S L O V O S T A R O S T KY
Vážení spoluobčané,
máme za sebou další rok. S blížícím se koncem roku hodnotíme rok uplynulý a připravujeme rozpočet na rok 2013 s dalšími investicemi.
Jaký byl rok 2012? Z mého pohledu byl
plný práce, nečekaných událostí, příjemných
setkání, ale i starostí a nepříjemností.
V letošním roce se nám podařilo dokončit
několik akcí, na které obec získala dotace v celkové výši 2 mil. Kč. Jednotlivé akce byly zdárně
dokončeny a vyúčtovány poskytovatelům dotací. Dokončen je i návrh územního plánu a bylo
zahájeno jeho veřejné projednávání. Dotace na
tento územní plán již byla schválena a na účet
obce bude poskytnuta od JMK po konečném
projednání a vyúčtování. Rovněž i dotace na
projekt naučné stezky na větrném mlýně bude
obci poskytnuta po konečném vyúčtování.
Pro rok 2013 již máme schválenou dotaci
na zateplení obecního úřadu. Samotná realizace bude probíhat v jarních měsících. Zároveň se zateplením bychom rádi zrealizovali
I. etapu bezbariérové úpravy obecního úřadu.
V rámci projektu „Bezbariérové trasy obce“
máme připraven projekt a probíhá stavební řízení
pro I. etapu bezbariérových chodníků od bytovek
po křižovatku. Obec bude žádat o dotaci z programu Státního fondu dopravní infrastruktury.
Projekt „Bezbariérové trasy“ obce zahrnuje
bezbariérovou úpravu obecního úřadu, bezbariérové chodníky dvě etapy a bezbariérový vstup
do kulturního domu. Projekt má tedy celkem
čtyři etapy. Celkové náklady na tento projekt
jsou 9 mil. Kč a jeho realizace bude v průběhu
let 2013 – 2017. Obec bude na jednotlivé etapy
žádat o dotace.

V případě poskytnutí dotace bude obec realizovat projekt „Separace biologických odpadů“.
Žádost byla podána v červenci, vyhodnocení
a výsledky budou známy začátkem roku 2013.
K dnešnímu dni máme akceptaci žádosti. Tento
projekt řeší nákup malých kontejnerů na ukládání biologického odpadu a svozové vozidlo.
V červenci naši obec postihl přívalový
déšť, který prověřil nejen schopnost obce
vypořádat se s krizovou situací, ale taky skutečnost, že v minulosti se moc neudělalo pro
ochranu obyvatel před přívalovými dešti. Bylo
zahájeno jednání s Pozemkovým úřadem
Hodonín o možnosti využití stávající studie
řešení protipovodňové ochrany v trati Krásná
hora. Vzhledem k vysokému počtu vlastníků
a velkému množství vysazených vinic bylo
dohodnuto, že by se vypracoval projekt protipovodňové úpravy pro spodní část lokality.
Z toho důvodu byli osloveni všichni majitelé
pozemků a vyzváni ke stanovisku k tomuto
záměru. Po tomto šetření bude následovat
jednání s Pozemkovým úřadem o další realizaci protipovodňové ochrany obce.
V roce 2013 díky novele o úpravě RUD (rozpočtové určení daní) má obec příslib vyšší daňové
výtěžnosti. Rozpočet obce tedy může počítat
s navýšením příjmů o 1,7 mil. Kč. Předpoklad
rozpočtových příjmů je 12 220 000,- Kč, výdaje,
které zajistí provoz obce včetně smluvních
závazků, jsou ve výši 8 883 000,- Kč.
Zůstává nám rozpočtová rezerva ve výši
3 337 000,- Kč, která bude použita na
dofinancování schválených akcí a projekční
přípravu. V důsledku vyšších daňových příjmů nebudou již obci poskytovány dotace na
žáka v rámci souhrnného dotačního vztahu,
ani dotace na provoz knihovny.
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celkové náklady
v tis. Kč

dotace

1 900,-

1 500,-

400,-

OPŽP

1 900,-

1 710,-

200,-

OPŽP

1 100,-

550,-

550,-

MMR

1 400,-

1 000,-

400,-

SFDI

Dětské hřiště Řádek

500,-

350,-

150,-

MMR

Příprava území
Újezda

500,-

Schválené žádosti
Zateplení
obecního úřadu

vlastní zdroje

poskytovatel

Podané žádosti
Separace
biologických odpadů

Připravované akce
Bezbariérový vstup
OÚ
Bezbariérové
chodníky I etapa

Celkem

Výsledky voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje, konané 12. a 13. října 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Česká strana sociálně demokratická
KDU – ČSL
Komunistická strana Čech a Moravy
Konzervativní strana
Občanská demokratická strana
Česká pirátská strana
Nezávislí
Strana Práv Občanů Zemanovci
Moravané
TOP 09 a Starostové pro Jihomor. kraj
SUVERENITA – Blok Jany Bobošíkové
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Sdružení nestraníků
Volte Pravý Blok
Strana svobodných občanů
Folklor i Společnost
Strana zelených

81 hlasů
67 hlasů
49 hlasů
21 hlasů
18 hlasů
14 hlasů
13 hlasů
7 hlasů
5 hlasů
5 hlasů
4 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas

27,45 %
22,71 %
16,61 %
7,12 %
6,10 %
4,75 %
4,41 %
2,37 %
1,69 %
1,69 %
1,36 %
1,02 %
0,68 %
0,68 %
0,68 %
0,34 %
0,34 %

295 hlasů

100 %

500,-

9 600,-

6 260,-

Harmonogram
svozu pytlů 2013
Starý
Poddvorov

3 350,-

Rok 2014
Úprava návsi
a parkoviště
Přístavba kulturního
domu

2 000,-

1 700,-

300,-

2 300,-

1 150,-

1 500,-

V letošním roce jsme se poprvé zúčastnili soutěže „Vesnice roku“. V příštím roce se chceme
opět této soutěže zúčastnit a věřím, že se naši
tvořiví občané do této soutěže aktivně zapojí.
Adventní čas je radostnou přípravou na vánoční svátky, které většina z nás tradičně tráví
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POZVÁNKA NA
MK

v rodinném kruhu se svými blízkými. Přeji Vám
klidné vánoční svátky plné pohody a milých
setkání a do nového roku 2013 hodně štěstí,
zdraví a osobní spokojenosti.
Drahoslava Veselská
starostka obce

Zpravodaj

UVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU
S OHŇOSTROJEM

Kdy: 1. 1. 2012 v 17:00 hod.
Kde: u obecního úřadu
Můžete si pustit lampiónek s novoročním přáním.
Pro dospělé bude připraveno svařené víno, pro děti čaj.
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24.1.2013
21.2.2013
21.3.2013
18.4.2013
23.5.2013
20.6.2013
18.7.2013
22.8.2013
19.9.2013
24.10.2013
21.11.2013
12.12.2013

tetra, plast
tetra, plast
tetra, plast
tetra, plast
tetra, plast
tetra, plast
tetra, plast
tetra, plast
tetra, plast
tetra, plast
tetra, plast
tetra, plast
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DÝŇOVÝ

ZLATÝ OŘÍŠEK

VÍKEND

8. ročník, této naší již tradiční akce, se
uskutečnil 15. a 16. září.
Kromě kouzelně vyzdobené obce, čekala
návštěvníky i večerní zábava.
V sobotu si mohli zatančit při dechové hudbě
Kateřinka a v neděli odpoledne při cimbálové
muzice Dubina. Občerstvení ve formě grilování
připravilo pohostinství paní Růženy Ježové.
Novou tradicí, kterou jsme v rámci této akce
v letošním roce odstartovali, byla soutěž o
největší dýni. Největší sice vytvořili žáci základní školy, ale tu jsme museli diskvalifikovat,
protože byla z papíru. Nám šlo o rostlou dýni,
soutěžili nejlepší zahradníci obce. Výsledky
této soutěže jsme vyhlásili při sobotním večerním programu.

