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Vážení spoluobčané,
léto je spojeno s prázdninami, dovolenými, poznáváním nových míst a vytouženým
odpočinkem. Co čeká v létě nás?
Letošní rok je velice úspěšný, co se týká
získávání dotací. Dá se říct, že jsme získali finanční prostředky téměř na všechno,
o co jsme žádali. Úspěšní jsme byli v žádosti
o dotaci z Operačního programu životního prostředí v projektu „Doplnění separace biologických odpadů“. Výše dotace je 1 890 000 Kč.
K dnešnímu dni máme ukončené výběrové
řízení a po schválení v zastupitelstvu bude
podepsána s dodavatelem smlouva na dodání techniky drtiče kompostu, nadstavby na
svozové vozidlo a pro občany tolik potřebné
biopopelnice. V průběhu letních měsíců
budeme s jednotlivými občany sepisovat
smlouvu o výpůjčce biopopelnic a předávat
je k užívání. Tímto posledním krokem se nám
uzavře série projektů, které nám postupně
kompletně vyřeší třídění a zpracování biologického odpadu.
Dalším projektem, který byl podpořen dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, je II.
etapa bezbariérové úpravy obecního úřadu.
Dokončením této etapy bude ukončena rekonstrukce a modernizace obecního úřadu.
Velkou radost nám udělala dotace na
obnovu dětských hřišť, kterou obec získala
z MMR ČR a náš projekt byl podpořen
maximální dotací ve výši 400 000,- Kč.
O tuto dotaci jsme žádali již podruhé.
V letních měsících dojde k výměně hracích prvků našich hřišť za nové, moderní
a bezpečné. Současné hrací prvky jsou
již za hranicí životnosti.

Z další dotace by měla mít zvlášť velkou
radost celá obec, protože ta získala „Bílou
stuhu“ v soutěži Vesnice roku 2013. Dotace
ve výši 600 000,- Kč bude použita na přístavbu vstupu kulturního domu v zahradní části.
Samotný kulturní dům má vyhovující prostory
sálu a kuchyně. Přístavbou získáme vstup
s vestibulem, šatnou a vyhovujícím sociálním
zařízením. Kulturní dům využívají všichni
občané, proto je tato dotace použita právě
na tento projekt.
V červnu jsme zahájili výběrové řízení
na další „Projekt bezbariérové chodníky
I. etapa“. Jedná se o opravu chodníků
od bytovek po křižovatku. Chodník bude,
včetně tří bezbariérových přechodů, plně
vyhovující přísným normám na bezpečnost
a bezbariérovost. Obec získá dotaci ve výši
1 900 000,- Kč ze Státního fondu dopravní
infrastruktury.
Dostali jsme dotaci ve výši 25 000,- Kč od
Jihomoravského kraje z programu prorodinné
politiky na úrovni obcí na nákup drobných
hracích prvků, které lze libovolně stěhovat
a ti nejmenší si budou upevňovat své fyzické dovednosti. Projekt navazuje na zřízení mateřského
centra a doplňuje prorodinné aktivity obce.
V letošním roce jsme žádali o dotaci z OP
SFŽP na vybavení sběrného dvora. K samotné realizaci sběrného dvora bude potřeba
projekt stavebních úprav, včetně oplocení.
Sběrný dvůr by se nacházel v blízkosti ČOV
a samotná realizace projektu se předpokládá
v první polovině roku 2015.
Realizací sběrného dvora bude definitivně
dokončen záměr, který má zkvalitnit separaci a
využívání odpadů. Jak moc potřebné jsou tyto
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projekty, nám ukáže budoucnost, protože připravované legislativní změny budou obce, jako
původce odpadu, nutit ke stále důslednějšímu
třídění veškerého odpadu. Od roku 2023 se
počítá s omezením skládkování a spalování komunálního odpadu bude finančně náročnější.
V návaznosti na trasy mobility, budeme letos připravovat projekty na další etapu úpravy
chodníků kolem místní komunikace. Projekt
mobility je rozdělen do několika etap a bude
ukončen v roce 2017.
V jarních měsících jsme zvažovali žádost
o dotaci na zametací vůz. Vzhledem k tomu,
že má obec pro tříleté období vyčerpanou
veřejnou podporu de minimis, a tím by se
nám krátila výše dotace, ustoupili jsme od
této žádosti. Možná se podaří dotaci získat
v dalším programovém období.
Jaké bylo volební období?
Blíží se konec volebního období 2010 –
2014. V tomto volebním období se podařilo
uskutečnit věci, které se roky nedařilo zrealizovat. Opravily se chodníky na hřbitově, zřídila
se protipovodňová úprava uličky ze Světlých,
opravila se kuchyně kulturního domu, obecní
úřad, rekonstrukcí prošla i školní zahrada
a místní komunikace. Do provozu jsme uvedli
místní kompostárnu. Obec má vlastní traktor
a nákladní auto. Pro další volební období je
připravena celá řada projektů. Málo kdo ví,
že než se v obci něco podaří udělat, je potřeba projekt, povolení, požádat o dotace,
projít výběrovým řízením. Samotná realizace
pak trvá jen pár dní či měsíců, ale nejprve
je nutné absolvovat dlouhou administrativní
cestu, která není viditelná. Fáze přípravy trvá
někdy i několik let.
V loňském roce obec získala jednu ze stuh
v soutěži „Vesnice roku“. Samotná soutěž je
prezentací toho, co v obci máme, jak žijeme,
jak šikovné lidi máme.
Nedařilo se nám zrealizovat kalovou koncovku a ve fázi rozpracovanosti je projekt
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zástavby trati Újezda. Možná bude mít nové
zastupitelstvo větší štěstí při jeho realizaci.
V letošním roce naše obec slaví 20. výročí
posvěcení kostela sv. Martina. Pro naše
předky byla vždy víra důležitá a mít vlastní
kostel, se snažilo již několik generací. Fotky z minulosti nám dokladují, s jakou pílí
a houževnatostí nám naši, dnes už někteří
nežijící, spoluobčané tento kostel budovali.
Kostel je duchovním centrem a dominantou
naší obce, proto jsme se vždy snažili finančně podpořit z rozpočtu obce větší opravy,
ať už opravu žaluzií u zvonů nebo opravy soklu
a fasády kostela. Kéž se i dalším generacím
daří udržet víru v rodinách, aby to, co se zbudovalo, nezaniklo.
Závěrem bych Vám chtěla popřát krásné
chvíle pohody, dovolenou plnou sluníčka
a odpočinku.
Drahoslava Veselská
starostka

Zpravodaj

31. července 2014

O S L AVA

výročí
V letošním20.
roce
uběhne 20 let
posvěcení
od
vysvěceníkostela
kostela
sv. Martina
v naši obci.
sv. Martina
ve Starém Poddvorově
Slavnostní mše svatá se uskuteční
v neděli 27. 7. 2014

100.
Události pr vní světové
války, od kterých v letech
2014-2018 uplyne sto let,
znamenaly zlom v dějinách
lidské civilizace. Během
více než čtyř let válčící strany povolaly do zbraně na
70 milionů vojáků, v průběhu
válečných operací na obou
stranách konfliktu padlo
a zemřelo 9,5 milionu vojáků
a dalších 21 milionů bylo
zraněno. Bojovali a trpěli
nejenom profesionální vojáci
a odvedenci, ale i civilisté.
Tato válka svým rozsahem,
intenzitou i mírou, s níž pohltila celé společnosti zúčastněných států, neměla
do té doby obdobu. Její
výsledky změnily politickou
mapu světa a zaseté křivdy
předznamenaly budoucí
konflikty 20. století.
První světová či Velká válka přinesla zásadní změnu
velmocenského uspořádání
Evropy, otřesení základních
společenských jistot a dovršení procesu emancipace
našeho národa. Demokratické mocnosti zdánlivě posílily
své postavení, německé
a turecké císařství získalo republikánskou formu
a rakousko-uherské mocnářství se rozpadlo v řadu
nástupnických států. Velká
válka také napomohla vzestupu bolševiků v Rusku,

