S L O V O S T A R O S T KY
Vážení spoluobčané,
léto je v plném proudu a my zažíváme rozmary tohoto krásného ročního období. Velká
vedra vystřídalo rychlé ochlazení a deště.
Mým úkolem je Vás seznámit s jakými rozmary a problémy se potýkáme na obecním
úřadě. Je pravda, že čas běží tak rychle,
a nám se zdá, že doba od Nového roku
k tomu dalšímu, je čím dál kratší.
V letošním roce pokračujeme na projektech, které jsme si v loňském roce připravili
a na které dostali dotace.
V měsíci květnu jsme ukončili dvě výběrová
řízení. Jedno bylo na projekt financovaný
z Operačního programu životního prostředí,
na separaci biologických odpadů. Tento
projekt zahrnuje nákup nosiče kontejnerů
a 5 kontejnerů na biologický odpad. Celkové
náklady na projekt jsou 1,9 mil. Kč, z toho
dotace činí 1,7 mil. Kč. Realizací tohoto
projektu pokračujeme v záměru třídění
a využívání biologického odpadu, který jsme
zahájili v loňském roce nákupem techniky
a realizací kompostárny. Posledním krokem
v třídění biologického odpadu bude projekt,
o který budeme teprve žádat z OP SFŽP,
a jehož realizace by se uskutečnila v první polovině příštího roku. Je jím nákup biopopelnic.
Druhé výběrové řízení bylo na projekt
Zateplení obecního úřadu a bezbariérovou
úpravu přízemí obecního úřadu. Projekt zateplení je financován z Operačního programu
životního prostředí z programu udržitelné
využívání zdrojů energie a projekt bezbariérové úpravy je financován z dotace MMR
z dotačního titulu bezbariérové úpravy ve

veřejných budovách. Z bezbariérové úpravy
budou mít radost především maminky s kočárky a starší občané, kterým dělá problém
chodit po schodech, jelikož v rámci bezbariérové úpravy bude zřízena kancelář obecního
úřadu v přízemí. Zvýší se tak kvalita všech
služeb, které občané v budově obecního
úřadu hledají.
Z programu pro-rodinné politiky na úrovni
obcí Jihomoravského kraje jsme získali dotaci ve výši 20 tis. Kč na zařízení mateřského
centra. Prostory jsme společně vybrali na
podzim loňského roku v jedné z místnosti
v bývalé hasičárně. Od května letošního roku
se již maminky se svými ratolestmi mohou
scházet v příjemném prostředí, které si samy
pomohly vytvořit, a které se snaží nadále
vylepšovat. Přínosem tohoto centra bude
vzájemné poznávání dětí, zvyknou si na sebe
a přechod z rodinného prostředí do školního
zařízení nebude tolik stresující hlavně pro ty
nejmenší.
Naše obec se letos opět přihlásila do
soutěže Vesnice roku. Zde jsou obce hodnoceny v oblastech koncepčních dokumentů,
společenského života, aktivit občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice,
občanskou vybavenost, inženýrské sítě
a úspory energií, péče o veřejná prostranství,
přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu,
připravované záměry a informační technologie. Návštěva hodnotící komise se konala
18. června a 20. června bylo vyhlášení
výsledků soutěže v obci Vavřinec. Naše
obec získala bílou stuhu. Co to znamená?
To je častá otázka těch, kteří neznají pravidla

Starý Poddvorov
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této soutěže. Nejvyšší ocenění je zlatá stuha
a vítěz postupuje do celostátního kola.
Jednotlivé stuhy bílá, modrá, zelená
a oranžová jsou ocenění za jednotlivé činnosti. My jsme získali bílou stuhu za činnost
a aktivity mládeže. A co to obci přinese? Obec
získá formou dotace finanční prostředky na
podporu projektu, který předloží na Ministerstvo pro místní rozvoj. Tímto oceněním je
zúročena práce všech, kteří se aktivně podílí
na všech činnostech práce s mládeží. Samotná soutěž je možností, jak představit obec ve
všech směrech v tom nejlepším světle.
V projektu trasy mobility dále pokračujeme
v žádostech o dotace na opravu chodníků,
a to jak ze Státního fondu dopravní infrastruktury, tak z Regionálního operačního programu. Z těchto zdrojů jsme žádali o dotaci
na opravu hlavní křižovatky a zřízení odstavného parkoviště za kulturním domem. Tyto projekty budou vyhodnoceny pravděpodobně v září,
a pokud dotaci získáme, realizace se uskuteční v roce 2014.
Další dlouhodobějším projektem je I. etapa zástavby trati „Újezda“, kde byl schválen
zastupitelstvem obce plán zastavitelnosti.

Během letošního roku dojde k oslovení všech
majitelů pozemků v této lokalitě a následně
výkupu části pozemků. Po úspěšném ukončení výkupu pozemků by následoval projekt
pro územní řízení tohoto území. Po vynětí
z půdního fondu pak stavební povolení pro
zasíťování této lokality.
Je mnoho nápadů na vylepšení naší vesnice, ale bohužel rozpočet obce má jen omezené možnosti. Proto se snažím, abychom co
nejvíce čerpali dotace z nabízených dotačních
titulů. Cesta k některým zdrojům je někdy složitější, ale pokud nechceme spoléhat pouze
na náš rozpočet, je nutné se pustit do této papírové války a něco vybojovat i pro naši obec.
Léto bývá spojeno také s nádherným obdobím prázdnin a dovolených, s dobou, kdy
se věnujeme odpočinku a poznávání nových
míst v naší vlasti nebo zahraničí, abychom
načerpali nové síly a osvěžili svou mysl. Přeji
Vám, aby toto léto bylo pro Vás, kteří někam
cestujete radostným poznáním nového, a aby
jste se z cest či z prázdnin vrátili svěží a plní
dobré nálady.
Drahoslava Veselská
starosta obce

V

krajského kola soutěže Vesnice roku 2013
v Programu obnovy venkova v Jihomoravském kraji
Vítězem krajského kola
soutěže Vesnice roku
2013 v Jihomoravském
kraji se stala a Zlatou stuhu získala obec Šakvice,
okres Břeclav.
Stuhy:
• Modrou stuhu za společenský život uděluje
komise městysu Křtiny,
okres Blansko
• Bílou stuhu za činnost
mládeže uděluje komise obci Starý Poddvorov, okres Hodonín
• Zelenou stuhu za péči
o zeleň a životní prostředí
uděluje komise obci Unkovice, okres Brno-venkov
• Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu uděluje
komise obci Ratíškovice,
okres Hodonín
Cenu naděje pro živý venkov uděluje komise obci
Moravské Knínice, okres
Brno-venkov.
• Diplom za vzorné vedení
kroniky uděluje komise
obci Vrbice, okres Břeclav
• Diplom za vzorné vedení
obecní knihovny uděluje
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komise obci Petrovice,
okres Blansko
• Diplom za rozvíjení lidových tradic uděluje komise
obci Moravské Knínice,
okres Brno-venkov
• Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cesta) – neudělen
• Diplom za příkladnou péči
o historickou zástavbu
obce obci – neudělen

• Za aktivní zapojení seniorů
do života obce – obci Dolní
Dunajovice, okres Břeclav
• Za dokumentaci místní
etnokulturní tradice – obci
Věteřov, okres Hodonín
• Za propojení historie
a současnosti – obci Telnice, okres Brno
• Za příkladnou venkovskou
pospolitost – obci Rudka,
okres Brno-venkov

Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova uděluje komise
• Kategorie A (obnova či
rekonstrukce památkově
chráněných objektů a památek místního významu)
– obci Chvalovice, okres
Znojmo – za obnovu stavby Kaplička u studánky
• Kategorie C (nové venkovské stavby) –městysu
Křtiny, okres Blansko – za
stavbu Mateřské a základní školy Křtiny

Čestné uznání:
• Čestné uznání za rozvoj
obce – uděluje komise obci
Petrovice, okres Blansko

Mimořádné ocenění uděluje komise:
• Za realizaci příhraniční
spolupráce – obci Hnanice, okres Znojmo
• Za podporu rekreačního
využití krajiny – obci Jevišovka, okres Břeclav