Výsledky soutěže
1. místo. Karel Selucký
2. místo Petr Herzán
3. místo František Jurkovič
4. místo Henrich Strýček
5. místo Eva Kabátová

39,0 kg
37,5 kg
32,5 kg
28,5 kg
19,5 kg

Vítězové si odnesli poukaz na nákup v prodejně COOP v naší obci.
V letošním roce se do této zahradnické soutěže přihlásilo pouze pět soutěžících. Věříme,
že v příštím roce se jejich počet zvýší, protože
v naší obci máme určitě daleko více šikovných
zemědělců.
Hajdová Miroslava
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Zlatý oříšek je celostátní
soutěž nejtalentovanějších
dětí, kterou pořádá Česká televize a rozhlas pod záštitou
Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Sem přichází děti,
které vynikají v nejrůznějších
oblastech - hudbě, tanci,
sportu, přírodních vědách,
literatuře či divadelní tvorbě.
Do této soutěže jsem v letošním roce přihlásila verbíře
dětského folklorního souboru
Kordulka – Patrika Havlíka,
Josefa Čecha, Antonína Havlíka, Jakuba Sůkala, Matěje
Kabáta a Josefa Gertnera.
Ze 190 přihlášených porota
vybrala do užšího výběru
30 dětí a skupin, které měly
za úkol blíže specifikovat
a předvést svůj talent a dovednost. Proto 11. listopadu do
naší vesnice přijel štáb České
televize a natočil s chlapci
a naší cimbálovou muzikou
krátké vystoupení pro porotu,
která měla za úkol z 30 nominovaných do semifinále vybrat
10, kteří obdrží cenu Zlatý
oříšek. Vše se rozhodlo na
natáčení 9. prosince v Brně.
Naši kluci přijeli, zazpívali, zacifrovali a obdrželi vytouženou
cenu za svou výbornou práci v
oblasti zpěvu a tance, zařadili
se mezi deset nejtalentovanějších dětí České republiky.

Potěšující je pro naši vesnici
to, že je to již druhá cena,
kterou získaly děti ze Starého
Poddvorova. Tou první byla
v roce 2003 ohodnocena
Jana Otáhalová, tou druhou v
letošním roce naši verbíři. Poděkování patří nejen klukům,
ale také všem, kdo jim v jejich
práci pomáhají:
- cimbálové muzice ze Starého Poddvorova, kteří
verbíře doprovázejí
- Zdeňku Kubíčkovi, který kluky v kurzu cifrování připravil
- rodičům za podporu
- obci za finanční pomoc
- a v neposlední řadě všem
členům souboru Kordulka,
kteří chlapcům fandí a
podporují je.
Chtěla bych touto cestou,
jménem svým, jménem celé-
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ho souboru i jménem obce,
chlapcům k jejich krásnému
úspěchu poblahopřát a poděkovat za výbornou reprezentaci obce.
Přenos z předávání cen
této soutěže bude vysílat
Česká televize 1. ledna
2013.
Mgr. Miroslava Hajdová
vedoucí souboru
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Projekt „ Naše větrné mlýny“
V Maďarsku

Obec Starý Poddvorov zrealizovala projekt naučné stezky
„Naše větrné mlýny“. Náplní
projektu bylo formou informačních tabulí návštěvníky
větrného mlýna seznámit s historií a technickými detaily této
památky. Obec požádala o
dotaci z fondu malých projektů
v rámci příhraniční spolupráce
Rakousko-Česká republika.
Partnerem projektu je město
Retz, které má ve vlastnictví
kamenný větrný mlýn.
Součástí projektu byl informační leták, který informuje nejen o naší dominantě
obce, ale i o zachovalých
mlýnech jižní Moravy.
Při otevření naučné stezky
nás navštívili zástupci města
Retz, kteří obdivovali nejen
náš větrný mlýn, ale i celkovou
upravenost naší vesnice.

DFS Kordulka odjel
17. – 18. 11. na festival do
Nagycenku do Maďarska.
V sobotním večerním vystoupení soubor sklidil velký
úspěch. Všichni návštěvníci
byli nadšeni z našich zpěváků a tanečníků. Především
verbíři byli obdivováni a chváleni i dospělými zkušenými
maďarskými tanečníky. Nejen
děti, ale i cimbálová muzika,
pod vedením primáše Matěje Kůrečky, podala skvělý
výkon. Bez pomoci Tomáše
Kuchaře, který nám účast
na festivalu nejen domluvil,
ale po oba dny tlumočil a byl
naším průvodcem, by se tato
akce neuskutečnila. Všem
patří poděkování za reprezentaci naší obce v zahraničí;
v obci, která je také členem
Charty venkovských obcí EU.

Rekoplus cz
Nabízíme kompletní rekonstrukční,
zednické a stavební práce:
Obklady, dlažby, omítky, štuky
Kompletní rekonstrukce bytových jader
Rekonstrukce bytů a domů
Sádrokartóny, Zámkové dlažby, Fasády

Kompletní kalkulace a návrh zdarma. Ke
každé zakázce klademe maximální důraz.
Tel: +420 776 808 871 www.rekoplus.cz
Mail: info@rekoplus.cz
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SOUSEDSKÉ

POSEZENÍ

Každoročně pořádá obecní úřad začátkem
listopadu sousedské posezení, vždy na jiné
téma. Letos jsme dali prostor mužům a jejich
zálibám. Letošní posezení bylo pod názvem
„Když si muži hrají“. Že si muži dokážou hrát,
bylo vidět na vystavených exponátech a sbírkách, na připravených pokrmech a nápojích.
Návštěvníci, kteří se letošního posezení
zúčastnili, měli možnost shlédnout sbírky
hudebních skříněk a hodin, sbírku pivních
tácků a půllitrů, turistických známek, sbírky
veteránů, vojenských uniforem, zbraní a
fotografií. Vystaveni byli i úspěšní poštovní
holubi se svými trofejemi. K ochutnání bylo
domácí pivo a langoše. Zaměstnanci obecního úřadu doplnili občerstvení o čaj, perníčky
a bramboráky.
Všem odvážným mužům, kteří se zapojili
do sousedského posezení, předvedli nám
své záliby, patří velký dík.

