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Nový školní rok

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

Nový školní rok jsme zahájili 3. září.
Paní starostka předala rodičům letošních
prvňáčků, kterých je bohužel pouze šest,
peněžní dar obce na zakoupení
školních pomůcek.

Vážení spoluobčané,
nastává adventní doba, která je spojena
s přípravou na vánoční svátky a konec
občanského roku. S koncem roku je pravidelně spojeno bilancování roku uplynulého
a plánujeme, co v tom dalším roce uděláme
a vylepšíme.
Život v obcích a finanční zajištění je závislé
na hospodaření a politice státu. S novým rokem čekáme, jaká bude možnost dotačních
titulů jak krajských, tak dotací z evropských
fondů a ministerstev.
V letošním roce jsme realizovali a provedli
vyúčtování u těchto projektů:

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

Zřízení mateřského centra
dotace
20 tis. Kč

poskytovatel
Jihomoravský kraj

Separace biologických odpadů
dotace
1.700 tis. Kč

poskytovatel
OP SFŽP

Zateplení obecního úřadu
dotace
980 tis. Kč

poskytovatel
OP SFŽP

Bezbariérové úpravy obecního úřadu
dotace
468 tis. Kč
Celkem dotace
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poskytovatel
MMR ČR
3,168 tis. Kč

Zbývá nám dokončit a vyúčtovat dotaci na
pořízení územního plánu ve výši 102 tis. Kč.
Samotný územní plán byl Zastupitelstvem
obce schválen 13. 11. 2013.
S novým územním plánem se naskýtá příležitost znovu požádat o dotaci na oplocený
areál dětského hřiště na prostranství na
Řádku. Současné hrací prvky umístěné po
obci dožívají, nejsou bezpečné, ani atraktivní
pro naše děti.
Rok 2014 bude zároveň rokem volebním,
tudíž na realizace připravovaných investic
bude méně času. Přesto máme připraveno
řadu projektů.
Máme podané žádosti pro třetí krok v oblasti bioodpadů. Jedná se o realizaci projektu
nákupu drtiče kompostu, nákupu nadstavby
na nákladní auto pro svoz a nákupu 500 ks
biopopelnic. Každá domácnost by tak získala
nádobu o objemu 240 litrů na bioodpad.
Tímto posledním krokem dokončíme záměr
třídění a vlastní zpracování biologického
odpadu. Pro další roky zůstává k řešení
a realizaci malý sběrný dvůr v blízkosti čistírny
odpadních vod. Projekt budeme připravovat
již v roce 2014 a samotná výstavba sběrného dvora by se uskutečnila až v roce 2015.
Cílem těchto projektů je zavést maximální
třídění odpadu, a tím i menší finanční zátěž
domácností za poplatek za popelnice.
Dalším úkolem, který nás v roce 2014
čeká, je dokončení opravy obecního úřadu
a to I. patra v rámci projektu bezbariérová
obec. Rekonstrukcí by měly projít hlavně
rozvody elektrické energie, prostory obecní-
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ho úřadu, obřadní síně a sociálního zařízení.
V rámci tras mobility budeme opakovaně
žádat ze Státního fondu dopravní infrastruktury na úpravu bezbariérových chodníků od
bytovek po křižovatku. V letošním roce žádost nebyla podpořena. Samotnou opravou
chodníků získáme bezbariérové chodníky
a tři bezpečné přechody pro chodce, které
odpovídají přísným bezpečnostním normám.
V letošním roce jsme získali v krajské
soutěži „ Vesnice roku“ bílou stuhu. S tímto
oceněním je spojena nejen publicita obce,
ale taky finanční ohodnocení. Od Jihomoravského kraje obec získala dar ve výši
75.000,- Kč a od Ministerstva pro místní
rozvoj ČR máme příslib ve výši 600 tis. Kč na
podporu projektu, který obec musí předložit
do 15. února 2014. Vzhledem k tomu, že na
opravy kulturních zařízení nejsou vypsané
žádné dotační tituly, tak si myslíme, že tyto
prostředky je nutno investovat do opravy a přístavby vstupu kulturního domu. Tato budova
slouží všem generacím již několik desítek let
a občané si zaslouží pro různé společenské
setkávání pěkné prostředí.
V listopadu jsme přijali od Regionálního
operačního programu Jihovýchod informaci, že náš projekt úpravy křižovatky, včetně
zřízení parkoviště za kulturním domem, byl
schválen k financování. Projekt je však
v nejisté části alokace, což znamená,
že pokud chceme mít jistotu, že dotaci získáme, bude nutné s realizací čekat do druhé
poloviny příštího roku.
Závěrem bych Vám chtěla popřát vánoční
svátky plné pohody v rodinném kruhu a do
nového roku hodně zdraví, osobních úspěchů a spokojenosti.

I K P 2 013
Čejkovice
Klub chovatelů německých krátkosrstých
ohařů Praha (KCHNKO) pořádá na okrese
Hodonín již řadu let různé kynologické akce.
Proběhla zde už řada soutěží a memoriálů ve
spolupráci s OMS Hodonín. To, co se však
tady konalo letos, v termínu od 19. do 21. září
v Čejkovicích, nemá co do velikosti i počtu
startujících obdoby. A to nejen na okrese
Hodonín, ale i v rámci celé ČR. IKP – mezinárodní soutěž německých krátkosrstých ohařů
v polní a vodní práci, je soutěží Světového
klubu chovatelů německých krátkosrstých
ohařů, který zastřešuje všechny kluby chovatelů NKO na celém světě. Tato soutěž je
rozdělena do tří dnů. První den je přehlídka
exteriéru, druhý den probíhají polní a vodní
práce a poslední den je velké finále těch
nejlepších. Odpoledne potom následuje
slavnostní vyhodnocení, na které navazuje
společenský večer.

Drahoslava Veselská
starostka obce
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Poprvé v celé historii konání této soutěže
byla vyzvána Česká republika a KCHNKO
Praha, aby tuto akci zorganizovaly. Toto se
však nestalo náhodou, neboť chov NKO
u nás je na špičkové úrovni, co se týče výkonu i exteriéru. Naši psi jsou plně srovnatelní
i se zemí původu, což je, jak sám název
napovídá, Německo. Průběh soutěže toto
tvrzení jen umocnil. Další důležitou zárukou
pro uspořádání IKP u nás je osoba hlavního poradce chovu KCHNKO Praha pana
MVDr. Čestmíra Šrámka CSc. z Klobouk
u Brna. Ten je v zahraničí uznáván a respektován jako velice fundovaný odborník.
A také si ho tam váží i po lidské stránce.
Pan Šrámek se každoročně účastní jednání
světového klubu, pravidelně je zván do
zahraničí na nejrůznější soutěže, zkoušky
a výstavy jako rozhodčí. Jeho odbornost
a vynikající organizační schopnosti byly asi
tím nejdůležitějším, co rozhodlo, že ČR byla
pořádáním tohoto podniku pověřena.
Jakmile nám bylo pořadatelství přiděleno,
začaly ihned mohutné přípravy. Na letošní
IKP se totiž přihlásil rekordní počet soutěžících, a to 198 kynologů se svými svěřenci
z celé Evropy, což udivilo i samotné zástupce

Světového klubu. O to důležitější byla řádná
příprava. Řešila se hlavně otázka kam tuto
soutěž umístnit? Kde ji situovat? Na okrese
Hodonín jsme měli vždy vynikající zázemí,
ať už to byly Vnorovy nebo Veselí nad Moravou. Volba padla na perlu jižní Moravy- na
vinařskou obec Čejkovice. Obec se staletou
historií, se zámkem, zámeckou jízdárnou
a Templářskými sklepy. Také je zde mnoho
ubytovacích prostor. Kulturní dům v majetku
bývalého družstva, dnes firmy Zemědělská
a.s., disponuje obrovským sálem a mnoha
dalšími prostorami, včetně restaurace a vinárny. Tento dům se stal centrem a zázemím
po celé tři dny soutěžního zápolení. Ředitel
firmy pan Ing. Tomáš Martinec a vedoucí
restaurace a ubytování paní Švehlová k nám
byli velice vstřícní a ochotní. Pár kilometrů od
Čejkovic se podařilo zajistit krásné prostředí
pro výstavu v prostorách střelnice Mysliveckého sdružení Starý Poddvorov. MS v čele
s předsedou panem Pavlem Dostálem a za
velké podpory paní starostky Veselské, se
dokázalo velice pečlivě a nenuceně postarat
bezmála o 500 návštěvníků. Kuchyně byla
v jejich podání znamenitá, zvěřinové speciality, které zde připravovali, byly vynikající.