Starý Poddvorov

JIHOMORAVSKÝ KRAJÁČ (tradiční místní pokrm)
nepovinná kategorie vyhlášená hejtmanem Jihomoravského kraje, ve které bylo
přihlášeno 5 obcí:
• 1. místo - obec Ratíškovice, okres Hodonín – Ratíškovský trojboj
• 2. místo - obec Unkovice, okres Brno- venkov
– Bramborové knedlíky
plněné škvarky, uzeným
masem, se zelím a cibulkou
• 3. místo - obec Starý
Poddvorov, okres Hodonín – Kuřincové pěry.
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MIKROREGION
MIKROREGION HODONÍNSKO
HODONÍNSKO
Rok 2012 byl mimořádně
úspěšný. Na přelomu roku
se společně s obcí Dolní
Bojanovice podařilo vyúčtovat dotaci na cyklostezku
vedoucí z Dolních Bojanovic
na Písečné rybníky v celkové hodnotě cca 9,5 mil Kč.
Investice to nebyla jediná
– mikroregionu se podařilo
získat takřka 85% dotaci
ze Státního fondu dopravní
infrastruktury a Jihomoravského kraje na vybudování
cyklostezky Hodonín – Lužice I. etapa a cyklostezky
Hodonín – Dubňany I. etapa. Tyto investice přesáhly
30 mil. Kč. Uvedené stavby
jsou součástí koncepce budování cyklostezek v Mikroregionu Hodonínsko.
Investiční přípravy dále pokračují. Nejdůležitější je mít
vypořádané majetkové vztahy, což je velmi zdlouhavá
a komplikovaná práce. Majitelé dotčených pozemků požadují mnohdy nereálné finanční
částky za vykoupené pozemky, což práci velmi komplikuje. Dále se řeší dědické
řízení, prokazování vlastníka
za mrtvého, korespondence
se zahraničními vlastníky
a státními organizacemi.
Další dohledná stavba je
např. cyklostezka Hodonín
– Dubňany, II. etapa, Ho-
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Centrum vzdělávání všem
je tu nově pro všechny Jihomoravany
V jihomoravském kraji zahájila v březnu
činnost nová instituce Centrum vzdělávání všem. Klade si za cíl podat pomocnou
ruku všem, kteří tápou v pracovním životě
a zároveň mají chuť s tím něco udělat.
Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje své služby veřejnosti zcela zdarma.
Sídlí v Brně-Bosonohách na Pražské ulici
a veřejnost může využít jak webu www.vzdelavanivsem.cz, tak i telefonické či emailové
konzultace nebo přijít do Centra osobně.
Služby Centra vzdělávání všem
•Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
•Kariérní poradenství
•Zprostředkování studijních
a profesních stáží

donín – Rohatec I. etapa tj.
k. ú. Hodonín. Pozitivně se
vyvíjí úsek Hodonín – Ratíškovice, I. etapa, který snad
bude součástí plánu investic
v roce 2014.
Za mimořádně úspěšný
realizovaný projekt lze považovat stavbu celkem 19 ks
cykloturistických odpočívadel rozmístněných po celém
mikroregionu. Místa se vybírala dle potřebnosti daného
území, každé odpočívadlo
zdobí art prvek – samoobslužné servisní depo, které
bylo vybaveno základním
nářadím na opravu jízdního
kola. Dnes bohužel tímto
nářadím disponují někteří

Zpravodaj

z našich spoluobčanů, tzn.,
že ve větší míře bylo nářadí
odcizeno neznámým pachatelem. Projekt byl spolufinancován Regionálním operačním programem Jihovýchod
– celková částka projektu je
asi 1,9 mil Kč.
Přes investiční přípravu
a realizace staveb se mikroregion podílel na organizaci
„Otvírání jara na Hodonínsku
a Podluží“, „Svatovavřineckých slavnostech“ v Hodoníně a na Svatomartinském
koštu vín.
Patricia Juráňová
Manažerka Mikroregionu
Hodonínsko

Centrum vzdělávání všem provozuje
portál www.vzdelavanivsem.cz s přehlednou databází všech vzdělávacích kurzů
v Jihomoravském kraji. Ať už jde o rekvalifikaci na jinou profesi nebo jen počítačový či
jazykový kurz, portál je nabízí na jednom místě přehledně seřazené podle místa konání,
času i ceny. „Ze zkušenosti víme, že mnoho
lidí při vyhledávání naráží na problémy. Neví,
co vlastně potřebují, a možná ani netuší, jak
a co přesně hledat. Proto jsme veřejnosti
k dispozici a s vyhledáváním pomůžeme.
To, co nenajdeme v databázi, poptáme se
u odborníků. Jde nám o to, aby každý, kdo
projeví zájem o vzdělávání, odešel s tipem
nebo dobrou radou,“ říká informační specialistka Centra Hana Rozprýmová.
Centrum vzdělávání všem poskytuje
zdarma také kariérní poradenství. „Když

člověka vyhodí z práce, žádnou nemůže
najít kvůli nedostatečné kvalifikaci, nebo
má pocit, že mu ujíždí vlak, budeme se mu
snažit pomoci při osobních konzultacích,
s odbornou pomocí se totiž i ty nejhorší
životní situace vždycky řeší lépe,“ vysvětluje
kariérní specialistka CVV Veronika Šuráňová.
Poslední službou, kterou CVV nabízí veřejnosti je zprostředkování stáží. Existují
totiž stipendijní programy, které umožňují
vyjet na zkušenou do zahraničí a zvýšit si
tak kvalifikaci. Studijní i odborné stáže jsou
řešením například pro ty, kteří nemohou najít
uplatnění, včetně absolventů. Pracovníci
CVV mají přehled o podpůrných stipendiích
a individuálních grantech a nabídnou veřejnosti podporu při zprostředkování a vyřízení zahraniční stáže. Právě vyřízení všech
formalit lidé totiž často vnímají jako složité
a odrazující.

Starý Poddvorov

Kontakty Centra vzdělávání všem:
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz
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Z činnosti mysliveckého sdružení

SUPER

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU

V letošním roce jsme přistoupili k rekonstrukci budovy vedle myslivny, která slouží
k uložení ulovené zvěře. Součástí rekonstrukce
byla nová elektroinstalace, nové stropy, nová
podlaha, omítky, vnitřní omítky a venkovní
dlažba. Na tuto rekonstrukci nám byla obcí
poskytnuta dotace ve výši 80.000,- Kč.
Částečná rekonstrukce opláštění budovy
a myslivny proběhla již v loňském roce také za
přispění dotace od obce. Této spolupráce si
velmi vážíme a moc za ni děkujeme.
Chceme využít této příležitosti a obrátit
se na rodiče s prosbou, aby upozornili své
děti, že je zákaz vstupu do prostor bývalých
fóliovníků. Tento pozemek je soukromý
a neradi bychom řešili nějaký přestupek, případně finanční postih za zničené oplocení,
ke kterému dochází velmi často, hlavně při
lovu ryb na místním rybníce, který je mimochodem rovněž zakázaný.

Střelecká soutěž „O pohár Starého
Poddvorova“, která se koná každoročně,
vždy 6. července na střelnici ve Starém
Poddvorově.
VÝSLEDKY HLAVNÍ SOUTĚŽE:
1. místo
Jarošek Jiří
2. místo
Doupovec Václav
3. místo
Housa Karel
VÝSLEDKY JUNIORŮ:
1. místo
Dostál Pavel ml.
DĚTSKÁ STŘELECKÁ SOUTĚŽ
„Vzduchovkou na potkana“
1. místo
Bílková Petra
2. místo
Konečný Filip
3. místo
Gruberová Nikola
Pavel Dostál
předseda Mysliveckého sdružení
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V neděli 23. července
se na prostranství u školy
uskutečnila opožděná oslava Dne dětí, kterou připravily pracovnice školy. Kvůli
špatnému počasí jsme děti
nechali čekat a to čekání se
vyplatilo. Po celý den krásně svítilo sluníčko a počasí
bylo úplně pohádkové. Paní
učitelky pro děti připravily
v okolí školy a na zahradě
školky různé soutěže a hry.

