledne děvčata nastoupila s metlami a uklízela taneční parket. Pak už mohla večerní
STARÝ PODDVOROV

Stárci hodů 2010, zleva Marek Gertner, Eva Plecáková,
Jana Otáhalová a Petr Bařina.

diskotéka zahájit pětidenní hodové veselí.
V neděli odpoledne vyšel hodový průvod,
nejprve pro jednoho a pak i pro druhého
stárka. Ti pak společně s krojovým průvodem šli pro své stárky. Nechyběla ani píseň
,,Tluču, tluču, otevřete“, kterou si zazpíval
každý stárek a stárka mu poté odpovídala.
Stála jsem za dveřmi a poslouchala, jak
Peťa zpívá. Držela jsem v ruce jeho klobouček a čekala, až budu moct otevřít, zazpívat
a klobouček mu posadit na hlavu. Pak už se
ozvalo jen ,,Veselo chaso“, výskot a juchání.
Po tanečním sólu se krojový průvod přesunul k paní starostce pro povolení hodů. Taneční zábava pokračovala pod zeleným, kde
nám vyhrávala dechová hudba Liduška až
do časného rána. I hodně přespolních přijelo
a všichni s širokým úsměvem. Spousta
mých kamarádů mi říkala, jak se těší na
naše hody. Letos jsme je dokonce i překvapili, už konečně máme stárky.
Jsem ráda, že jsme tuto tradici obnovili.
Teď už jen záleží na tom, jestli se krojovaná
mládež „chytne“ a bude v této tradici i nadále pokračovat.
Jana Otáhalová
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Z MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ
Dne 6.7.2010 naše Myslivecké sdružení
pořádalo V. ročník střelecké soutěže O pohár obce Starý Poddvorov. Zúčastnilo se
39 střelců ze všech koutů republiky. První
místo obsadil pan Doupovec, druhé Žák a
třetí Musil. Byli oceněni poháry, dotovanými
obecním úřadem a předány starostkou Marií Bůškovou. Ostatní soutěžící získali od
mysliveckého sdružení věcné ceny .

16. října se na naší umělé noře konaly
zkoušky norníků v bezkontaktním norování.
Zúčastnilo se 17 psů, převážně jezevčíků,
borderteriérů a jagdteriérů. Na těchto
zkouškách musí psi prokázat ochotu pro
práci v noře, také hlasitost, přičemž jsou od
lišky odděleni přepážkou. Všech sedmnáct
psů v této zkoušce obstálo.
Za MS předseda Pavel Dostál

Poháry vítězům střelecké soutěže předala starostka Marie Bůšková, vpravo trojice nejlepších.

Účastníci zkoušek v bezkontaktním norování se svými svěřenci.
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Ohlédnutí za Dyňovíkendem 2010
Pošesté se letos dědina
rozrostla o postavy a výtvory
z dýní. Tradice založená
před lety místní školou získala už rekordní rozměr a každý rok se objevují nové
originální nápady. I když letos se možná urodilo méně
dýní, atraktivitě již vyhlášeného Dyňovíkendu ve dne
ani v noci to neubralo a s fotoaparáty jezdili v září do
Starého Poddvorova lidé ze
širokého okolí. Některé vylekal při vjezdu do obce Dyňosaurus, jiné třeba překvapil
policajt, a to ještě netušili,
jaké divadlo je čeká dál...

I když Starý Poddvorov není středisková vesnička, objevil se tady filmový
Otík (postava vpravo se sluchátky) a byl o něj velký zájem i mezi turisty

Ivo Cencinger

Vinobraní nebo dyňobraní?

Tento šohaj přišel rovnou z
hodů pobesedovat za tetičkou

Policista kontroloval, zda někdo
náhodou nepožil dyňovicu...

Husopaska, to už je historie...

STARÝ PODDVOROV

Silničáři ve směru na Nový Poddvorov a Čejkovice předstírají práci...
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Kajetán Pavel
Sasínek
zemřel ve věku
90 let

Nahoře na primicích v Praze
a jedné z mnoha bohoslužeb
ve Starém Poddvorově
Poslední rozloučení
s Pavlem Kajetánem Sasínkem
v kapucínském kostele Panny Marie
Andělské v Praze a na hřbitově v Břevnově.
Přicestovali i farníci z Poddvorova,
Dolních Bojanovic a Čejkovic.

Kdo jste znali P. Kajetána,
poděkujte mu krátkou
modlitbou či vzpomínkou
za jeho obětavou kněžskou
službu, kterou vykonával
i v naší farnosti.