Starý Poddvorov
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Půjdu do školy
Pro druhý den, kdy se vše přesunuje na
polní a vodní práce, bylo zapotřebí zajistit
dostatečné množství revírů pro 40 skupin.
Myslivecká sdružení okresu Hodonín nám
podala pomocnou ruku více jak polovinou
svých honiteb. Další významnou část zapůjčili myslivci z okresu Břeclav a dvě sdružení
z Brna-venkova. Také bylo nutné zabezpečit
dostatečné množství vodních ploch. I tento
problém se podařilo vyřešit, a to díky ochotě mysliveckého sdružení Mutěnice v čele
s jeho předsedou panem Veselským, které
nám svůj doslova vodní ráj na tuto soutěž
propůjčilo. Sobotní finálové hledání těch
nejlepších krátkosrstých ohařů se běželo
opět v katastru MS Mutěnice.

Závěrečný slavnostní večer spojený
s vyhlášením vítězů se uskutečnil v KD
v Čejkovicích. Vítězem Schausuche (přehlídkové hledání) se stal nestor české lovecké
kynologie , bezmála 92letý , pan Josef Hendl
z Lukavce na Litoměřicku. Neuvěřitelný výkon
v tomto věku! Při dekorování mu aplaudoval
ve stoje celý sál zaplněný do posledního místečka. Celkové vítězství na IKP, tituly CACIT
a CACT si odvážel z Čejkovic rakouský kynolog Hannes Miessl s fenkou Violettou von
Neuarenberg. Když všechny oficiality skončily a sálem se začaly nést tóny moravské dechovky, bylo zřejmé, že se toto kynologické
setkání nachýlilo do své poslední fáze.
Hosté z Německa, Francie, Ukrajiny, Rumunska, Polska, Chorvatska, Španělska,
Finska, Bulharska, Maďarska, Slovenska
a Rakouska odjížděli dojati návštěvou České republiky, jižní Moravy a hodonínského
regionu, ve kterém potkali a poznali spoustu
vstřícných, dobrosrdečných a obětavých
lidí. Bylo jim všem tady, na tom našem moravském venkově, v těch našich dědinách,
moc krásně a příjemně. A také zjištění,
že i v dnešní době se dá něco dělat nezištně
a s láskou, bylo pro ně přinejmenším překvapující. A na to se opravdu nezapomíná.
Jiří Studýnka
předseda
Jihomoravské pobočky
KCHNKO Praha

6

Zpravodaj

Prvním životním krokem
každého z nás byl nástup
do 1. třídy. Poprvé jsme se
setkávali s povinnostmi, které
nás už neopustí až do konce
života. Na tento významný
životní krok by mělo být dítě
dobře připravené.
Na základě Školského
zákona č. 561/2004 Sb.
rozhodují o povinné školní
docházce svého dítěte rodiče. Jen ti rozhodnou o tom,
nastoupí-li dítě do školy nebo
mu bude udělen odklad.
Z tohoto důvodu bych se
ráda obrátila na všechny
rodiče s prosbou, aby si
dobře rozmysleli, zda je dítě
opravdu na školní docházku
zralé. Nerozhoduje věk dítěte, ale jeho tělesný a duševní
vývoj. Dejte, prosím, na radu
učitelek mateřské školy, ty
znají reakce dětí mnohdy
více než rodiče, protože ony
je vidí v jiných situacích, mají
možnost je porovnat v kolektivu svých vrstevníků.
Naše mateřská škola se
přípravě dětí na přechod do
základní školy věnuje již od
měsíce září. V letošním roce
má předškolní děti na starosti
paní učitelka Iveta Přikrylová,
která již od září otevřela kroužek Metody dobrého startu,
kde provádí s dětmi cvičení,

diagnostikuje je a se svými
poznatky seznamuje rodiče.
Ke zkvalitnění výuky mateřské školy jsme se v letošním
roce zaměřili na logopedii.
Logopedická asistentka Jana
Otáhalová je vyškolena pro
tuto práci a provádí s dětmi
cvičení v rámci své pedagogické práce. Na základě
osobní domluvy s rodiči jsme
připraveni otevřít i individuální
cvičení s dětmi, které potřebují pomoc. Čekáme jen na
odpověď ministerstva školství, zda nám potvrdí projekt
v rámci logopedické prevence.
Do přípravy předškolních
dětí se zapojily také pedagogické pracovnice základní
školy, které připravily v měsíci
listopadu a prosinci kurz pro
děti, které budou navštěvovat
naši základní školu. Cílem tohoto kurzu je ukázat dětem a
jejich rodičům systém práce
naší školy, požadavky na děti
a seznámit je s prostředím.
Závěrem kurzu bude vyhodnocení každého dítěte, jeho
zralosti, vyspělosti, ale také
klasifikování nedostatků,
které je potřeba odstranit.
K zápisu do 1. ročníku, který proběhne v měsíci únoru,
mohou přijít děti narozené od
1. 9. 2007 do 31. 8 .2008.
Chtějí-li rodiče přihlásit dítě
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1+1=2
do školy dříve, tedy v době,
kdy dítě ještě nebude mít
6 let, zákon toto umožňuje,
ale nutné je psychologické vyšetření dítěte a jeho zařazení
do kategorie nadaných dětí.
Vážení rodiče,
dítě vstupující do prvního
ročníku základní školy by
mělo být pro školu zralé
a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo
její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být
někdy obtížné, v takových
případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické
poradně. Pro vaše děti bude
vstup do první třídy úspěšný
a snadnější, pokud budete
vědět, jak má být připraveno.
Nedostačující připravenost dítěte na přechod do
základní školy:
■ Dítě chápe sdělení učitele
nebo spolužáků odlišně,
než bylo myšleno, vyjadřuje se pomocí jednotlivých
výrazů, jednoduchých vět,
nevyjadřuje se spontánně,
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odpovídá stručně, neklade
další otázky k doplnění svých
znalostí, dítěti je špatně
rozumět (výslovnost), slovní
zásoba je omezená.
Důsledek pro výuku: nepochopení výkladu učitele,
učitel nerozumí odpovědím
dítěte, překážka ve vztazích
s druhými dětmi.
■ Nezná základní údaje
o sobě a o svém okolí.
■ Dítě zatím neuvažuje logicky – je závislé na svých
přáních a okamžitých potřebách, na fantazii, důležitý je
jeho vlastní pohled na věc.
Důsledek pro výuku: nedostatečné pochopení učiva,
zejména v českém jazyce,
matematice a v prvouce.
■ Nedokáže počítat ani do
pěti, nechápe pojem čísla,
pořadí, množství.
Důsledek pro výuku: dítě
selhává zejména v matematice, nechápe učivo.
■ Nedovede přesně rozlišovat zrakové či sluchové
podněty, nedovede vnímat
celek jako soubor částí,
obvykle se soustředí na
nejnápadnější detail.
Důsledek pro výuku: selhává při výuce čtení a psaní.
■ Dítě je obecně výrazně
neobratné, křečovité držení
tužky, velký tlak na tužku, nedokáže napodobit tvar písmen a čísel, odmítá kreslení,
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vystřihování, v nakreslených
tvarech nelze rozpoznat jednotlivé předměty.
Důsledek pro výuku:
selhává ve výuce psaní,
kreslení, pracovní výchově,
tělocviku.
■ Dítě se obtížně soustředí,
snadno se nechá rozptýlit,
často přerušuje práci, působí jako duchem nepřítomné.
Důsledek pro výuku:
nedává pozor, nepracuje,
ruší ostatní.
■ Dítě se vyhýbá kontaktu
s cizími osobami, je stydlivé,
bázlivé, závislé na rodině.
Důsledek pro výuku: nechce chodit do školy, straní
se ostatních, nekomunikuje
s učitelem.
■ Dítě obtížně kontroluje
své emoce, často jedná impulzivně a bez zábran (např.
při nezdaru rozhází všechny
pastelky po zemi, bouchá
pěstí do stolu apod.), při
práci nemá výdrž, převládá
zájem o hru.
■ Dítě není ochotné komunikovat s druhými dětmi,
stojí stranou, nenavazuje
kontakty, nedokáže odložit
uspokojení vlastních potřeb
ve prospěch společného
úkolu, při hře je agresivní,
svárlivé.
Důsledek pro výuku:
konflikty s dětmi i učiteli,
znesnadňuje práci ostatním.