Děti chodily se soutěžními kartičkami, do kterých
sbíraly razítka. Po získání
všech razítek je na konci
čekala sladká odměna v podobě bonbonu a pitíčka. Za
odměnu si mohly zaskákat
v tělocvičně na trampolíně. Ani jedno dítě nebylo unavené natolik, aby si
na trampolíně nezařádilo.
Moc se jim to líbilo. Třešničkou na dor tu byl příjezd dobrovolných hasičů
z Čejkovic, kteří přijeli s majáky a zapnutou sirénou uhasit
"připravený požár“ na hřišti.
Po jeho uhašení pak nastříkali dětem na trávník pěnu
a všechny děti měly možnost
se v pěně projít. První nesmělé krůčky vystřídala po
krátkém čase koulovačka
a klouzačka z pěny. Děti si
to opravdu užily.

Starý Poddvorov

V pátek 28. června bylo
vysvědčení. Děti se rozloučily se školním rokem
a sdružení rodičů jim připravilo program na celé odpoledne. Od 15 hodin měly
k dispozici zdarma skákací
hrad, poté se účastnily her
a soutěží a nakonec si opekly špekáček u táboráku.
Také dostaly zdarma občerstvení a malou odměnu. Děti
si samy udělaly diskotéku
a pouštěly si svoje písničky,
při kterých tancovaly. Rozcházely se po setmění s tím,
že příští rok se sejdou zase.
Myslím, že byly s oběma
akcemi spokojené. Velkým
zážitkem pro ně byla požární
pěna. Na otázku, jaké to
bylo, jsem slyšela jenom
samé SUPER, PARÁDA, PRÍMA. Tak příští červen znovu!
Eva Kabátová
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Na besedě
(Život tady byl těžký, ale i veselý,
vzpomíná rodačka Marie Bortlíková)
Mezi čtyři nejstarší rodáky Starého Poddvorova patří Marie Bortlíková. Narodila se
v květnu roku 1919 jako první z pěti dětí
Karla a Josefy Sasínkových. Následovali
sourozenci Pavel Kajetán, Ludmila, Jaromír
a Věra. Rodina bydlela v tehdy prvním domě
směrem od lesa Lapoštorfa na Hraničkách.
Tehdy musely děti doma hodně pomáhat,
a tak se Marie jako nejstarší brzy naučila všestrannosti. „Střídaly jsme se s Lidou ve vaření
a popravování. Mívali jsme tři krávy, jalovicu,
kozu, tři svině, slepice, husy, kačeny, králíky,
stařeček třináct úlů, pěstovali jsme obilí, taky
konopí a len. Když se telila kráva, tatíček už
volal: „Holky poďte,“ a naučil nás to. Jak
jsem vyšla ze školy, uměla jsem krávu podojit.
Vařit jsme musely umět a taky oprat, pralo se
rukama a nebyl žádný prášek, jenom takové
mydélko. Měli jsme maštal, velkou stodolu
a taky dvě pece na chleba. Pracovali jsme
na poli, dělali ovřísla, obírali fazulu, pásávali
husy… Bylo hodně práce, ale byli jsme soběstační, všechno jsme si vypěstovali. Měli jsme
všechno, ale neměli jsme peníze. Pěšky jsme
chodívali s mamičků do Hodonína na trh prodávat máslo nebo vajíčka. Kupoval se jenom
cukr. Nebyly tehdy žádné ledničky a eletrika.
V jednom sklepě jsme měli erteple a řepu, ve
druhém na slámě ovoce, jabka, hrušky, a taky
mléko, sbírala se smetana a stloukávali jsme
máslo. Jedli jsme hodně maso, uskladněné
bylo ve škopkách pod kamenem, a když se
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Marie Veselská a Marie Sasínková (vpravo) v roce
1937 jdou do kostela v Čejkovicích.

udilo, krásně to vonělo. Jako děcka jsme taky
šlapávali zelí a pamatuju, že když už jsme
jednou skoro plakali, stařenka nám slíbili za
odměnu k večeři na půlky opečené brambory

Zpravodaj

a misu kysaného zelí. Každý večer jsme taky
museli vypít půl litru mléka.“
Osm let chodila jedna z nejstarších rodáků naší zemědělské a vinařské obce do
školy, postavené po první světové válce.
Dostala se pak dokonce na krátkou dobu
i do kláštera. „To už jsem byla ze školy.
Po dědině tehdy chodily po ptaní řádové
sestřičky, každý jim něco dal, zakládal se
klášter v Rajhradě. Došly taky k nám, byla
jsem zrovna doma s kamarádkou. Zeptaly
se, prý jestli bysme nešly do toho kláštera.
Hned jsme chtěly! Mamička mně potom nachystali šaty a šly jsme obě dvě. Bylo nám
tam dobře, jedly jsme, modlily se a zpívaly.
Jenom nás mrzelo, že tam nebyly zrcadla
a nemohly jsme se shlédat, tak sme použily
otevřené okno. Asi po třech týdnech mně
došel z domu dopis, tehdy nebyl žádný
telefon, a tatíček psali, že mamička sú na
delší dobu v nemocnici v Kyjově, a protože
Věra byla tehdy malinká, musela jsem se
vrátit pomáhat.“
Každou neděli se chodívalo do kostela,
do Čejkovic. „Rodiče na ranní a všichni kluci
a děvčata na hrubú o desíti. Chodilo se pěšky, i v zimě, když bylo hodně sněhu. Měly
jsme jenom trčenice, a tehdy se ještě nenosily gaťky. Odpoledne o půl druhé potom
zazvonilo na zvonici a bývalo modlení, tehdy
byla ještě dřevěná, od té doby je čtyřikrát
opravená. Před Vánocama jsme každý den
brzo ráno chodili na roráty do Bojanovic,
hore Čekačkú vedla jenom hluboká polní
cesta, kolikrát jsme byli od blata. Když jsme
byli malí, na Potvorovsku bylo enom jedno
kolo, mívali ho strýček Švrček, a naučily
jsme se na něm děcka jezdit. Pamatuju,
jak jsem poprvé jela s kamarádkou v sobotu do Josefova, pro výplatu, chodil se tam
motykama okopávat hrach. Říkala mně: „To
nic není, to je blízko,“ ukázala mně jak sa

na tem kole sedí, mosíš šlapat, jeď rovno,
nedívaj sa napravo ani nalevo, enom dyž
zatrúbí auto, vyhni sa na pravú stranu. Tak
sme jely a najednou to zatrúbilo, pustila
jsem se kola a spadla s ním, kotrmelec do
škarpy. Potom už jsme mívali kolo doma. Ani
aut tady v dědině nebylo, akorát Nedvídci
měli starý autobus.“
Mladí lidé hned po škole často pracovali
a sloužili v okolí, například v lese, anebo
třeba na mutěnském dvoře. „Chodívalo
se tady do lesa na tovarych, a taky pěšky
a bosky na pole na Mutěnsko, o šesti ráno
zvonilo klekání a šly jsme, bylo nás třináct
děvčat, a když jsme se vracely chodníčkem
lesem, bylo už tma. Říkalo se, že tam straší
nejaký Bojanovčák, a tak jsme si nahlas
zpívaly pěsničky a křičely a střídaly se, kerá
půjde první a poslední, aby sme sa nebály.
Pracovalo se aj v sobotu. Sloužila jsem taky
šest měsíců u sedláků v Trboušanech, malé
dědince u Dolních Kounic. Opatrovat děti, to
pro mě nic nebylo, bylo mě tam velice dobře, měla jsem tam svoji světničku, a oblíbili
si mě. Nevěřili, že umím taky nařezat sečku,
turkynisko, rajbovat řepu, kopat erteple,
dávat prasatom, dojit krávu, podsouvat
koním, vyvážet hnůj. Ukázala jsem tetičce,
jak dojit kozu, aby ju netrkala, a když chtěli
mlátit slámu, tož sem řekla: „Dajte ně cep.“
Divili se, že to všecko umím, ale to všecko
jsme doma dělali.“
Hned při vzniku družstva v Poddvorově ji
oslovil tehdejší starosta Hromek, jestli by
nešla pracovat na kravín. „Uměla jsem to
a mamička byli rádi, že si vydělám na šaty
a na boty. Dojili jsme, ale byla jsem taky
na porodně, u prasat na výkrmně, u koní,
u býků. Vstávala jsem o půl druhé, chodila
pěšky a potom jezdila na kole. Když bylo
potřeba, vedoucí Pecka dycky došel a říkal:
„Bortlíková, mám takový návrh…“ Když třeba

