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ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

S L O V O S T A R O S T KY
Vážení spoluobčané,
s příchodem adventní doby se blíží i konec roku 2011.
Můžeme říci, že první rok volebního období byl rok plný událostí, dobrých i špatných zpráv,
ostatně tak, jak to v životě chodí.
Rok po volbách hodnotíme, co se nám podařilo, a které úkoly nás čekají v příštím roce.

D Ý Ň OV Ý V Í K E N D

V letošním roce jsme realizovali:
dokončení zateplení školy
5,800.000,opravu hřbitova a chodníků
220.000,opravu střechy kotelny ZŠ
75.000,opravu opěrné zídky u školy
95.000,opravu zídky (areál školy)
140.000,opravy na ČOV
350.000,opravu střechy obecního úřadu
70.000,dodláždění plochy víceúčel. hřiště
300.000,opravu vzduchotechniky a topení v KD 70.000,opravy vozovek
250.000,opravu sochy památníku
29.000,V minulém roce se v obecním zpravodaji
dostala k občanům zpráva o špatném hospodaření obce a bytového družstva. Téměř rok
se vedly diskuze na téma obec versus bytové
družstvo. Svými dotazy jsem zatěžovala jak
pracovníky krajského úřadu, tak úředníky
Ministerstva pro místní rozvoj. V polovině
roku jsme se konečně dočkali kontroly ze
Státního fondu rozvoje bydlení, který je
kompetentní řešit tuto problematiku. Stanovisko fondu bylo, že obec postupovala podle
platné legislativy, sdružení obce a bytového
družstva je zcela legální a v pořádku, a po
uplynutí 20 let od kolaudace se byty můžou
převést na jiný právnický subjekt. Režim tří
bytů v rámci bytovky sdružené s bytovým
družstvem rovněž není protizákonný a není
nutné zde upravovat smlouvu.

dotace OP ŽP
dotace z JMK

4,100.000,75.000,-

dotace z MMR

207.000,-

S blížícím se koncem roku se zaměřujeme
na přípravu rozpočtu roku 2012, vyúčtování
přijatých dotací a přípravou nových žádostí na
jednotlivé akce. K dnešnímu dni je připraven
návrh rozpočtu pro rok 2012, který se skládá
z rozpočtových příjmů ve výši 10.871 tis. Kč,
rozpočtových výdajů, které zahrnují běžné
výdaje, které zabezpečují provoz obce ve
výši 8.445 tis. Kč. Obec si v rámci rozpočtu
vytváří rezervu ve výši 2.406 tis. Kč, která
bude sloužit pro dofinancování naplánovaných akcí.
V příštím roce nás čeká vybudování protipovodňového opatření v trati Světlé, kde celková
investice představuje částku 700 tis. Kč. Na
toto protipovodňové opatření se nám v letošním roce podařilo získat: územní rozhodnutí,
vodoprávní povolení a na závěr roku jsme
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uspěli v žádosti o dotaci z JMK. Projekt bude
podpořen částkou 487 tis. Kč ze zvláštního
účtu vodního hospodářství Jihomoravského
kraje.
V příštím roce nás čeká zřízení komunitní
kompostárny na pozemku za čistírnou odpadních vod. Obec získala na zřízení kompostárny dotaci z Operačního programu životního
prostředí ve výši 840 tis. Kč.
Dalším dlouhodobějším úkolem je pořízení
nového územního plánu obce. Zastupitelstvo obce schválilo zadání územního plánu
a v těchto dnech se pracuje na přípravě
výběrového řízení na zpracovatele územního
plánu. Územní plán obce slouží pro rozvoj
obce a je rozhodujícím dokumentem při
povolování staveb v intravialu obce. Současnému územnímu plánu končí platnost
v roce 2014.
Rádi bychom taky využili volnou plochu
obecního pozemku na Řádku pro vybudování
dětského hřiště. Projekt na pořízení představuje rozpočtové náklady ve výši 500 tis. Kč
včetně oplocení. Na tento projekt budeme
žádat o dotaci z Programu rozvoje venkova
Ministerstva pro místní rozvoj. Výzva dotačního titulu byla již zveřejněna.
V těchto dnech připravujeme žádost
o dotaci z Operačního programu životního
prostředí na zateplení obecního úřadu.
Rozpočtové náklady této akce představují
1.700 tis. Kč. Jak budeme úspěšní v této
žádosti, uvidíme v průběhu druhé poloviny
roku 2012.
Na přístavbu kulturního domu máme vypracovanou studii a územní rozhodnutí. K dnešnímu dni ale není pro naši obec žádný vhodný
dotační titul, ze kterého bychom mohli tento
záměr uskutečnit.
Dlouhodobějším úkolem je rovněž příprava
území v trati Újezda pro výstavbu rodinných
domků. V minulosti byl připraven geometrický plán a vykoupeny některé pozemky. Pro
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zasíťování území je nutné vykoupit pozemky,
nechat zpracovat projektovou dokumentaci,
vyřídit veškerá povolení a hlavně získat dotace na inženýrské sítě.
V závěru bych chtěla poděkovat vám všem,
kteří pečujete o zeleň před svými domky
a čistotu v okolí. Kdo často cestuje, může
si všimnout, že málokteré vesnice jsou tak
udržované a čisté jako ty naše na Moravě.
Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům
obce za spolupráci, zvlášť pracovníkům
pečujícím o zeleň a čistotu v obci.
Závěrem mi dovolte, abych Vám v této
předvánoční době popřála klidné a spokojené vánoční svátky plné rodinné
pohody a do nového roku hodně štěstí,
zdraví a osobní spokojenosti.
Veselská Drahoslava,
starostka

Harmonogram svozu pytlů 2012
Starý Poddvorov
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Odpady a kompostárna
V minulém čísle zpravodaje
jsem vás informovala o podané
žádosti z „Operačního programu životního prostředí“ na zřízení komunitní kompostárny.
K dnešnímu dni víme, že
žádost byla úspěšná a obec
získala dotaci na zřízení komunitní kompostárny. Pozemek
pro kompostování je částečně připraven. Připravujeme
výběrové řízení pro dodavatele
techniky, traktoru, nakladače
a štěpkovače. Tato technika je
předmětem dotačního titulu.
Technologie kompostování
a sběr odpadu vhodného ke
kompostování bude upravovat obecně závazná vyhláška
obce. V průběhu příštího roku
budou občané postupně informováni letáky o možnosti ukládání odpadu na kompostárnu,
a jakým způsobem bude prováděn případný odvoz. Ukládání na kompost bude bezplatné
a rovněž odebírání kompostu
bude v prvních pěti letech
zdarma. Provoz kompostárny

bude tedy hrazen z rozpočtu
obce. Zavedení systému kompostování nebude jednoduché
a určitě se neobejde bez
problémů. Je to ale cesta, jak
neukládat na skládku zbytečně
něco, co se dá využít.
Při finančním rozboru poplatku za systém sběru a odvozu odpadu pro rok 2012 by
odpovídal skutečnosti poplatek za popelnice vyšší než je
dnešních 400,- Kč. Jednak
jsou to navyšující náklady za
ukládání, a taky od ledna vyšší

Pro srovnání uvádíme náklady za odvoz a ukládání:
odvoz odpadu
v tunách
rok 2010
96.174,- Kč
300,72
rok 2011 (1 – 10)
92.180,- Kč
269,71

sazba DPH, která se bude do
nákladů promítat. Můžeme
však tento poplatek udržet na
současné výši, pokud se naši
občané systémově zaměří na
třídění odpadu z domácností
i ze zahrádek. Na skládce
zbytečně končí velké množství
papíru, plastů, skla a zeleného odpadu jako je tráva,
květiny, listí a veškerý odpad,
který vzniká údržbou zelených
ploch. Zamysleme se nad tím,
co do popelnic dáváme a zvažme, zda by nestálo za to, více
odpad třídit.
ukládání na skládku
325.757,- Kč
289.128,- Kč

Náklady na likvidaci nebezpečného odpadu v roce 2011 byly 38.870,- Kč.
Za tříděný odpad získala obec od firmy Eko-KOM v roce 2010 odměnu ve výši
94.411,90 Kč a v roce 2011 to bylo již 98.667,- Kč. Odměny za třídění
odpadu plně pokrývají náklady na odvoz tříděného odpadu a nákup pytlů na tříděný odpad.
Veselská Drahoslava
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OPRAVY KOSTELA
Veliká touha mít vlastní kostel v obci se splnila
v 90. letech, kdy se kostel postavil. Slouží nám
již 17 let. Lidé sem chodí pro duchovní posilu,
setkat se s Bohem a načerpat síly pro další dny.
Protože každá budova občas vyžaduje opravy,
i tento náš kostel sem tam nějaké potřebuje.
Na základě žádosti římskokatolické farnosti
schválilo zastupitelstvo obce v únoru na opravy
kostela sv. Martina částku 130.000 Kč. Mělo se
jednat o opravu žaluzií, opravu střechy a sanaci
základů budovy.
V polovině července, na základě stížnosti
občanů ke stavu dřevěné konstrukce žaluzií,
jsem zahájila jednání se správcem farnosti.
Došlo k dohodě a tato konstrukce byla za
pomoci zaměstnanců obce okamžitě demontována. Začala jsem se zajímat, jak je připravena
oprava, a která firma byla oslovena. Cenové
návrhy na dřevěnou konstrukci byly 130 tis. Kč,
někdy v srpnu byl doručen návrh na konstrukci
z upravovaného dřeva asi za 180 tis. Kč. Začala
jsem se zajímat, která firma by byla schopná
tuto opravu zvládnout ještě letos. Oslovila jsem
firmu Renova Hodonín, která se ochotně ujala
příprav. Před přípravou rozpočtu jsme navštívili
malebnou vesničku Jetzelsdorf v Rakousku,
kde na křižovatce u hlavní silnice mají kostel
podobného architektonického ztvárnění jako
u nás. Zajímala nás právě konstrukce žaluzií.
Místní pan farář se nám věnoval a vzpomínal, že
byl ve Starém Poddvorově na svěcení kostela.
Místní kostel v Rakousku má konstrukci žaluzií
měděnou a nebyla od r. 1975, kdy byl kostel
vysvěcen, opravována.
Konstrukce byla tedy zvolena kovová,
podobná té v Rakousku. Po zadání prací, které představovaly opravu fasády štítu a opravu
kovové konstrukce žaluzií, byla začátkem září
podepsána smlouva s firmou na opravy ve
výši 99.252 Kč, s termínem ukončení prací
11. listopadu 2011.