16. listopadu proběhl
v obci tradiční
lampionový průvod
s ohňostrojem.
8
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POZVÁNKA NA SETKÁNÍ MLADÝCH
VE ŠVÉDSKU
Dalším setkáním mladých lidí EVROPSKÉ CHARTY VENKOVSKÝCH OBCÍ proběhne příští rok ve švédském městečku Ockelbo. Mezi pozvanými jsou i 4 mladí
lidé ve věku od 18 – 26 let ze Starého Poddvorova. Setkání se uskuteční od čtvrtka
28. února do neděle 3. března 2013.
Organizátoři připravili velmi pestrý program, představující Ockelbo, okolní region
a Švédsko jako takové. Jak je zvykem a vlastně hlavním principem, ubytování bude
v rodinách. Diskutovaným tématem následujících dvou let bude „How to encourage
youngsters’ participation in actions tackling climate change in small rural communities
in Europe“, tedy „Jak podpořit účast mladých lidí v činnostech v boji proti změně
klimatu v malých venkovských obcích Evropy“.
Mezi dalšími pozvanými členy jsou:
• Bienvenida (Španělsko)
• Nadur
(Malta)
• Zagare
(Litva)
• Moravce
(Slovinsko)
• Cissé
(Francie)
• Troisvierges (Lucembursko)
• Bucine
(Itálie)
• Esch
(Holandsko)
dále
• 5 členů presidia mladých
• 36 místních
Příspěvek na dopravu od Charty by měl, plus mínus, pokrýt náklady na zpáteční letenku
do Stockholmu, samozřejmě čím dříve letenku zabukuji, tím lacinější bude. Jména čtyř
návštěvníků ze Starého Poddvorova musím nahlásit do 15. ledna. Pokud tak neučiním,
bude nabídnuta účast na setkání, podle nových platných pravidel, další zemi místo nás.
Pevně věřím, že této mimořádné příležitosti poznání nových přátel a krásné země mladí
ze Starého Poddvorova využijí a nebudu se muset obrátit s žádostí v okolních obcích.
Všechny další podrobnosti sdělím konkrétním zájemcům. Závazné přihlášky směřujte
telefonicky na 603881883 nebo osobně.
Ing. Tomáš Kuchař
http://www.europeancharter.eu/youth
https://www.facebook.com/MeetEuropeForFree
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INFORMACE
V tomto školním roce je kapacita školy
naplněna na 100 % ve všech oborech,
tj. hudební, taneční a výtvarný. Vyučuje se
také na odloučených pracovištích v Lužicích,
Mutěnicích a Starém Poddvorově.
V I. pololetí šk. r. 2012/2013 pořádala
naše škola několik akcí ve spolupráci se
SRPDŠ a Obcí Dolní Bojanovice, které obohatily kulturu v naší obci a regionu.
11. 10. 2012 – proběhlo v naší škole natáčení České televize pro pořad Planeta Yo.
23. 10. 2012 – zapůjčení velkoformátového obrazu s názvem „Tradice“ (diptych) na
výtvarnou výstavu do rakouského St. Pöltenu
– Galerie Die Brücke, který se stal vítězem
mezinárodní soutěže Barvy země.
8. 11. 2012 – proběhla Žákovská besídka
na odloučeném pracovišti v Lužicích.
16. 11. 2012 – Žákovská besídka u příležitosti státního svátku Dne boje za svobodu
a demokracii.
18. 11. 2012 – účinkoval dechový soubor
starší žáci na VII. ročníku festivalu dechových
orchestrů ZUŠ ve Velkých Bílovicích u příležitosti hudebního svátku sv. Cecílie, který se
konal ne ve zcela zaplněném kulturním domě,
ale i přesto závěrečné vystoupení našeho souboru bylo natolik úspěšné, že dokázalo strhnout
diváky ke zpěvu a burcujícímu potlesku.
23. 11. 2012 – se naše škola podílela organizačně na Hudebních slavnostech sv. Cecílie
6. 12. 2012 – proběhla Mikulášská besídka v Dolních Bojanovicích
9. - 16. 12. 2012 – Vánoční výstava
v Obecním domě, výtvarný obor ve spolupráci
s Fotokroužkem OÚ
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A ZPRÁVY ZE

ZUŠ

9. 12. 2012 – Adventní besídka ve Starém Poddvorově
Vánoční besídky - 12. 12. 2012, 16.30 hod.
v Mutěnicích a 13. 12. 2012, 17.00 hod.
v Lužicích
Vánoční koncert hudebního a tanečního
oboru - 19. 12. 2012, 16.30 hod. v Obecním domě
26. 12. 2012 bude v chrámu sv. Václava
v 10.00 hod. účinkovat Pěvecký sbor ZUŠ
a dívčí komorní sbor Musica Magnifica.
Snahou naší Základní umělecké školy (ZUŠ)
zřizovanou krajem je poskytnout základní vzdělání v uměleckých oborech, umožnit dětem
a mládeži ve věku od 5 – 25 let smysluplně
a kvalitně využít volný čas, navázat na kulturní
hodnoty, tradice z nichž vycházíme a jsme
jejich následovníci. Vzhledem ke skutečnosti,
že rodiče si často neuvědomují, že v momentě, kdy se jejich dítě stane žákem naší školy,
musí plnit docházku, stejně jako v základní
škole, nejen do hlavního oboru, ve kterém je
přijato, ale i do předmětů s ním souvisejících,
jako je např. hudební nauka, pěvecký sbor,
nebo docházka do souboru. Teprve potom
mohou přijít na řadu jiné zájmové kroužky
a volnočasové aktivity.
Jedno bez druhého nejde, jelikož Základní
umělecká škola Dolní Bojanovice je zapsána
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rejstříku škol a školských zařízení,
v souladu s § 143 odst.2 a podle § 149 odst.
4 zákona č. 561/2004 Sb., č. 525/2004
Sb., s vyhláškou č. 71/2005 Sb., zákonem
č. 500/2004 Sb. - správní řád, vyhláškou

Zpravodaj

č. 55/2005 Sb., vyhláškou č. 64/2005 Sb.,
Zákona o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), § 30, odst.1, ředitel školy, ve znění
pozdějších předpisů.
Zkrátka a jednoduše, jsme škola, která
poskytuje výuku plně aprobovanou a kvalifikovanou. Rozvíjíme talent našich žáků,
kterým nevnucujeme nějakou předepsanou
šablonu, jako se tomu často stává u různých
zájmových kroužků výtvarných, tanečních či
hudebních, ale profesionálním způsobem je
plně vedeme a motivujeme pro správný rozvoj
jejich vlastního talentu a osobnosti, o čemž
za nás hovoří výsledky. Jsme si naprosto

vědomi, že z každého žáka nemusí být profesionální umělec.
Již naši předci věděli, že umění povznáší
ducha a formuje osobnost člověka, proto
má náš Školní vzdělávací program příznačný
název: „Uměním za čistší lidská srdce“.
Vážení spoluobčané, rodiče a přátelé, dovoluji si Vám jménem kolektivu zaměstnanců
ZUŠ popřát spokojené, požehnané Vánoce
v kruhu svých nejbližších a v novém roce
2013 pevné zdraví a čistší lidská srdce vzájemného lidského porozumění.
Mgr. Stanislav Esterka
ředitel ZUŠ Dolní Bojanovice

KONČÍME OPERATIVNÍ
PROGRAM
Končíme Operativní program Vzdělání
pro konkurenceschopnost EU Peníze
školám, projekt, který jsme úspěšně odstartovali 1. září 2010. Získali jsme tak pro
školu 534 029,- Kč.
Určitě nemalá částka, která naší škole přinesla mnoho výhod a prospěchu.
Ve vybavenosti patříme mezi nejlepší školy
v okolí. Kdo se může pochlubit tím, že každá
třída je vybavena počítači a interaktivní tabulí?
Určitě žádná.
Vždy, když něco končí, provádí se hodnocení a rekapitulace investovaných prostředků. Totéž bych ráda provedla i já.
Získané prostředky jsme vložili do tří oblastí.
I. Vzdělání pedagogů
Pedagog, který se setkává se stále novými
metodami práce a s nejnovějšími poznatky
v oblasti digitálních technologií, je pro školu
velkou investicí.