Starý Poddvorov
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Kom p o s tov á n í

Marie Bortlíková s pravnučkou Nikolkou u klece s mluvící andulkou.

onemocněli Novopotvoráci, ptal se, jestli se
nebojím býků na připouštění. Každé ráno
byl některý odvázaný, rablovali, ani hlídač
tam nechtěl chodit.“ Práci v živočišné výrobě nakonec Marie Bortlíková zasvětila
dlouhých 43 let.
V úctyhodných 94 letech si jedna z nejstarších obyvatel vybavuje každou dobu,
lidi i místa a dokáže dlouho vyprávět. Říká,
že život býval těžký, ale i veselý. Vzpomíná, jak cvičila v Orlu, chodívala k muzice,
a jaké měla nápadníky. Ve dvaceti letech
se provdala za Pavla Bortlíka, se kterým
vychovala tři děti, Pavla, Helenku a Jitku.
I když je dnes sama, kolem sebe má rodinu
a desítku pravnoučat. Věrným společníkem
je jí i mluvící andulka. Denně čte noviny, sle-

10

duje televizi a živě komentuje politické dění.
Jak říká, vláda se hádala vždycky, ale to co
se děje dnes nebývalo. Má také oblíbené
seriály a svoje oblíbence včetně slovácké
dechovky na stanici Šlágr. V neděli dopoledne si poslechne mši v rádiu. A když je
hezky, posadí se v zahrádce před domkem
nedaleko zvonice, odkud si také nenechá
ujít žádný krojovaný průvod.
Ivo Cencinger

Zpravodaj

Jedním z velmi aktuálních současných
problémů, který řeší obec, je otázka: „Co s
bioodpadem?“. Bioodpad díky svým specifickým vlastnostem není vhodný pro skládkování. V podstatě okamžitě po jeho uložení
začínají nekontrolovatelné procesy, jejichž
produkty – skleníkové plyny – mění klimatické podmínky na zemi. Obec je původcem
bioodpadu a má proto povinnost odklonit
bioodpad od skládkování a materiálově jej
využít. Tím se sníží objem směsného odpadu, který obce svážejí. Skládková směrnice
EU a Plán odpadového hospodářství mluví
jasně: podíl bioodpadu ve směsném odpadu
se musí postupně snížit a odpadové hospodářství obcí na to musí reflektovat. Teď je
vhodná chvíle s tím začít. Až 90 % investic
do technického vybavení, nastavení systému
i osvěty pokrývají dotace Evropské unie. Finance lze čerpat z národních i evropských
programů, zejména z Operačního programu
životní prostředí (OPŽP). Dotace jsou určeny
i na nákup kompostérů a dalšího vybavení
pro rodiny a komunitní kompostování. Proto
připravujeme další dotační titul na sběrné
nádoby pro bioodpady, kde každá rodina
bude vybavena touto nadobou. Bioodpad
je zdrojem živin, energie, organické hmoty.
Proto se naše obec rozhodla využít dotací
a již v roce 2012 zřídit komunitní kompostárnu.
Máme malou komunitní kompostárnu, která
zpracovává bioodpad do 10 t odpadu v jedné
zakládce a do 150 t zpracovávaného odpadu za
rok. Pro jeho provoz není nutné mít vodohospodářsky zabezpečenou plochu. Malé zařízení je
možné provozovat pouze na základě kladného
vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (toto řeší zákon o odpadech).

A co je vlastně kompostování?
Kompostování je biologická metoda využívání bioodpadu (BRO), kterou se za kontrolovaných podmínek aerobních procesů (za
přístupu vzduchu) a činností mikroorganismů
přeměňuje bioodpad (BRO) na kompost.
Kompost je organické hnojivo s pomalu uvolnitelným dusíkem obsahující živiny nezbytné
pro růst rostlin, má vysoký obsah organické
hmoty. Jedna tuna kompostu = jedna tuna
hnoje.
CO LZE KOMPOSTOVAT
Z domácnosti / ze školy / z firmy:
• zbytky ovoce a zeleniny
(včetně citrusových plodů)
• kávové a čajové zbytky
• zbytky pečiva
• skořápky z vajíček a ořechů
• lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
• podestýlka domácích býložravých zvířat
Ze zahrady:
• posekaná tráva, listí, větvičky
• plevele, zbytky zeleniny
• piliny, hobliny, kůra
• popel ze dřeva
• trus býložravých hospodářských zvířat
• peří, chlupy, vlasy
Materiály nevhodné ke kompostování:
• kosti, odřezky masa, kůže (lze kompostovat, avšak vždy by měla proběhnout tzv.
hygienizace, která zajistí usmrcení původců chorob)
• stolní oleje a tuky (v menším množství lze
kompostovat, vhodné je nechat je nasáknout
do savého materiálu – ubrousků, pilin apod.)

Starý Poddvorov
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• rostliny napadené chorobami (mozaika
tabáku, spála růžovitých, šarka slivoní,
nádorovitost košťálovin, rez fazolová, bílá
sklerotiniová hniloba salátu,), vykvetlé
plevely
• chemicky ošetřené materiály – zbytky
barev, laků apod.
• popel z uhlí, cigaret
• prachové sáčky z vysavače
• exkrementy masožravých zvířat
• časopisy
• plasty, sklo, kovy, kameny
Na kompost lze ukládat veškerý „zelený“
odpad včetně rostlinného odpadu z kuchyně. Tento odpad nesmí obsahovat živočišné
zbytky (maso, kosti, mléčné výrobky apod.)
a zbytky vařených jídel. Na živočišný odpad
a zbytky jídel se vztahuje nařízení o vedlejších
živočišných produktech, které požaduje vyšší
stupeň hygienizace, než je možné dosáhnout
v běžném kompostu.
Při výrobě kompostu v naší obci využíváme
řízené kompostování v pásových hromadách.
O řízeném kompostování lze hovořit, pokud
je každý zásah do kompostovacího procesu
přesně načasován, má své opodstatnění
a uskutečňuje se na základě podrobného
monitorování, které provádíme každý den.
Tím se výrazně urychlí celý proces.
Pro optimální průběh kompostovacího
procesu, zajištění kvality vyráběného kompostu a zaručení požadovaných vlastností
výsledného produktu je nutné zajistit:
1) optimalizaci surovinové skladby
To znamená, že jedním ze základních předpokladů správného průběhu kompostování,
musím zvolit optimální surovinovou skladbu
zakládky. Optimální surovinovou skladbu
ovlivňuje celá řada faktorů, přičemž největší
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význam má správný poměr uhlíku a dusíku (tzv.
C:N) a počáteční vlhkost. Poměr C:N by se měl
u čerstvě založeného kompostu pohybovat
v rozmezí 30 až 35:1. Spolu s hodnotou poměru C:N je třeba zaručit počáteční vlhkost
zakládky v rozmezí 50-60 %, což někdy
musíme celou zakládku prolét vodou.
2) Mechanizace rozhodujících operací
v technologickém procesu
To znamená například štěpkování – z důvodu snadné a kvalitní homogenizace vyžadují
vstupní suroviny ukládané do kompostovaných zakládek rozmělnění či rozdrcení. Tyto
operace mají velký vliv na konečnou hodnotu
objemové hmotnosti a pórovitosti vyrobeného
kompostu. V současné době řešíme pořízení
drtiče, který nám po roční praxi výroby kompostu ukázal na nezbytnost tohoto stroje.