4

Samotná oprava si vynutila stanovisko architekta p. Müllera, který před dvaceti lety kostel
projektoval. Po telefonické dohodě jsem od
pana architekta získala písemný souhlas ke
konstrukci žaluzií, a také stanovisko k barvě
nátěru fasády.
Práce na sanaci základů bylo doporučeno
odložit na příští rok z důvodu náročnosti stavební práce, které potřebují delší čas a pěkné
počasí, aby se zaručila kvalita prací. Rozpočet
na tyto práce je asi 183 tis. Kč. Před jejich
zahájením bude potřeba prověřit kvalitu svodů
a žlabů a provést zde rovněž opravy.
Opravy štítu a žaluzií byly zdárně ukončeny
a v plné výši byly hrazeny z příspěvku obce.
Zároveň byla z příspěvku obce provedena oprava sociálního zařízení. Mám radost, že se podařilo v krátkém termínu částečně opravit vzhled
dominanty obce, která slouží pro duchovní život
našich spoluobčanů.

Zpravodaj

Drahoslava Veselská, starostka

Finanční poradna: „Finanční gramotnost JINAK“
Vážení čtenáři, nová rubrika „Finanční
poradna“ bude přinášet odpovědi na vaše
dotazy finančního charakteru. Autorem poradny je senior konzultant v oblasti osobních
a firemních financí David Lorenc, případné
dotazy a připomínky, které Vás z oblasti
financí zajímají, můžete posílat na email:
david.lorenc@partners.cz
Dotaz klientky:
„Přišel mi dopis z banky, u které mám
hypotéku, že mi navyšují měsíční splátku
a úrokovou sazbu. Jak mám postupovat,
pokud s těmito podmínkami nesouhlasím?“
Odpověď:
Tento dopis jste mohla očekávat. Jde o zprávu z banky, ve které Vám banka sděluje novou
výši úrokové sazby u Vašeho úvěru a tedy
i novou měsíční splátku. Od této sazby se
odvíjí měsíční splátka a v 95% všech případů
se právě tato sazba zvedne, tedy budete platit
více. Doba fixace, tedy doba, po kterou je
úroková sazba stejná, je předem stanovena
v úvěrové smlouvě a bývá většinou jedno, tří
nebo pětiletá. Po konci této doby fixace Vám
banka změní úrokovou sazbu, ale zároveň
máte možnost částečně nebo úplně ponížit
výši Vašeho závazku vůči bance bez sankcí.
Spíše Vás ale určitě zajímá, jak si zachovat
součastnou měsíční splátku nebo jak platit
méně peněz bance za hypotéku.
Na konci doby fixace můžete také refinancovat úvěr u jiné banky. Tj. splatíte hypotéku
jinou hypotékou u jiné banky. Tato nová banka
musí mít pro Vás lepší podmínky, aby se tento
manévr vyplatil. Proto je potřeba být připraven s předstihem a dobře si zjistit podmínky
a úrokové sazby bank pro refinancování a už
dopředu mít rozjednány podmínky u „nové“

banky, protože čas na refinancování je přibližně
měsíc. Není to žádný jednoduchý postup, proto
je lepší mít možnost tuto věc prokonzultovat
s nějakým odborníkem na osobní finance,
protože úspora z „nové“ měsíční splátky může
být velká.
Dotaz klientky:
„Vyplatí se ještě stavební spoření po změnách, které navrhla vláda? Bude ještě stále
zajímavé mít stavební spoření v rodinném
portfoliu?“
Odpověď:
Ano, i nadále má stavební spoření své pevné
místo v rodinném portfoliu. Vládní návrh „očeše“ nové a bohužel i současně platné smlouvy.
Tj. 50 % zdanění státního příspěvku, snížení na
10 % státní podpory z vkladů, zrušení daňového osvobození úroků ze SS. Přesto výnos,
který zaručuje státní příspěvek a podpora bude
v relaci 2-3 % p. a. (při vkladu 20 tis. ročně po
dobu 6 let). Porovnáme – li tedy výnos s jinými
investičními nástroji konzervativní strategie jako
jsou fondy peněžního trhu, budeme na tom
přibližně stejně. Tento druh spoření by tedy
neměl chybět v rozumně vytvořeném osobním
a rodinném portfoliu. Je totiž jedním z nejméně rizikových nástrojů odkládání svých peněz
a vytváření rezerv pro budoucí investice. Navíc
podporovaný státem.
I když výnos ze stavebního spoření nepochybně klesne, doporučuji dodržet vázací
dobu již založené smlouvy. Po skončení si
promyslete, zda potřebujete tyto prostředky
ihned využít. Pokud ne, zvažte jak postupovat
dál, aby se Vaše uspořené peníze co nejvíce
zhodnocovaly. Stanovte si strategii, jak Vaše
peníze budou pracovat pro Vás. Výplata peněz
ze stavebního spoření dříve než skončí vázací
doba, má vždy za následek odebrání státní
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podpory a samozřejmě i úroků z této podpory.
A to po celou dobu trvání smlouvy. Přesunutím
peněz do jiných produktů, by výnos nebyl pravděpodobně vyšší.
Stavební spořitelny si zpravidla účtují při
zakládání nové smlouvy poplatek 1% z cílové
částky, kterou si klient na stavebním spoření
určí. Ideální je tedy využívat občasné marketingové akce stavebních spořitelen, kdy poplatek
za uzavření smlouvy buď neúčtují, nebo účtují
jen jeho část. Vždy při stanovování cílové
částky myslete na to, k jakému účelu peníze
využijete a kolik jich vlastně budete potřebovat.
Každý sebemenší poplatek tak může ovlivnit
výnosnost Vašeho spoření. Příklad: při cílové
částce 200 tis. a standardním poplatkem 2 tis.,
přicházíte vlastně o jeden rok státní podpory.
Při nově uzavřené smlouvě a dobré strategii
můžete počítat s výnosem cca 4 % p.a.
Pokud však chcete uložit své finanční prostředky na kratší dobu, případně mít možnost
je kdykoliv vybrat, doporučuji využít zmiňované
fondy peněžního trhu s pravděpodobným
zhodnocením cca 2% p.a. Další výhodou této
formy investice je také osvobození úroku od
daně z příjmu (15%), a to při splnění zákonných
podmínek.
Otázka klienta:
„Co je důležité pro to, abych měl své
finance co nejvíce pod kontrolou? Jak
a kdy začít?“
Není to nic složitého a mnoho lidí tuto strategii určitě zná. Pokusím se ji pouze krátce
zopakovat.
1) Vytvořte si svůj finanční plán.
Někteří lidé, říkejme jim třeba „zodpovědní
ke svým financím“, totiž přesně vědí, co a kdy
zrealizovat, a tak je většinou nepřekvapí nějaké
nenadálé výdaje. Je to hlavně proto, že mají
vypracovaný jízdní řád svých financí po celou
dobu svého produktivního života, tzv. finanční
plán (FP). A tvoří si rezervy dle možností…
Finanční plán nám ukazuje, jak se chovat ke
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svým penězům při plnění svých přání a cílů
v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém časovém horizontu. Samozřejmě, vždy
je potřeba vycházet z reality našich stávajících
příjmů. Někdy je i dobré popřemýšlet, jestli
existuje možnost Vaše příjmy navýšit. Nebo
alespoň zredukovat některé zbytné výdaje.
Stanovit si priority. A pokud ještě víme, kolik
vlastně na realizaci svých přání potřebujeme,
máme téměř vyhráno.
Finanční plán je tedy i o tom uvědomit si,
kde nám třeba naše těžce vydělané peníze
mizí v nenávratnu. A také co chceme jeho
prostřednictvím řešit.
2) Plán dodržujte.
Záměrně jsem v předchozím odstavci použil
slůvko „téměř“. Není zřejmě nic horšího,
než vědět, jak mohu určitého reálného cíle
dosáhnout a potom plán nedodržovat. Toto je
totiž nejčastější chyba, které se dopouštíme.
Bohužel, i sebemenší pochybení nebo necitlivý
zásah do našeho FP se nám může dříve nebo
později vymstít. Například špatně zvolená
strategie při pořizování hypotečního úvěru na
bydlení nás může stát i statisíce korun. A kvůli
tomu už jistě stojí za to věnovat čas na konzultaci s nezávislým finančním odborníkem,
který se touto problematikou zabývá a má tak
přehled o možnostech, které se nabízejí. Ten
Vám Finanční plán bude umět sestavit.
Cílem Finančního plánu je vytvořit ze svého
produkčního kapitálu (vydělaných peněz) kapitál finanční (peníze pro realizaci přání a potřeb
Vás a Vaší rodiny).
Kdy máte začít?
Nikdy není pozdě začít přemýšlet o tom,
co a jak v životě zrealizovat. V tomto případě však platí přímá úměra. Jednoduše:
čím dříve začnu, tím méně mě to bude stát,
a tím dříve dosáhnu svého cíle. Peníze
mohou totiž pracovat pro mě, nebo také
ne.