Celkem naše pedagogické pracovnice
během dvou let trvání projektu odstudovaly
240 hodin v celkových finančních nákladech
30 230,- Kč.
Semináře byly orientovány především na
výuku cizího jazyka, čtenářské gramotnosti
a práce s interaktivními tabulemi, především
zaměřené na tvorbu výukových programů.
II. Výuka žáků
Další část projektu řešila výuku anglického
a českého jazyka. V anglickém jazyce jsme
se zaměřili na konverzaci a vůbec výuku
v malém množství žáků. Konverzace se 7 žáky
v hodině je přepych, který si mohla dovolit
pouze malá škola. Český jazyk jsme zaměřili
na čtenářskou gramotnost a na komunikaci,
která v malém počtu žáků je rozhodně účinnější, než v plně naplněné třídě.
Celkem jsme odučili 144 hodin konverzace
anglického jazyka a 108 hodin českého jazy-

Starý Poddvorov
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ka se zaměřením na čtenářskou gramotnost
a komunikaci. Výhodu těchto hodin využilo
v anglickém jazyce 53 žáků, v českém jazyce
39 žáků. Další oblastí zkvalitnění výuky byla
tvorba výukových materiálů a výukových
programů. Celkem bylo vytvořeno:
- 180 výukových materiálů pro čtenářskou
gramotnost, z čehož 72 pro žáky s poruchami učení,
- 74 výukových materiálů a pracovních listů
pro výuku přírodovědy ve 4. a 5. ročníku,
- 60 výukových programů pro výuku vlastivědy v 5. ročníku.

Starý Poddvorov - Dubai (Spojené Arabské Emiráty)
Nahlédnutí do „jiného světa“

Všechny tyto sady budou využívány žáky
i v příštích letech. Máme tak vytvořen vlastní
systém učebnic formou pracovních listů.
III. Pomůcky pro výuku
Nákup nových pomůcek pro výuku jsme
zaměřili v prvé řadě na vybavení tříd interaktivními tabulemi. Čtyři takové tabule jsme pořídili
v celkové hodnotě 177 579,- Kč.
Dále jsme zakoupili:
pomůcka
Kopírka
4 Notebooky
Dataprojektor
Výukové programy
Software (Word 2010)
Diktafon
Slovníky
anglického jazyka
Vybavení žákovské
knihovny novými knihami
Pomůcky pro čtenářskou
gramotnost – přehledy, karty
Pomůcka pro anglický jazyk
- angličtina v krabici
Pomůcky pro výuku
prvouky – kartičky, přehledy
3 počítače
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náklady
39 900,24 912,7 222,8 780,6 860,5 990,2 933,6 288,6 674,9 192,-

Celkové náklady na pořízení nových pomůcek pro naši školu činí 336 615,- Kč.
Chceme-li nějakým způsobem shrnout
úspěšnost tohoto projektu, musíme se na
něj podívat ze dvou úhlů:
- Žákům přinesl zajímavější výuku v menším
počtu a výukové materiály pro lepší práci.
- Učitelům možnost studia a následné kvalitnější práce pro školu. Naučili jsme se
vytvářet pro výuku prezentace a výukové
materiály, které žákům přináší učivo zajímavější formou.
Co říci závěrem? Umožní-li nám ministerstvo školství další takové projekty, určitě se
do nich pustíme a nezůstaneme pozadu.
Velká škoda je pouze to, že takové formy
podpory nebyly školám nabídnuty již dříve.

10 173,24 000,-

Zpravodaj

Hajdová Miroslava
ředitelka školy

Dnes již není problém podívat se do světa téměř
kamkoliv. Pokud chcete strávit dovolenou v „jiném
světě“, nasměrujte cestu 4300 km na jihovýchod,
do země mezi Perským a Ománským zálivem
Arabského moře, které je součástí Indického
oceánu, do Spojených Arabských Emirátů.
Ze Starého Poddvorova vám to zabere asi
3 hodiny autem do Prahy a potom 6 hodin
letecky Praha-Dubai, kdy přeletíte Slovensko,
Maďarsko, Rumunsko, Černé moře, Turecko,
Irák, Kuwajt, celý Perský záliv mezi Íránem a
Saudskou Arábií, proletíte kolem Bahrajnu, Kataru a přistanete na letišti v Dubaji. Tam si posunete
hodinky o 3 hodiny dopředu, neboť jste přiletěli
do jiného časového pásma směrem na východ.
Spojené Arabské Emiráty jsou federativním
státem sedmi samostatných emirátů, dvou
velkých (Abu Dhabi a Dubai), kde žije 80
procent všech obyvatel a pěti malých emirátů
(Sharjah, Ajman, Ras Al-Khaimah, Fujairah,
Umm Al-Kuwain), kde žije zbývajících 20 procent obyvatel. Hlavním městem je Abu Dhabi.
Emiráty mají kolem 8 milionů obyvatel, státní
občanství mají však pouze Arabové, kteří se tu
narodili a těch je výrazná menšina, jen něco
přes 1 milion, ale jsou to oni, kteří tady vlastní
všechno to bohatství. Ostatní jsou především
cizinci, kteří zde pracují s povolením k pobytu,
nejvíce z Indie (2 mil.), Pákistánu (1,5 mil.),
Bangladéše (0,5 mil.) a z dalších asi 20 zemí
Asie a Afriky. Pracují především jako stavební
dělníci, personál v hotelech a taxikáři.
Domluvíte se zde se všemi anglicky, nepotřebujete na to mít žádnou státní zkoušku,
protože zde v drtivé většině mluvíte s lidmi,
jejichž mateřským jazykem není angličtina.
Všechno, co je kde napsáno, je napsáno
dvěma jazyky, arabsky a anglicky.

Měna je 1 DIRHAM, což je přibližně 5,50 Kč,
musíte si však vzít s sebou na výměnu nejlépe americké dolary, případně eura nebo si
zde vybrat dirhamy z bankomatu, například
VISA kartou České spořitelny stejně tak, jako
u nás si vybíráte z bankomatu české koruny.
V obchodech můžete také kartou platit.
Za místo mého sedmi denního pobytu
v Emirátech jsem si vybral přímo Dubaj, město, které láká svými zajímavostmi všeho druhu
každého, kdo navštíví Spojené Arabské
Emiráty. Říká se, že kdo nebyl v Dubaji, nebyl
v Emirátech, neboť všechno NEJ (Největší,
Nejvyšší, Nejluxusnější, Nejmodernější,
Nejatraktivnější, Nej… atd.) v Emirátech a
na světě, je právě soustředěno ve městě Du-