Překopávání kompostu – je prováděno
z důvodu provzdušnění a promíchávání kompostovaných surovin. Překopávání provádíme
čelním nakladačem.
První překopávání kompostu je prováděno
ihned po založení surovin do jednotlivých
pásových hromad. Další překopávky jsou
prováděny na základě naměřených hodnot
teplot surovin uvnitř hromady. Během kompostování provedeme okolo 5-ti překopávek.

Zpravodaj

3) Sledování procesních podmínek
(teplota, vlhkost, stupeň provzdušnění)
Teplota kompostu je nejjednodušeji
identifikovatelným ukazatelem jeho zrání,
který korensponduje s intenzitou činnosti
mikroorganizmů. Měření a evidence teplot
je proto základní podmínkou kontroly správného kompostovacího procesu. Měření
teploty je důležité nejen z důvodu sledování
průběhu zrání kompostu, ale I pro určení jeho
zralosti – zvýšená teplota kompostu svědčí
o dosud probíhajících procesech zrání,
teplota kompostu blížící se hodnotě teploty
okolního prostředí svědčí o ukončení kompostovacího procesu.
Při kompostování musí teplota zpracovávaných surovin, z důvodu správného průběhu kompostovacího procesu a zajištění
dostatečné hygienizace, dosáhnout určité
hodnoty např. až 65 °C a tato hodnota musí
být udržena po určitý časový interval. Hodnoty požadovaných teplot jsou rozdílné
podle právního předpisu, dle kterého je při
kompostování postupováno, a podle druhu
zpracovávaných surovin.
Další podmínka pro správné kompostování
je vlhkost. Jako každý živý organismus, tak
i mikroorganismy přítomné v kompostu, potřebují určité množství vody. Při nedostatku
vlhkosti mikroorganismy zastavují, případně
zpomalují svoji rozkladnou činnost. Proto
během kompostování často provádíme prolévání vodou z ČOV.
V ideálním případě trvá proces kompostování v našich podmínkách zhruba 1 rok.
Kompost je organické hnojivo vyráběné
homogenizací a kompostováním látek
obsahujících rozložitelné organické látky
a rostlinné živiny. Dodává se jím do půdy
aktivní humus, mikroorganizmy k oživení
biologické činnosti půdy a základní rostlinné
živiny ve vyváženém poměru. Hodnota pH

kompostu přispívá k úpravě nežádoucí kyselé
reakce půd. Kompost upravuje strukturu
lehkých, zvláště písčitých půd, zlepšuje jejich
schopnost držet vláhu a omezuje vyplavování
živin z nich, u těžkých půd upravuje jejich
nevhodnou hutnost a s ní související nedostatečnou provzdušněnost. Rozsah a způsob
použití: používá se ke hnojení při zřizování,
výsadbě veřejné zeleně, a ke hnojení zemědělských pozemků. Dále se používá pro
zlepšení vlastností půd, polí a zahrádek, při
výsadbě stromů i okrasných dřevin (kromě
kyselomilných). Doporučené dávkování: Při
hnojení půd se používá dávka 30 až 50 tun
na hektar (3 až 5 kg na 1 m2) jednou za tři
roky. Dávka se určí podle následné plodiny,
obsahu živin v půdě a nároků pěstované plodiny. Aplikuje se zpravidla na podzim pomocí
rozmetadel na chlévskou mrvu tak, aby došlo
k rovnoměrnému rozprostření hnojiva na
hnojenou plochu. Bezprostředně po aplikaci
je nutné kompost zapravit do půdy.

V červnu proběhlo prosévání hotového
kompostu, kde se kompost rozdělil na dvě
frakce, hrubý a jemný.
Co říci na závěr – přijeďte si pro kompost.

Starý Poddvorov

Vladimír Kašík
obsluha ČOV a kompostárny
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A ZPRÁVY ZE

ZUŠ

Dolní Bojanovice, 21. května 2013
Zahájení sobotního Plesu muzikantů v Hodoníně 16. 3. 2013 na hlavním pódiu velkého
sálu patřilo dechovému souboru naší školy,
který svým výkonem ukázal, že se může bez
ostychu postavit i vedle známých dospělých
kapel. Důkazem toho byl aplaus nadšeného
domácího i zahraničního publika.
V neděli 17. 3. 2013 se v sále ZUŠ
uskutečnil před naplněným sálem koncert
studentů konzervatoře a bývalých našich
absolventů. Velké ohlasy na skvělé výkony
a spokojenost publika za krásný kulturní zážitek
je jistě tím nejlepším poděkováním pro všechny
účinkující, ke kterému se osobně připojuji.
Na naší škole se těší též oblibě výuka varhan, proto jsme ve spolupráci s farními úřady
Dolní Bojanovice, Mutěnice, Starý Poddvorov
uspořádali varhanní koncerty, které se konaly
vždy po dětské mši v kostele. Snahou bylo
přiblížit dětem tento nástroj a jeho možnosti
nejen jako nástroj doprovodný, ale také sólový. Velký dík patří panu faráři P. Karasovi,
který nám zapůjčil na přespolní koncerty
tranzit pro přepravu účinkujících.
Výtvarný obor představil na velikonoční
výstavě své velkoformátové obrazy, mezi
nimiž si návštěvníci mohli také prohlédnout
diptych s názvem „Tradice“, již dříve zmiňovaný vítěz mezinárodní soutěže Barvy
země a vystavovaný v rakouské Galerii Die
Brücke – St.Pölten. Náš výtvarný obor se
může nově pochlubit ještě dalšími pracemi,
se kterými uspěl v soutěži výtvarný a literární
projekt Evropa ve škole, pořádané Národním
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DALŠÍ ČINNOST ŽÁKŮ A SOUBORŮ ZUŠ:
11. 3. 2013
18. 4. 2013
21. 4. 2013
15. 5. 2013
24. 5. 2013
13. 6. 2013
16. 6. 2013
21. 6. 2013
28. 6. 2013

–
–
–
–
–
–

Hudební besídka v sále ZUŠ v Dolních Bojanovicích.
Hudební besídka na pobočce v Lužicích.
účast cimbálové muziky ZUŠ na přehlídce v Dubňanech.
Hudební besídka ke „Dni rodin“ v kulturním domě ve Starém Poddvorově.
Absolventský koncert žáků I. a II. stupně.
reprezentovali na festivalu Mozartovy děti: Dechový soubor ZUŠ,
Cimbálová muzika ZUŠ, skupina Šroti.
– účast Dechového souboru ZUŠ na přehlídce na Náměstí v Mikulově.
– Závěrečný koncert šk. r. 2012/2013 v OD.
– ukončení školního roku a vydávání vysvědčení v 10.00 hod.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014:

institutem dětí a mládeže, kde se umístnil
na 2. místě. Je to výtvarná a literární soutěž
organizovaná v evropských zemích od roku
1953 pod patronací uvedených evropských
institucí. Základní myšlenkou je propagovat
mezi dětmi, žáky, studenty a učiteli ideje
vzájemné sounáležitosti evropských zemí.
Důraz je kladen na výchovu k evropanství
a k demokratickému evropskému myšlení
prostřednictvím výtvarné a literární tvorby.
Jelikož naše škola každoročně připravuje
pro Mateřskou školu výchovný koncert,
dohodli jsme se s pedagogickým sborem,
že pro letošní rok jej uskutečníme opět, ale
trochu jinak. Tentokrát jsme angažovali žáky
a zapojili jsme nejen hudební, ale i taneční
a výtvarný obor. Na výchovný koncert pod
názvem „Pohádka o zvířecí farmě“ pozvání
přijala domácí MŠ se žáky prvních a druhých
tříd ZŠ, okolní školy obcí Mutěnice, Lužice
a Starý Poddvorov. Ve čtvrtek 16. 5. 2013
v 10.00 hod. byl sál Obecního domu obsazen
dětmi, které odcházely plné dojmů a spokojenosti.