Zpravodaj

David Lorenc

N A D UR 2 011
I v tomto zpravodaji nacházíte další část z mozaiky s názvem Charta obcí Evropské unie, které jsme členem. Na
poslední malé setkání na Maltě jsme pozvali i zástupce oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce při Krajském
úřadě v Brně. V oficiálním zápise z tohoto setkání jde vidět,
s jakými různorodými starostmi a problémy se musí vesnice
napříč celou Evropou potýkat…
Zápis ze zahraniční pracovní cesty konané dne 22. – 25. 9. 2011 do Maltské republiky
Datum konání: 22. – 25. 9. 2011
Místo konání:
Nadur (Maltská republika)
Účastníci cesty: Mgr. Ing. Klára Nosková, OVV KrÚ JMK, Drahoslava Veselská, starostka
obce Starý Poddvorov, Mgr. Miroslava Hajdová, místostarostka obce Starý
Poddvorov, Ing. Tomáš Kuchař, člen zastupitelstva obce Starý Poddvorov
Program služební cesty:
Ve dnech 22. – 25. 9. 2011
se uskutečnilo v Naduru (Maltská republika) tematické jednání Evropské charty venkovských obcí, jejímž členem
z České republiky je jihomoravská obec Starý Poddvorov.
Tématem jednání byl demografický vývoj ve venkovských
oblastech, stárnutí populace
a pokles obyvatel a důsledky
těchto procesů na život ve
venkovských obcích.
Evropská charta venkovských obcí byla založena
v r. 1989. Z každé země EU
se může stát členem charty pouze jedna venkovská
obec. Nyní je členy 27 obcí
z 27 států EU. Tematického
jednání v Naduru se zúčastnili
zástupci Slovinska, Rakouska, Maďarska, Kypru, České
republiky a Itálie, přítomen
byl také předseda Charty pan
Frans Ronnes z Nizozemska.

První den jednání (pátek
23. 9. 2011) byl věnován
problematice „dvojité izolovanosti“ (tzv. „double insularity“)
ostrova Gozo, který je součástí ostrovní země Maltské
republiky a zároveň není ale
hlavním ostrovem tohoto státu, je tedy dvojitě izolován od
ostatního světa. Tato „dvojitá
izolovanost“ (a téměř stoprocentní závislost na ostrově
Malta) negativně ovlivňuje jak
jeho ekonomický, tak sociální
rozvoj. Možným řešením této
situace je zlepšit dopravní
spojení mezi ostrovem Gozo
a Maltou (o tomto projektu
informoval ve svém referátu
24. 9. 2011 ředitel společnosti Gozo Channel pan Joseph Grech), investovat do
infrastruktury a rozvoje malého a středního podnikání
na ostrově Gozo. Specifické
postavení ostrova Gozo v rámci Maltské republiky bylo zmí-
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něno také v rámci přístupové
smlouvy Maltské republiky
k EU z r. 2004. Již v r. 1961
byla zřízena rada pro ostrov
Gozo, v r. 1987 speciální
ministerstvo pro ostrov Gozo,
v r. 1993 pak místní rady na
ostrově Gozo. Všechny tyto
orgány mají přispět k překonání nevýhod spojených s „dvojitou izolovaností“ ostrova.
Druhý příspěvek se pak
týkal využití cestovního ruchu
a jeho vlivu na venkovský
ostrov Gozo. Ostrov Gozo
se snaží využít své přírodní
a kulturní bohatství pro rozvoj
cestovního ruchu, aniž by obětoval svou identitu a poklidný
venkovský charakter. Cestovní
ruch je pro lokální ekonomiku
nezbytný. Původně se cestovní ruch koncentroval do
několika pobřežních letovisek,
dnes se stále častěji prosazuje tzv. agroturistika, která
přivádí turisty i do vnitrozemí
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ostrova. Dalším progresivním
segmentem cestovního ruchu
je oblast potápění. Turistický
úřad pro ostrov Gozo se také
snaží podpořit rozvoj stravovacích kapacit se zaměřením na
místní kuchyni a rozvoj agroturistiky. Cílem je dosáhnout udržitelnosti i v oblasti cestovního
ruchu, v rámci příspěvku byla
prezentována vize vytvoření
„ekologického ostrova“.
Příkladem využití lokálních
surovin pro potřeby potravinářského průmyslu a cestovního ruchu byla návštěva
dvou místních firem – Magro
Bros a Cottage Products. Obě
firmy se specializují na tradiční
postupy zpracování místních
zemědělských produktů,
pomáhají v rozvoji místního
zemědělského podnikání a vytváření pracovní příležitosti pro
obyvatele ostrova Gozo.
24. 9. 2011 se měli účastníci
možnost setkat se současnou
ministryní pro ostrov Gozo paní
Giovannou Debono. Odpoled-
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ní blok přednášek byl věnován
demografickému vývoji obce
Nadur, v diskusi prezentovali
zúčastnění své zkušenosti
a postřehy k demografickému
vývoji ve svých venkovských
obcích. Obec Nadur čelila ve
své historii několika emigračním vlnám, v poslední době
se jedná zejména o emigraci
mladých lidí z ostrova Gozo
na Maltu. Obyvatelstvo Naduru
(i celého ostrova Gozo) tak
výrazně stárne. Jako hlavní
faktory stabilizace obyvatel ve
venkovských sídlech byly zmíněny zejména dobrá dopravní
dostupnost, dostatek pracovních příležitostí, podpora
malého a středního podnikání
a dobrá technická a sociální
infrastruktura včetně možností
trávení volného času (zejména
pro mladé lidi). O úspěšném
projektu trajektové dopravy
mezi ostrovy Gozo a Maltou
informoval pak předseda firmy
Gozo Channel pan Joseph
Grech.
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Smyslem Evropské charty
venkovských obcí je navazovat spolupráci mezi
konkrétními obcemi ze států
EU, sloužit jako platforma
pro sdílení zkušeností, zprostředkování řešení obdobných problémů, kterým dnes
čelí velká řada venkovských
obcí EU. Důležitým prvkem
je osobní setkání lidí ze
států EU (účastníci jednání
bydlí vždy v hostitelských
rodinách). Jihomoravský
kraj by měl (vzhledem k venkovskému charakteru velké
části svého území) činnost
Charty monitorovat a nadále pokračovat ve spolupráci
s obcí Starý Poddvorov, která byla zahájena v r. 2009
při organizaci velkého jednání všech členských obcí
Charty, na přípravě dalších
aktivit spojených s Evropskou chartou venkovských
obcí.
V Brně dne 30. 9. 2011
Mgr. Ing. Klára Nosková

Počasí a úroda
Letošní zima proběhla bez zvláštních výkyvů a teploty se pohybovaly v dlouhodobém
normálu. Chladné počasí vydrželo až do
začátku jara. Pak přišly teplejší dny a zdálo se
jaro definitivně probuzeno. 20. března přišla
zima se vším všudy. Se sněhem a mrazem.
Chladné a deštivé počasí vydrželo až do
Velikonoc. Pak přišlo několik krásných dnů
ale 19. dubna se ochladilo a 20. dubna přišly
sněhové a dešťové přeháňky. Chladné počasí
se udrželo přes celé léto a mělo vážný dopad
na dozrávání veškeré úrody. Žně se opozdily
v průměru o 10-14 dnů, sklizeň hroznů byla
opožděna až o 3 týdny. Přes všechny obavy
o výsledek sklizně obilnin byly i přes všechny
výkyvy počasí výnosy dobré: u pšenice 67 q
z ha, což je historický výnos. Cukrovka byla
špatná. Sklizeň hroznů přivedla pěstitele do
obtížné situace, zejména JZD, které pro opožděné dozrávání hroznů se dostalo do časové
tísně a sklizeň bylo nutno zajistit i brigádnicky.
Výnos hroznů činil z 1 ha 93 q (dle JZD).
Stupňovitost cukru u hroznů byla velmi nízká
a činila 12° -13° .
Adaptace školy v Novém Poddvorově
V průběhu letošního roku byla provedena
adaptace školní budovy, která přestala sloužit
svému účelu na prodejnu smíšeného zboží
a pohostinství. Takto získali občané Nového
Poddvorova dvě moderní provozovny Jednoty
náhradou za nevyhovující objekty, z nichž
zvláště pohostinství bylo ve velmi špatném
stavu.
Celá tato akce proběhla na popud MNV,
který budovu školy nabídl Jednotě Hodonín
k odprodeji. Jednota budovu vykoupila od