VÝROéÍ

což předznamenalo nástup
dvou totalit – komunistické
a nacistické.
První světová válka sice
z území pozdějšího Československa zasáhla přímo
pouze malý díl východního
Slovenska a Podkarpatské Rusi, ale život obyvatel
Českých zemí a Slovenska
ovlivnila nesmírně.
České země v rámci Rakouska-Uherska vyslaly do
bojů na frontách první světové války na 1,4 milionu
mužů. Neexistovala proto
prakticky rodina, která by
nebyla válkou postižena, jejíž
příbuzný na nějaké frontě
nepadl. Přitom to byla právě
válka našich pradědečků,
v níž se zrodilo moderní válečnictví. Do tohoto velkého
světového konfliktu bylo
zapojeno velké množství
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našich předků, kteří bojovali
na obou válčících stranách.
Velká válka ovšem Čechům,
Moravanům, Slezanům
a dalším národnostem nepřinesla pouze utrpení. Vedla
též k národní emancipaci
díky úsilí domácího i zahraničního československého
odboje a vynikajícím výsledkům našich legionářů na
ruské, francouzské i italské
frontě. Státoprávní úsilí o obnovu našeho samostatného
státu vyvrcholilo 28. října
1918, kdy vznikla Československá republika postavená
na principech demokracie
a svobody.
Sto let uplynulo od chvíle, kdy se naplno ukázala
síla, odvaha a národní hrdost Čechů a Slováků v boji
o samostatný stát. Českoslovenští legionáři, kteří za
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1. světové války bojovali
daleko od svých domovů
za ideál národní svobody,
byli však v pozdější době
neprávem opomíjeni. Po
druhé světové válce je dokonce nově vzniklý totalitní
režim považoval za nepřátele
státu, a podle toho s nimi
také jednal. Po stotisícové
armádě legionářů zůstaly
po celém světě mnohdy
i zapomenuté hroby, pár

uniforem, vyznamenání, medaile, vzácně fotografie, dopisy a deníky vojáků. Mnozí
z nich se ani nedožili konce
první světové války – natož
naplnění svého snu – zrodu
Československé republiky.
Nebýt však těchto statečných mužů, mnohdy ještě
chlapců, nebylo by našeho
samostatného státu – Československé republiky. Svou
odvahou, bojovým uměním i

odhodláním nasadit život za
ideály národní svébytnosti,
nám mohou být českoslovenští legionáři hrdinnými
vzory dodnes.
U příležitosti 100. výročí vypuknutí první světové
války ucti památku padlých
občanů naší vesnice a zapal
svíčku u našeho nádherného památníku v den stého
výročí dne 28. července
a v tichosti se pomodli:

Alžběta Bařinová svým výtvarným dílem
„Východ slunce“ získala v okresním kole
1. místo a 2. místo v celostátním kole soutěže Mé toulky přírodou, pořádané Českou
mysliveckou společností.

Bože, ty jsi nám poslal svého Syna, aby nám přinesl tvůj pokoj,
a on za nás prolil svou krev, a tak přemohl naši lidskou zlobu.
Proto ti s důvěrou svěřujeme naše bratry a sestry,
kteří položili životy v bojích První světové války.
Věříme, že je vysvobodíš ode všeho zlého a dáš jim svůj věčný mír.
Prosíme tě i za ty, kteří byli hluboce zraněni v důsledku války jak na těle, tak na duchu.
Zahlaď tyto bolestné rány.
Prosíme tě za smíření zla, které se tímto hrozivým konfliktem zrodilo.
Odpusť našim předkům a pomoz nám usilovat o skutečný mír.
Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků.
Amen.
Vladimír Kašík

Zpravodaj

Opět jsou tu prázdniny k velké radosti
všech dětí školou povinných.
Ráda bych touto cestou ten uběhlý rok
uzavřela a zhodnotila.
Pedagogická rada i letos rozdávala výborné, ale i ty méně oblíbené známky. Vyznamenání dosáhlo celkem 37 žáků, což činí
69,8% z celkového počtu žáků. Jeden žák
neprospěl, nikdo nebyl hodnocen sníženou
známkou z chování.
Velkých úspěchů jsme v letošním roce dosahovali v soutěžích výtvarných a literárních.
Nejúspěšnější byly dvě naše žákyně:

Modlitba za oběti První světové války
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ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
Kristýna Kuchařová obdržela 1. místo
v okresním kole a čestné uznání v národním
kole soutěže Rok české hudby svým literárním dílem „Notička od Jáji“.

NOTIČKA OD JÁJI

Flétna s kytarou chtěly společně vytvořit
píseň. Flétna se neustále povyšovala nad
kytarou. Předváděla se, jak je dobrá, jak
má krásný hlas a jak vyhrála 1. místo, jen
její nápady jsou ty nejlepší, musí se skládat píseň jen podle ní. Kytara se nazlobila
a zeptala se jí, jestli zná příběh „Notička od
Jáji“. Flétna ten příběh samozřejmě neznala
a tak kytara začala vyprávět.
Byla jednou jedna holčička, která se
jmenovala Jája. Neměla dobré kamarády.
Uměla zpívat, ale všichni se točili jen kolem
nafoukané Báry.
Často Bára přicházela za Jájou a vytahovala se, jak je dobrá, jak má krásný hlas,
a jak vyhrála 1. místo.
Při jedné soutěži byla Bára v zákulisí
a rozcvičovala si svůj hlas. Jája šla Báře popřát štěstí, ale co to? Namísto andělského
hlasu slyší hrozný skřek!
Bára přišla o hlas. Plakala a prosila Jáju
o pomoc, aby jí pomohla získat hlas zpátky.
Jája jí podala notičku, na které bylo napsáno Barča a Jája jsou kamarádky. Bára
měla velkou radost, vždyť nikdo jí dosud
tak krásný dárek nedal. Byla už na řadě
a nevěděla, co má dělat, ale najednou ji
něco napadlo. Vzala Jáju za ruku a táhla ji
na podium. Jája se s údivem zeptala, jestli
má zpívat. Bára řekla, že ano, že musí zpívat
místo ní. A tak Jája začala zpívat. Porotě se
to velmi líbilo, a Jája vyhrála zlatou notu.
Když jí porota cenu předala, otočila se
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k Báře a zlatou notu ji dala. Patřila přeci
Báře. Ta se do soutěže přihlásila, nemohla
za to, že ztratila hlas. A co ještě, jsou přeci
nejlepší kamarádky.
„Už to chápeš?“ zeptala se kytara. Flétna
odpověděla, že ano.
Nesmíme se vytahovat na své kamarády
a přátele, protože nám rádi pomohou, když
jsme v nesnázích. Jen spolu dokážou ty
nejlepší věci. Od té doby mají flétna a kytara vlastní skupinu a vzájemně si pomáhají
a skládají ty nejkrásnější písně, které se líbí
všem. Jejich píseň Kamarád, byla vítězkou
všech hitparád.
Kristýna Kuchařová,
4. ročník ZŠ a MŠ Starý Poddvorov

V okresním kole – Rok české hudby - byli
úspěšní i další naši žáci.
Marian Šubrt 2. místo
David Pileček 3. místo
Další úspěchy v soutěžích:
Pěvecké – Zpěváček Podluží
Elena Čechová
1. místo I. kategorie
Alžběta Bařinová
Kristýna Kuchařová
Jakub Sůkal

1. místo II. kategorie
2. místo III. kategorie
1. místo s postupem
III. kategorie
Štěpánka Maděryčová 2. místo III. kategorie
Matěj Kabát
3. místo III. kategorie
Ve IV. kategorii této soutěže nás reprezentovali také naši bývalí žáci, členové souboru
Velká Kordulka.
Antonín Havlík
Josef Čech
Barbora Sůkalová
Andrea Maděryčová
Pavlína Bartošová
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1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo
2. místo
3. místo

Z KRONIKY TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY…

Literární soutěž - Proč si myslím, že je to
skvělé manželství
Veronika Krejčí
Sabina Opluštilová
Stanislav Čížek

1. místo
2. místo
3. místo

Literární soutěž - Požární ochrana očima dětí
Štěpánka Maděryčová
David Pileček
Ludmila Selucká