Zpravodaj

■ Dítě je nesamostatné,
závislé na pomoci rodičů
či sourozenců, pracuje jen
v bezprostředním kontaktu
a za pobízení dospělého,
nedokáže se postarat o své
věci.
Důsledek pro výuku: nepracuje a neplní pokyny bez
pomoci učitele, zapomíná
nebo ztrácí pomůcky.
■ Dítě je neposlušné, neumí
se chovat, odmítá vyhovět
pokynům.
Důsledek pro výuku:
konflikty s dětmi i učiteli.
■ Dítě se o školu nezajímá,
rádo si hraje, neprojevuje
zájem o rozšiřování znalostí
a vědění, neklade otázky,
jimiž by si chtělo rozšířit své
vědomosti.
Důsledek pro výuku: učivo ho nebaví, nedává pozor,
není motivováno k lepším
výkonům.
Jestli jste si našli obraz
svého dítěte jen v jednom
bodě, zamyslete se a snažte
se tento problém napravit. Jestli vám připomíná
vaše dítě více bodů, prosím,
uvažujte o odkladu školní
docházky.
Miroslava Hajdová
ředitelka školy

Z KRONIKY TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY…
Na schůzi výboru Tělovýchovné jednoty
Družstevník Poddvorov byl dán návrh, aby
byla zavedena kronika Tělovýchovné jednoty
Družstevník.
Tento návrh byl přednesen na výroční členské schůzi, která byla dne 7. ledna 1984,
a byl jednohlasně schválen.
Výbor Tělovýchovné jednoty se usnesl,
aby kronika byla dopsána od založení, a to
za 29 let činnosti, pokud možno objektivně.
K tomu byla utvořena 4 členná komise ve
složení: Nesvadba Milan, Pulkrábek Rudolf,
Rabušic Miroslav a Pospíšil Josef.
Rok 1956
Na konci roku 1956 byla pozvána všechna mládež a občané do zasedací místnosti
místního národního výboru, kteří měli zájem
o založení Tělovýchovné jednoty „Sokol“, informačními plakáty a rozhlasem na ustavující
schůzi. Tuto ustavující schůzi řídit tehdejší
ředitel národní školy Alois Kundera za účasti
zástupce OV ČSTV Hodonín.
Sešla se většina mládeže obce a tak na
této ustavující schůzi byla založena Tělovýchovná jednota Sokol. Zároveň byli zvoleni
první vedoucí funkcionáři:
předseda Nesvadba Milan, místopředseda
Mečl Jindřich, jednatel Svobodová Lidka
a pokladník Hradilová Anna.
Pro účast na okresní konferenci ČSTV
v Hodoníně, jako delegát, byl zvolen předseda Tělovýchovné jednoty Milan Nesvadba.
Na ustavující schůzi bylo odhlasováno usnesení následujícího znění:
1. do jarních měsíců založit oddíl kopané
2. uspořádat maškarní ples a za výtěžek
zakoupit dresy pro nově založený oddíl
kopané.

Rok 1957
Okresní konference ČSTV v Hodoníně,
která se konala dne 12. 1. 1957, vytýčila
úkoly činnosti naší jednoty a jeden z hlavních bodů byl vybudovat během roku 1957
sportovní hřiště. Druhým bodem, a to taky
důležitým, aby se rozšířila členská základna
zájemců o sport a též pro pomoc při řízení
jednoty.
Výbor se sešel 15. 1. 1957 a hned byla
sepsána žádost pro Lesní závod Strážnici o
uvolnění lesního pozemku u Kerchůvku. Byl
taky hodnocen uspořádaný maškarní ples,
který se nám velmi dobře vydařil. Získané
peníze se použijí na zakoupení sportovních
dresů pro fotbalovou jedenáctku na jarní
měsíc. Žádost o uvolnění lesního pozemku
u Kerchůvku nám byla v březnu zamítnuta.
Proto jsme se znovu obrátili s novou žádostí
na ONV v Hodoníně dne 29. 3. 1957.
V odpovědi nám navrhovali různé pozemky,
buď s velkou výškovou náročností, nebo
dosti vzdálené od vesnice. Po dohodě
s MNV jsme si navrhli místo sami. Toto bylo
i na zasedání MNV dne 20. 6. 1957 schváleno. Novou žádost jsme zaslali dne 5. 7.
1957 zase Státním lesům Strážnice a dne
31. 7. 1957 byla znovu zamítnuta. V tuto
dobu přišli mezi nás noví členové Lebloch
Vítězslav, Sasínek Bohuslav, bratři Jan,
Antonín a Karel Havlíkové, Šimek František,
Uhrovič Josef a další. Tento příchod nových
členů dodal výboru další povzbuzující sílu,
a proto se výbor jednoty rozhodl napsat
dopis dne 4. 8. 1957 prezidentovi republiky
Antonínu Zápotockému. Tento dopis podepsalo 7 členů výboru, který se již rozšířil,
a jsou to následující členové: Nesvadba
Milan, Mečl Jindřich, Svobodová Ludmila,

Starý Poddvorov
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První hráči poddvorovské kopané v roce 1957
Stojící zleva: Redek Josef, Veselský Stanislav, Bílek Pavel, Horňák Josef, Veselský František, Mazůch
Josef, Hradil Antonín.
Ležící zleva: Kmenta Ludvík, Kašík Oldřich, Vala Josef

Hradilová Anna, Lebloch Vítězslav, Sasínek
Bohuslav, Havlík Antonín.
Výbor Tělovýchovné jednoty byl překvapen
brzkou a kladnou odpovědí z prezidentské
kanceláře, kde stálo, že vybudování sportovního hřiště musí být kladně vyřízeno.
V současné době byla svolána komise odboru zemědělství ONV v Hodoníně, která
se bude zabývat uvolněním pozemku na
vybudování sportovního hřiště. I tato komise
měla zamítavé stanovisko a tak bylo nutno,
aby zástupci Tělovýchovné jednoty Sokol,
Nesvadba Milan a Lebloch Vítězslav, ukázali vedoucímu komise Mazůchovi zprávu
z prezidentské kanceláře. Teprve pak komise
rozhodla o uvolnění pozemku na „Drahách“,
kde byly bývalé dílny Moravských naftových
dolů, závod St. Poddvorov.
V letní době r. 1957 již byla sestavena první
fotbalová jedenáctka. V tuto dobu fotbalové
hřiště v Poddvorově ještě nebylo a tak dospělí
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i žáci spolu trénovali na malém školním hřišti mezi třešněmi. Tyto byly vysazené kolem
celého hřiště k malé radosti majitelů vinných
sklepů, které stály hned za plotem, a tedy za
brankou, na kterou se střílelo. Rozbitá střešní
krytina a pošlapané okolní zahrady, kam míč
padal, působily samořejmě zlou krev. Avšak
malé hřiště i tak přispívalo k obeznámení míčové techniky, k orientaci základům kopané.
Protože v Poddvorově nebylo ještě hřiště na
kopanou, mužstvo dospělých hrálo pouze
přátelská utkání na cizích hřištích v okolních
vesnicích s poměrně přijatelnými výsledky.
Na jedno takové utkání si jistě pamětníci
vzpomenou, které se uskutečnilo v Lužicíc
na malém hřišti u Sokolovny, kde naši hráči
zvítězili 8:4. Diváci Lužic byli velmi překvapeni
dobrou hrou našeho celku. Zajíždělo se do
Čejkovic, Dolních Bojanovic, odkud je i fotografie. Zvláštností všech těchto utkání bylo,
že se všude jezdilo na kolech.

Zpravodaj

Doslovný opis z kroniky Tělovýchovné jednoty Družstevník Starý Poddvorov

Starý Poddvorov
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LÁSKA

MÁ JMÉNO

Je krásné středeční ráno a naše delegace,
čítající 10 osob, nedočkavě přešlapuje na letišti v Praze. Kdybychom vydělili tuto skupinku
dvěma, dostali bychom magické číslo pět.
Ano, je před námi pět hodin cesty letadlem
a pětidenní pobyt v Portugalsku!
Po zdárném dosednutí na pevnou zem se
ubytujeme ve středu Lisabonu a vyrážíme do
ulic. Večer zakončíme posezením v restauraci se skleničkou caipirinhy.
Druhého dne nás vyzvednou autobusy
s jasným cílem – Samuel. Vesnička rozdrobená na několik částí, obklopená eukalyptovými
lesy, rýžovými poli a vinicemi. Jak jsme mohli
za čtyři dny poznat, Samuelu dodávají na
kouzlu právě jeho obyvatelé. Milé, přátelsky vyhlížející tváře s širokými úsměvy nás
vítají hned po příjezdu, nabízí občerstvení
a rozdávají nám karty se jmény a adresami
našich hostitelů. K mému milému překvapení, je naše rodina ubytovaná u Abela, který
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SAMUEL

byl naším hostem po dobu Charty 2009
v Poddvorově. Celkem jsme tehdy hostili osm
Portugalců.
Večer v hostitelské rodině je plný nadšení.
Celá naše výprava se sejde u Abela a společně s jeho rodinou večeříme, navazujeme
nová přátelství a vzpomínáme se starými
známými na setkání v Poddvorově. Náš smích
se line tichou chladnou nocí a já si připadám
jako doma.
Všechny následující večery probíhají ve
stejném duchu. Jako bonus, k tomu všemu
milému, nám navíc hraje živá kapela a kytarový soubor. Národopisný soubor ze Samuelu
naopak předvádí své tradiční kroje a zvyky.
Nejen kulinářský večer je ve znamení dobrého jídla a pití. Co se zábavy a tance týče,
jsou Portugalci neúnavní! Do postele se
dostaneme často kolem třetí ráno.