MNV za 140 000,- Kčs a provedla adaptaci
nákladem 450 000,- Kčs.
Oprava a rekonstrukce zvonice ve Starém
Poddvorově
V letních měsících letošního roku proběhla
oprava zvonice spojená s elektrifikací zvonů.
Zednické práce, včetně zhotovení nového
povalu pod zvony provedli místní zedníci
- důchodci: František Blažek a Josef Bartál.
Elektrifikaci zvonů provedli otec a syn Grégrové z Čejkovic a místní zámečnický mistr
– důchodce František Holomek, který zároveň
převzal obsluhu zvonění. Vnitřek kaple byl
opatřen sgrafitovou výzdobou. Tato oprava
zvonice byla nejrozsáhlejší v její více než
stoleté historii.
Spartakiáda
Letošní rok je rokem spartakiádním a před
celostátním vystoupením na Strahově proběhly místní a okresní spartakiády. Také v naší
obci proběhlo spartakiádní vystoupení žactva
v neděli 25. května odpoledne. Vystoupení
se zúčastnily děti z obou Poddvorovů, Čejkovic a Mutěnic. Cvičení proběhlo za hezkého
počasí a velkého zájmu občanů, kteří nešetřili
potleskem za velmi zdařilé a hezké vystoupení
dětí. V této souvislosti je třeba vyslovit uznání
TJ Družstevník, která tuto akci organizačně
velmi dobře zajistila včetně občerstvení všech
cvičících dětí. Toto bylo oceněno cvičiteli
a učiteli z Mutěnic, kteří srovnávali vystoupení
v Čejkovicích, kde nic takového nebylo.
Sčítání lidu, domů a bytů
Letos proběhlo opět sčítání lidu, domů
a bytů. Akce proběhla na přelomu 31. října
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a 1. listopadu a kromě sčítání osob bylo
podchyceno statisticky i zaměstnání občanů,
místo pracoviště a doprava do zaměstnání.
U domů a bytů bylo zkoumáno jejich vybavení
a velikost. Při vyhodnocení celé akce se objevilo mnoho zajímavých skutečností o vybavení
domácností našich občanů.
St. Poddvorov N. Poddvorov
Domů celkem
295
85
Z toho rodinné domky 274
70
Koupelny – spr. kouty 149
39
Vodovod
152
41
Ústřední topení
120
34
Chladnička
243
58
Automatická pračka
2
Pračky ostatní
267
53
Televizor černobílý
233
58
Televizor barevný
17
2
Motocykl
52
5
Osobní automobil
107
33
Jak z uvedeného přehledu vyplývá, vybavenost bytů je dobrá a je důkazem stále se
zvyšující úrovně života našich občanů.
Pohyb obyvatelstva k 31. 12. 1980
Starý Poddvorov ................. 1016 obyvatel
Počet narozených
chlapci
dívky
9
9
Počet zemřelých
muži
ženy
12
3
Nový Poddvorov ................... 255 obyvatel
Počet narozených
chlapci
dívky
2
2
Počet zemřelých
muži
ženy
2
Společenské organizace
Činnost organizací v obci i v tomto roce
nedoznala nějakých zásadních změn. Nejaktivnější činnost projevují TJ Družstevník, Čs.
svaz zahrádkářů a Čs. svaz chovatelů drobného zvířectva. SSM zůstává se svou činností na
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úrovni minulého roku. Svaz požární ochrany
a Svazarm zůstávají svou činností ve stínu výše
uvedených organizací. Čs. svaz žen zaměřuje
svou činnost na spolupráci s MNV v akcích
celoobecního charakteru.
Nyní k činnosti jednotlivých organizací.
TJ Družstevník má velmi dobrou činnost,
hlavně jeho oddíl kopané. Kromě každoroční
soutěže ve své nyní III. třídě pořádá pohárové
turnaje prvního mužstva s tradičními soupeři
TJ Radimov (okres Senica), Mutěnice a Dolní
Bojanovice a pohárový turnaj dorostu.
Soustavnou péčí o hráčský kádr, který se
skládá z hráčů jak ze Starého, tak i z Nového
Poddvorova, si TJ vytváří předpoklady pro
úspěšnou činnost. Důležité je i to, že se nezapomíná na přirozenou obměnu hráčů a v žactvu a dorostu, kterým věnuje TJ veškerou péči,
má oddíl kopané dobrou zálohu.
TJ Družstevník udržuje i družební styky. Již
několik let se družebně stýká s TJ Radimov
v okrese Senica a vyměňují si účast na pohárových turnajích.
Dále má TJ Družstevník družební styky
i s podobnou organizací v Radeburgu u Drážďan v NDR, se kterou si v tomto roce vyměnily
navzájem návštěvy spojené s přátelským zápasem v kopané.
Velká péče je věnována hřišti, kde k nově
zatravněné hrací ploše přibyla i krytá tribuna.
Veškerá tato činnost, která si vyžaduje značné finanční náklady, svědčí také o dobrém
hospodaření organizace. Finanční prostředky si TJ opatřuje hlavně sběrem železného
šrotu v obci, podporou od JZD a výtěžky ze
zápasů, maškarního plesu a hodové zábavy,
které TJ tradičně pořádá. Na této velmi dobré
činnosti má velkou zásluhu výbor TJ, který
se pravidelně schází a celou činnost kvalitně
a obětavě řídí.
Čs. svaz zahrádkářů se i letos ve své činnosti zaměřuje na zajišťování hnojiv a jiných potřeb
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pro své členy. Při zajišťování hnojiv spolupracuje i letos s účelovým zařízením Čs.svazu
zahrádkářů v Kyjově. Činnost této organizace
je velmi potřebná a praktická a je škoda, že
zatím nevznikla možnost, aby tato organizace
získala vhodný objekt, hlavně skladovací,
a přenesla svou činnost na vyšší úroveň. V Novém Poddvorově je situace obdobná. V oblasti
kulturní uspořádala organizace Zahrádkářský
ples, který se vydařil.
V letošním roce bylo před vinnými sklepy
„U nových“ vysázeno 100 višní. Pro svoji
širokou členskou základnu je tato organizace
největší v obci.
Čs. svaz chovatelů drobného zvířectva
– také tato organizace soustřeďuje svou
činnost i nadále na zajišťování potřeb svých
členů jak po stránce chovného materiálu, tak
i krmiv. Část své produkce členové odprodávají přes výkupního důvěrníka do zpracovatelských závodů. V tomto případě se jedná
hlavně o králíky. Také tato organizace patří
k největším v obci.
Socialistický svaz mládeže svou činnost
zaměřuje na pořádání diskoték, při kterých
se sejde hojně mládeže z obce a okolí. Dále
při různých příležitostech, jako jsou na příklad
veřejné schůze KSČ, slavnostní akce v obci,
připravují svazáci kulturní vložky.
K pořádání již zmíněných diskoték je nutno
dodat, že tento způsob zábavy je všeobecně
rozšířen z několika příčin. Pomocí reprodukované hudby lze uvádět skladby nejrůznějších
autorů a skupin, o které je mezi mládeží mimořádný zájem. Další příčinou rozšíření diskoték
je nedostupnost získat pro menší vesnici kvalitní hudební skupinu. Jednak z toho důvodu,
že těchto skupin je málo a dále, že finanční
nároky těchto skupin jsou mnohdy neúměrně
vysoké. Při diskotéce lze pomocí reprodukované hudby a uvádějícího tuto zábavu zajistit za
nepoměrně menší finanční náklady a výtěžek
bývá taktéž nemalý.

Je faktem, že u občanů se tento druh zábavy nesetkává právě s velkými sympatiemi,
ale to pramení z toho, že když tyto diskotéky
začínaly, v jejich průběhu docházelo k výtržnostem, hraničícím až se zákonem. Obec
byla, jak se říká, „vzhůru nohama“. Nyní je již
průběh těchto zábav na úrovni, a také občané
si začínají zvykat, brát tento druh zábavy jako
samozřejmost, a ne jako výstřednost.
Co se týká hudby dechové a lidové je situace stejná jako v letech minulých. V posledních
letech velký počet vesnických dechovek zanikl
a ty, které zůstaly a vypracovaly se na téměř
profesionální úroveň, jsou pro menší obce
nedostupné, jak po stránce zajištění, tak po
stránce finanční. Takto zůstávají organizace,
kde je převážná část členů staršího věku
v nevýhodě, co se týká příjmů z tanečních
zábav. Organizace, ne mládežnická, si diskotéku dosti dobře dovolit nemůže.
Čs. svaz žen svou činnost zaměřuje kromě
již zmíněné tradiční oslavy padesátníků, na
příležitostní akce ve spolupráci s MNV.
ZO Svazarmu stejně jako v letech minulých
zajišťuje školení řidičů amatérů v obci a celková činnost je spíše příležitostná.
ZO Svazu požární ochrany. Tato organizace
svou činnost zaměřuje na preventivní prohlídky
domů a malých provozoven v obci, které provádí ve spolupráci s komisí OVP MNV. Jinak
činnost je též sporadická. V Novém Poddvorově je situace obdobná. Je ale třeba ocenit
skutečnost, že v obou požárních zbrojnicích je
požární zařízení značné hodnoty a obě organizace věnují údržbě tohoto zařízení mnoho
práce a času.
Sdružení rodičů a přátel školy. Tato organizace se ve své činnosti zaměřuje hlavně na
akce pro školní děti, například Dětský karneval ke Dni dětí, a v plesové sezoně pořádá
rodičovský ples. Zdá se, že klesající význam
místní školy se negativně projevuje i v činnosti
této organizace.

Starý Poddvorov

11

Historie větrného mlýna ve Starém
Poddvorově na pokračování
I když se zdá, že kolem místního „větřáku“
se už nemůže nic semlet, není tomu tak. Asi
před dvěma lety se v repertoárech dechových hudeb objevila a záhy stala populární
písnička „U Čejkovic mlýn“. Naše obec se
s touto písní setkala mezi prvními, a to způsobem dosti svérázným. Na Štěpánské zábavě,
kterou jako poslední leč pořádali myslivci,
hrála dechová hudba Bojané se zpěvákem
Vojtou Račickým. Zábava byla v plném proudu a patřičné náladě, když Bojané začali hrát
mj. i zmíněnou písničku. Staropoddvoráky
to trklo, když uslyšeli slova písně a po jejím
skončení obstoupili někteří zpěváka a začali
mu vytýkat, jestli neví, čí je to mlýn. Vojta se
ošíval a tvrdil, že to má tak napsáno v partesu, což byla pravda. Proto mu bylo napolo
z legrace, napolo vážně doporučeno, ať si
píseň patřičně opraví.

I když je tato historka úsměvná, v jejím
pozadí zůstává fakt, že každá obec chce
svých pamětihodností ke své vlastní propagaci zcela logicky využít, a i když autor jistě
neměl v úmyslu žádnou schválnost, staropoddvorovští občané se cítí v tomto ohledu
jaksi ošizeni.
Končím zápis za rok 1980 s ohlédnutím
v myšlenkách, co se v našich obcích za uplynulý rok změnilo a událo. Není toho jistě málo
a účetně řečeno, aktiva jednoznačně převyšují
pasiva. I když letos některé nedostatky a různé
problémy znepříjemňovaly život našich občanů, přesto můžeme s klidným svědomím říci,
že to byl rok dobrý, a co se nedostatků týká,
ty jsou přece od toho, aby se odstraňovaly.
Věřím, že příští rok bude lepší už i proto, že
bude rokem, ve kterém se budou konat volby,
a s novým MNV to v obci půjde alespoň tak
dobře jako dosud, ne-li lépe.
Opsáno z kroniky obce