1. místo
2. místo
3. místo

Sportovní soutěž – Kalokagátia – soutěž
malých škol okresu Skalica a Senica.
Náš tým ve složení Henrich Strýček, Aneta
Strýčková a Marian Šubrt získal opět 1. místo.
Atletická soutěž škol – Čejkovice, Hovorany
a Starý Poddvorov
Henrich Strýček
Simona Bartošová
Nikola Winklerová
Tomáš Šťavík

1. místo – běh na 50 m
1. místo - skok do dálky
2. místo – hod míčkem
3. místo – hod míčkem
3. místo – hod míčkem

Všem žákům děkuji za výbornou reprezentaci
školy a přeji hezké prázdniny. Všem pracovníkům školy děkuji za celoroční práci, za přípravu
mimoškolních aktivit a přeji zasloužený prázdninový odpočinek. Všem rodičům děkuji za
podporu a přízeň a přeji slunečnou dovolenou.
Miroslava Hajdová, ředitelka školy

Zpravodaj

Rok 1958
Po vyřízení všech formalit
se na jaře roku 1958 urychleně začalo jednat o terénní
úpravě. S úpravou začal
tehdejší patronátní závod
Moravské naftové závody
s buldozerem a konečnou
úpravu dokončil závod pro
úpravu půdy v zemědělství z Uherského Hradiště
s malým skrejprem. Při této
úpravě vypomáhal u skrejpru
člen TJ Stanislav Veselský.
Okresní výbor ČSTV Hodonín nám ihned poskytl
finanční příspěvek ve výši
5.000,- Kčs a úprava stála
4.200,- Kčs. Za zůstatek
800,- Kčs br. Lebloch V.
obstaral dřevo na zbudování
fotbalových bran, tyto udělal
br. Havlík Jan. Všechno se
budovalo v rychlém sledu,
aby se mohlo slavnostně
otevřít hřiště, a tak se přihlásit a zahájit podzimní kolo
fotbalové soutěže.
Při slavnostním otevření
hřiště dne 13. července
1958 byl proveden průvod
přes vesnici za účasti dechové hudby pod vedením
Fr. Šimka, Poddvorovské jedenáctky, ba i hostů. Tohoto
průvodu se zúčastnili zástupci veřejného života obce,
předseda MNV Veselský
Fr. a další. Za okresní výbor
Hodonín ČSTV br. Stříbrný

a Sedlář, kteří zároveň řídili
jako rozhodčí první pohárový
turnaj, všichni funkcionáři
a členové TJ Sokola a jeho
příznivci.
Po projevech na vybudovaném fotbalovém hřišti provedl čestný výkop
předseda MNV Fr. Veselský
a tímto byl zahájen pohárový
turnaj o putovní broušený
pohár a taky celá činnost
fotbalového oddílu.
Pohárový turnaj byl za
účasti mužstev: Sokol Dolní
Bojanovice, Sokol Čejkovice, Sokol Mutěnice, Sokol
Starý Poddvorov.
Naše mužstvo, jako nové,
nezkušené a nesehrané,
mělo v tomto pohárovém
utkání velmi těžkou úlohu. Většina akcí v utkání
s Dolními Bojanovicemi se
odehrávala na naší půli.
Naše mužstvo prohrálo toto
utkání 0:2. Pohár získal oddíl
z Dolních Bojanovic, druhé

Starý Poddvorov

místo Čejkovice. Na tomto
pohárovém turnaji se vybralo
2 740,- Kčs.
Pohárového turnaje se
za náš oddíl zúčastnily tyto
osobnosti: Uhrovič Josef,
Horňák Josef, Chromý Josef, Mazuch Josef, Vala
Josef, Veselský František,
Veselský Stanislav, Blaha
Petr, Šimek Bohuš, Šimek
František, Hradil Antonín
a Kašík Oldřich.
Stabilizace fotbalové činnosti však nastala až teprve
po vybudování a otevření hřiště na kopanou u lesa. Spolu s mužstvem dospělých,
také žáci začali hrát nejnižší
4. třídu soutěže a stejně,
jako mužstvu dospělých, se
ani žákům nedařilo. I když
v jedenáctce dospělých
i žáků byli hráči, kteří měli
pro kopanou předpoklady, někteří i talent, tréma
a nezkušenost způsobily, že
z hřiště odcházeli s prohra-
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mi. Naše mužstvo v tomto
podzimním kole 1958 v mistrovském utkání s Baníkem
Hovorany utrpělo největší
porážku, a to 9:2. Toto utkání se hrálo za velmi silného
větru.
Mužstvo jen jednou zvítězilo v podzimním kole na
domácím hřišti, a to nad Sokolem Prušánky 1:0. Branku
vstřelil Šimek Fr. Při tomto
zápase začal pracovat nový
hrající trenér Hrnčiřík Josef z
Hodonína a za naše mužstvo
začal aktivně hrát od 19. října
1958.
Kádr I. mužstva v podzimním kole: Uhrovič Josef,
Chromý Josef, Mazuch Josef, Horňák Josef, Bílek
Josef, Vala Josef, Šimek
Bohuš, Šimek František,
Hrnčíř Josef, Blaha Petr,
Sasínek František, Kašík
Oldřich. Střídali: Veselský
Fr., Veselský St., Martinec
Jar., Havlík Karel, Teplík Fr.
První utkání na domácím
hřišti hráli žáci u příležitosti
jeho slavnostního otevření
se Sokolem Dolní Bojanovice a prohráli. První mistrovské utkání hráli žáci v
Mutěnicích. Do Mutěnic jeli
pod vedením trenéra Bartála
Pavla. Nastoupili v nových
fialových tričkách, neboť TJ
na dresy pro žáky neměla.
Toto soupeřovo mužstvo
převyšovalo naše žáky o
hlavu a též věkem až o 3
roky. Přesto naši žáci hned v
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SETKÁNÍ EVROPSKÉ CHARTY VENKOVSKÝCH OBCÍ
STARÝ PODDVOROV 2014

první minutě střelili vedoucí
branku – po rozehrání Rudy
Kašíka a přihrávce Pavlu
Svobodovi, ten zaznamenal
k pravé tyčce první úspěch.
Druhou branku zaznamenal
Pavel Jurkovič, a přesto
zápas skončil vysokou porážkou našich žáků 2:10.
Hra nebyla v celku špatná, ale chyběla zkušenost,
technika míče, proto také
nevyhráli ani jeden zápas
podzimního kola. Kuriozitou
posledního mistrovského
utkání podzimního kola nám
popisuje jeden z účastníků
žákovské jedenáctky Pavel
Svoboda: „Hráli jsme se
Slovanem Hodonín na hřišti
u Červených domků. Celou
jedenáctku tam odvezlo hasičské auto, neboť chlapci
byli ještě členy žákovského
požárního družstva. Dostávali jsme jednu branku za
druhou. Ve druhém poločase

Zpravodaj

jsme již prohrávali 11:0 a tu
dostal náš brankář Franta
Horňák spásný nápad. Míč
měl prasklý šev a při jednom
zásahu jej větvičkou propíchnul. A protože druhý míč na
hřišti nebyl, utkání bylo ukončeno za stavu 11:0.“
Kádr žákovské jedenáctky
hrával zpravidla ve složení:
Horňák František - brankář,
Bortlík František, Svoboda
Pavel, Sasínek Jaroslav, Jurkovič Pavel, Hradil Antonín,
Kašík Ruda, Bartál Mirek,
Bartál Josef, Blažek Josef,
Boubín Miloš, Špéra Karel,
Prygl Štěpán.
S rozvojem kopané, za
účasti jak dospělých, tak i
žáků v mistrovské soutěži,
přibylo hodně práce. Administrativní i fyzické - udržování hrací plochy, praní dresů
a přípravy hřiště pro utkání.
opsáno z kroniky TJ