Zpravodaj

Dospělí tráví dopoledne na konferencích,
mladí ve škole na workshopech. Odpoledne pak všichni vyrážíme na výlety do okolí.
Navštěvujeme středověké univerzitní město
Coimbra, město Sour, továrny na výrobu
papíru, skla a staré výrobny soli.
Nedělní den patří jen nám a našim hostitelům. Abelova rodina si pro celou naši delegaci připravila slavnostní oběd. Nejrůznější
dobroty jsou naskládány na švédský stůl
a každý si dává, co jen hrdlo ráčí. Společně
s námi obědvají i další hosté z Holandska

a Itálie. Po velké rodinné sešlosti vyjíždíme
na vyhlídku k pobřeží. Později sjíždíme dolů
do údolí na pláž. Zde trávíme příjemné, sluncem vyhřáté odpoledne. Vodní radovánky
nás naplno pohltí a nehledíme na čas. Proto
také přijíždíme na slavnostní večeři do Souru
o hodinu později. Portugalci jsou naprosto
v klidu a my také. Za čtyři dny strávené
v Samuelu jsme si uvědomili, že typický
Portugalec nikdy nespěchá, nestresuje se,
nekontroluje čas. Pro ně je život hlavně rodina, přátelé a úsměv na tváři.
Nádherný galavečer je zakončen koncertem orchestru a předáním darů.
Ranní loučení je sice těžké, ale pozitivní.
Abel svou lehkou angličtinou prohlašuje:
„See you soon, Žana“ a já mu to ráda věřím. Samuel se mi vryl pod kůži a já si toto
malebné místo zamilovala. Jednou se tam
určitě vrátím!
Good bye Abel, Lurdes, Francisca, Simoes, Patricia, Filipe, Sandra and all people
in Samuel!
Jana Padalíková

Starý Poddvorov
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Malé setkání členů
EVROPSKÉ CHARTY VENKOVSKÝCH OBCÍ
ve Starém Poddvorově
Ani se to nezdá, ale
v příštím roce tomu bude již
5 let, co jsme přivítali na pár
dnů ve Starém Poddvorově
účastníky velkého setkání
Charty obcí EU. Pro spoustu
z nás jsou tyto vzpomínky
nezapomenutelné, i přes
krátkodobé problémy s počasím je dodnes hodnocena
tato akce od samotných
účastníků velmi vysoko.
Ve dnech 8. - 11. května
2014 budeme mít tu čest
naše přátele z členských zemí
Evropské Unie přivítat znovu,
tentokráte ale půjde „pouze“

o malé setkání. Nedorazí
10 hostů z každé země EU,
ale pouze čtyři lidé z každé
z deseti zemí plus dva členové
presidia z rakouského Lasse.
Pochopitelně budou všichni
tito delegáti ubytováni v hostitelských rodinách.
Tento seznam zemí vytvořilo
presidium Charty a je platné
od schválení projektu na roky
2013-2014. Zastavil bych
se u Bulharského městečka
Maglish. Velmi zřídka se delegáti z této země zúčastňovali
za poslední roky jednotlivých
setkání; v poslední době

MĚSTO

ZEMĚ

POČET
ÚČASTNÍKŮ

1.

Ockelbo

ŠVÉDSKO

4

2.

Medzev

SLOVENSKO

4

3.

Maglish*

BULHARSKO

4

4.

Kolindros

KYPR

4

5.

Polva

ESTONSKO

4

6.

Cashel

IRSKO

4

7.

Strzyzow

POLSKO

4

8.

Kandava

LOTYŠSKO

4

9.

Næstved

DÁNSKO

4

10.

Tisno

CHORVATSKO

4

11.

Lasse**

RAKOUSKO

2

celkem

42

*
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vyřazený člen Charty EU (viz. níže)
* * presidium

Zpravodaj

utichla i oficiální komunikace
směrem k presidiu. Proto byl
Maglish z Charty EU nakonec
vyřazen. Během letošního
hlavního setkání v Samuelu
v Portugalsku jsme na setkání
starostů obdrželi informaci,
že se bude hledat nový člen
z této země. Mám v Bulharsku
jednoho velkého kamaráda,
který mi jednou pomáhal
se soukromým projektem
v Lotyšsku a jehož otec je starostou malebného městečka
Slivo Pole. Proto jsem neváhal
a oslovil jsem ho. Dostalo
se mi velmi pozitivní reakce,
další jednání už směřovala
přímo na prezidenta Charty
pana Karla Grammanitche.
Domluvili jsme se, že by se
čtyři delegáti z městečka
Slivo Pole zúčastnili našeho
setkání a poté se rozhodli,
zda přijmou pozvánku být
součástí této velké „rodiny“
za Bulharsko.
Vůbec poprvé se malého
setkání zúčastní delegace
z Chorvatska – z městečka
Tisno. Chorvatsko vstoupilo do Evropské unie totiž
1. července letošního roku,
a stalo se tak jejím 28. členským státem.
Z rozpočetu Charty EU pro
roky 2013 a 2014 nám bude
přidělen příspěvek na organi-

zaci tohoto setkání, stejně tak i
každý účastník dostane příspěvek na dopravu v závislosti na
vzdálenosti od místa setkání.
Dále se budeme snažit oslovit
blízké obce a sponzory o finanční dar, případně konkrétní
pomoc při organizaci, dopravě,
pohoštění apod. Proto již dnes
můžeme říci, že rozpočet Starého Poddvorova nebude tímto
setkáním zatížen.
I když to nebude tak velká akce jako v roce 2009,
přesto byl ustaven organizační výbor, aby 8. května
bylo vše zdárně připraveno.
Tento výbor ve složení Tomáš
Kuchař, Miroslava Hajdová
a Drahoslava Veselská se
ale neobejde bez pomoci
vás ostatních. Proto vám
dáme zavčasu vědět, kdy
se všichni, co s organizací
a ubytováním v rodinách
chcete pomoci, sejdeme
v kulturním domě. Tam vám
předáme všechny potřebné
informace k tématu a organizaci celého setkání.
Od roku 2009 se na všech
hlavních nebo malých setkání,
případně setkání mladých,
vystřídalo 37 různých delegátů
zastupujících Starý Poddvorov. Pevně věřím, že nejen
pro ně, ale i ostatní občany
Starého Poddvorova bude
zase velkým zážitkem přivítat
a hostit v naší vesničce přátele
z jedenácti různých zemí.
Tomáš Kuchař