Zapomenutá řemesla v naší obci
KOVÁŘI
Po druhé světové válce byli v naší obci tři
kováři. Jedna kovárna byla naproti hospody
na křižovatce, kterou provozoval pan Karel
Kašík, další byla v Nové ulici, která patřila
panu Josefu Bílkovi. Třetí stála na místě
nynějšího obchodu pana Chovance, v ní
pracoval pan Kašík už v pokročilém věku,
proto kovárnu krátce po válce zrušil.
Kovářské řemeslo bylo v obci velmi potřebné, protože naše obec byla zemědělská
a pracovní nářadí potřebovalo opravy a údržbu, kterou tehdejší rolníci nemohli sami zvládnout. Velmi důležité bylo též kování koní.
Vybavení kovárny na vesnicích byla zhruba
stejná. Základ tvořila výheň, kovadlina, několik
kladiv a různé kleště. Pak zde bylo drobnější vy-
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bavení jako různé zápustky, hřebovnice, útínky,
jednoduché závitořezné nářadí a pracovní stůl
s masivním svěrákem. Postupem doby si kováři
začali pořizovat modernější stroje a zařízení
k ulehčení práce a větší produktivitě.
Karel Kašík postupně vybavil kovárnu stojanovou vrtačkou, svářečkou, kotoučovou bruskou, nůžkami na železo a bucharem značky
Ajax. Kovář Bílek měl kovárnu zhruba stejně
vybavenou, ale navíc měl starší soustruh.
Další zařízení, které kovářům značně ulehčilo práci, byla skružovačka na obruče kol,
protože kromě běžných kovářských prací
dělali i rozsáhlejší práce, například okovávání
nových selských vozů.
Oba kováři, Kašík i Bílek, byli i podkováři.
Aby si kovář mohl na firemní tabuli připsat
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ným zámečnickým inventářem a disponoval
i v té době nepříliš běžným zařízením na
autogenní svařování.
Po druhé světové válce svoji živnost rozšířil
o autodopravu, kterou prováděl nákladním
autem o nosnosti 1 – 1,5 tuny. S postupující
socializací vesnice se řemeslo přestalo vyplácet, a tak pan Holomek přešel do zaměstnání.
Řemeslo prováděl doma už jen sporadicky.
Za zmínku stojí jeho práce pro obec – zhotovení konstrukce pro zavěšení zvonů ve zvonici
pro motorový pohon zvonění.
i podkovář, musel projít speciálním kurzem.
Kování koní vyžaduje odpovědnost a znalosti,
protože přibíjení podkov je práce riziková.
Podkova je přibíjena na kopyto živého zvířete
a hrozí poranění kopyta. Podkova musí být
na kopyto dobře přizpůsobena a správně
přibita. Právě při přibíjení může dojít ke zranění, takzvané zakutí, kdy hřebík zajede do
živé tkáně.
Jako zajímavost je třeba uvést, že občas
bylo nutno okovat i krávu. Krávy se používaly jako tažná zvířata, a když se jí nějaký
pazneht sešlapal, bylo nutno jej okovat tak,
že se na něj přibila plechová tvarovaná destička. Protože kráva se nenechala tak lehce
okovat jako kůň, bylo nutno zvíře znehybnit
ve zvláštní dřevěné konstrukci. Toto kování
krav prováděl kovář Bílek, který měl zařízení
instalováno před kovárnou. Změnou podmínek života v obci přestala být práce těchto
vesnických kovářů vyhledávána a kovárny
postupně zanikly.
ZÁMEČNICTVÍ
V naší obci bylo jedno zámečnictví, vlastnil
je pan František Holomek. Tento řemeslník
se do obce přiženil z Čejkovic, kde se vyučil
v zámečnické firmě Jana Grünwalda. Dílnu si
zřídil ve svém domě a prováděl zámečnické
práce a opravy. Dílnu měl vybavenou potřeb-

KREJČOVSTVÍ
Toto řemeslo provozovali v obci dva krejčí
– Pavel Sasínek a Vendelín Kašík.
Prováděli opravy obleků a šili i nové. Rozvojem tovární výroby oděvů tyto vesnické
firmy zanikly, protože o jejich práci přestal
být zájem.
OBUVNÍCI
V minulosti bylo v obci ševcovské řemeslo
dosti rozšířené. Bylo to hlavně z důvodu nenáročnosti výuky, zejména finanční, protože
naše obec měla občany spíše chudší. Bylo
zde i několik takzvaných příštipkářů, kteří
doma prováděli opravy bot. Dříve se boty
opravovaly i několikrát. Plnohodnotné obuvnické řemeslo prováděli vlastně jen obuvníci
dva – Jan Prygl a Antonín Prygl, kteří šili
i nové boty, zejména vysoké a vrapené. I tato
živnost skončila z důvodu levnější tovární
výroby moderní obuvi.
KOŠÍKÁŘSTVÍ
Když se soukromě hospodařilo, patřily
proutěné koše k nezbytnému vybavení hospodářství. Touto činností se v obci zabývala
rodina Valova. Koše pletla z neloupaného
proutí, které řezala u potůčku v Kapansku.
Krátce po válce s touto prací skončila.
kronikář František Uhrovič
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S VATÁ K ATEŘINA
Pokud chcete mít doma živé
dítě, které má vždy svůj rozum,
z autorit si většinou nic nedělá
a téměř vždy si prosadí svůj
názor, dejte své dceři jméno
Kateřina. Právě takové jsou
totiž téměř všechny nositelky
tohoto jména. Jejich vlastností
si všiml již William Shakespeare, když psal svoji divadelní hru
Zkrocení zlé ženy. Kateřiny
vděčí svému temperamentu
a moudrosti světici z Alexandrie, která se díky své výřečnosti stala patronkou filozofů.
Jedno z úsměvných pořekadel
dokonce říká, že pokud máte
doma Kateřinu, není vám
zapotřebí hlídacího psa.
Svatá Kateřina je jednou
z nejuctívanějších světic již od
dob středověku. První legenda o této světici je dochována
již z desátého století. O velkou
oblibu na našem území se
velkou měrou zasloužil císař
Karel IV. Ten v den jejího
svátku zvítězil v bitvě na území
dnešní Itálie. O několik let
později opět na svátek této
světice unikl atentátu na svou
osobu. Není divu, že právě
tyto dva zázraky považoval za
přímluvu Kateřiny, a proto se
právě ona stala jeho osobní
patronkou. Zasvětil jí několik kostelů a dokonce jednu
z kaplí na nově postaveném
hradě Karlštejn.
Svatá Kateřina byla podle
legendy krásná, bohatá a vel-
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mi vzdělaná egyptská princezna. Jednou když se projížděla,
potkala poustevníka, který ji
obrátil na křesťanskou víru.
Té noci se jí zdál sen o Kristu,
jenž jí navlékal snubní prsten.
Odtud pochází oblíbený motiv
zásnub sv. Kateřiny. Toho
času byl římským císařem
Maxentius. Když jednou uviděl
krásnou Kateřinu, zamiloval
se do ní. Chtěl se s ní velmi
setkat, a když se tak stalo,
začal ji přesvědčovat o správné víře, která je vírou k pohanským Bohům. Tu ona mu však
počala vyprávět o jediném
svém Bohu, Kristu Ježíši, kterého miluje nadevšechno. Král
jí byl velmi okouzlen, o to víc
však rozzloben, neboť poznal,
že Kateřininu moudrost a víru
jen tak nepřemůže. Dal proto
ze všech konců své říše povo-
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lat do Egypta padesát mudrců,
aby svou modrostí Kateřinu
přehádali. A přela se Kateřina
s padesáti mudrci o věcech
víry a všechny je svou moudrostí obrátila na křesťanství. To
velice rozhněvalo císaře a rozkázal všech padesát mudrců
upálit uprostřed města. Král
se snažil Kateřinu omámit
bohatstvím a penězi, ona však
vše odmítla, proto ji nechal zbičovat a zavřít do hladomorny.
Když ji po třiceti dnech spatřil
a uviděl, že je ještě krásnější
než kdy před tím, naposled se
ji snažil oblomit, ona však ve
své víře zůstala pevná. Císař
se velice rozzlobil a přikázal
vyrobit čtyři kola posetá ostrými noži. Mezi ně měla být
Kateřina přivedena a jimi měla
být rozdrásána. Dříve než se jí
však jediný nůž dotkl, přiletěl
anděl a kola roztříštil takovou silou, že podle legendy
kousky kol pobily čtyři tisíce
pohanů, stojících okolo. Na
základě této události se rozlomené kolo stalo Kateřininým
atributem.
Maxentius proto rozkázal
světici setnout hlavu. Když kat
uťal jednou ranou její hlavu,
vytrysklo místo krve mléko.
Hned se snesli z nebes andělé
a odnesli její tělo na horu
Sinaj. Toto místo je dodnes
velmi vyhledáváno zástupy
poutníků. Snad i proto, že
podle legendy, Kateřině Kris-

tus v hodině její smrti slíbil,
že kdo bude den její smrti
slavit, oč bude prosit, všechno
dostane.
I když je postava svaté
Kateřiny Alexandrijské zřejmě
smyšlená, o to více je mezi lidmi a nejen věřícími oblíbená.
Její svátek byl vždy symbolem
pro velké slavnosti také proto,
že byl posledním dnem veselí
před obdobím adventu, kdy se
křesťané postí a připravují se
na příchod Spasitele. Den svaté Kateřiny byl ženskou protiváhou k spíše mužskému dni
svatého Martina. V tento den si
ženy pořádaly taneční zábavy,
platily muziku a dokonce platily
i útraty za své manžely nebo
milé. Nezadané ženy prosily
Kateřinu, aby jim sehnala ženicha. Dodnes mnoho vinařů
vyrábí „svatokateřinské víno“,
které se otvírá právě 25. listopadu. Na svatou Kateřinu se
na památku mučení této světice nesmělo pracovat s ničím,

co mělo kolo. Proto na den
jejího svátku také ustaly ve
své činnosti všechny mlýny
a ženy nesměly pracovat na
kolovrátku.
Stejně jako svatý Martin
i Kateřina je spojována s celou
řadou pranostik. Nejvíce se
jich vztahuje k přicházející
zimě a nadílce sněhu. Když
Kateřina po ledě už chodívá,
Eva potom blátem oplývá.
Jaká svatá Kateřina, taková je
celá zima. Podle pozorování
našich předků již Kateřina
určovala příští úrodu, jak nám
dokazuje pranostika: Sníh na
svatou Kateřinu věští vysoké
obilí. K tomuto dni se také
vztahuje pěkné pořekadlo
odkazující právě na příchod
adventu: „Řekla Káča Barce:
nechme toho tance.“
Kateřina se stala nejen patronkou filozofů a učenců, ale
také přímo několika univerzit
a fakult. Již od středověku
jí byla zasvěcena pařížská
Sorbona a Karel IV. jí svěřil

pod ochranu také filozofickou
fakultu nově založené pražské
univerzity, jejíž patronkou
je dodnes. Kateřina je však
také patronkou všech, kdo
pracují s kolem, ať jsou to
jejich výrobci, nebo jej ke své
práci používají jako mlynáři, či
přadleny. Snad i proto si Nový
Poddvorov (a Mutěnice) zvolily
za patronku svatou Kateřinu,
aby se jim práce dobře dařila,
a aby je nikdy neopouštěla
vytrvalost a píle, podobně jako
Kateřinu nikdy neopouštěla
odvaha a víra.
Blahoslav Uhrovič
Použité reprodukce:
Nástavec gotického oltáře
z kaple Bartoňů z Dobenína,
Katedrála sv. Víta, Václava
a Vojtěcha, Praha
Svatá Kateřina, Caravaggio,
Thyssen-Bornemisza collection, Madrid
Mystické zasnoubení sv.
Kateřiny s přihlížející sv. Klárou, Itálie
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Škola – co nás tíží?