Dubaj, Burj Khalifa, nejvyšší mrakodrap světa

Starý Poddvorov
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Pohled na Dubaj z mrakodrapu Burj Khalifa

baji, které je největším městem v Emirátech
s 1,7 milionem obyvatel a je také hlavním
obchodním centrem Emirátů.
Největším lákadlem pro mě byla návštěva
nejvyššího mrakodrapu světa „Burj Khalifa“
o výšce 828 metrů, což je vzdálenost v dědině
z půlky Čekačky po křižovatku na řádku. Byl
to zážitek už jenom stát pod touto vznešenou
dominantou dotýkající se oblohy, úplně se z
toho tajil dech a i ve 45 stupních venkovní
teploty běhal z úžasu mráz po zádech.
Abych se mohl s touto „dubajskou věží“
celý vyfotit, musel jsem jít 300 m daleko,
aby se mi vešla do objektivu. Výjezd do
124. patra ve výšce 452 m, výtahem, který
dosahuje rychlosti až 18 m za vteřinu, jsem
zaznamenal pouze na displeji uvnitř výtahu,
jinak ani nevíte, jestli jedete či už jste zastavili.
Navíc vám k té 1 minutové jízdě hraje hudba.
Pohled z vyhlídky ve 452 m to byl další super
zážitek, celá Dubaj jako na dlani, vysoké budovy
obchodní čtvrti Trade Centre, kolem kterých jsem
jel předtím taxíkem, byly najednou jako hračky.
Dohlednost byla asi 20 km, takže jsem měl
štěstí, občas prý bývají písečné bouře, a to prý
nedohlédnete skoro ani na zem pod mrakodrap.
Burj Khalifa se stavěl celkem 6 let (20042010), základy má do hloubky 50 m a spotřebovalo se na ně asi 100 tisíc tun betonu.
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Při výstavbě zde zůstala i česká stopa, na
dodávce výtahů se podílela i firma z Pardubic.
Druhým zajímavým místem v Dubaji, které
jsem chtěl navštívit a navštívil, byl palmový
ostrov. Palmy na něm sice rostou, ale jeho
název Palm Jumeirah je odvozen z jeho tvaru
palmy jako celku při pohledu shora, např.
z letadla. Má 1 kmen a 8 listů na každou
stranu a má kolem palmy kruhovou záři.
Ostrov byl postaven z písku tak, že lodě
těžily písek z mořského dna a navážely jej
tak dlouho na předem vyprojektovaná místa,

Výlet na ostrov jsem si udělal vláčkem
MonoRail, který jezdí ze stanice z pobřeží,
projíždí středem po „kmeni palmy“ přes
celý ostrov po vyvýšené betonové dráze na
betonových nohách s pěkným výhledem na
ostrov. Na konci palmy pak dráha vede nad
vodou a končí na kruhu u pohádkového rodinného hotelu Atlantis. Od něj je nádherný
výhled přes palmový ostrov na Dubaj s tyčícími se mrakodrapy na břehu moře čtvrti Dubai
Marina, což je osobní přístav místních šejků,
kde mají zaparkovány své jachty.
Nedaleko od ostrova Palm Jumeirah se u pobřeží na umělém ostrůvku nachází nejluxusnější
hotel na světě Burj al Arab. Sama stavba o výšce

cca 321 m je unikátní architektonické dílo ve
tvaru arabské plachetnice. Hotel si sám pro sebe
vytvořil vlastní kategorii úrovně hotelu a označil se
za First Class De Luxe (1.třída de Luxe) a dal si
samolibě 7 hvězdiček. Vstup k hotelu je střežen
již na pobřeží u příjezdu na most, který k němu
přes vodu vede. Do hotelu je možné zajít na oběd
nebo večeři, ale musíte si předem objednat stůl,
telefonicky nebo přes internetové stránky hotelu,
přijít společensky oblečení a počítat s tím, že tu
necháte za oběd 20 krát více než jinde.
Využil jsem nabídky cestovní kanceláře
a objednal jsem si dva výlety. Ten první byl odpolední Safari Desert, což byla hodinová jízda
terénním vozem s místním řidičem dubajskou

K hotelu Atlantis – vláčkem přes Palm Jumeirah

Hotel Burj Al Arab - super luxus se 7 hvězdičkami

Dubaj-Marina – čtvrť u ostrova Palm Jumeraih

pouští přes písečné duny. Naše osádka auta
byla mezinárodní, dva Řekové, Maďar, Kanaďan,
já Moravák a řidič z Dubaje. Závodní projížďku
jsme zakončili v beduínském táboře v poušti, kde
nám připravili bohatou večeři a kulturní program
včetně břišních tanců beduínské tanečnice.
Druhou zajímavou akcí byl celodenní poznávací výlet přes pět Emirátů na opačnou
stranu země k břehům Ománského zálivu
Indického oceánu. Cesta vedla po dálnicích
v poušti občas zavátých pískem a přes
pohoří, kde sem tam bylo vidět palmové
háje, zřejmě místo, kde je trochu vody v této
nehostinné krajině. Po cestě jsme navštívili

Palm Jumeirah, umělý ostrov, letecký pohled

až byl písek nad hladinou moře v dostatečné
šířce a výšce a mohl sloužit jako základ pro
stavby domů a silnic.
Není to žádný malý ostrůvek, kmen je
délky asi 2 km, listy délky1,5-2 km a průměr
kruhu asi 5 km. Na kmeni jsou vícepodlažní
bytové domy, na listech jsou rodinné domky,
a na kruhové záři kolem palmy jsou hotely.
Na jeden list s rodinnými domky se tak vejde
rozlohou jeden Starý Poddvorov. Listů má
ta palma celkem 16, k tomu kmen a kruh
kolem, takže na ostrově může bydlet zhruba
30-40 tisíc lidí.

Zpravodaj
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Dubaj, Safari desert - jízda pouští

tradiční tržiště perských koberců. Tento výlet byl spojen výjezdem do Sultanátu Omán
a koupáním v Indickém oceáně, jedním
slovem exotika.
Hlavní sezóna pro dovolené v Emirátech je
od 1. října do 31. května, neboť v tuto dobu
jsou tam teploty celkem příjemné. Od června
do září tady však panují subtropická vlhká vedra a v srpnu zde dosahují teploty i 50 stupňů.
Byl jsem zde 5.- 12. září a tepla jsem si také
užil, ale dalo se to vydržet. V Emirátech se všude silně klimatizuje. Kamkoliv vejdete dovnitř,

Doprava po Dubaji je nejlépe metrem
nebo taxíkem. Metro je ale trochu jiné než
u nás. V Dubaji je metro převážně nadzemní
a zdejší projížďka metrem je jako prohlídka
města, navíc je velmi levné. Pořídíte si dobíjecí platební kartu a v jednom dni, když
projedete 14 dirhamů (77 Kč), už Vám to
z karty dál neodečítá a zbytek dne již jezdíte
zdarma. Metro je nejmodernější na světě, je
plně automatizované, bezpečné, do kolejí
nespadnete, jsou za prosklenými dveřmi,
které se otevírají až po příjezdu vlaku. Vlaky
metra jezdí samy, bez řidiče, takže jsem
občas stával úplně vpředu nebo vzadu u skla
a prohlížel si město.
Taxíky jsou také velmi levné, a kam se podíváte, všude jsou nějaké taxi stále k dispozici,
všechny jsou žluté a všechny jsou japonské
Toyoty nebo Nissany. Taxametry mají stejnou sazbu, které řidiči okamžitě zapínají po
nastoupení do auta. Řidiči jsou nejvíce Pakistánci, pak Bangladéšani a jednou jsem jel
dokonce s Etiopanem. Všichni byli příjemní,
oblečení ve stejnokrojích příslušné taxislužby

KULTURNÍ AKCE
V ROCE

2013

1.1.

Taxikář z Etiopie – Ashenafi Girma Berhane

Výlet do Dubaje stojí za to. Je to tu bezpečné, velmi čisté a cenově velmi příznivé, např.
potraviny v obchodech nakoupíte za stejné
peníze jako u nás nebo levněji.
Týdenní pobyt v hotelu 3*** se snídaní
včetně letenky tam a zpět, se dá pořídit za
9990 Kč + 2000 Kč vízum.
Návštěvu tohoto „jiného světa“ mohu jen
doporučit.
Karel Trefilík

Uvítání nového roku s ohňostrojem

12.1.

III. Obecní ples

20.1.

Dětský karneval

26.1.