TŘIĎME ODPAD
POMŮŽEME SOBĚ, OBCI
A ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Jak pomůžeme sobě?
Obec je ze zákona původce odpadu a může si stanovit pro občany
poplatek za likvidaci odpadu, který občané vyprodukují na území obce.
V obci jsou dostatečně rozmístěny kontejnery na jednotlivé komodity,
ať už papír, sklo či plasty. Mimo to je měsíčně prováděn odvoz pytlovaného odpadu. Obec má vlastní kompostárnu, kde se zpracovává biologický
odpad. Tento systém funguje a je vidět, že celkem pravidelně roste roční
objem vytříděných jednotlivých komodit. Neuspokojivá je však situace
v komunálním odpadu. Přes třídění a separaci biologického odpadu
z odpadu komunálního je stále vysoký podíl odpadu, který se nachází
v našich popelnicích a následně se odveze na skládku. Do budoucna se
připravuje třídění komunálního odpadu a jeho následné spalování. Co si
nevytřídíme sami doma, bude muset za nás vytřídit někdo jiný a samozřejmě to nebude zadarmo. Co to bude znamenat pro občana poplatníka?
Samozřejmě navýšení poplatků za likvidaci odpadu.
Sami sobě tedy nejvíc pomůžeme tím, že budeme důsledně odpad třídit.
Jak pomůžeme obci?
Každý výrobce, který používá plastový či skleněný obal, platí do
fondu životního prostředí poplatek za používání obalu. Obec, která třídí
tyto obaly, může z tohoto fondu čerpat odměny za vytříděné množství.
Naší obci tyto příjmy představují částku kolem 80 tisíc Kč ročně.
Buďme dobrými hospodáři a chtějme vrátit peníze, které jsme za obaly
již zaplatili. Obec tyto prostředky musí vrátit do systému tím, že platí
odvozové firmě za odvoz a za nákup pytlů a nákup nádob na tříděný
odpad, případně za osvětu.
Obci tedy pomůžete tím, že budete odpad dobře třídit.
Jak pomůžeme životnímu prostředí?
Každému je jasné, že kapacita skládek jednou skončí, a že není možné
ze zeměkoule udělat jedno velké smetiště. Sebelepší skládka je jistým
zdrojem nebezpečí pro životní prostředí.
Životnímu prostředí pomůžete tím, že budete třídit odpad
Chtěla bych Vás všechny, co se začtete do těchto řádků, vyzvat, abyste
se zamysleli, jestli zrovna to, co chcete dát do popelnice, není komodita,
která se dá vytřídit. Mějme také na mysli to, komu se tím pomůže, životnímu prostředí, obci a hlavně si šetříme své vlastní finanční prostředky
za poplatky za popelnice. Neplaťme za obaly dvakrát.
Do budoucna máme v úmyslu namátkově kontrolovat popelnice
a ty, které budou překypovat plasty, papírem, sklem nebo biologickým
odpadem, nebudou vyvezeny.
Drahoslava Veselská, starostka

Starý Poddvorov
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DÝŇOVÝ VÍKEND
Letošní ročník, této již tradiční akce naší
obce, byl poznamenán nepříznivým počasím, což se výrazně odrazilo na množství
vystavených výrobků. Byl to rok velmi slabý.
Také jsem vyslechla povzdechy některých
obyvatel, že nemají z čeho vyrábět. I přes
tyto potíže dýňový víkend proběhl a byla
vyhodnocena soutěž o největší dýni s tímto
výsledkem:
Kategorie: dýně zavařovací
pořadí

soutěžící

Váha dýně

1. místo

Bartoš Pavel

53 kg

2. místo

Kalužík Libor

34 kg

3. místo

Čížek Robert

30 kg

Blažejová Radka

26 kg

Kalužík Libor

26 kg

Zavadilová Naděžda

20 kg

Poulíček Jiří

20 kg

Bařinová Kamila

18 kg

Kategorie: dýně klasická
Bařinová Kamila…10 kg
Je velká škoda, že tato kategorie měla pouze jednu soutěžící.
V příštím roce nás čeká jubilejní 10. ročník
této aktivity, která vešla do povědomí celého
Podluží. Některé obce začaly podle našeho
vzoru organizovat dýňové slavnosti. Výrobky
našich obyvatel najdeme i na internetových
portálech. Již dnes se obracím s výzvou ke
všem naším obyvatelům, aby se připravili,
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nasadili dostatek dýní a připravili si originální
nápady. Rádi bychom jubileum oslavili i za
přítomnosti české televize.
Také příspěvky do soutěže „O největší
poddvorovskou dýni“ přivítáme v co největším
množství.
Miroslava Hajdová

Zpravodaj

Na výstavu našich dýňových výrobků se přijely podívat
i děti ze Základní a mateřské školy Smolinské na Slovensku.

Starý Poddvorov
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Staropoddvorovské nářečí – nezapomínejme na něj
Star ý Poddvorov patří
k Podluží nejen zeměpisně, ale i folklorně a také
jazykově. Podlužácké nářečí je typické pro Dolní
Bojanovice, Prušánky, Josefov a další obce tohoto
regionu. Jak se stalo, že se
staropoddvorovští přiklonili
k tomuto nářečí a nepřejali
od čejkovských a novopoddvorovských „příbuzných“
nářečí hanácko-slovácké,
to nevíme. Je pravděpodobné, že podlužáčtinu do
Poddvorova přinesli Bortlíci,
Bílci, Sasínci, Pryglé, Hromci
a další, kteří přišli pravděpodobně z Dolních Bojanovic,
Prušánek nebo Mikulčic. Je
pravda, že kontakt s Novým
Poddvorovem a Čejkovicemi
byl nepochybně častější,
ale je možné, že z důvodů
jakési místní hrdosti a tedy
i nevraživosti k čejkovským,
naši předkové dali přednost
„ne-čejkovskému“ dialektu.
Vzpomeňme na historku
o půtkách na čejkovské zvonici, která se vryla do paměti
i T. G. Masaryka (viz Starý
Poddvorov – dějiny obce,
str. 192). Starší Poddvoráci
si ještě vzpomínají, jak nám
znělo legračně to hanácké
„slípka“, „mlíko“, „krív“, zatímco spisovně (tedy poddvorovsky) mělo být „slépka“,
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„krév“, „mléko“. To však
patřilo zřejmě odpradávna
k obvyklým sporům mezi
sousedními obcemi.
Je zajímavé, že mluvená
forma jazyka se jen málo promítala do oficiálních zápisů,
které pořizovali místní radní.
Zřejmě si byli vědomi rozdílu
mezi mluveným a psaným slovem. Podívejme se třeba na
zápis z Gruntovní knihy, který
pochází z let 1705-1767:
Folio 130
Léta 1705 Pamatka se
činí, kterak Martin Weselsky
sobie za manželku pojal
dceru po Ondrovi Maslarovi, s ní tu boudu a vinohrad
dostal. Po smrti Martina Weselského pozůstalá vdova
se sirotkama na tej boudě
zústává.
LP 1744 dne 6. Januarii
popustila vdova po Martinovi Weselském tuto chaloupku a vinohrad svému synovi
Josefovi Weselskému na
tento způsob: přednie aby
matku po její smrti pochovati dal a 5 věder vína na mše
svatý objetoval. Druhýmu
synovi aneb bratrovi Jurovi
na jeho podíl vyplatil 13 str
(stříbrné groše) a taky jemu
jedno tele odstavil. Item
sestře Rosině aby vyplatil
2 str.
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Když to vyplní, tento statek jeho bude.
Leta 1767 dne 8. Martii předstúpil před húřat
Podworowský Jura Weselský a vyslovil, že těch
13 str, jak taky to tele od
Josefa Weselského dostal,
jak taky Rosina těch 2 str
na hotovosti přijala. Pročež
tato chaloupka a vinohrad
jeho vlastní jest. Item toho
dne svěčí Jura Veselský, že
těch 5 věder vína svou rukú
nakládal a panu farářovi
Urbanu Schönovi odevzdal.
Na této ukázce nenajdeme téměř žádné známky
dialektu, až na húřat, což je
v hanáckém dialektu úřad.
Spisovným jazykem byly psány i zápisy z jednání obecného úřadu od r. 1883, jak
ukazuje další příklad:
1. Výbor se usnesl, aby
se vypůjčili peníze pro pana
učitele v občanské záložně
v obnosu 100 zl, pravím
sto zlatých r. m. (rakouské
měny).
2. Pan starosta Pavel Staněk vzdal se dnes svého starostovského úřadu. Zároveň
odevzdal své obecní účty do
rukou obecního výboru, kterýž jmenované účty schválil.
(Datum 14. února 1884).