P
R
I
M
I
C
E
Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych se s vámi rozdělil o pár
postřehů z nedávné události, z mé primiční
mše. Byl to pro mne důležitý den. Den, na který
se vzpomíná celý život. A nejen nostalgicky
vzpomíná, kněz z tohoto dne čerpá po zbytek
života. Ve chvílích radostných si připomíná, že
tam, při kněžském svěcení a primici, to začalo.
Ve chvílích náročných si vybaví radost svých
začátků a může tak obnovit chuť překonávat
nejrůznější překážky.
Ale nejen pro mě to byl důležitý den. Z vašich
reakcí jsem cítil, že celou slavnost prožíváte se
mnou, že jde o záležitost celé obce.
Už na konci mše svaté jsem děkoval a věřte
mi, že to nebylo jen splnění povinnosti, jen
naplnění toho, že obvykle se na konci děkuje.
Bylo to upřímné, spontánní, a pocit vděčnosti
přetrvává dodnes. A dá se říci, že i roste – s tím,
jak jsem postupně vybaloval různá přání a dárky,
kterými jsem byl doslova zaplaven.
Děkuji tedy i touto formou všem, kteří pomohli
s přípravou primice (Farní úřad, organizátoři,
Obecní úřad, Hotel Zámek, Templářské sklepy), těm, kteří se jí zúčastnili a vytvořili krásnou
atmosféru (mj. krojovaní, muzikanti, sbor,
ministranti), i těm, kteří obdarovali mě či hosty
(koláče, víno, zákusky)!
Když si vybavím, kolik energie, úsilí to vše
stálo! Už rok předem se začaly rýsovat základní
kontury, na podzim a v zimě už se podnikly první

16

organizační kroky – volba místa, časový průběh.
Začal se scházet přípravný tým, rozdělovaly se
úkoly. To, co se nejdříve zdálo být vzdálenou
záležitostí, se postupně přibližovalo. S tím rostlo
určité napětí (Jak to všechno zvládneme?), ale
také zápal pro věc.
A pak přišel onen den. Koláče byly napečené, pódia postavená, pohoštění v Orlovně
i na farní zahradě nachystané. Byli připraveni
muži na regulaci dopravy, krojovaní byli oblečení, muzikanti naladěni. Pak už zaklepal pan
farář Gregorz Zych na dveře našeho domu
– a vše začalo! Další průběh znáte a kdo jsme
celou slavnost prožili, určitě budeme dlouho
vzpomínat!
I z reakcí nejrůznějších hostů, včetně primičního kazatele, vím, že primice na ně silně
zapůsobila, že oceňovali připravenost akce
i krásu prostředí. Kromě posilnění víry se
jednalo i o šíření dobrého jména naší obce po
celé ČR.
Díky Bohu a díky i vám všem za spoluúčast.
Doufám, že nás tento společný zážitek silně propojil a budeme se přátelsky potkávat i nadále.
Ze srdce vám vše dobré přeje a žehná
P. Petr Balát, novokněz
Praktické informace: fotografie z primiční mše můžete
nalézt na http://www.jureceks.estranky.cz/, videozáznam bude v brzké době k dostání u Martina Opluštila.
Plánujeme též vydat zvukový záznam písní a kázání.
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Chtěla bych touto cestou
veřejnost informovat o problémech, které nás potkaly,
a které nejsou pro naše pracovníky příjemné a přináší
spoustu problémů.
V lednu dostala škola rozpočet na mzdy zaměstnanců
a zjistila hrůznou skutečnost. Na platy učitelů chybí
100.000,- Kč. Nikdo nám
nepomůže, protože finanční
prostředky dostáváme na počty žáků. Co udělat? Řešení
se našlo, ale odnesli to správní zaměstnanci – převedli
jsme 50.000,- Kč z mezd
správních zaměstnanců na
platy učitelů. Ale bez práce
správních zaměstnanců není
provoz školy přece možný!
Pedagogickým pracovnicím
byly staženy osobní příplatky
za práci mimo svou povinnost. Pedagogické pracovnice v základní škole se k této
skutečnosti postavily s pedagogickou profesionalitou.
Kroužky budou, i když nám je
nikdo nezaplatí. My je děláme
pro radost dětem.
Další rána na náš přišla
v září. Počet dětí v obou zařízeních se snížil.
V září jsme služby naší mateřské školy nabízeli i v okolních vesnicích, ale marně.
Na tuto skutečnost ministerstvo školství vždy reaguje
velmi pružně a škola přišla

nejen o dalších 80.000,- na
platy kantorů, ale také se
nám snížil limit pracovníků.
V základní škole jsme situaci řešili spojováním tříd ve
výchovách, a tím přišly paní
učitelky i o další možnost
přivýdělku, zkrátka nebudou
placené přesčasové hodiny.
V mateřské škole bylo nutno snížit úvazky učitelek, tři
celé úvazky nemůže škola
utáhnout. Snížení úvazků
samozřejmě přineslo i snížení mzdy. Našim problémům
ale ještě neměl být konec.
Od září je docházka dětí do
mateřské školy tak žalostná,
že dosud jen několik týdnů
pracovala mateřská škola
na dvě třídy. Zákon nám totiž
říká, do 24 dětí je pouze
jedna třída. Prohlédněte si,
prosím, průměrnou docházku
v jednotlivých měsících:
září
říjen
listopad

26
17
21
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Vyjadřuje počet dětí ne ve
třídě, ale v celé škole.
Když si uvědomím, že ještě
před třemi lety jsem na žádost
vedoucí učitelky musela vytvořit
kritéria, za nichž budou děti do
mateřské školy přijímány, tím
více mě to deprimuje. Mohu
vám říci, že v momentě, kdy se
sníží platy zaměstnanců, nejen
že mezi nimi nastane nevraživost a boj, ale začne vzájemná
kontrola toho, jak si pracovník
plní své pracovní povinnosti,
zda pracuje tak dobře, že si
svou mzdu zaslouží.
V této situaci se ukážou
pravé charaktery člověka,
ukáže se, zda dělá svou
profesi pro peníze nebo pro
vztah ke škole, projeví se
jeho profesionalita. Za tuto
profesionalitu bych ráda poděkovala nejen některým pedagogickým pracovnicím, ale
i správním zaměstnancům.
Doufejme, že nový rok nám
přinese zlepšení naší situace
a vyřeší se naše problémy.
ředitelka školy
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D EN R OD I N Y
Co je to „rodina“? Podíváme-li se do slovníku, najdeme
tuto definici:
Rodina (podle sociologické definice) je skupina osob
(případně více skupin osob)
navzájem spjatých pokrevními svazky, manželstvím
(nebo srovnatelným právním vztahem) nebo adopcí,
jejíž dospělí členové jsou
odpovědní za výchovu dětí.
Rodinu tvoří muž a žena
a jejich děti, zatímco rozšířená rodina zahrnuje prarodiče, tety, strýce a bratrance.
Rodinu lze však zároveň
i chápat jako malou skupinu
osob, které jsou navzájem
spojeny nejen manželskými
a příbuzenskými, ale i jinými
obdobnými vztahy a zvláště
společným způsobem života.
Další definice popisují rodinu
prostřednictvím jejích funkcí:
funkce reprodukční, soci-
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álně ekonomické, kulturně
výchovné, sociálně psychologické a emocionální.
Základem každého státu
jsou dobře fungující rodiny.
Tuto skutečnost si náš stát
plně neuvědomuje a mladé
rodiny nepodporuje. Co platí
o obcích? Dobře fungující rodiny jsou i základem obce.

Zpravodaj

My si to plně uvědomujeme
a rozhodli jsme se rodiny
v naší obci podporovat. Nejen
správou našich škol, ale i podporou dalších iniciativ jako je
občanské sdružení maminek
„Vláček Poddvoráček“, či
Sdružení rodičů.
Obec vypsala projekt pod
názvem „Den rodin“ a obdržela finanční podporu ve výši
13 000,- Kč. Z těchto prostředků bylo hrazeno nedělní soutěžní posezení rodin
6. listopadu. Cílem připraveného programu bylo pobavení
a společná zábava tří generací.
Také jsme chtěli, aby se mladší
generace seznámily s činnostmi, které dnes již v běžném
životě nepotkají: vyšustování
kukuřice, draní peří, přebírání
fazole či roztáčení káče. Celý
program vyplnila dechová hudba Základní umělecké školy

v Dolních Bojanovicích a zpěv
žáků naší školy.
Následující částí našeho
projektu byla beseda se senior y na právní téma, téma
jejich bezpečnosti a sociálního
zabezpečení. Další posezení bylo věnováno rodinám
a výchově. Závěr s obou sezení si můžete přečíst v našem
zpravodaji. O tuto část projektu se postarala pracovnice
Charity Hodonín.