Zpravodaj

I. poletí:
II. pololetí:
Podzimní prázdniny:
Vánoční prázdniny:
Pololetní prázdniny:
Jarní prázdniny:
Velikonoční prázdniny:
Hlavní prázdniny:

2. září 2013 – 30. ledna 2014
3. února – 27. června 2014
29. října – 30. října 2013
21. prosince 2013 – 5. ledna 2014
31. ledna 2014
17. února – 23. února 2014
17. dubna – 18. dubna 2014
28. června – 31. srpna 2014

PRO NAŠI ŠKOLU BYLY SCHVÁLENY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
NÁSLEDUJÍCÍ VÝKONY:
nejvyšší povolený počet žáků v individuálním hudebním oboru ....................... 217
nejvyšší povolený počet žáků v kolektivním hudebním oboru ............................ 6
nejvyšší povolený počet žáků v tanečním oboru ........................................... 55
nejvyšší povolený počet žáků ve výtvarném oboru ........................................ 40
ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZAČNE V PONDĚLÍ 1. 9. 2014

Gratuluji všem žákům a pedagogům za dosažené výsledky při reprezentaci školy, obce
a přeji hodně dalších úspěchů. Taktéž chci poděkovat dosavadním členům SRPDŠ, za jejich
obětavou činnost při školních akcích.
Mgr. Stanislav Esterka
ředitel školy

Starý Poddvorov
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Ockelbo 2013
Dřevěné domky roztroušené v závějích bělostného
nadýchaného sněhu, srnky,
které drze vyjídají ptačí krmítka těsně za okny - takto
nás uvítalo malebné švédské
městečko Ockelbo, které se
na necelé 4 dny stalo domovem nejen nás, ale i výprav
z dalších osmi zemí. Odehrála se zde totiž akce Evropské
Charty Venkovských Obcí setkání mladých, kteří se zde
měli zamýšlet nad problematikou globálního oteplování.
Naše výprava ve složení Marek Gertner, Jiří Plecák,
Lenka Buršíková a Adéla
Brablcová nakonec zdárně
překonala nástrahy cesty
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i drobné komplikace, jež
začaly už při odbavení na
Letišti Václava Havla, a pokračovala i na letišti Arlanda
ve Stockholmu. Nakonec
jsme se však shledali s de-

Zpravodaj

pospolu s ostatními na velké
společné večeři na rozloučenou, kde nám zazpívala
a zahrála zdejší nadějná
rocková kapela.
Bohužel, všechno krásné
jednou skončí, a tak jsme
dopoledne čtvr tého dne
opustili poklid zasněženého
městečka a vyložili nás tam,
kde nás nabrali - na letišti
Arlanda. Letadlo odlétalo až
večer, a tak jsme si, v doprovodu Italů a Slovinců, mohli
prohlédnout hlavní město
Švédska - Stockholm.
Byl to úžasný, dech beroucí zážitek a všichni doufáme,
že se jednou vrátíme do této
krásné chladné země. Že
znovu potkáme přátele, které
jsme zde získali, že se znova
vydáme na podobné setkání,
i když v jiné zemi. Náš velký
dík patří také hostitelským
rodinám, které nám poskytly
přístřeší i péči.
Adéla, Lenka, Marek
a Jirka

legacemi ze všech dalších
zemí - Nizozemí, Itálie, Španělska, Malty, Lucemburska,
Francie, Slovinska a Litvy.
Následovala cesta do Ockelba, kde už na nás čekaly
a uvítaly hostitelské rodiny
s otevřenou náručí.
Následující den započal
připravený pestrý program
- přednášky o globálním
oteplování, recyklaci, ekologii a podobně, prezentace
na toto téma jednotlivých
komunit. Večer jsme strávili
s ostatními pospolu, abychom se seznámili a procvičili znalosti cizích jazyků.
Následující den byl program
obdobný, zpestřený o výrobu svícnů, odpoledne
strávené na sjezdovce, kde
jsme zmrzli, a následně
v krytém bazénu, kde jsme
se opět zahřáli. A večer opět

Starý Poddvorov
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STARÝ PODDVOROV NA EVROPSKÉ STEZCE
U příležitosti předání královského žezla
královny Beatrix, která se po 33 letech
vzdala trůnu ve prospěch svého nejstaršího
syna Willema-Alexandera, otevřel Frans Ronnes v městečku Esch „Evropskou stezku“.
Její nedílnou součástí je i dlaždice STARÝ
PODDVOROV s QR kódem, díky kterému
se návštěvník tohoto malebného městečka
a člena Charty obcí EU použitím chytrého
mobilu nebo tabletu přímo dostane na webové stránky Starého Poddvorova.
Tomáš Kuchař
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Zpravodaj

Bývalý prezident CHARTY
oceněn státním vyznamenáním
Mnozí z vás, kteří jste se
v několika posledních letech
zúčastnili některého setkání
členů Evropské Charty venkovských obcí, případně vzpomínáte na setkání v roce 2009
na Starém Poddvorově, si jistě
pamatujete výjimečného, charizmatického a usměvavého
prezidenta této organizace –
pana Franse Ronnese.
Díky němu se projekty
Charty tak úspěšně podařilo plnit, což vyústilo k řadě
ocenění – tomu největšímu
v roce 2010, kdy cenu „Golden Star“ (Zlatou hvězdu)
přebíral v Bruselu z rukou
viceprezidentky Evropské
komise a komisařky pro
spravedlnost, základní práva
a občanství Vivien Reding.
Spoustu skvělé práce vykonal i jako starosta a politik ve vlastní zemi, proto
26. dubna letošního roku,

v den státního svátku v Holandsku, obdržel statní vyznamenání od královského zmocněnce.
Celá tato událost byla pro něj
velkým překvapením, protože
se všechny přípravy na tuto událost podařilo velmi dobře utajit.
V aule úřadu městečka Haaren se „tajně“ a v tichosti
shromáždila celá jeho početná rodina včetně vnoučat,
syn připojený přes Skype on-

Starý Poddvorov

line z Číny, královský zmocněnec, zaměstnanci úřadu
a mnoho dalších přátel, kteří soukromně přicestovali
z celé Evropy. Velké překvapení se podařilo, nic netušící Frans neskrýval obrovské
dojetí a radost, když do auly
vešel a uviděl nejen celou svou
rodinu, ale i „rodinu“ utvořenou
díky Chartě.
Z mého osobního pohledu je Frans Ronnes důkazem, že se dá politika dělat
čistě, férově a s noblesou.
Navzdory těžké nemoci, nad
kterou naštěstí před více jak
rokem zvítězil, převzal během
posledního velkého setkání
v lotyšské Kandavě roli presidenta Charty z jeho rukou Karl
Grammanisch z Rakouska.
Tomáš Kuchař

19

Další školní rok je zase za námi
Další školní rok v životě
našich dětí je zase za námi.
Pro některé byl úspěšný, pro
jiné méně, někdo je se svou
prací spokojený, jiný si dává
předsevzetí do dalšího roku,
že se bude více učit a více se
snažit. Každý rok přináší do
života školy úspěchy i neúspěchy, tak jako se střídá období
sucha a období dešťů.
Závěrečná pedagogická
rada, která hodnotila výsledky prospěchu a chování
žáků, udělila 37 dětem vyznamenání, což činí 61,67%
z celkového počtu žáků. Dva
žáci neprospěli. Za vzornou
reprezentaci školy odměnila
pedagogická rada knihou
tyto žáky:
- Šěpánku Maděryčovou
- Kristýnu Kuchařovou
- Josefa Čecha
- Antonína Havlíka
- Jakuba Sůkala
- Matěje Kabáta
- Petru Bílkovou
- Henricha Strýčka
V letošním roce byla pedagogická rada nucena také
žáky potrestat. Udělila jednu
ředitelskou a jednu třídnickou
důtku za neplnění školních
povinností, ale také za hrubé
a vulgární chování. V této oblasti máme co řešit. Je potřeba, aby všechny sebemenší
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projevy hrubého chování byly
ihned s rodiči řešeny, protože
za hrubé a vulgární chování
svých dětí zodpovídají rodiče
a jen rodiče mají možnost
a povinnost provést nápravu.
V této oblasti je škola víceméně bezmocná. My máme
pouze klasifikační řád.
O šikovnosti našich dětí
svědčí úspěchy v soutěžích,
kterých jsme se v průběhu
roku zúčastnili.