Rodičovský ples

9.2.

Zahrádkářský ples

17.3.

Vynášení Smrtnice
Křížová cesta obcí

14.4.

II. ročník pěvecké soutěže „Zpěváček
Podluží 2013“

2.6.

Cesta pohádkovým Poddvorovem

9.6.

Božské srdce

15. a 16. 6.

XXI. festival dětských folklorních souborů „Dětské krojované hody 2013“

6.7.

Střelecké závody „O pohár obce Starý
Poddvorov“

2. – 6. 8.

Tradiční krojované hody

14. – 15. 9.

Dýňový víkend

5. 10.

Pochod Slováckými vinohrady

10.11.

Sousedské posezení

16.11.

Lampionový průvod s ohňostrojem

1.12.

15.12.

Rozsvěcování vánočního stromku s
vánočním punčem a pouštěním lampiónků s vánočním přáním
Vánoční besídka

Všechny občany srdečně
zveme na
Sultanát Omán – rybářský přístav Diba

Metro – nadzemní dráha, vzadu hala zastávky

všude je vychlazeno - obchody, hotely, metro,
taxíky a dokonce klimatizované autobusové
zastávky, takže když jdete po ulici, můžete na
chvíli vejít dovnitř zastávky (uzavíratelné čekárny) a zchladit se zdarma do sytosti.

a ochotni si s vámi povykládat. Z hotelu na
pláž to bylo 5 km a stálo do 10 dirhamů je
55 Kč. Jednou jsem jel v noci přes celou
Dubaj, bylo to za 50 dirhamů, tzn. 275 Kč.
Zkuste taxíkem přejet Prahu a nedoplatíte se.
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III. Obecní ples
v sobotu 12. 1. 2013
Hraje dechová hudba Kateřinka.
Připravena bude bohatá tombola,
občerstvení a taneční vystoupení.
Zahájení ve 20:00 hod.

Starý Poddvorov
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36. ročník Pochodu slováckými vinohrady

Klub českých turistů Hodonín má za sebou úspěšnou vrcholnou akci roku
2012, kterou byl 36. ročník Pochodu slováckými
vinohrady. Pochod prodělal
v tomto roce výraznou změnu, přibližně po třiceti letech
změnil svoji trasu a zavedl
turisty do regionu Podluží.
Účastníci postupně prošli obcemi Dolní Bojanovice, Starý
a Nový Poddvorov, Josefov
a Prušánky. Poznali tak jiné
slovácké obce, jiné stezky,
jiné vinohrady a samozřejmě
také jiné vinné sklepy.
Přes určité obavy, jak turistická veřejnost tuto změnu
přijme, hodnotí hodonínští
turisté akci jako úspěšnou.
Akci navštívili milovníci přírody, pochodů a burčáku z celé
republiky, přijelo i několik zá-
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jezdů ze Slovenska. Byli mezi
nimi i jednotlivci z jiných zemí.
Na startech svoji účast registrovalo celkem 2 467 osob,
z toho ve Starém Poddvorově
startovalo 477 účastníků.
Také podle ohlasů turistů
byl pochod zdařilý. Turisté
byli potěšeni přivítáním ve
všech obcích. Vinaři přichystali nejenom plody své práce,
tedy letošní burčák a víno
z minulých sklizní, ale také
další občerstvení, různé nápoje a k doplnění vydané
energie speciality slovácké
kuchyně. Ve všech zmíněných obcích bylo otevřeno
mnoho vinných sklepů, turisté byli vítáni i na ulicích a ve
vchodech do domů, kde bylo
nachystáno posezení. Na
několika místech se konala
hudební vystoupení hudeb
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různých žánrů, cimbálových
muzik, country skupin i příležitostně vytvořených šramlů.
Dá se tedy říci, že uskutečněná změna tras se vydařila.
Podle představitelů ústředí
KČT patří “slovácké vinohrady” k nejvýznamnějším
akcím, které Klub pořádá
v celé ČR. Stejně tak hodnotil akci výbor KČT Hodonín
na setkání s představiteli
obcí krátce po skončení
akce. Jednoznačný závěr
všech zúčastněných byl,
že Pochod slováckými vinohrady se bude konat i v roce
2013, i v letech následujících.
V příštím roce to bude již
37. ročník a uskuteční se
v sobotu 5. října 2013.
Hodonínští turisté se spoléhají na to, že vinaři na
Podluží vytvoří pro účastníky
37. ročníku Pochodu slováckými vinohrady stejně
příjemné prostředí, stejně
srdečnou atmosféru a připraví stejně sladké burčáky jako
v roce letošním. Chceme,
aby se návštěvníkům u nás
líbilo, aby se na Slovácko rádi
vraceli, nejen na jednodenní
akci, ale i na delší pobyty.
Za KČT Hodonín
Květoslav Pašek

SPORT

SPORT

Vážení příznivci fotbalu
Blíží se konec roku 2012 a mám pocit, že
bych měl napsat pár řádků i o poddvorovském fotbale.
Začnu koncem jara 2012. I když to nebylo
jednoduché, všechna mužstva dohrála své
skupiny. Nejmenší problémy byly s přípravkou, která se dostavuje v hojném počtu i s
rodiči jak na zápasy, tak i na tréninky. Problémy jsme měli s žáky, kdy jsme pro nedostatek
dětí museli doplňovat mladší do starších. Při
dvou utkáních, která mladší a starší přípravka
hrála v jeden den, to bylo pro některé hráče
dost náročné. Vznesla se na nás kritika, že
je to velká zátěž, i když v ostatních klubech
to funguje normálně. Rozhodli jsme se
do nové sezony dvoje žáky nepřihlašovat.
Takže v nové sezoně máme žáky jen jedny,
ale zato jsme přihlásili dvě přípravky - mladší
a starší. Tady problém není, protože dětí je
dost a hlavně rodiče mají zájem, aby jejich
děti sportovaly.
Na jaře nám spadl dorost z okresního
přeboru do třetí třídy. Tady se projevilo
založení čejkovického fotbalu. Hráči hrající
ještě za dorost, přestali úplně chodit, a tak
se dorostenecká soutěž dohrála v jedenácti,
někdy v deseti hráčích. Vypadá to tak, že
mládež nemá o sport už skoro vůbec zájem.
Proto jsme rádi, že na Poddvorov přijíždí šest
hráčů z Hodonína, dva z Terezína, někteří
z Čejkovic. Rok od roku je to větší problém
sehnat hráče, a v budoucnu to bude ještě
horší. Čeká nás doba, kdy budeme rádi za
spojení několika obcí, které budou mezi sebou spolupracovat a hrát v jednom mužstvu.
V dnešní době se dorostu daří střídavě. Pokud kluci vydrží, mohlo by to být na jaře lepší.
Když se budou jenom zlepšovat, někteří setr-