Jak tuto problematiku vidíme
do budoucna? Starostka obce
připravuje návrh do jednání
zastupitelstva o finanční podpoře mladých rodin s dětmi.
A co by bylo ideální? Kdyby
náměty na další akce vycházely z vás občanů a rodin, abychom je nemuseli vymýšlet,
pouze připravovat a zajišťovat
finanční zázemí.
Miroslava Hajdová
místostarostka

KUDY KAM pro rodiny
Zažíváte nějakou nepříznivou rodinnou situaci a hledáte podporu?
Sledujete změny sociálního systému a potřebujete se v nich zorientovat?
V rodině, jako základní jednotce společnosti, se nejvíce odráží změny, kterými společnost
prochází. Rodina je vystavena působení mnoha institucí a musí čelit jejich požadavkům. Je
proto přirozené, že může nastat situace, kdy rodina, tedy společenství lidí spojených nejužšími
vazbami, neví KUDY KAM.
Jedním z míst, kde rodinní příslušníci mohou získat příslušné informace a podporu při řešení
jejich rozmanitých potíží je Charitní poradna v Hodoníně nabízející bezplatné odborné sociální
poradenství. Obsahem poradenství je vyhledání, poskytnutí a vysvětlení konkrétních práv a povinností rodiny, sepsání potřebných podání, zprostředkování kontaktu na navazující organizace

Starý Poddvorov
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či podpora při jednání s úřady. Cílem poskytovaných služeb poradny je posilovat občany ve
zvládání obtížné životní situace a vést je ke zvyšování dovedností v dané oblasti.
Aktuální otázkou je nepochybně zaváděná sociální reforma se svými změnami. Při poskytování rodičovského příspěvku si rodiče mohou přizpůsobovat variantu čerpání příspěvku dle
aktuálních potřeb rodiny, zároveň se ruší doba omezení docházky do předškolních zařízení.
Dochází ke sjednocení výplaty sociálních dávek, které bude mít nyní všechny v kompetenci
Úřad práce, bude vytvořena tzv. karta sociálních systémů pro nakládání s dávkami. Reforma
se dotkne i posuzování zdravotního stavu, veřejné služby, možnosti rekvalifikace, omezení
období pro poskytování příspěvku na bydlení.
Rodina může čerpat finanční podporu státu hned z několika systémů. Nemocenské pojištění
poskytuje rodině peněžitou pomoc v mateřství a při ošetřování člena rodiny. Systém státní
sociální podpory se zaměřuje na poskytování dávek souvisejících právě s péčí o dítě jako je
porodné, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení,
pohřebné a dávky pěstounské péče. Ze systému hmotné nouze je možné uspokojit základní
životní potřeby rodiny v rámci příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení či mimořádné okamžité pomoci.
Projevují se snahy ulehčit skloubení pracovního a rodinného života. Rodiče mohou čerpat
mateřskou/rodičovskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen dle zákoníku práce poskytovat
zvláštní zvýhodnění těhotným ženám a matkám, poskytovat pracovní volno ve vymezených
situacích. Zaměstnancům je započítané daňové zvýhodnění na děti ve společné domácnosti
či na manžela/manželku s nízkými příjmy.
Rovněž síť sociálních služeb nabízí rodině možnost zajištění pro specifické situace, např.
pečovatelská služba pro rodiny s více současně narozenými dětmi, poradenství, služby rané
péče pro děti se zdravotním postižením, odlehčovací služby, azylové bydlení, nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny, a další. Je možné využít
nabídky mnoha neziskových organizací k volnočasovým aktivitám a setkávání rodin, např.
mateřských center, center pro rodinu.
O ochranu zájmů dětí se zasazují orgány sociálně-právní ochrany dětí pro situace, kdy
je ohrožen jejich zdravý vývoj či fungování rodiny. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí se
nachází na úřadech obcí s rozšířenou působností.
Rodiny se často také potýkají s úvěry a zadlužením, které do značné míry ovlivňují jejich denní
život. Do služeb poradny se zahrnuje jak dluhové poradenství, tak možnost podání návrhu na
povolení oddlužení, pro který je však nutné splnit několik dalších podmínek. Častou zakázkou
v poradně bývá poskytování informací o vyživovací povinnosti dle zákona o rodině, jež funguje
na principu vzájemnosti mezi manžely i mezi rodiči a dětmi.
Smutnou kapitolou bývají případy domácího násilí, kdy jeho zákeřnost tkví v tom, že může být
skutečně dlouhou dobu skryté s velmi nepříznivými důsledky pro celou rodinu. Podpora členů
rodiny je v tomto směru však poměrně rozvinutá – je možné nařídit vykázání násilné osoby,
stanovit si bezpečnostní plán a být v kontaktu s pomáhajícími institucemi.
Při snaze o řešení situace ve Vaší rodině se kterýkoliv člen rodiny může obrátit na Charitní
poradnu Hodonín, na ul. Wilsonově (u vlakového nádraží) nebo na tel. 731 425 497, e-mail:
poradna.hodonin@charita.cz.
Mgr. Radka Tesaříková
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KUDY KAM pro seniory
Chtěli byste se na něco zeptat a hledáte koho?
Chcete řešit nějakou záležitost a hledáte jak?
Projekt KUDY KAM pro seniory se snaží o
zmapování potřeb těchto občanů, kteří často
nemají mnoho příležitostí ke kontaktu anebo
jsou naopak oslovováni množstvím nesrozumitelných informací. Tyto skutečnosti jsou aktuální
zvláště nyní - v době, kdy dochází k významným
změnám v sociálním systému našeho státu.
Charitní poradna zřízená Oblastní charitou
Hodonín nabízí všem občanům odborné sociální poradenství v širokém okruhu životních situací, které je poskytováno zcela bezplatně. Služba
je vždy poskytována pro konkrétní záležitost
klienta s respektováním jeho soukromí. Charitní
poradnu v Hodoníně je možné kontaktovat jak
osobně, tak telefonicky či písemně na níže
uvedených kontaktech. Zájemce o tuto službu
je v případě zdravotních obtíží možné navštívit
také v jeho bydlišti.
Kvalita života se v seniorském věku možná
mění, ale zůstává, samozřejmě s ohledem na
nové výzvy, které toto období s sebou přináší.
Může se jednat, jak o řešení otázek důchodového pojištění a výplaty starobního, invalidního
či pozůstalostního důchodu, podmínkami jejich
vyplácení, souběhu více důchodů najednou, či
vykonávání zaměstnání při pobírání důchodu.
Bez obtíží nebývá ani kontakt s Českou správou
sociálního zabezpečení, která má důchodové
zabezpečení na starosti.
Novinky se očekávají také v dalších odvětvích
sociálního zabezpečení v souvislosti se sociální
reformou, např. zavedení tzv. karty sociálních
systémů, novým posuzováním zdravotního
stavu pro účely příspěvku na péči či dávek pro
osoby se zdravotním postižením, omezením
doby poskytování příspěvku na bydlení a jednotným výplatním místem sociálních dávek na
Úřadu práce.

Velkou podporou občanům je také široká
síť sociálních služeb, především pečovatelské
služby, denních center, poradenství, osobní
asistence, odlehčovacích služeb, domovů pro
seniory, aktivizačních služeb a dalších nabídek
trávení volného času, ať už se jedná o Svazy důchodců nebo neformální aktivity ve farnosti. Pro
seniory slouží také několik krizových linek pomoci
– např. Senior telefon - tel.: 800 157 157, která
je bezplatná a funguje nepřetržitě.
Bohužel se setkáváme také se situacemi, kdy
se k seniorům pečující osoba chová hrubým
způsobem nevhodně na úrovni tělesného,
psychického či finančního zneužívání a zanedbávání. Zlepšení takových poměrů je velmi
citlivou záležitostí a je doporučeno obrátit se na
specializované instituce, na které Vám Charitní
poradna může předat kontakty.
V praxi poradny se dále zabýváme právními
vztahy zahrnující například problematiku darování nemovitosti, dluhů a exekucí, různými druhy
soudního řízení.
Tématem, které si zasluhuje pozornost jsou
rovněž různé předváděcí akce a návštěvy podomních obchodníků, z nichž většinou plynou větší
problémy než skutečný užitek. Před jakýmikoliv
cizími osobami je potřeba být obezřetnými,
jelikož dovedou ke svým záměrům využívat
dobrosrdečnosti občanů a ohrožovat tak jejich
bezpečí i majetek.
Nabízíme Vám možnost konzultace Vašich
záležitostí v Charitní poradně Hodonín,
na ul. Wilsonově (u vlakového nádraží)
nebo na tel. 731 425 497,
e-mail: poradna.hodonin@charita.cz.

Starý Poddvorov

Mgr. Radka Tesaříková
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Sousedské posezení
V neděli 20. listopadu se uskutečnilo již
tradiční „sousedské posezení“, tentokrát na
téma „Zdraví, bylinky a čínská medicína.“
Přednáška byla velmi zajímavá a doufáme, že
všichni přítomní si odnesli spoustu cenných
rad a poznatků.
Součástí sousedského posezení byla malá
výstava s možností zakoupení adventních
věnců Petry Brablcové nebo tradičních
krásně nazdobených vánočních perníčků
Nadi Štětkové.
A co by to bylo za sousedské posezení
bez pohoštění? Ani letos jsme nezapomněli,
a pro své sousedy napekli buchty... makové,
ořechové, kakaové a také jablečný štrúdl.
A ten, kdo zrovna neměl chuť na buchtu,
mohl posedět při topince s čertovou masovou směsí od „šéfkuchaře“ Víti Holátka, kterému zdatně pomáhali všichni zaměstnanci
obecního úřadu.

KULTURNÍ KALENDÁŘ

Adventní výstava
Letošní adventní výstava
byla opět spojena s Mikulášskou nadílkou. Proběhla
v neděli 4. prosince v budově
základní školy. Děti nejen
obdržely od Mikuláše nadílku ve formě bonbónů, ale
také si mohly ve výtvarných
dílnách vyrobit vánoční přání
či vánoční dekoraci. Dospělí
návštěvníci měli příležitost
si zakoupit u paní Zuzany
Těthalové květinářky z Čejkovic vánoční svícny, či
posedět u kávy nebo čaje.
Příjemné odpoledne nám
zpříjemnili svým vystoupením žáci Základní umělecké
školy v Dolních Bojanovicích,
jejichž elokované pracoviště
je v budově naší školy.