PĚVECKÉ
Slavíčci ze Slovácka
2. MÍSTO
Štěpánka Maděryčová

VÝTVARNÉ
2. MÍSTO
Mé toulky přírodou - Kristýna
Kuchařová

3. MÍSTO
Josef Čech

ČESTNÉ UZNÁNÍ
Chleba neroste v obchodě –
Petra Bílková

Zpravodaj

3. MÍSTO
Antonín Havlík
Zpěváčci Podluží
1. MÍSTO
Antonín Havlík
2. MÍSTO
Jakub Sůkal

Náš výtězný tým s ministrem školství Slovenské republiky.

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
Kalokagátia
Soutěžní tým ve složení
Stanislav Čížek, Henrich
Strýček a Petra Bílková zvítězil a přivezl ze Slovenska ze
Smolinského pohár vítězů.
Na sportovním dnu škol
Čejkovice, Hovorany, Čejč a
Starý Poddvorov jsme získali
tato umístění:

1. MÍSTO
Kristýna Kuchařová

Hod míčkem
Josef Čech – 1. místo
Antonín Havlík – 3. místo
Aneta Strýčková – 2. místo

3. MÍSTO
Štěpánka Maděryčová

Běh na 50 metrů
Antonín Havlík – 1. místo

Henrich Strýček – 1. místo
Karolína Cupalová – 1. místo
Štafeta
Tým ve složení – Stanislav
Čížek, Henrich Str ýček,
Karolína Cupalová a Petra
Bílková – získal 3. místo.
Taneční
Malá i Velká Kordulka se
zúčastnila regionální soutěžní postupové přehlídky
dětských folklorních souborů
Podluží. V této soutěži Velká
Kordulka zvítězila a postoupila do krajského kola ve
Strážnici.
Verbíři souboru získali
2. místo v regionální soutěži

Starý Poddvorov

v Podivíně ve skupinovém
verbuňku.
V soutěži jednotlivců byl
Josef Čech na 1. místě
a postoupil do krajského kola.
Největším úspěchem letošního roku bylo získání
Zlatého oříšku. Tuto cenu
obdrželi chlapci souboru
Kordulka, za udržování tance
verbuňku, který je dnes již
kulturní památkou UNESCO.
Všem žákům školy bych
chtěla touto cestou poděkovat za celoroční práci,
rodičům za trpělivost a shovívavost, a všem popřát slunné
prázdniny.
Mgr. Miroslava Hajdová
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FESTIVAL
XXI. ročník festivalu „Dětské krojované hody 2013“
máme úspěšně za sebou.
Počasí nám přálo, hostující
soubory byly spokojeny, peníze jsme na provoz získali,
co víc si přát! Snad jen více
návštěvníků by neškodilo.
Tuto skutečnost ale nikdy
oneovlivníme.
Hlavním sponzorem letošního festivalu byla Nadace
ČEZ, která nám projektem
pokryla 80 % nákladů. Zbývajících 20 % jsme museli
pokrýt z vlastních zdrojů.
Že nám tento projekt vyšel,
nás velmi potěšilo a Nadaci
ČEZ patří srdečné poděkování.
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Ale i dalším sponzorům
bychom chtěli poděkovat za
jejich dary a pomoc:
- OÚ Starý Poddvorov
- Mysliveckému sdružení
Starý Poddvorov
- Templářským sklepům
Čejkovice
- Zemědělské a.s. Čejkovice
- Vinařství Tomáše Bařiny
- Vinařství Milana Sůkala
- Vinařství Vladimíra Kašíka
- Vinařství Josefa Prygla
- Pohostinství Růženy Ježové
- Pohostinství na hřišti
- Kamile Minaschkové
- Všem maminkám a babičkám, které napekly koláče
a připravily dětem kroje.

Zpravodaj

- Všem tatínkům za přípravu
parketu.
Bez pomoci všech těchto
ochotných lidí bychom tuto
akci nikdy nemohli uskutečnit. Velké poděkování patří
také zaměstnancům obecního úřadu a školy, zvláště
zaměstnankyním kuchyně,
které zvládly pohostit 300
strávníků. Ano, 300 dětí se
letošního festivalu zúčastnilo.
260 jich přijelo s hostujícími
soubory a 50 dětí bylo domácích. Počítáme je od těch
nejmenších, které maminky
přinesly v náručí, až po ty
nejstarší, členy souboru
Velká Kordulka.
Celkem 9 souborů se
ukázalo návštěvníkům sobotního a nedělního programu. Našimi hosty byly děti
z DFS: Ječmínek z Mysločovic, Malé Zálesí Luhačovice,
Nivnička Nivnice, Markovička Postřelmov, Malšinka
Kostelec, Demižónek Strážnice, Veličánek Velká nad
Veličkou, CM DFS Koňárci
Poštorná a náš slovenský
par tner Leváránek Velké
Leváre. Všechny soubory
nám předvedly tradice svého
regionu.
Velkým a váženým hostem
nedělního dne festivalu byl

poslanec poslanecké sněmovny pan Jan Husák, poslanec za TOP 09, který přijel
jako zástupce sponzorské
organizace Nadace ČEZ.

Z průběhem našeho programu byl velmi spokojen.
Další ročník, ten XXII. budou mít v rukou stárci Matěj
Kabát a Jakub Sůkal, kteří

všechny občany již nyní srdečně zvou. Snad bude příští
účast našich občanů větší,
než ta letošní.
Mgr. Miroslava Hajdová

Soutěž
Obec Starý Poddvorov vyhlašuje II. ročník soutěže

„O největší dýni“
Slavnostní vyhodnocení a vyhlášení vítězů
se uskuteční v sobotu 14. září na parketu u školy,
při večerní zábavě s dechovou hudbou
v rámci Dýňového víkendu.
Ceny pro vítěze jsou již připraveny.
Starý Poddvorov
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§ OPĚT JEDNA ZMĚNA ZÁKONA §
Od 1. ledna roku 2013
vstoupila v platnost novela zákona 117/1995 Sb.
O státní sociální podpoře,
upravující podmínky mateřské dovolené. Všem maminkám tato novela umožňuje
dávat děti od dvou let do
mateřské školy bez ztráty
mateřského příspěvku. Hezké a věřím, že pro maminky
potěšující. Ale opět se potvrdila stará pravda našeho
zákonodárství, že pravá ruka
neví, co dělá levá. Ministerstvo práce a sociálních věcí
vydá novelu, ale ministerstvo
školství na ni není připraveno, potažmo mateřské školy.
Jistě si všichni vzpomínáte na jesle, do nichž jsme
umísťovali děti již od 1 roku,
mnohdy i mladší. Každému
se vybaví ty velké kočárky,
v nichž se děti vozily na procházku, či řada nočníků, na
nichž seděly všechny děti
v jedné řadě.
Naše mateřské školy bohužel nemají na tak malé děti
vybavení. Není k tomu ani
přizpůsobený počet zaměstnanců. Paní učitelka musí ze
zákona zvládnout ve třídě 24
dětí, proto nemůže obsluhovat každé dítě zvlášť /posazovat na klozet či krmit/. Na
procházky chodí společně