Ve dnech 8. – 11. května proběhlo v naší
obci malé setkání CHARTY VENKOVSKÝCH
OBCÍ EVROPSKÉ UNIE. Jednotlivé delegace z Rakouska, Švédska, Slovenska,
Bulharska, Řecka, Estonska, Irska, Polska,
Lotyšska, Dánska a Chorvatska měly přijet
v počtu čtyř lidí, nicméně jak už to tak bývá,
z některých zemí dojeli jen účastníci dva,
z dalších tři, ale třeba z Irska a Lotyšska
naopak pět.
Motto „Charty“ je jednoduché – PEOPLE
MEET PEOPLE, lidé se navzájem potkávají…
a poznávají. Po všech stránkách – osobní,
kulturní, národnostní, náboženské apod.
Celý smysl setkávání této neskutečně pestré
rodiny je v tom, že Evropská Unie není jen pro
vládní představitele, bankéře, manažery, není
to jen o velkých městech, ale i o obyčejných
lidech žijících na venkově, kteří si vždy mají
co říct. Vzájemná výměna zkušeností a názorů pomohla již několikrát najít různá řešení
v jiných obcích. Proto i během tohoto setkání
našli všichni delegáti nakrátko svůj domov
v hostitelských rodinách.
V průběhu čtyř dnů setkání se delegace
seznamovaly s tím, jak naše obec, ale i okres,
kraj i stát řeší otázky životního prostředí, konkrétně v oblasti odpadového hospodářství.
Akci zahájila starostka obce Drahoslava
Veselská a prezident Charty venkovských

obcí Evropské unie Karl Grammanitsch
z Lasse (Rakousko). Na pátečním workshopu si účastníci a hosté vyslechli prezentaci
Mgr. Václava Šíchy, odborného pracovníka
v oblasti odpadového materiálu odboru
životního prostředí Jihomoravského kraje,
Ing. Kateřiny Malátové, pracovnice Mikroregionu Hodonínsko a s řešením otázky odpadů na
úrovni naší obce seznámil přítomné Ing. Tomáš
Kuchař. Do odpovědí na následné doplňující
otázky se zapojil, mimo prezentujících odborníků, také zástupce odboru životního prostředí
Jihomoravského kraje, Ing. Vlastimil Šunka.
Zástupci jednotlivých zemí pak měli
svůj prostor k tomuto tématu na sobotním
workshopu, kde v prezentacích ukázali, jak
tuto otázku řeší konkrétně ve své zemi.

Starý Poddvorov
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Součástí bohatého programu byla velmi
zajímavá návštěva sběrného dvoru firmy
Tespra Hodonín s prohlídkou a prezentací.
Odtud jsme přejeli do Čejkovic k neméně
zajímavé prohlídce výroby čajů, firmy Sonnentor. Počasí nám vyšlo na jedničku,
a tak jsme mohli navštívit naši kompostárnu
a čistírnu odpadních vod. Tam nás do detailních informací zasvětil a na všetečné dotazy
odpověděl Ladislav Kašík.
Do akce se také zapojily školy. Nejen ta
naše, ale i z Dolních Bojanovic a Čejkovic.
Připravily výstavu výtvarných prací z odpadového materiálu a ukázku výchovy k ochraně
životního prostředí.

Jaképak by to bylo setkání na jižní Moravě
bez návštěvy sklepa s koštem vína. Využili
jsme kapacity sklepa U Jeňoura v Nechorech, kde se během společně stráveného
pátečního večera představila také cimbálová
muzika ze Starého Poddvorova a zazpívat
a zatančit dorazili i naši krojovaní kluci. Část
sobotního odpoledne jsme strávili v Miloticích na zámku, a to jak prohlídkou interiéru,
tak procházkou zámecké zahrady. Dva naši
přátelé z Chorvatska a jeden z Irska nepohrdli možností obléknout si dobový kostým
a na chvíli se cítit jako šlechtic s modrou krví.
Poslední zastávkou sobotní trasy byl výstup
na rozhlednu na Novém Poddvorově, odkud
pohled na naši vesnici a celé okolí mnohým
delegátům úplně učaroval.

Celý program byl uzavřen společným
setkáním zahraničních hostů, jejich hostitelských rodin i ostatních obyvatel Poddvorova
na závěrečném sobotním večeru v kulturním
domě. Po vzájemném předání darů se při
dobrém víně a lidové písničce utvrdila nová
přátelství a byly odbourány jakékoli jazykové
bariéry.
Setkání bylo zhodnoceno účastníky, ale i
presidiem Charty obcí EU jako velmi vydařené. Stejně tak i následné kladné reakce
a komentáře hostů na facebooku byly odměnou všem, kteří se na přípravě a zdárném
průběhu setkání zasloužili.
Tomáš Kuchař & Miroslava Hajdová
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ZO ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
Starý Poddvorov
Český zahrádkářský svaz
v naší obci působí téměř
60 let. Za tuto dobu byl
vždy významným partnerem
pro pěstitele zeleniny, ovoce nebo révy vinné, a to v
rozsahu, jak poradním, tak
v odbytu výpěstků a prodeje syntetických hnojiv.
Ne malým podílem působí také v oblasti kulturního
a společenského dění v obci.
Poslední velmi významnou
událostí bylo uspořádání
XXXV. výstavy vín Podluží ve
dnech 26. - 27. dubna 2014.
Oblast Podluží zahrnuje
17 obcí nacházejících se
v povodí řek Moravy, Kyjovky a Dyje a tvoří ji obce:
Rohatec, Lužice, Mikulčice, Dolní Bojanovice, Starý
Poddvorov, Nový Poddvorov,
Josefov, Prušánky, Moravská
Nová Ves, Týnec, Tvrdonice,
Kostice, Hrušky, Lanžhot,
Stará Břeclav, Poštorná,
Charvatská Nová Ves.
Výstavy vín oblasti Podluží řídí výbor sestávající ze
zástupců zahrádkářského
svazu nebo vinařského sdružení v jednotlivých obcích.
Systém organizace výstav
je putovní, kdy v každém
kalendářním roce je jedna obec pověřena zajištěním oblastní výstavy vín.
Na výstavu v naší obci bylo

soustředěno 819 vzorků (jeden vzorek - 4 láhve 0,7 l),
z toho z obcí Podluží 681
vzorků a z obcí mimo Podluží
138 vzorků. Degustace vín
proběhla 13. dubna 2014.
Diplomy byly uděleny vínům nad 85 bodů. Šampionem výstavy Podluží byl
vyhodnocen za bílá i červená
vína Hart Jaromír z Břeclavi.
Nejlépe hodnocená vína
mimo oblast Podluží - bílé
Kachyňa Petr, Moravský
Žižkov a červené Očenášek Milan, Moravský Žižkov.
Pro přípravu degustátorů na
100 bodový systém jsme
1. března 2014 zajistili školení, kterého se zúčastnilo
22 zájemců, bohužel, na vlastní degustaci se dostavilo jen
15 degustátorů, včetně několika členů výstavního výboru
z naší obce, a to je žalostně
málo.

Starý Poddvorov

Vlastní výstava byla zajištěna, jak po stránce organizační, tak i technické,
ke spokojenosti všech návštěvníků. Poprvé jsme na
místo tradičních dřevěných
regálů použili chladicí boxy,
pro dobrou pohodu nám
v sobotu vyhrávala cimbálová
muzika a v neděli reprodukovaná lidová hudba. Situace
s návštěvností - zejména
občanů naší obce - byla
katastrofální. Za dva dny
navštívilo výstavu 40 Poddvoráků a to je žalostně málo.
Finanční krytí výstavy díky
dobré spolupráci s obecním
úřadem bylo zajištěno. Nebýt
této podpory, zůstali bychom
v mínusu.
Náš zahrádkářský svaz
proti minulým létům tak trochu ztrácí na významu, zejména v posledním dvacetiletém období, kdy intenzívně
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Nechoránek z Prušánek
Cimbálová muzika Koňárci Poštorná
Cimbálová muzika Hluchavka Starý Poddvorov

Podluží
Podluží
Podluží
Tuto významnou kulturní
akci obce bychom nezvládli
bez pomoci sponzorů.

slábne vlastní zemědělská
produkce v domácnostech
a je téměř nemožné zajistit odbyt zeleniny a ovoce
z domácí produkce. Poslední
příklad z roku 2013: při snaze zajistit odbyt meruněk,
vykupující svatosvatě sliboval
navrácení přepravek, toto
nesplnil a na telefonní výzvy
nereaguje.
V letošním roce se také
poprvé neuskutečnil tradiční
zahrádkářský ples, který měl

být jako vždy poslední sobotu
před fašaňkem. Důvodem zrušení byla jen týdenní pauza po
obecním plesu a to by byl pro
nás finanční krach pro neúčast.
V současné době připravujeme výroční schůzi ZO
ČZS, kde bude hlavní náplní
volba nového výboru a hlavně
hledání programu a cesty,
jak naši organizaci zachovat
a dát programovou náplň.
Ono nezáleží na tom, jestli
nese název Český zahrád-

kářský nebo Vinařský svaz
či Vinařské sdružení, ale
rozhodující je, že společným
zájmem o tématiku vinařství
jsme sdruženi a pro tuto myšlenku žijeme. Můžeme klidně
zůstat pod zahrádkáři bez
zbytečných nových registrací
a hledání jiných názvů.