Je velmi pravděpodobné,
že zápisy psali a rovněž i stylizovali písaři, kteří měli určité vzdělání. A tak, přesto,
že poddvorovští měli povědomí o spisovném jazyku,
hovořili dialektem, kterým také
vyjadřovali své myšlenky, city
a opěvovali krásu stvoření a mezilidských vztahů. Vzpomeňme
třeba na krásné podlužácké
písně, které jsou perlami českého a moravského folkloru.
Dialekt byl však jazykem
živým, tj. přijímal nová slova a odkládal slova již nepotřebná. V souvislosti se
společenskými a ekonomickými změnami, které nastaly
v době mezi světovými válkami
a hlavně po 2. světové válce,
se i poddvorovské nářečí otevřelo přílivu slov ze spisovné
češtiny a v současné době
nářečím hovoří nebo mu
aspoň rozumí jen starší lidé.
Pro mladé lidi jsou nářečové
formy spíše jen kuriozitou.
Pro nás, kteří dlouhou dobu
žijeme mimo Starý Poddvorov, jsou změny mluveného
jazyka samozřejmě mnohem
nápadnější a trochu je nám
líto, že tato část lidové kultury
jaksi skomírá. To nás vedlo
k sestavení seznamu staropoddvorovských nářečových
forem, jakéhosi slovníku,
který by připomínal bohatost mluveného jazyka. Byli
bychom vděčni za další doplňky, aby se tento slovník

stal jakýmsi památníkem
staropoddvorovské tedy i
podlužácké kultury. Slovník nářečových výrazů je
uveden na internetových
stránkách obce Starý Poddvorov. Připomínky a doplňky
posílejte, prosím, na adresu
augsvoboda@seznam.cz
nebo předávejte na obecní
úřad p. Hájkové.
Augustin Svoboda
a Anna Veselská, Brno
Ukázka ze slovníku:
podlaha, poduaha (strop)
podegra, z lat. podagra =
dna (nepovedenec)
poledovica (náledí)
ponáhlat (spěchati)
potvora (neřád), na potvoru
(naschvál)
Dyš sme byli muadí, tak
sme děuávali na potvoru
tatom, keří nechceli púščat
svoje céry večer ven – třeba
sme im rozebrali vůz a
rozvěsili ho na jejich ořech.
poščat (půjčiti)
Súsede, poščajte ně
tragač!
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prdolit (mluvit hloupě, nerozvážně)
přílazek, příuazek (ulička
mezi plotem a stodolou
v humně)
pelit, prlit (páliti, o kopřivách)
Nechoď tam, sú tam kopřivy a upelíš sa!
přesňák (placka z vařených
brambor, pečená na rozehřáté plotně, pomaštěná
sádlem, potřená povidlím
a posypaná mákem)
přivrzgnút (přiskřípnouti)
ptat (žebrati) chodit po ptaní
(po žebrotě)
pucovat (čistit)
půček (žaludek)
rapatý (nerovný, např. zohyzděná kůže po neštovicích)
ráchat (připravovat se na
cestu)
Než sa ty vyrácháš (vypravíš), bude aj pouedně.
řetázek (řetěz)
říčica (řičíce, okrouhlé síto)
říkat (čísti)
rošt (trám na dřevěném stropě)
Tetička Fanka skovávali
v nedělu šišky na suaměn-
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ce za rošt, aby byuo co
večeřat.
rozgajdaný (neupravený)
rozglábený (rozevřený)
rožky (zvláštní dívčí čepec,
součást svátečního kroje)
růsat (rousati se v trávě)
sádlit sa (uhnízdit se, uvelebit se)
Sádlí sa, jak hus na vajcách.
sámek (prošitý záhyb na
sukni)
sečka (posekaná tráva či
sláma na krmení dobytka)
sečkovica (sekačka na sečku)
skapat (scípnouti)
Na Vrbici skapau vizdoň,
možeš ít místo něho vízdat.
sklúzat (sklízeti, uschovávati)
skoro (téměř, brzy)
slaměnka, suaměnka (ošatka)
smítat (otrhávati nadbytečné
výhonky z keře vinné révy)
sopúch (otvor do komína)
sotúrek (zvláštní koš z palachu nebo slámy na láhev
s vínem)
spářat (prohledávat)
Co tu zasej spářáš? Stratius tu neco?
stařeček, stařenka (dědeček, babička)

Kordulka ve Slovinsku

SOUSEDSKÉ
POSEZENÍ

Děti z Velké Kordulky dostaly v říjnu pozvání do Slovinska.
Navštívily základní a mateřskou školu v obci Moravce. Cílem
setkání bylo nejen vystoupení na festivalu, který pořádal
tamější folklorní soubor, ale také setkání a spolupráce se
základní školou. Děti se zúčastnily vyučování, kde si mohly
porovnat vybavenost školy, seznámily se s kulturou a jazykem
Slovinska. Na oplátku předvedly žákům školy vystoupení,
kde ukázaly své pěvecké a taneční schopnosti a dovednosti.
Na sobotním turistickém výletě, který pro nás připravili žáci
školy se svými vyučujícími, se v družném hovoru v anglickém
jazyce navazovala přátelství a předávaly emailové adresy. Nejen výšlap do hor, kterých je v okolí vesnice Moravce opravdu
mnoho, ale také jízda na koni byla pro děti velkým zážitkem.
Jménem všech dětí DFS Kordulka a jménem svým přeji
všem občanům v novém roce, roce 2014 mnoho úspěchů,
štěstí, zdraví a osobní pohody.
Miroslava Hajdová

Již se stalo tradicí, že na
sv. Martina se schází občané
naší obce v kulturním domě
na sousedském posezení
při kávě, čaji a buchtách.
Letošní rok nám zpestřili svoji
návštěvou a přednáškou autoři knihy o Starém Poddvorově Prof. MUDr. Augustín
Svoboda Csc., Ph. D. Václav
Štěpánek PhDr., Prof. Mgr.
Libor Jan Ph. D.

Literatura:
Hlavinka K, Noháč J.: Vlastivěda moravská, II. Místopis.
Hodonský okres. Muzejní
spolek Brno, 1926
Bartoš,F.: Dialektologie moravská, Brno 1886, plné znění:
Internet Archive - archive.org
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„Probuďte se“ - Lidové misie 2013

Před několika málo týdny jsme prožívali duchovní
obnovu, která se jmenuje
Lidové misie. Je to duchovní
obnova pro věřící ve farnostech. Lidové misie jsou pro
všechny pokřtěné, jak děti,
mladé, tak dospělé. Úkolem
misií je prohloubení vztahu
k Pánu Ježíši a nové odhodlání jít za Kristem v každém
dnu života novým způsobem.
Na nápad, jak oslovit široké spektrum lidí pod vedením
Ducha Svatého, přišli svatí
lidé např. sv. Ignác z Loyoly,
sv. Karel Boromejský nebo
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sv. Alfons Maria de Liguori,
zakladatel redemptoristů.
Jemu v 17. století velmi leželo
na srdci, jak nejvíce lidem
přiblížit pravdy víry a zásady
duchovního života srozumitelným způsobem. Společně
se svými spolubratry pořádali
lidové misie, kde prohlubovali křesťanskou víru u nejširších vrstev obyvatelstva. Jako
dobrý pastýř svěřených lidí
napsal pro tento účel mnohé
dobré knihy, které byly nespočetněkrát vydávány. Toto
dílo převzali následovníci
sv. Alfonze a pokračují v něm
až do dnešních dnů. V naší
farnosti naposledy proběhly
misie před 72 lety, tehdy se
psal rok 1941 a právě zuřila
2. světová válka. Lidé v této
době prožívali velké obavy
a strach, dovídali se o velkých hrůzách této války. Víra
v Boha a intenzivní duchovní
život jim dávaly sílu a naději
v těchto těžkých chvílích
života. Proto tehdy, dle vzpomínek několika nejstarších
farníků, byl kostel každý den
plný lidí.
Jako tehdy, tak i v této
době, se na pozvání faráře ujali vedení misií otcové redemptoristé, kteří žijí
v Tasovicích u Znojma, kde
mají svůj klášter. Z tohoto
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místa pocházel sv. Klement
Maria Hofbauer, redemptorista, velký apoštol Varšavy
a také Vídně. Je to náš moravský světec, na kterého
můžeme být právem hrdi.
Lidové misie začaly v sobotu
16. listopadu 2013 mší svatou s misijní promluvou. Každý den probíhal program
v obou kostelích, jak ve farním kostele v Čejkovicích,
tak ve filiálním kostele ve
St. Poddvorově. Otcové misionáři se dotkli všech důležitých témat naší křesťanské
víry, hovořili o tom, Jaký je
náš Bůh, O hříchu člověka,
O spáse v Ježíši Kristu, vedli
nás k misijní slavnosti smíření, probrali důsledně svátost
smíření, s velkou radostí
hovořili o posledních věcech
člověka, ukázali na úžasný
zázrak, kterým je mše svatá,
společným udělením svátosti
nemocných posílili nemocné
v jejich utrpení a manželé
obnovou manželských slibů
prohloubili své vzájemné
vztahy. Misie vrcholily po
8 dnech v neděli 24. listopadu, a to meditací nad Kristovým křížem - na obou místech
byl požehnán misijní kříž.
Celá osmidenní duchovní
obnova byla směřována k novému prohloubenému vztahu