1. 1. 2012 Novoroční setkání občanů
u obecního úřadu v 17:00 hodin.
14. 1. 2012 II. Obecní ples
27. 1. 2012 Ples regionu Podluží
v Dolních Bojanovicích
28. 1. 2012 Ples rodičů
18. 2. 2012 Zahrádkářský ples
26. 2. 2012 Divadelní představení
Sluha dvou pánů
25. 3. 2011 Vynášení Smrtnice
16. a 17. 6. 2012 XX. Dětské krojované hody
3. – 7. 8. 2012 Tradiční krojované hody
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Rozsvěcování vánočního stromku
Stalo se již hezkou tradicí obce a naší školy, že zahajujeme advent touto krásnou akcí.
O oblibě svědčila i velká účast v letošním
roce. Překrásný byl pohled na vypouštění
lampiónků s vánočním přáním. Přímo mě
fascinovaly rozzářené oči dětí, které překotně
a s nadšením vykřikovaly za odlétajícím lampiónkem všechna svá přání. Nejen děti, ale
svá přání vyslovovali také rodiče a dokonce
i babičky. Celkem odletělo do nebe 110
„přání“. Snad se všem splní!
Program si připravily děti se svými vyučujícími v mateřské i v základní škole. Za dokonalý
zvuk vděčíme technickému zázemí, které
letos zajišťovali dva tatínci - pan Strýček a pan
Selucký. Abychom se příliš nenachladli, o to
se postarali správní zaměstnanci. Dospělé
zahřívali vánočním punčem a děti teplým
čajem.
Stromek, který nás bude provázet celým
adventem a vánočními svátky rozsvítila starostka obce.
ředitelka školy

Co nového v Myslivecké společnosti?
Rekonstrukce
Letošní rok jsme věnovali rekonstrukci již staré
a nevyhovující myslivny. Opravu si vyžádala
elektroinstalace i stropy. Stavebními úpravami
jsme vylepšili kuchyň i sociální zařízení. Provedli
jsme obložení vstupní části budovy a výměnu
starých dřevěných oken za nová plastová. Nově
rekonstruovaná a vybavená kuchyně slouží
nejen společnosti, ale i všem těm, kteří si naše
zařízení pronajmou.
Kde jsme vzali finanční prostředky? 50 000,- Kč
nám věnovala obec a 30 000,- jsme získali
z krajského úřadu z individuálních dotací krajského úřadu formou projektu, který pro naši

společnost vypracovala starostka obce. Zbývající náklady jsme dofinancovali z vlastních zdrojů.
Oprava myslivny nás stála celkem 155 550,- Kč.
V této finanční částce nejsou samozřejmě započítány svépomocné práce našich členů. Využili
jsme profesní i laickou zručnost 20 členů naší
společnosti. Ti odpracovali v letošním roce
3 465 brigádnických hodin, což činí průměrně
173 hodin na člena. Vše ještě není hotovo.
V příštím roce budeme v opravě budovy pokračovat, chceme jí dát nový kabát. Chceme, aby
zářila novotou i z venkovní strany.
Pavel Dostál
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SPORT

SPORT

Naše kopaná

V začátku podzimní části
soutěže bylo naše první mužstvo na pěkném druhém místě. Po krátkodobém odchodu
brankářské jedničky Romana
Veselského šla výkonnost
celého týmu povážlivě dolů.
Velký vliv zde měla celková
vyrovnanost soutěže, protože
po dvou nevydařených domácích zápasech jsme spadli až
o pět míst. Negativně se na
týmu promítl nešťastný zápas
v Dubňanech (porážka 1:3),
kde se zranil náš gólman
Roman Veselský, který při
penaltě soupeře utrpěl takové
zranění ruky, že byl vyřazený
z kádru až do konce podzimní
části soutěže. Druhý brankář
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Martin Mašína se snažil v zápasech odvést maximální výkon. K nevydařeným zápasům
patří domácí vystoupení s tehdy posledními Kosticemi.
Spokojeni jsme byli po
zasloužené výhře 3:1 v Hroznové Lhotě. Postupně se
zvyšovala forma hráče Tomáše Cupala a rovněž nováčci František Seják a Jakub Junek odváděli dobré
výkony a zapadli do kádru
mužstva. S podzimní částí
soutěže ukončil svou činnost
v družstvu záložník Miroslav
Vránek.
Do jarní části soutěže budeme muset doplnit tým o tři
nové hráče. S přípravou do

Zpravodaj

jarní soutěže se začne po
novém roce a bude zaměřena
na fyzickou kondici. V plánu je
i několik přípravných zápasů
a tréninků v sousedních Mutěnicích na umělé trávě. Tady
počítám, že se do přípravy
zapojí náš dorost, který nás
po podzimu také zklamal.
I když některé vystoupení nebyla špatná, je potřeba ještě
hodně práce a trénování pod
novým trenérem Romanem
Gebauerem. Do nové sezony
jsme také udělali nové složení
mládežnických mužstev. Tato
novinka, kdy jsme přihlásili
starší a mladší žáky, byla dost
problémová - někteří hráči
nastupovali ve dvou zápasech

a někteří rodiče to těžce
nesli. Tady je ovšem důležité
připomenout, že pokud budou chodit na zápasy všichni
naši registrovaní hráči, tento
problém bude vyřešen. Každý
rok vycházíme z toho, kolik se
nám zaregistruje hráčů, a pak
přihlašujeme mužstva. Když
nám však po měsíci přestanou děti chodit, nedivme se,
že se dostáváme do takových
problémů. Tady bych chtěl
požádat rodiče, aby nám v této věci pomohli a děti, pokud
je to možné, na zápasy posílali. U naší nejmladší přípravky
je pěkné, v jakém hojném
počtu navštěvují naše hřiště
a s jakým zaujetím trénují. Některé výsledky byly zdrcující,
ale postupem času se stále
naši nejmladší zlepšují. Zde
je potřeba vyzvednout práci
trenérů nejen u všech celků
co na Poddvorově fungují.
Poděkovat chceme všem
rodičům, kteří se aktivně zapojují do práce a všem, kteří
se snaží Poddvorovský fotbal
zvelebovat, a ne jej podrážet.
Protože tento článek píši v době, kdy se nám blíží Vánoce
a konec roku, chtěl bych
všem popřát mnoho štěstí,
zdraví, lásky a do Nového
roku mnoho úspěchů.
Miroslav Hřebačka
předseda TJ

Chtěla bych vás blíže seznámit s taneční fitness lekcí Zumba,
která je známá a úspěšná po celém světě.
Co to Zumba vlastně je?
Jedná se o cvičení, při kterém se kombinují prvky latinskoamerických tanců s prvky aerobicu. Je to cvičení, pohybující
se na pomezí sportu a tance.
A jak to všechno vlastně vzniklo?
Tento aerobní trénink plný zábavy a neskutečně pozitivní
energie vznikl v devadesátých letech náhodou při hodině aerobiku vedené kolumbijským tanečníkem a mistrem aerobiku
Betem Perézem. Když chtěl jednou Beto cvičit svou pravidelnou hodinu aerobiku, zjistil, že si připravenou hudbu zapomněl
doma, a proto sáhl po nahrávkách s latinsko-americkou hudbou, kterou běžně poslouchal v autě. Této hudbě přizpůsobil
i kroky, s čímž sklidil u svých klientů velký úspěch a následující
hodiny už probíhaly v tomto stylu. Tak vznikla Zumba.
Zumba je velmi jednoduchý program, který zvládne každý. Je
v něm spousta zábavy, pozitivní energie, skvělá hudba, dobrá
nálada a je velkým pomocníkem v boji proti stresu.
Velmi důležité je také pozitivní působení na náš organismus,
a to především na svalstvo, které má tendenci ochabovat
a zkracovat se. Zumba nám pomáhá těmto negativním vlivům
předcházet. Zpevněním svalstva také zabraňujeme usazováním tuků a snižujeme riziko zlomenin. Zvýšenou tělesnou
aktivitou také posilujeme srdeční sval, krevní oběhový systém
a dýchací soustavu, čímž předcházíme mnoha onemocněním
a zdravotním problémům.
Proto neváhejte a přijďte udělat něco dobrého pro své tělo
a ještě si u toho užít spoustu zábavy. Přijďte si zacvičit Zumbu!

Starý Poddvorov, tělocvična ZŠ,
každou středu od 18:00 hod.
Těší se vaše Zumba instruktorka Marie Kurková
Více informací na: kurkova.marie@email.cz
Starý Poddvorov
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD V PŘEDVEČER 17. LISTOPADU

NAROZENÍ
Fiala Sebastián
Fiala David
Bílek Jakub
Skočíková Natálie
Malý Vít
Sasínek Lukáš

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

242
242
156
352
182
4

Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov

107
168
18
118

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ÚMRTÍ
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Pryglová Apolonie
Holátková Alena
Havlíková Veronika
Štětka Jan

SŇATKY
Havlíková Lenka
Valíček Lukáš

Starý Poddvorov 135
Perná 305

Nedvídková Lucie
Vajbar Petr

Starý Poddvorov 177
Kobylí 80

Mikulášková Štěpánka
Janoušek Libor

Starý Poddvorov 271
Břeclav

VÝROČÍ V ROCE 2012
80 LET
Krejčí Anna
Prokopová Veronika

Starý Poddvorov 139
Starý Poddvorov 248

85 LET
Jurkovičová Květoslava
Nedvídková Josefa
Novotná Helena
Trefilíková Ludmila

Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov

256
275
195
258

NEJSTARŠÍ OBČANÉ
Sasínková Růžena
Bartál Bedřích
Bortlíková Marie
Veselská Bedřiška

Zpravodaj

Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov

133
105
54
117

PF 2012

OHLÉDNUTÍ
ZA HODAMA
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