Hlavním sponzorem letošního festivalu byly Moravské
naftové doly a.s. Hodonín,
které nás podpořily finanční
částkou 10 000,- Kč.

Vedoucí jednotlivých souborů u paní starostky v obřadní síni.

ZO ČZS Starý Poddvorov
Strýček František
předseda

Festival

XXII. ročník Festivalu dětských folklorních souborů pod názvem „Dětské krojované hody
2014“ proběhl 14. a 15. června. Hostili jsme celkem 9 souborů, což čítalo na 250 dětí.
V programu vystoupili:
DFS soubor

Folklorní oblast

Mráček z Mrákova

Chodsko

Leluja z Provodova

Luhačovické zálesí

Valášek z Horní Lidče
Nádej z Kuklova
Vavřínek z Blatnice pod sv. Antonínkem
Nenkovjánek z Nenkovic
Kostičánek z Kostic

Valašsko
Záhorí (Slovensko)
Ostrožsko
Kyjovsko
Podluží
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Letošní stárci „Dětských krojovaných hodů“: Matěj Kabát a Kristýna
Kuchařová, Jakub Sůkal a Štěpánka Maděryčová

Děkujeme touto cestou
všem sponzorům za pomoc
a taky všem rodičům, bez jejichž pomoci se neobejdeme,
a všem našim příznivcům.
Poděkování patří také všem,
kteří na festival přišli a shlédli

vystoupení hostujících souborů. Moc mi letos chyběla
účast našich nejmenších, kteří
v minulých letech doplňovali
průvod a byli ozdobou festivalu.
Naopak mě velmi potěšili
příznivci cizích souborů, kteří

Starý Poddvorov

DALŠÍ SPONZOŘI:
- Obec Starý Poddvorov
- Myslivecké sdružení
Starý Poddvorov
- Zemědělská a.s.
Čejkovice
- Rádio Proglas
- Rádio Jih
- Svaz zahrádkářů
Starý Poddvorov
- Vinařství Milana Sůkala
Nový Poddvorov
- Pohostinství
Růženy Ježové
- Kamila Mináschková
přijeli až z Čech a byli nadšeni nejen naším festivalem,
ale i vesnicí a vůbec našim
krajem. I tak se dá rozvíjet
turistika v naší oblasti.
Miroslava Hajdová
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BRONZ JE DOMA!

Florbal

– mladší žáci
Hned na úvod bych rád poděkoval všem
klukům i holkám, kteří reprezentují orelský
florbalový tým v kategorii - mladší žáci.
V uplynulé sezóně dosáhli velkých úspěchů
jak v tabulce, tak i co se zlepšení týče. Celou
sezónu shlíželi na ostatní týmy z čela tabulky.
V březnovém turnaji mladších žáků, který
se konal v Bulldogs Brno aréně, se nám
podařilo zdolat velikány, jako jsou Nové
Město na Moravě (vítěz celorepublikového
finále 2014), ligové Bulldogs Brno a ostatně
i všechny zbylé týmy. Všem jsme jako nováčci
v turnaji vytřeli zrak 1. místem.
V tomto duchu pokračovaly i ostatní zápasy
sezóny, kterou jsme zakončili prvním místem
bez ztráty jediného bodu, a tím si vysloužili
vstupenku na republikové finále, konající se
v Novém Městě na Moravě. Bohužel jsme
tak excelentně rozjetou sezónu nezakončili nejlépe a jen 6 hráčů se vrhlo do boje
s početnějšími týmy. Nakonec jsme obsadili
7. příčku.
I když dosahujeme těchto skvělých výsledků, pořád to není hlavní cíl. Naším cílem je
stáhnout děti z ulic a virtuální reality, vyvést
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je ze světa „dospěláckých“ neřestí, protože
věřte nebo ne, i tak mladé děti se oddávají
cigaretám, alkoholu a dalším zakázaným
věcem. A to všechno se tady děje, jen je
možná potřeba sundat ty růžové „bojanovské“ brýle. Skrze florbal k nim mluvíme,
snažíme se je vést v týmovém duchu a utužit
je. Pro všechny děti, které florbal třeba jen
trochu zajímá, nebo kteří jej hrají, pořádám
již 4. rokem florbalový camp, kde mimo florbalové tréninky je i tématická, celotáborová
hra. Za odměnu a dobře odmakané tréninky
si chodíme zahrát paintball. Abychom svoji
práci odváděli pořádně, navštěvujeme
školení trenérů, kde se ukázalo, že naše
výkony přesahují trenérskou práci v okolí.
Tímto bych chtěl pozvat všechny, kteří mají
předsudky a „hospodské řeči“, aby se nejdřív
podívali, jak to tady chodí. Celkově jsou naše
výsledky vynikající a zvu všechny rodiče, kteří
mají zájem se jakkoli zapojit a pomoci. A na
závěr bych chtěl ještě jednou pochválit mé
mladé florbalisty.
Trenér Martin Bača

Zpravodaj

První květnový víkend se
v nově zrekonstruované tělocvičně konalo Orelské
finále starších žáků ve florbale. Dvoudenního turnaje
se zúčastnilo 8 nejlepších
družstev z Moravy a Slezka.
Náš tým postoupil do finále
z divize Jih bez ztráty bodu
s bilancí 10-0-0 a výrazně
kladným skóre 99:16. Za
postupem nás táhli kapitán
Filip Pazderka (nasbíral 29
kanadských bodů za 20 gólů
a 9 asistencí) a Adam Horňák
(vítěz kanadského bodování
celé soutěže - 10 zápasů
a neuvěřitelných 62 bodů
za 45 branek a 17 asistencí). Jenomže dva hráči tým
nevytvoří! NA POSTUPU MÁ
TUDÍŽ ZÁSLUHU CELÝ 12-TI
ČLENNÝ TÝM!
První den byly na programu boje ve dvou základních
skupinách. Do skupiny A byly

rozlosovány týmy: Moutnice,
Kunštát, Nové Město na
Moravě a domácí Dolní Bojanovice. Skupinu B tvořily:
Nivnice, Uherský Brod, Vyškov a Křenovice. V úvodním
zápase jsme vyzvali Moutnici
a zvítězili 4:2. Byl to důležitý vstup do turnaje především po psychické stránce.
A v euforii přišla i druhá výhra,
tentokrát nad Novým Městem
5:3. V posledním sobotním
utkání se nám postavil soupeř z Kunštátu. Jednalo se
o boj o první místo ve skupině. Po výhře 5:3 jsme skupinu vyhráli a zajistili si nejlepší
výchozí pozici do nedělních
vyřazovacích bojů. Druhý
skončil Kunštát, třetí Nové
Město a poslední Moutnice.
Ve skupině B se za neporažený Uherský Brod postupně
poskládaly Nivnice, Vyškov
a Křenovice.