k Pánu Ježíši, který byl obnoven opravdovou, poctivou
svatou zpovědí. Tam byla znovu nastartována křestní milost
a zapálena novým plamenem
Boží láska. Všichni, kteří se
zúčastňovali misijního programu, byli nadšeni, zakusili na
vlastní kůži, jak Duch Svatý
působí a otevírá nové horizonty vztahu k živému Bohu a dává
zakusit pokoj a radost v duši.
Misionáři se také setkali se
ženami, muži, dětmi a mladými, ke všem těmto skupinám
měli promluvu a povzbudivá
slova při dotazech v diskusi.
Jen byla škoda, že tak málo
zareagovala mladá a střední
generace věřících. Pán šel
blízko kolem nich a oni takové
mimořádné milosti nevyužili.
Opravdově, v tichosti,
s obětí, odříkáním a radostným
očekáváním narození Pána
Ježíše v našem srdci, prožitá adventní doba pokračuje
v našem probuzení jít za Ježíšem. On z nás vytváří stále živý
chrám, ve kterém přebývá Boží
duch. Každý z nás je takovým
úžasným chrámem, kde se
děje něco svatého.
V příštím roce si připomeneme v naší farnosti už
20. výročí posvěcení kostela
sv. Martina ve Starém Poddvorově. Budeme děkovat
za tento veliký dar, ze kterého
proudí veliké milosti do celého okolí. Je naším úkolem
se o chrámy starat, mít je

opravené a pěkné. Právě
k dospělosti poddvorovského kostela sv. Martina bude
potřeba udělat nátěr fasády
a několik potřebných malých oprav. Na Vaši duchovní
a hmotnou pomoc spoléhám.
Naše rodiny jsou místem budování živých chrámů v každé
duši člověka, tento úkol je nesmírně důležitý a zároveň i velmi těžký. Nejsme v tom sami,
Pán Ježíš je v tom s námi
a pomáhá nám. Jít za Ježíšem je největší dobrodružství
a také naplnění života. Potom

budou naše kostely plné lidí,
kteří přicházejí za Ježíšem,
jež zná, odpouští a miluje
z celého srdce. Pokračujme
ve svém duchovním probuzení, nedejme se svést ke
spánku a buďme otevření pro
dar veliké Boží lásky, která
k nám přichází o Vánocích
v Ježíši Kristu.
Přeji všem farníkům vánoční svátky plné pokoje, lásky,
míru a hojnost Božího požehnání do nového roku 2014.
P. Miloslav Čamek
farář

Pořad svátečních bohoslužeb
v kostele sv. Martina
ve Starém Poddvorově LP 2013
20.12.2012 pátek
24.12.2013 úterý
úterý
25.12.2013 středa
26.12.2013 čtvrtek
29.12.2013 neděle
31.12.2013 úterý
1.1.2014 středa

16.00 - 18.00 svátost smíření
před vánocemi (3 zpovědníci)
14.30 otevírání Betléma v kostele
21.00 mše svatá
9.00 mše svatá
9.00 mše svatá
9.00 mše svatá
15.00 mše svatá
9.00 mše svatá

Srdečně zvu všechny farníky k prožití vánočních svátků
na bohoslužbách v našem kostele sv. Martina
P. Miloslav Čamek, farář

Starý Poddvorov

23

Vážení spoluobčané
Fotbalový rok 2013 je dnes už za námi a je
mou povinností Vám ho trošku přiblížit. Pro fotbalového fanouška Starého Poddvorova a taky
pro mě, nebyla tato sezóna vůbec úspěšná, co
se týká prvního mužstva. Věděli jsme všichni, že
po podzimu to s námi nevypadá vůbec dobře.
Snažili jsme se udělat všechno proto, abychom
se udrželi v 1. B třídě. Trenér Horák Zdeněk udělal zimní přípravu ve vysoké kvalitě, na jaře jsme
přivedli hratelné hráče a snažili se vytvořit dobře
pracující tým, ale i tohle bylo málo. Velká bodová
ztráta se nám nepodařila dohonit. Konečné třetí
místo ode dna tabulky nakonec znamenalo pád
do okresního přeboru. Bylo to velké zklamání,
ale musím zde konstatovat, že ne všichni dali do
záchrany celé srdce.
Dneska je tu vytvořený nový kolektiv a doufám,
že toto mužstvo bude fungovat na lepší úrovni
a bude se snažit vrátit do 1. B třídy.
Rád bych napsal pár řádků k dorostu. Mužstvo
dorostu je složeno z kluků z Hodonína, Čejkovic, Terezína a Starého Poddvorova. Tady se
nám ukazuje, jak důležité je mít svou základnu
a spoléhat se na své odchovance. Vidím to
v přístupu k tréninku, kdy hoši ze vzdálenějších
obcí dokážou přijet na trénink a mají větší zájem
reprezentovat naši obec, než někteří naši odchovanci. Doufám, že tento problém vyřešíme
v nejbližších letech, kde se nám dobře jeví
mužstvo žáků. I když hrají 7+1, jsou to všechno
kluci z naší obce. Takže máme deset dobrých
fotbalistů ze Starého Poddvorova, kteří dneska
vedou tabulku žáků. Doufám, že kluci vydrží
a budou ve svých výsledcích pokračovat, a pak
doplní starší mužstvo. Já vidím, že jsou dobrý
kolektiv, i když ne vždy přímo ukázněný, důležité
je ale, že drží spolu a chtějí na sobě pracovat.
Velké zlepšení a zkvalitnění vidím u obou
přípravek, kde nám rostou velké talenty. Tady
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zase podotknu, že tyto děti jsou už především
ze Starého Poddvorova. U nejmenších se mi líbí
spolupráce jak dětí, tak rodičů, kteří dokážou každý zápas prožít až do samého závěru a nakonec
sezóny jim připravit pěkné ukončení se sezónou.
V letošním roce jsme byli pozváni do Borovan,
kde domácí slavili padesáté výročí založení tamějšího klubu. Jsem rád, že tato družba nadále
trvá a pořád se prohlubuje. V roce 2014 přivítáme Borovany ve Starém Poddvorově, kde nám
přislíbila účast i starostka Borovan.
Dále bych Vás chtěl informovat o některých
změnách, které bychom rádi zrealizovali na
našem hřišti. Jak stárneme my, tak stárnou věci
kolem nás. Naše šatny by potřebovaly nový
kabát, ale netajím se tím, že bychom jednou byli
rádi za přístavbu šaten zezadu budovy a klubové
místnosti nad ní. Samozřejmě chceme realizovat
projekt a pak zažádat o dotaci. Je třeba opravit
zábradlí a vyměnit sítě za brankami. Práce je
mnoho. Letos se nám podařilo osvětlit půlku
hřiště, ale chce to přidat další světla, abychom
mohli na podzim trénovat v pozdějších hodinách.
Jelikož nám zachováváte stále velkou přízeň,
tak nás ještě trápí parkovací prostor před hřištěm. Bylo by krásným úspěchem zbudovat
tady jedno parkoviště, aby auta neparkovala na
soukromých pozemcích.
Je to spoustu úkolů a doufám, že ve spolupráci s obecním úřadem se některé z nich podaří
zrealizovat.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, co
fotbalu na Poddvorově fandí, rodičům, funkcionářům, trenérům a hráčům, kteří Poddvorov
reprezentují. A protože je konec roku, tak bych
Vám chtěl popřát krásné a ničím nerušené Vánoce a taky šťastný nový rok 2014.
Miroslav Hřebačka
předseda TJ
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PROČ,

PTÁM SE,

PROČ?

Proč? Ptám se proč dnes a znova.

Proč, ptám se pořád dokola.

Proč na světě je tolik zloby, bolesti a nenávisti?

Proč tolik bolesti, vždyť mohlo by být lépe

Proč rodiče opouštějí svoje děti?

a stačí tak málo.

Proč rodiče týrají a zneužívají svoje děti?

Kdo mi odpoví? Ty, nebo Ty?

Vždyť i zvíře má více citu.

Máš svobodnou vůli, proč nerozhodneš správně?

Proč si nevážíme, co je nám shůry dáno?

Proč zloba a nenávist jsou ti blíž než láska?

Proč tolik zbraní, když všichni mluví o míru?

Co se Ti nelíbí, nečiň druhým! Ani toho nejsme

Proč si mocní dělají z lidí, z dětí otroky?

schopni!

Proč? Ptám se dnes a znova. Kdo mi odpoví?

Copak chci tak mnoho?

Proč tak málo lásky?

Proč to všechno?

Proč muži týrají své ženy, děti?

Zastav se v tom daném shonu.

Proč matky ubližují svým dětem?

Zastav se a naslouchej, jak krásný je svět, příroda.

Proč děti zneužívají své rodiče?

Začni hned dnes, zítra to štěstí mít nemusíš.