STARÝ PODDVOROV
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FOTBALOVÝ PODZIM
Vážení příznivci
poddvorovského fotbalu,
za okny nám panuje zima a proto dovolte
krátké zhodnocení fotbalového podzimu.
Sezóna 2010/2011 začínala ve Starém
Poddvorově v jistých rozpacích, u prvního
mužstva jsme byli bez trenéra, odešli nám
někteří hráči i oba gólmani. Nebylo jednoduché se s touto situací vypořádat a zajistit
náhrady. K mužstvu přišel nový trenér
z Hodonína Ladislav Vala, svého postu se
ujal poctivě a na každý trénink přijížděl připraven, ale jak nám čas ukázal, nebylo to
platné a po prohraném utkání v Bílovicích
jsme spolupráci ukončili.
Po odchodu trenéra Valy první mužstvo
přebral Jiří Zavadil a nyní přes zimu se
k němu připojí Petr Vyškovský, u týmu pak
zůstávají Josef Sasínek a Jaroslav Majzlík.
Do brány jsme postavili domácího odchovance Romana Veselského, kterého jsme
získali na půlroční hostování z Uherského
Hradiště. Celý podzim byl velkou oporou.
V současné době jednáme o jeho přestupu
z Hradiště.
Co se týká výsledků prvního mužstva,
podzim byl různorodý. První zápas s Miloticemi jsme vyhráli jasně 4:0, ale pak přišly
dvě prohry, a to v Blatnici 3:2 a v Rakvicích
2:1. V domácím zápase s Kněždubem jsme
zvítězili 2:0. Také další výsledky byly střídavé: Žarošice - St. Poddvorov 2:2 , St. Poddvorov - Dubňany 1:1, Velké Bílovice - St.
Poddvorov 2:0, St. Poddvorov - Mikulčice
0:0, Hroznová Lhota - St. Poddvorov 4:0,
St. Poddvorov - Lednice 3:2 (obrat ze stavu
0:2), Lanžhot - St. Poddvorov 1:4, St. Poddvorov - Veselí nad Moravou 2:1, Hustopeče - St. Poddvorov 3:1 a St. Poddvorov
- Hustopeče 4:1.
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Tyto výsledky
nám po odehrané podzimní části krajské soutěže
zajistily střed tabulky, 8. místo s
21. body a ztrátu
8 bodů na prvního. Tabulka je vyrovnaná
a dá se proto předpokládat, že jaro bude
ještě dramatické.
Pro zimní přípravu jsme počítali, jako každý rok, s turnajem v Mutěnicích, ale ten se
pořadatelům nepodařil obsadit. Máme ale
dohodnuto od 15. ledna vždy v sobotu odehrát celkem sedm zápasů na mutěnickém
umělém povrchu. Budou začínat v 16 hodin, jen utkání 22. ledna s Mutěnicemi začne ve 14 hodin. Dále je zajištěna každé
pondělí hala v Lužicích, kde bude první
mužstvo hodinu a půl využívat halu i posilovnu. V zimní přípravě bychom chtěli vyzkoušet i nové hráče, se kterými máme
dohodu, že s námi začnou zimní přípravu.
Ještě připomenu umístění mladých mužstev. Dorost je po podzimu na 9. místě s 19.
body. Žákům patří 12. místo a 4 body, přípravka obsadila 7. místo s 13. body.
V listopadu jsme na novém hřišti uspořádali brigádu, kolem celého areálu jsme ořezali větve a některé stromy jsme byli nuceni
pokácet, jednalo se o břízky kolem umělého povrchu. Další akce máme naplánovány
na jaro.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kdo
mě a naši stranu podpořili v komunálních
volbách, doufám, že vaši důvěru nezklamu.
Do nového, nejen sportovního roku, pak
přeji hodně zdraví, štěstí a pohody.
Za TJ Družstevník Starý Poddvorov
Miroslav Hřebačka, předseda
ZPRAVODAJ OBCE

Zastupitelstvo obce Starý Poddvorov
srdečně zve všechny občany na

Zahájení roku 2011
neděle 2.1.2011 v 17:00 hodin
u obecního úřadu
Pro děti je připraveno pouštění
lampiónů s novoročním přáním
a ohňostroj.
Svařené víno a čaj zajištěn.
Plesová sezóna v obci

5.2.2011 Ples rodičů
Zahájení ve 20:00 polonézou.
Hraje skupina pana Vávry

5.3.2011
Zahrádkářský ples
Zahájení ve 20:00
Hraje dechová hudba Přespolanka

PF
2011
Hody 2011
Festival
Dětské
krojované hody

18.-19. června
Tradiční
krojované hody

6.-9. srpna

STARÝ PODDVOROV
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II. pololetí 2010
NAROZENÍ

SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

Adéla Kotásková

Starý Poddvorov 352

SŇATKY
Miroslav Štěpánek
Eva Severinová

Starý Poddvorov 329
Mníšek pod Brdy

ÚMRTÍ
Milan Nesvadba
Ludmila Martincová

Starý Poddvorov 232
Starý Poddvorov 126

VÝROČÍ V ROCE 2011
80 LET
Marie Filípková
Marie Havlíková
Marie Nesvadbová
Marie Sasínková
František Svrček
Anna Šimková
85 LET
Františka Bartálová
Františka Bílková
Anna Zálešáková
90 LET
Kristina Opluštilová
92 LET
Růžena Sasínková
Bedřich Bartál
Marie Bortlíková
Bedřiška Veselská

Starý Poddvorov 164
Starý Poddvorov 134
Starý Poddvorov 232
Starý Poddvorov 259
Starý Poddvorov 97
Starý Poddvorov 26
Starý Poddvorov 76
Starý Poddvorov 326
Starý Poddvorov 254
Starý Poddvorov 239
Starý Poddvorov 133
Starý Poddvorov 105
Starý Poddvorov 54
Starý Poddvorov 117

Vyslanci Starého Poddvorova
v lotyšské Kandavě.

Prezident Charty obcí Evropské unie Frans Ronnes
a Tomáš Kuchař s oceněním GOLDEN STAR - Brusel 2010

Exkurze staropoddvorovských zahrádkářů ve vinařském družstvu Winzer Krems v Rakousku.

HODY
2010

Stárci a stárky
Dětských hodů

Tradiční
krojované hody
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