vají až do prvního mužstva. Tady vidím jeden
z problémů - doplňování prvního mužstva.
Nikdo nám nepřišel ani na zkoušku. Pak nám
nezbývá nic jiného, než hráče za velké peníze
do prvního mužstva kupovat. Jenomže tady
vzniká problém - koupíte hráče, který nemá
žádnou zodpovědnost a po roku skončí.
A tak jde koloběh pořád dokola, ale není už
ani kde brát. Šikovní a dobří fotbalisté dnes
hrají o jednu až dvě třídy níž a chtějí peníze.
Bohužel, takový je dnešní trend. Pro zábavu
a pro svůj prospěch chce hrát a pracovat
stále méně hráčů a funkcionářů.
První mužstvo se na jaře zachraňovalo v posledních zápasech. Myslel jsem, že příchodem nového trenéra dojde do mužstva klid.
Tréninky probíhají na divizní úrovni, i účast
bývá dobrá, ale výsledky jsou katastrofální.
Zde se potýkáme s disciplínou a postojem
některých hráčů. Jsou laxní a je jím úplně
jedno, jestli prohrají šest, sedm nebo deset
nula… jako při zápase v Blatnici. Pro mě,
jako předsedu po skoro třinácti letech, je to
dost ostudné. Myslím si, že takové výsledky
nejsou důstojné fotbalu Starého Poddvorova.
Chci, aby se hráči přes zimu dali dohromady,
a aby se I. B třída zachránila. Můžeme vytvořit podmínky, udělat dobrou zimní přípravu,
sehrát zápasy na umělé trávě - můžeme dělat
cokoliv, ale v první řadě si to musí srovnat
hráči ve svých hlavách.
Za těch třináct let jsem prožil s poddvorovským fotbalem hodně dobrých, ale i špatných
zážitků. Kromě trenérů děláme fotbal prakticky jenom dva. Je to dost namáhavá činnost
- papírování, starání se o hřiště, organizování
veškerých oprav, dovážení potřeb spojené
s chodem areálu, trávení každé druhé neděle

Starý Poddvorov

19

na hřišti od rána až do večera. Je na čase,
aby se začalo přemýšlet o mojí náhradě. Po
letech práce si chci taky v klidu užívat jak
sobotu, tak i neděli. A ne jen myslet, jestli
je na hřišti všechno v pořádku. Neutíkám od
problému, chci zachovat všechna mužstva,
zachránit první mužstvo v I. B třídě a udělat
jistě mnoho dalších akcí. Jednou z nich je
například osvětlení poloviny hřiště, kde jsme
pro rok 2013 požádali o dotaci. Přemýšlíme
o týdenním kempu žáků v Rakousku. Čeká
nás zájezd do Borovan, které slaví své vý-

ročí fotbalu. Chtěli bychom opravit fasádu
atd.. Je spousta věcí, které by se daly stále
zlepšovat, opravit plot, zábradlí. Všechno
chce čas, peníze a lidi, kteří se chtějí zapojit
do budování fotbalu ve Starém Poddvorově.
Přeji si, abychom jaro 2013 začali mnohem
lépe než podzim 2012, a aby se nám podařilo
zrealizovat plány, které máme před sebou
a měli lepší optimismus do dalších sezon.

Pořad bohoslužeb
o vánočních svátcích
v kostele sv. Martina
v Starém Poddvorově

Miroslav Hřebačka
předseda TJ

VÁ N O Č N Í B Á S N I Č K A
Vánoce jsou tady zas,
všude kolem panuje mráz.
Vánoce jsou tady zase,

Pondělí 24. 12. 2012
Štědrý den 21.00 hod. Mše svatá

uvidíme zlaté prase.
Vánoce jsou v plné kráse,

Úterý 25. 12. 2012
Boží hod vánoční 9.30 hod. Mše svatá

zimní zámek otvírá se.
Peřina bílá pokrývá zem,

Středa 26. 12. 2012
Svátek sv. Štěpána 9.30 hod. Mše svatá

krásné Vánoce přejeme všem…
Adéla Šedivá

Neděle 30. 12. 2012
Sv. Rodiny 9.30 hod. Mše svatá
Pondělí 31. 12. 2012
p. sv. Silvestra 15.00 hod. Mše svatá
a Svátostné požehnání
Úterý 1. 1. 2013
Slavnost Matky Boží P. Marie; Nový rok 9.30 hod.
Mše svatá
Srdečně zvu celé farní společenství k prožívání vánočních svátků při bohoslužbách v našem kostele sv. Martina
a všem přeji milostiplné Vánoční svátky a hojnost Božího
požehnání do celého nového roku 2013
P. Miloslav Čamek, farář
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Šťastné prožití
svátků vánočních, do nového roku
hodně štěstí, zdraví a osobní
spokojenosti přeje
redakční rada.

VÁNOCE
CESTA K BOHU A BLIŽNÍMU
Od října prožíváme Rok víry, který má velký
význam jak pro církev jako celek, tak pro každého věřícího i hledajícího člověka. V každém
z nás je touha po Bohu a v našem srdci se otevírá
duchovní rozměr našeho života. V listě Svatého
otce k vyhlášení Roku víry čteme: "Brána k víře,
jež uvádí do života ve společenství s Bohem
a umožňuje vstup do jeho církve, je pro nás vždy
otevřena. Překročit její práh lze tehdy, jestliže se
hlásá Boží slovo a srdce se nechá přetvářet proměňující milostí. Vstoupit do této brány znamená
vydat se na cestu, která trvá po celý život." My
všichni na této cestě jsme, každý někde jinde na začátku, na dohled k cíli, kdesi v těžkém monotónním středu cesty. Stejně tak naše farnosti,
obce, diecéze i celá církev. Důležité je, že jsme
pozváni být na cestě a jít po ní! Máme na koho
navazovat, vždyť dějiny spásy jsou neustálou
cestou k Bohu. Už od nejstarších dob jsme zváni
na cestu jako izraelští praotci, kteří byli kočovníci;
Vyvolený národ Izrael chodil po poušti 40 let
s přislíbením Zaslíbené země; Pán Ježíš chodí
po Galilei a hlásá radostnou zvěst; jde do Jeruzaléma naplnit své poslání, posílá učedníky: "Jděte
do celého světa..." Sv. Pavel vytrvale putuje na
svých misijních cestách, aby přinášel radostnou
zvěst o spáse a záchraně člověka. Sv. Cyril
a Metoděj se vydávají na Velkou Moravu s úkolem přinést křesťanství srozumitelným jazykem
a vzdávat chválu Bohu Otci. Toto pozvání v Roce
víry máme nově prožívat.
Vánoční svátky, do kterých stále nově vstupujeme, jsou krásnou cestou. V tomto období
vrcholí Boží láska v životě lidí. Po celý Advent se
dotýkal paprsek lásky každého lidského srdce
a lidé toužili udělat druhým radost. Alespoň na
chvilku toužil každý člověk trošku lásky darovat
a také znovu zakusit. Poselství Vánoc nás přivádí