Starý Poddvorov

V nedělním čtvrtfinále nás
čekaly Křenovice (tým velmi
důrazný a hrající na brejky).
Po obrovském boji, ale opravdu obrovském, se za stavu
3:3 prodlužovalo. Po čtyřiceti
sekundách se nám podařilo
vstřelit krásný postupový gól,
který nás posunul do boje
o vytouženou medaili. Semifinále Dolní Bojanovice – Nové
Město slibovalo velmi zajímavou podívanou. Spousta šancí,
střel a brankářských zákroků.
Za stavu 0:2 pro Nové Město
jsme nastřelili 3 tyčky! Bohužel.
Nezbývalo než dobývat soupeřovu branku a logicky vše vsadit
na útok. Minutu před koncem
přidalo Nové Město třetí branku a už bylo jasné, že si finále
nezahrajeme. Čtyři vteřiny
před koncem se nám podařilo
zaznamenat čestný úspěch
v podobě vstřeleného gólu,
a tím upravit konečné skóre na
1:3. V zápase o třetí místo nás
čekal Uherský Brod. Nejen
já, ale určitě i někteří fanoušci
si mysleli, že se s Brodem
utkáme až ve finále. Výhra
by znamenala medaili, prohra nepopulární čtvrté místo.
Na týmu byla vidět touha
po medaili, zvlášť když proti
nám stál odvěký rival sbírající
zkušenosti v celostátní lize.
V zápase se „nebránilo“. Hrálo
se nahoru, dolů. Diváci nakonec viděli deset branek a naše
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vítězství 7:3. Ve finále se utkaly týmy z Kunštátu a Nového
Města. Po opatrné první
půlce se zápas strhl v přestřelku 5:4, ve kterém byli
nakonec šťastnější hráči
z Nového Města na Moravě.
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen náš Aleš
Hassa. Po našem vyřazení
v semifinále jsem ucítil mírné
zklamání, ale kdo by nebyl,
že?! Zvlášť, když se na to
připravujeme celý rok. Ale

hned po vítězném utkání
s Uherským Brodem jsem
byl nesmírně šťastný a s odstupem času cítím hrdost na
tento skvělý tým, jenž trénuji
dlouhé tři roky a za tu dobu
se nám podařilo získat tři
medaile. (2010/11 3.místo
– Elévové; 2011/12 1.místo
– ml. žáci; 2013/14 3.místo
– st. žáci). Jen tak dále!
Tímto děkuji místní Orlovně za
poskytnutí zázemí, bez kterého
bychom finále neuspořádali.

STOLNÍ TENIS
Poslední sobotu před Vánocemi se v kulturním
domě konal turnaj ve stolním tenise. Na čtyřech
stolech si to mezi sebou rozdalo celkem 29 hráčů. Boj o třetí místo zvládl Lukáš Kašík, finále bylo
záležitostí rodinou - pomyslnou stříbrnou medaili
získal Pavel Mikuš, otec a na stupeň vítězů vystoupal
Mikuš Martin, syn. V letošním roce se budeme opět
těšit na Vaši účast.
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Reprezentovali nás: Aleš
Hassa, Filip Pazderka, Ivana Mráková, Adam Horňák, Václav Němec, Patrik
Geschwandtner, Radim Zámečník, Martin Kaňa, Antonín Havlík, Eliška Kašníková.
Do týmu během celé sezony
patřili i Leona Jordánová
a Pavel Prčík, ale bohužel
kvůli zdravotním problémům
nemohli nastoupit.
Trenér David Bohun

Konec školního roku
Sdružení rodičů uspořádalo v pátek 27. června pro
děti rozloučení se školním
rokem. U školy byl k dispozici pro všechny skákací
hrad, poté měly děti možnost
soutěžit a sbírat odměny
a nakonec opékaly špekáčky
u táboráku. Všechny sladkosti, občerstvení i skákací
hrad byl pro všechny děti
zdarma. Akce se vydařila
a děti byly spokojené.
Eva Kabátová

Rakousko
Vá ž e n í s p o l u o b č a n é
a sportovní přátelé,
ročník 2013-2014 naší
mládeže v kopané byl úspěšnější než v minulém roce.
Sice naše mladší i starší
přípravky skončily ve svých
třídách v druhé polovině tabulky, ale můžeme je hodnotit kladně. Nejhorší z mládeže
byl dorost, který téměř bez
trénování nastupoval k utkání
i s menším počtem hráčů
a jejich výsledky byly přímo
katastrofální. Kdyby ne našich
žáků, těžko by dorost soutěž
dohrál. Cizí hráči pro špatné
výsledky přestali docházet
k utkáním a při jednom z nich
hráli pouze s osmi hráči.
V tabulce skončili na třetím
místě od konce, ale to jen

díky Šardicím, kterým bylo
odečteno 13 bodů za kontumační výsledky.
Poctiví byli naši domácí hráči, kteří hráli dobře
a jsou příslibem pro první mužstvo. Je to Richard Gebauer
a Patrik Toman. Teď bude jen
na nich, jak se k tomu postaví
a jestli budou za první mužstvo hrát. Víme, že už dlouho
z dorostu nevyšel hráč, který
by svou snahou a srdcem
pro sport v naší obci něco
obětoval.
Příslibem do budoucna je
naše nejúspěšnější družstvo
starších žáků, kteří s 51 bodem a impozantním skórem
151:10 vyhráli okresní soutěž
7+1. Nejlepším střelcem
celé třídy byl Antonín Havlík,

Starý Poddvorov

který zatížil konto soupeřů
35 brankami, Josef Gertner
dal 27 a Adam Horňák 16
branek. Odměnou za dobré
výsledky a první místo byl
zájezd 28. 6. do rakouského Lasse, kde změřili síly
s tamním celkem hrajícím
o třídu vyšší soutěž, a přesto
je pokořili 4:0. Po poločase
to bylo 3:0 - branky Antonín
Havlík 2, Adam Cupal 1
a Kristýna Plecáková 1. Jejich celoroční výkony byly vyrovnané a vynikající, zaslouží
chválu a uznání.
Několik hráčů přechází do
dorostu i s jejich trenérem
Josefem Gertnerem, kterému bych rád poděkoval za
příkladnou práci s mládeží.
A nejen jemu, ale i vedoucí-
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mu družstva Liboru Janouškovi. Také dík patří i ostatním
trenérům přípravek - Jirkovi
Zavadilovi, Ivanu Průdkovi,
Hynku Winklerovi a Robertu
Sasínkovi za jejich mravenčí
práci se začínajícími fotbalisty. Moc děkuji za obětavou
práci manželům Tomanovým
a těžkou situaci s dorostem.
Příslibem dorostu jsou
naši žáci, kteří by měli vytvořit nový dorost. Nebude to
hned, ale musí pokračovat
ve svých výkonech a utvořit
partu kluků, kteří náš dorost
vytáhnou na místa, kam patří.
Je to na nich a hlavně na
jejich rodičích, aby je v tom
podporovali. Fotbal mladých
je vše o rodičích a dětech.
Když hledám do přípravek
pětileté kluky, setkávám se
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s neochotou některých rodičů. Malý kluk v pěti letech
ještě neví, co ho vlastně baví
a bez pomoci rodičů těžko
můžeme v naší obci udržet
fotbal na úrovni. Sami si
musíme vychovat mládež,
ve které je budoucnost.
Potřebujeme domácí hráče,
kteří budou hrát srdcem za
naši obec, ne cizí, kterým
na výsledcích moc nezáleží
a chtějí si jen zahrát.
Proto apeluji na rodiče,
aby nám pomohli a dávali děti
do fotbalu. Chybí i pomoc
trenérům. Uvítáme každou
snahu každého, kdo má
sport rád.
Zrušit některé družstvo
mládeže by byl krok zpět
a už za dva roky bychom to
pocítili. Také prosím mladé

Zpravodaj

kluky od 14-18 let, aby mně
pomohli hledat a doplnit
dorost, než přejde do dorostu celé žákovské družstvo.
Jsme malá obec a utvořit
dorost bude bez pomoci
hodně těžké. Už i proto, že
příští rok by v Čejkovicích měl
být také dorost.
Přeji všem lidem, kteří mají
v naší obci rádi fotbal, aby
byly lepší výsledky jak dospělých, tak i mládeže. Ty kritiky,
kteří tvrdí, co děláme špatně,
prosím, aby šli zkusit nám
pomoci ať ví, co to obnáší
práce, kterou děláme se ctí
a darem pro sport v naší
obci.
Jednatel a manažer
mládeže
Miroslav Rabušic