Vždyť tolik lásky bylo v nich!

Co zůstane? Nic si nevezmeš, jen svíce dohoří.

Kde je? Kam se poděla?

A vzpomínka, bude Ti kdo o ni stát?

Snad je odnesla voda, či vítr odvál.

Proč to všechno je? Vždyť zrozením jsi k smrti blíž.

Nebo je odnesli ptáci? Bůh ví!

Vzpamatujte se, prosím Vás!

Kdo mi odpoví?

Zavři oči, slyšíš zpívat ptáky, plynout řeky?

Proč si děti neváží svých rodičů a rodiče děti?

Vidíš krásu přírody, krásnou květinu, zelenou louku,

Proč, proč si říkám stále znova, když jdu večer spát

les, ptáky.

a ráno se probouzím.

Na louce motýla, včelu.

Kolik lidí toto štěstí nemá.

Važme si darů nebe. Příroda je moudrá.

Potom poděkovat postačí.

Tak jí pomoz, začni hned!

Každý je počat stejně, zrozen přijde na svět malý
a bezbranný.

Pavla Štefková

Starý Poddvorov
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VÝSLEDKY VOLEB ZA OBEC STARÝ PODDVOROV
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR,
KONANÝCH 25. A 26. 10. 2013

Charitní pečovatelská služba Mutěnice nabízí…
Charitní pečovatelská služba Mutěnice je zaměřena na poskytování pečovatelských služeb seniorům, kteří z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pomoc druhé osoby, a to z důvodu věku,
nemoci, osamění apod. Snažíme se o to, aby senioři mohli zůstat ve svém domácím prostředí co
nejdéle a s pomocí pečovatelky zvládali každodenní činnosti ve své domácnosti. Pečovatelka dojíždí
do domácností seniorů a pomáhá jim při běžných úkonech péče o vlastní osobu, při hygieně, při
stravování, při péči o domácnost a při kontaktu se společenským prostředím (viz níže).
Cílem pečovatelské služby je zabezpečit seniorům pomoc pečovatelek tak, aby byly uspokojeny
jejich potřeby nejen fyzické – hygiena, stravování, péče o domácnost, ale i psychické – potřeba
bezpečí, jistoty, důstojnosti a zabránit sociálnímu vyloučení seniorů, zachovat v co největší míře
jejich samostatnost a kontakt se společenským prostředím. Při poskytování pečovatelské služby
vycházíme z potřeb a přání uživatele s ohledem na kapacitní možnosti služby.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PÉČE:

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI:

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- dovoz nebo donáška jídla
- pomoc při přípravě jídla a pití
- příprava a podání jídla a pití

- Pedikúra
- Zapůjčení kompenzačních pomůcek do domácností
Kompenzační pomůcky k zapůjčení do domácností:
- Nástavec na WC
- Polohovací postele
- Toaletní mísa
s antidekubitní matrací,
- Sedačka na vanu
elektricky ovládané
- Posilovač nohou
- Stolky k posteli
- Přesunovací pás
- Invalidní vozíky
- Přesunovací deska aj.
- Chodítka
- Toaletní židle

PRACOVNÍ DOBA:
Pondělí - pátek

Telefon:
Mobil vedoucí:
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518 370 388 (kancelář)
737 234 090

E-mail: dps.mutenice@charita.cz
Další informace o nás a o dalších službách Oblastní
charity Hodonín najdete na www.hodonin.charita.cz

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- doprovod dospělých k lékaři, na úřady a zpět

Zpravodaj

Počet hlasů pro jednotlivé strany:
1. ČSSD
2. KSČM
3. KDU – ČSL
4. ANO 2011
5. Úsvit
6. TOP 09
7. ODS
8. Piráti
9. Strana zelených
10. Strana svobodných občanů
11. Hlavu vzhůru
12. Strana soukromníků ČR
13. SPOZ
14. Dělnická strana sociál. spravedlnosti
15. Suverenita - Strana zdravého rozumu

Harmonogram svozu pytlů
Harm
Starý Poddvorov

Eva Frýdková
Oblastní charita Hodonín
Vedoucí Charitní pečovatelské služby Mutěnice

2014

odvoz TESPRA

7.00 – 15.30 hodin

Dle potřeb zájemců a uživatelů lze pracovní dobu přizpůsobit, po domluvě lze službu poskytnout i o víkendu.

pomoc při zajištění chodu domácnosti
- běžný úklid a údržba domácnosti
- údržba domácích spotřebičů
- pomoc při zajištění velkého úklidu
- nákupy a pochůzky
- praní a žehlení ložního prádla
- praní a žehlení osobního prádla

Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů: ....................... 805
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: .......................................................... 487
Počet voličů v %: ............................................................................................ 60,49 %
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: ....................................................... 479

24.
24 1.
1 2014
21. 2. 2014
21. 3. 2014
18. 4. 2014
23. 5. 2014
20. 6. 2014
18. 7. 2014
22. 8. 2014
19. 9. 2014
17. 10. 2014
21. 11. 2014
12. 12. 2014

tetra, plast
tetra, plast
tetra, plast
tetra, plast
tetra, plast
tetra, plast
tetra, plast
tetra, plast
tetra, plast
tetra, plast
tetra, plast
tetra, plast

128
80
79
76
31
24
24
14
11
3
2
2
2
2
1

platných hlasů
platných hlasů
platných hlasů
platných hlasů
platných hlasů
platných hlasů
platných hlasů
platných hlasů
platných hlasů
platných hlasů
platných hlasů
platných hlasů
platných hlasů
platných hlasů
platných hlasů

PLÁN SCHŮZÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
V ROCE 2014
15. ledna
12. února
12. března
9. dubna
14. května
11. června
9. července
17. září
V měsíci říjnu proběhnou nové volby
do zastupitelstva obce.

Starý Poddvorov
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Zastupitelstvo obce přeje všem občanům
do nového roku hodně štěstí, zdraví,
pracovních úspěchů a osobní pohody.

PLÁN AKCÍ NA ROK 2014
1.
19.
25.
22.
30.

1.
1.
1.
2.
3.

6.
26. - 27.
1.
14. - 15.

4.
4.
6.
6.

29. 6.
1. - 5. 8.
13. - 14. 10.
9. 11.
16. 11.
30. 11.
21. 12.
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Vítání nového roku s ohňostrojem
Dětský karneval
Ples rodičů
IV. Obecní ples
Postupová pěvecká soutěž
Zpěváček Podluží
Vynášení Smr tnice
Regionální výstava vín
Cesta pohádkovým Poddvorovem
Festival dětských folklorních souborů
"Dětské krojované hody 2014"
Slavnost Božského Srdce
Tradiční krojované hody
Dýňový víkend
Sousedské posezení
Lampionový průvod
Rozsvěcování vánočního stromku
Vánoční besídka žáků základní
a mateřské školy

Zpravodaj

Uvítání nového roku proběhne
před obecním úřadem
1. 1. 2014
v 17.00 hod.
Starý Poddvorov

29

Starý Poddvorov

115

Starý Poddvorov

265

Věra Stávková
Jan Kmenta

Starý Poddvorov
Starý Poddvorov

109
324

Alžběta Hlůšková
Vladimír Znamenský

Starý Poddvorov
Praha 9

258

Jitka Pazderková
Martin Zvolánek

Starý Poddvorov
Starý Poddvorov

49
49

Tereza Sučková
Tomáš Došek

Starý Poddvorov
Brno

269

Jana Malá
Radek Váczy

Starý Poddvorov
Ždánice

75
803

Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov

255
8
135
277

Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov

53
105
111
150

Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov

105
117
54
133

Zemřelí
Ignác Prygl

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Sňatky
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OBČÁNKŮ

Adam Bortlík

V Í TÁ N Í

Narození

Výročí
80. let
Ludmila Blažková
Jaroslav Dáňa
Marie Havlíková
Josef Veselský

85. let
Marie Popovská
Marie Bartálová
Marie Jurkovičová
Františka Pryglová

Nejstarší občané
Bedřich Bartál
Bedřiška Veselská
Marie Bortlíková
Růžena Sasínková

Zpravodaj

Starý Poddvorov
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OCHOTNÍCI Z ČEJKOVIC PŘIJELI
S DIVADELNÍ HROU

MY JSME VYHRÁLI
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Zpravodaj vydává Obecní úřad Starý Poddvorov
Povoleno OK Ú - REF. REG. ROZVOJE
č. reg. značky 370600796 Zpravodaj
Tisk: tiskárna LELKA, Dolní Bojanovice
náklad 400 výtisků