k Božímu obdarování. Čteme v Písmu svatém:
„Dnes se narodil Spasitel Kristus Pán." Pastýři
v svaté noci u Betléma přijmou zvěst od andělů
a jdou se poklonit nově narozenému Mesiáši.
V malém křehkém dítěti přichází Boží Syn mezi
nás a pastýři se sklání nejen svým tělem, ale
také svým srdcem a jsou naplněni hlubokou
radostí spojenou s pokojem. Oni byli otevřeni,
a proto uvěřili, co jim zvěstovali andělé. Poznali,
že v nově narozeném Ježíši se Bůh sklání a dává
cele lidem. Stává se Bohem s námi a pro nás.
Pojďme spolu s pastýři a oprašme svoji cestu,
najděme nové odhodlání vyrazit kousek dál,
odložme nepotřebný náklad, pozvěme na cestu
ty, kteří stojí mimo. Je mnoho způsobů, kterými
se může naše víra obnovit, prohloubit, poporůst
k plnosti, jak píše sv. Pavel v listě Efezanům: „Až
bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání
Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti."
Je samozřejmě snadnější zůstat v pozici pozorovatele, dívat se na snažení druhých, nechat to
na faráři, na těch mladších, na těch chytřejších,
na těch, kteří nenašli vhodnou výmluvu. Kristus
oslovuje každého z nás a říká: „Pojď! Vyjdi ze
své zabydlenosti, ze svých zajetých kolejí, ze
svých způsobů zbožnosti, ze svého strachu, ze
své hříšnosti, ze svých pocitů méněcennosti.
Pojď! Objev poklad víry, který jsi už obdržel(a),
objev dary, které dávám do tvého života, nově
objev milujícího Otce, který tě volá a vede na
tvé cestě. Pojď!“
Pojďme společně s tvými bratry a sestrami,
On je našim průvodcem a společníkem. Kéž
svátky Narození našeho Pána jsou pro nás
velkou výzvou a povzbuzením k nové cestě
k Bohu a ke člověku.
Přeji Vám všem krásné a požehnané Vánoční
svátky, vše dobré do nového roku a srdečně
Vás chci pozvat na prožívání bohoslužeb do
našich kostelů.
P. Miloslav Čamek, farář
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Svatá Anna
Kdo by neznal pranostiku „Svatá Anna, chladna
z rána“. I tento fakt o velké úctě
k této světici, která jí byla projevována obzvlášť v období
baroka. Není tedy divu, že
obrazy svaté Anny zdobily jak
interiéry mnoha domácností,
tak i kostely, náměstí či návsi.
Tuto světici, matku Panny
Marie a babičku Ježíše Krista,
najdeme i na jednom z výjevů
zdobící podstavec sochy
svatého Jana Nepomuckého,
nacházející se před staropoddvorovským hřbitovem.
Oč více byla svatá Anna
mezi věřícími oblíbená, o to
méně nacházíme zmínek o
jejím životě. V novozákonních
evangeliích se o rodičích
Panny Marie nedočítáme
vůbec; všechny informace
o Anině životě nacházíme
v apokryfních, tedy oficiálně
církevně neuznaných evangeliích (Pseudo-Matoušovo,
Pseudo-Jakubovo), a ve
středověkém spise tzv. Zlaté
legendě. Podle těchto písemných pramenů žila Anna
s pastýřem Jáchymem, kterému chrámový služebník odmítl přijmout zápalnou oběť,
protože nebyli obdařeni dětmi. Tento fakt byl v židovské
kultuře chápán jako zatracení
od Hospodina na základě
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spáchání těžkého hříchu.
Anna byla již v „požehnaném
věku“, když ji i jejího manžela
navštívil anděl s poselstvím o
početí dítěte. Tak se oběma
rodičům narodila Panna Maria, což vedlo k údivu jejich
okolí. Anna dceru sama učila
zbožnosti do jejích tří let.
Námět „Svatá Anna vyučuje
Pannu Marii“ se stal velmi oblíbeným ve výtvarném umění
a právě toto zpodobnění
můžeme najít i ve Starém
Poddvorově. Ve třech letech
byla Panna Maria uvedena do
jeruzalémského chrámu, kde
dospívala v pokoře a službě.
Zde také tkala chrámovou
oponu, která byla roztržena
v okamžiku smrti jejího syna
Ježíše Krista na kříži. Po vstupu Panny Marie do chrámu
se zmínky o Anně omezují
pouze na informaci, že po
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smrti svého muže Jáchyma
se ještě dvakrát vdala.
Jak již bylo řečeno, o babičce Ježíše Krista není
mnoho zmínek, přesto byla
uctívána již v 6. století, aniž
by její kult oficiálně schválila
katolická církev. Na seznam
uctívaných světců se oficiálně Anna dostala až v roce
1584, kdy papež Řehoř VII.
ustanovil její svátek na den
26. července. Tato velká
úcta se promítla i do výtvarného umění, kde se vyvinulo několik ikonograficky
zajímavých zobrazení svaté
Anny. Jsou to především
motivy Svaté Anny Samadruhé, Samatřetí a Samačtvrté.
Jedná se o podíl Anny, babičky Ježíše Krista, na spáse
člověka. Samadruhá bývá
zobrazována s Pannou Marií,
Samatřetí s dítětem Pannou

Marií a malým Ježíškem a
Samačtvrtá se svojí matkou
Emerentií, dcerou Pannou
Marií a vnukem Ježíšem
Kristem.
Ke svaté Anně, jako mocné světici a příbuzné spasitele, putovaly odedávna zástupy věřících. Podle tradice
jsou v Evropě dva relikviáře
s ostatky této světice. V Římě
je uchovávána levá ruka svaté Anny, ve Vídni její pravice.
V souvislosti s faktem, že náš
stát byl dříve součástí habsburské monarchie, můžeme
dodnes v mnohých kostelích
spatřit relikviáře s voskovýma
rukama svaté Anny. Tato úcta
k jejím rukám zřejmě odkazuje na fakt, že lidé chovali
velkou úctu k rukám, které
vychovávaly Pannu Marii
i Ježíše Krista. Na území
Čech najdeme hned několik
svatoanenských poutních
míst, například u jihočeské
vesnice Kraselov, u Černovic
na Táborsku nebo na Kutnohorsku v obci Sudějov. Svaté
Anně je také zasvěcen kostel
v Žarošicích. Světice byla též
velmi oblíbená v hornických
oblastech. Zvláště pak je
svatá Anna uctívána ženami,
obzvláště matkami a hospodyňkami. Jako matka Panny
Marie se stala přímluvkyní za
všechny matky. Svatá Anna
je vzývána v těhotenství, při
těžkých porodech, při kojení.
Při těžkostech v manžel-

ství se k ní ženy modlí jako
k vzoru pokory. Při výchově
dětí i při starostech o domácnost jako k vzoru trpělivosti.
Zvláště je však patronkou
všech babiček, protože ona
sama je mezi všemi babičkami první. K svaté Anně byla
chována všeobecná úcta
především proto, že nebyla
patronkou nějakého řemesla
nebo povolání, ale životního
období, kter ým prochází
téměř každá žena.
Kromě již zmíněné všeobecně známé pranostiky existují
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i další vztahující se k svátku
svaté Anny. Převážně souvisejí
s obdobím léta a s počátkem
žní. Za všechny uvádím jeden
příklad: „Svatý Vít kořen štíp,
svatý Prokop, ten ho podkop,
svatá Markyta hodila srp do
žita, svatá Anna ten srp vzala
a sama žala.“ Svatá Anna je
tedy ochránkyní každé rodiny,
každé matky a hospodyňky. Je
vzorem každému, kdo skrze
život v tichosti a pokoře přináší
plody nezměrné hodnoty.
Blahoslav Uhrovič
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Trefilíková Marie
Mokrý Josef
Svrčková Ludmila
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139
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Lenka Rajchmanová
Radek Němeček

Dolní Bojanovice
Starý Poddvorov

326
325

Šárka Okrajková
Jiří Sasínek

Hustopeče
Starý Poddvorov

313

Veronika Pagáčová
Josef Luža

Starý Poddvorov
Starý Poddvorov

91
352

85 let

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Sasínek Bohuslav
Svobodová Božena
Veselský Josef
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90 let
Filípková Marie
Mazuchová Marie
Nedvídková Marie

Nejstarší občané
Sasínková Růžena
Bartál Bedřich
Bortlíková Marie
Veselská Bedřiška

Narození
Jiří Hájek
Kristýna Kalužíková
Barbora Veselská

Úmrtí
Anežka Mikušová
Anna Krejčí
Marie Podhorná

Sňatky
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