Vážení spoluobčané a příznivci fotbalu,
chtěl bych vás informovat pár řádky
o dění v poddvorovské kopané. Dneska to
mám zjednodušené, protože jsem požádal
Mirka Rabušice, aby napsal pár řádků
o mládežnickém fotbale. Nevím, kdo jiný
by lépe zhodnotil tuto část fotbalu než
Mira. Proto napíšu jen pár slov. Jsem hrdý
na to, že se nám podařilo před časem
sjednotit kluky ze Starého Poddvorova.
Ti nám dokázali, že umí doma vychovat
nadějné hráče, se kterými, doufám, můžeme počítat do dalších let a jednou budou
základem pro první mužstvo. Dneska
mám už před sebou startovní listinu všech
skupin a budete se divit, marně hledám
některé názvy klubů. Buď byly zrušeny některé mládežnické skupiny, nebo se kluby
sloučily s okolními vesnicemi. Proto víme,
že obsadit všechna mládežnická družstva,
je těžký úkol. A když se dívám na obce
s tisíci obyvateli a více, že nemají mládež,
tak myslím, že je to malý zázrak, kolik
v Poddvorově funguje družstev. V uplynulé
sezóně, kdy první mužstvo sestoupilo,
jsme všichni pevně doufali, že se rychle
vrátíme do krajské soutěže, ale realita
je úplně jiná. Myslím, že třetí umístění
v okresním přeboru je také dobré umístnění. Můj názor je, že hrajeme na to, co
máme, a vím, že v dnešní době máme na
okresní přebor. První mužstvo odehrálo
spoustu dobrých, ale taky špatných zápasů. Pronásledovala nás častá zranění,
ale někdy taky nedisciplinovanost mužstva. Nastávající sezóna nebude vůbec
jednoduchá. Z třetích tříd nám postoupily
Bzenec a Nenkovice, z I. B třídy k nám
spadly Lovčice a Mikulčice. Aspoň se
můžeme těšit na derby s Mikulčicemi.
Naše první mužstvo zatím zůstává beze
změn, ale doufám, že se ke kádru připojí
dorostenec Richard Gebauer a Patrik
Toman. Z hostování by se měli vrátit Petr

Zavadil a Mira Vránek. Dále bych se chtěl
pozastavit nad otázkou, se kterou se
setkávám čím dál častěji, a to je otázka
peněz. Někdo někde u piva řekl, že se
platí hráči. Není to pravda. Částka, kterou
dostáváme, je dost velká. Ale když si
uvědomíte, že energie, voda a plyn nás
stojí 140 000 Kč a spoustu dalších věcí,
které potřebujete k fungování fotbalu, moc
peněz nám nezbude. Budu se opakovat,
ale 60 000 Kč za vodu každý rok je dost
velká částka k zamyšlení, jestli by opravdu
nestálo za to, vybudovat na hřišti studnu.
Jsem rád, že ve spolupráci s obcí se nám
daří odvážet posekanou trávu na naši kompostárnu. Je to jedna z mála věcí, která se
nám podařila splnit. Jinak stále doufám,
že někdy v budoucnu se podaří udělat
parkoviště a taky přístavbu kabin, protože
patříme mezi fotbalové kluby s nejmenšími
kabinami. Nápadů a plánů je stále dost,
ale chtělo by to více lidí, kteří by se do
fotbalu zapojili a pomohli nám fotbal na
Poddvorově budovat. Je nás stále méně.
Nebudu uvádět počet lidí, kteří pracují pro
fotbal, ale někdy je to dost kritické. Blíží se
nám volby, a tak do dalších let bude taky
záležet na novém zastupitelstvu, jak se
k otázce fotbalu postaví. Jednu věc víme
určitě, že bez obce a obětavých lidí fotbal
na Poddvorově zanikne.

Starý Poddvorov

Předseda TJ
Miroslav Hřebačka
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STARÝ
PODDVOROV
NA FACEBOOKU

Naučná
stezka
Obec Starý Poddvorov
má nově založený profil
na sociální síti Facebook!
Přidejte si nás do přátel
a získávejte informace
o aktuálním dění v naší
obci. Pokud máte svůj
účet na Facebooku, jednoduše si nás najdete
a kliknete na „To se mi líbí“,
a v ten moment máte aktuální informace z obecního úřadu na „zdi“.
Tomáš Kuchař

V lokalitě pod hájenkou najdete odpočívadlo pro
cyklisty s nově vybudovanými naučnými tabulemi,
které turisty seznamují s našim krajem.

KONTEJNER

Tříkrálová
sbírka

Kontejner na parkovišti
u obecního úřadu slouží
na sběr oblečení, přikrývek a hraček pro potřeby
Charity.

Tříkrálová sbírka byla
letos obzvlášť ve slavnostním duchu. Tři králové přijeli na velbloudech,
kočárem jsme odváželi
dary pro děti v azylovém
domě.
Celkem bylo vybráno
ve Starém Poddvorově
25 200,- Kč.

Žádáme občany, aby kontejner nevyužívali pro odpad,
ale pro dary potřebným.

Všem, kteří přispěli
svými dary, děkujeme.
20
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Starý Poddvorov
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VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
ZA OBEC STARÝ PODDVOROV
23. a 24. květen 2014

Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem ......... 798
Počet odevzdaných úředních obálek ………………………………….. 106

Tradiční

krojované hody 2014
ve Starém Poddvorově

Počet zúčastněných voličů v % …………………………….……… 13,28 %

Počet hlasů pro jednotlivé strany
1. KDU-ČSL ...................................................................... 27 platných hlasů
2. ČSSD ........................................................................... 18 platných hlasů
3. TOP 09, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ................................. 17 platných hlasů
4. KSČM ........................................................................... 8 platných hlasů
5. ANO 2011 ...................................................................... 7 platných hlasů
6. ODS .............................................................................. 7 platných hlasů
7. Česká pirátská strana ....................................................... 6 platných hlasů
8. Strana zdravého rozumu – NECHCEME EURO ..................... 4 platné hlasy
9. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury .............................. 3 platné hlasy
10. Strana svobodných občanů ................................................ 2 platné hlasy

Program:
PÁTEK 1. 8. 2014
PŘEDHODOVÁ SUMMER PARTY
Hrají DJ Jirka a DJ Jirka Benada
Začátek ve 20:00 hod.

11. Hnutí sociálně slabých ...................................................... 2 platné hlasy
12. Republika ....................................................................... 2 platné hlasy
13. SNK Evropští demokraté ................................................... 1 platný hlas
14. Strana zelených ............................................................... 1 platný hlas
15. Volte Pravý Blok ............................................................... 1 platný hlas
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SOBOTA 2. 8. 2014
OLDIES PARTY
Hrají DJ Jirka a DJ Jirka Benada
Začátek ve 20:00 hod.

NEDĚLE 3. 8. 2014
PRŮVOD OBCÍ A ZÁBAVA POD ZELENÝM
Hraje DH Liduška
Začátek ve 14:00 hod.
PONDĚLÍ 4. 8. 2014
PRŮVOD OBCÍ A ZÁBAVA POD ZELENÝM
Hraje DH Liduška
Začátek v 19:00 hod.
ÚTERÝ 5. 8. 2014
POHODOVÁ DISKOTÉKA
Hrají DJ Jirka a DJ Jirka Benada
Začátek ve 20:00 hod.

Starý Poddvorov
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HOSTINEC
U KLEČKŮ
JJosefov

X. ROéNÍK

DÝÿOVÉHO VÍKENDU
probøhne

13. a 14. záĆí 2014

PĆipravena je soutøž o nejvøtší dýni.
Vyzýváme obêany,
aby se letošního roêníku zúêastnili
v co nejvøtším poêtu.