24

všechny děti, nelze je vozit
v kočárku. /Mimochodem,
naše škola kočárky nemá./
Mluvím určitě z duše všech
pedagogických pracovnic,
když řeknu, že dvouleté dítě
ještě do mateřské školy
nepatří. Je ještě příliš závislé na mamince a ta by se
o něj měla starat jako kvočna
o kuřátko. Poznáte sami, až
je budete u dveří odtrhávat
od sebe a předávat paní
učitelce. Mnohokrát si zapláčete s ním.
Vzhledem k tomu, že naše
mateřská škola nemá naplněnost, nemusí se maminky
bát, že děti do mateřské
školy nedostanou, tak jak je
tomu v okolních vesnicích.
Tyto vesnice ale mají proti
nám velkou výhodu. Již v září
mají stálý počet přihlášených
dětí, který se jim během roku
nemění. Naše mateřská škola má naopak velký problém.
Přichází k nám rodiče a chtějí, abychom dítě přijali i během roku. A tu nám nastanou
potíže. Výrok: „My budeme
platit školné,“ nám nic neřeší. Školné 150 Kč za měsíc je
pouze příspěvek na provoz.
Již v minulosti jsem legislativu
mateřské školy vysvětlovala.
Finanční prostředky na mzdy
dostane škola od MŠMT na
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počet dětí docházející do
mateřské školy k 30. 9. Důležitá je formulace docházející, ne zapsané. V letošním
roce nám přibylo během
roku 5 dětí, čímž jsme přišli
o finanční prostředky na platy
ve výši 100 000 Kč. Velká
částka, že?
Když si uvědomíme všechny podmínky a dopady, musíme se uchýlit k tomuto rozhodnutí. Do školy nastoupí
všechny děti během měsíce
září a budou každý měsíc
alespoň několik dnů ve škole
přítomny. Nedostaví-li se dítě
do mateřské školy a neomluví svou nepřítomnost, může
být ze zákona z mateřské
školy vyloučeno. Bohužel,
po 30. září se nám již žádné
dítě do rozpočtu nezapočítá.
Žádáme rodiče, aby se
s námi vždy domluvili, vše
se dá řešit. Ale také musíte
pochopit vy nás.
My chceme udělat vše
pro spokojenost vaši i vašich
dětí. Náš cíl je vaše spokojené dítě v naší škole. Aby
tomu tak mohlo být, musí
s nimi pracovat spokojené
pracovnice.
Mgr. Miroslava Hajdová

Český zahrádkářský svaz v naší obci

Zahrádkáři v naší obci byli vždy výraznou
veřejnou složkou, která svoji činností významně přispívala pro spoluobčany v oblasti drobné zemědělské produkce a rozvoji vinařství.
Je na škodu, že v současné moderní společnosti, význam samozásobení zemědělskými
produkty upadá téměř až do ztracena.
Bohužel, obdobná situace je i v oblasti
vinařství. Žalostný pohled je na vinice
v Nových a smutné je i to, že v Krásné hoře
jsou největší plochy ve vlastnictví ne Staropoddvoráků. Přes tento všeobecný žalostný
stav zůstává zdravé jádro občanů naší obce
věrných tradicím využití svého volného času
pro vlastní zemědělskou činnost a vinaření.
Právě oblast vinaření je nutno obzvláště
podtrhnout. V roce 2014 bude naše obec
zařazena do cyklu postupných organizátorů
výstav vín oblasti Podluží. Začlenění naší
obce do vinařských obci Podluží je dáno
zákonem č. 321/2004 Sb. a jedná se
o obce: Břeclav, Dolní Bojanovice, Hrušky,
Charvatská Nová Ves, Josefov, Kostice,

Lanžhot, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová
Ves, Nový Poddvorov, Poštorná, Prušánky,
Rohatec, Starý Poddvorov, Tvrdonice, Týnec.
Předpokládaný termín výstavy vín Podluží
u nás je ve dnech 26. - 27. dubna 2014.
Degustace (hodnocení) vín by proběhlo
o 14 dnů dříve, tj. dne 14. dubna 2014.
Pro takto významnou výstavu jsou stanoveny podmínky 1 vzorek = 4 láhve a 100 bodový
systém hodnocení. Za účelem připravenosti
našich vinařů uspořádáme školení na sto bodový způsob v měsíci srpnu (předpokládaný
termín sobota 24. 8.) s tím, že každý účastník
školení přinese vzorky vín - 1 vz. = 1 láhev.
Po ukončení školení proběhne degustace
soustředěných vzorků a po vyhodnocení
volný košt.
Věříme, že najdeme pochopení mezi vinaři naší obce, zejména u mladší generace,
a že budeme rovnocenou reprezentací mezi
ostatními obcemi Podluží.
Strýček František
předseda ZO ČZS Starý Poddvorov
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Pátek 2. 8. WƎĞĚŚŽĚŽǀĄ^ummer party͕ǌĂēĄƚĞŬǀĞϮϬ͗ϬϬŚŽĚ͘
ŚƌĂũş::ŝƌŬĂΛ::ŝƌŬĂĞŶĂĚĂ

^ŽďŽƚĂϯ. 8. KůĚŝĞƐƉĂƌƚǇ͕ǌĂēĄƚĞŬǀĞϮϬ͗ϬϬŚŽĚ͘
ŚƌĂũş::ŝƌŬĂΛ::ŝƌŬĂĞŶĂĚĂ

EĞĚĢůĞϰ. 8. WƌƽǀŽĚŽďĐşǀĞϭϰ͗ϬϬĂǌĄďĂǀĂƉŽĚ ǌĞůĞŶǉŵ
ŚƌĂũĞ,>/ha<

WŽŶĚĢůşϱ. 8. ĄďĂǀĂƉŽĚǌĞůĞŶǉŵ͕ƉƌƽǀŽĚŽďĐşǀ ϭϵ͗ϬϬŚŽĚ͘
ŚƌĂũĞ,>/ha<

jƚĞƌǉϲ. 8. WŽŚŽĚŽǀĄĚŝƐŬŽƚĠŬĂ͕ǌĂēĄƚĞŬǀĞϮϬ͗ϬϬŚŽĚ͘
ŚƌĂũş::ŝƌŬĂΛ::ŝƌŬĂĞŶĂĚĂ


6UGHĀQď9iV]YHNURMRYDQiFKDVDDVWiUFL
-DNXE)LOtSHN0DJGDOpQD5\JDURYi, -DNXE.DEiW7HUH]D6DVtQNRYi
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Čejkovické

bylinkové slavnosti

Čejkovice u Hodonína, 1. září 2013 od 11.00 h

čajů i koření a také Bylinkový ráj –
zážitkovou exkurzi ve výrobě čajů.

Přijďte nahlédnout do zdejšího království bylinek a koření a zhlédnout
zrození nálevového sáčku biočaje od
výkupu bylin, až po jeho samotnou
výrobu.

Čejkovickým bylinkovým slavnostem
v sobotu předchází další tradiční čejkovická akce. Místní vinaři otevřou
své sklepy. Do svých kalendářů si
tedy poznamenejte sobotu 31. srpna –
Den otevřených sklepů (více na
www.vinozcejkovic.cz) a neděli
1. září – Čejkovické bylinkové slavnosti.

Připraven je celoodpolední kulturní
program, prohlídky firmy, ochutnávky, minibiojarmark, setkání s pěstiteli i farmáři, přednášky o zdravém
životním stylu a bohatý doprodný
program pro děti včetně divadla Báry
Seidlové a děvčat Zbytovských.
Občerstvení zajistí restaurace zdravého životního stylu Rebio. Hraje
Varmužova cimbálová muzika.

Vstupné v podobě tombolového lístku
je již tradičně zdarma, stejně jako
vstup do sousedících starodávných
Templářských sklepů.

V areálu Sonnentoru můžete po
celý rok navštívit firemní prodejnuStarý Poddvorov

Srdečně vás zve tým
čejkovického Sonnentoru.27

Více informací na www.sonnentor.cz

Staňte se naším fanouškem

na Facebooku!
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St. Poddvorov

Narození
Magdaléna Balintová
Rozálie Sasínková
Veronika Zdislava Kučerová
Anna Kuchyňková
Jan Kmenta

Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov

75
25
351
76
324

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

230
104
288
351
229
796

Pavla Štefková
Ondřej Hudeček

Starý Poddvorov
Čejkovice

142
727

Gabriela Svobodová
Petr Přichystal

Starý Poddvorov
Hrušky, Na zahajce

307
607

Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov

266
207
97

Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov

249
259
140

Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov

105
117
54
133

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Zemřelí
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Zdeněk Grmolec
Ludvík Kmenta
Drahomíra Turková
Rudolf Veselský
Božena Hajdová
Petr Bařina

Sňatky

Výročí
80. let
Josef Mokrý
Marie Trefilíková
Ludmila Svrčková

85. let
Božena Svobodová
Bohuslav Sasínek
Josef Veselský

Nejstarší občané
Bedřich Bartál
Bedřiška Veselská
Marie Bortlíková
Růžena Sasínková

Zpravodaj