- příprava narozenin,
svateb, rautů
a oslav všeho druhu
hu
- k dispozici sál
pro cca 100 osob
- rozvoz jídla na Vámi
mi
určené místo
- zdarma zapůjčení nádobí
- vstřícný přístup,
přizpůsobíme se
Vašim požadavkům
m

Zdeněk Klečka • tel: 723 198 136
email: info@hostinecuklecku.cz

www.hostinecuklecku.cz
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Využijte léto k nastartování své kariéry
V létě nikdo práci neřeší, jsou přece prázdniny. Že začnete se sebou něco dělat až v září?
Omyl! Okurková sezóna je tou nejlepší dobou, kterou můžete věnovat sami sobě a zamyslet
se nad svým směřováním. V případě profesního uplatnění a kariéry vám může pomoci Centrum
vzdělávání všem. Zcela zdarma totiž nabízí zájemcům kariérní poradenství a informace týkající
se kurzů a rekvalifikací i trhu práce v celém Jihomoravském kraji. V září, kdy se vše opět naplno
rozjede, tak nebudete muset teprve začínat, ale s náskokem před ostatními už vědět kudy kam.
Kariérní poradenství
Hledáte práci? Potřebujete zvýšit svou kvalifikaci? Nebo vaše momentální zaměstnání není
to pravé a poohlížíte se po jiném uplatnění? Sháníte praxi? Nebo zkrátka jen chcete profesní
změnu a nevíte jak na to? Konzultanti Centra vzdělávání všem, které můžete kontaktovat
a poté bezplatně navštívit v Brně-Bosonohách a také v Hodoníně, vám mohou v každé z těchto
situací poradit. Pomoci si sám nebo mít k ruce odbornou pomoc je totiž pořádný rozdíl. „Každý
zájemce nás může kontaktovat a domluvit si osobní schůzku. Na ní nejprve zmapujeme jeho
situaci a vyhlídky,“ popisuje kariérní poradkyně Martina Ježková standardní průběh bezplatných
konzultací, které lidé mohou absolvovat jednorázově nebo spolupracovat i dlouhodobě. „Obrací
se na nás ti, kteří nemohou najít práci, chodí po pohovorech, ale bez úspěchu, protože neví,
co dělají špatně. Často spolupracujeme i s absolventy, kteří se po škole snaží uplatnit. Přicházejí
i ženy po rodičovské dovolené nebo lidé, kteří už pracují, ale v současném zaměstnání nejsou
spokojeni,“ představuje Martina Ježková některé klienty, kteří se na Centrum vzdělávání všem
obracejí, a dodává: „Zaměstnání vám sice přímo nenajdeme, ale odborně poradíme a pomůžeme
se zorientovat na pracovním trhu, třeba v oborech, které jsou momentálně žádané.“
Databáze kurzů
Do Centra vzdělávání všem si kromě rady ohledně práce můžete přijít i vybrat kurz nebo
rekvalifikaci. Aktuálně má volně dostupná databáze na www.vzdelavanivsem.cz více než dva
tisíce nabídek od vzdělavatelů z celého kraje. „Častým předpokladem pro uplatnění nebo
změnu profese je i to, že na sobě člověk sám zapracuje, že se bude rozvíjet. Zaměstnavatelé
preferují aktivní lidi,“ říká odborná konzultantka Dana Sklenářová. „Absolvováním kurzu se
tak můžete vydat nejen jiným profesním směrem, ale zvýšit i svou hodnotu pro současného
zaměstnavatele,“ upozorňuje. Získejte tedy již nyní náskok před ostatními - využijte léto pro
svůj rozvoj. Lidé z Centra vzdělávání všem vám v tom mohou výrazně pomoci.
Centrum vzdělávání všem – kariérní poradenství a databáze kurzů, rekvalifikací

www.vzdelavanivsem.cz

Telefon: 547 215 588 • Email: info@vzdelavanivsem.cz
Pracoviště SŠSŘ Brno-Bosonohy, Pražská 38b nebo Hodonín, Kasárenská 4.

Starý Poddvorov
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POŠTOVNÍ SPOŘITELNA
JE DOSTUPNÁ
NA VŠECH POŠTÁCH
Historie poštovních spořitelen sahá do 19. století, kdy v roce 1861 vznikla první poštovní spořitelna v Anglii. Následně docházelo k zakládání dalších spořitelen v evropských
státech. V Československém státu začal v roce 1919 fungovat Poštovní šekový úřad
vybudovaný podle rakousko-uherského vzoru.
Současná Poštovní spořitelna nabízí své služby na každé poště. Výhodou pro klienty
je, že mají svoji banku dostupnou nejen ve velkých městech, ale i na malých vesnicích.
Jednoduše a rychle si zde vyřídíte veškeré potřebné úkony spojené s běžnými produkty. Ve větších městech jsou na poštách k dispozici specializované bankovní přepážky,
které nabízí vyšší soukromí a komfort.
Občanům nabízí osobní účty zaměřené na všechny věkové kategorie. Účty pro dospělé
splňují požadavky moderní doby. Poštovní spořitelna myslí i na děti, mládež a seniory,
kteří mají vybrané služby zdarma nebo finančně zvýhodněné. Navíc účet lze obsluhovat

Čejkovické
bylinkové slavnosti
Čejkovice u Hodonína, areál SONNENTORU

přes internet nebo mobilní telefon. Platební kartou (v nabídce i bezkontaktní platební

7. září 2014

karta) zaplatíte v obchodech a hotovost můžete vybírat z bankomatů nebo na poště.
Ve městech a obcích v prodejnách COOP si můžete platební kartou vybrat bezplatně
až 1500 Kč, pokud nakoupíte alespoň za 300 Kč.
Půjčku na cokoliv si vyřídíte rychle a bez sdělování účelu, a pokud potřebujete sloučit
několik půjček do jedné a ušetřit, využijte sjednocenou půjčku. Bydlení můžete řešit

Slavnosti bylin, čajů a koření spojené
s bohatým doprovodným programem:
10.30 – Zahájení slavností

od 10.30 hodin

11.00 – Divadlo Víti Marčíka

Biojarmark a pestré ochutnávky
čajů, koření a dalších biospecialit.

12.30 – Slavnostní otevření nové přístavby

Občerstvení s biorestaurací REBIO.

14.00 – Divadlo Víti Marčíka

Bohatý program pro děti.

plnohodnotné služby. V nabídce jsou účty, produkty pro financování a spoření. Obsluha

15.00 – Sluneční příběh Sonnentoru

účtu přes internet je samozřejmostí, stejně tak platební karty.

16.00 – Dětské folklorní vystoupení

Přednášky a prezentace bioproduktů
a zdravého životního stylu.

17.30 – Tombola

Vstupné zdarma.

půjčkou na bydlení nebo hypotékou.
V dnešní době je dobré myslet i na bezpečí svých úspor. Tyto lze ukládat a zhodnocovat na vkladních knížkách a v investičních produktech.
Podnikatelům, firmám, obcím a neziskovým organizacím nabízí Poštovní spořitelna

Přijďte se podívat na vaši poštu
a přesvědčte se o kvalitách Poštovní spořitelny
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Zpravodaj

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

Více informací na www.sonnentor.cz

27
Sonnentor
Čejkovice

Festival

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Sňatek

28

Markéta Gertnerová

Starý Poddvorov

David Kolář

Rohatec

Veronika Pryglová

Starý Poddvorov

Martin Skalička

Čejkovice

239

150

Dudácká muzika souboru Mráþek

Markéta Kmentová

Starý Poddvorov

151

Viktor Chvátal

Ratíškovice

Eva Plecáková

Starý Poddvorov

22

Ondřej Veselský

Starý Poddvorov

327

Marcel Beckovský

Starý Poddvorov

329

Štěpánka Janoušková

Starý Poddvorov

271

Jindřich Luža

Starý Poddvorov

83

Julie Mazuchová

Starý Poddvorov

309

Ester Sasínková

Starý Poddvorov

327

Izabela Otáhalová

Starý Poddvorov

999

Naděžda Mikušová

Starý Poddvorov

235

Bedřich Bartál

Starý Poddvorov

105

Narození

DFS Leluja Provodov

Ondra Veselský
a Eva Plecáková
si řekli své „ano“ na mlýně 5. 7. 2014

Letošní stárky

Úmrtí

Zpravodaj

Výstava

Výstava ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice,
Čejkovice a Starý Poddvorov na téma
„Výtvarné zpracování odpadového
materiálu“.

SPORTOVNÍ SETKÁNÍ
5. 7. 2014 se uskutečnilo tradiční sportovní setkání
TJ Starý Poddvorov a TJ Borovany
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