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ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

SLOVO STAROSTY

Vinobraní

Klub seniorek
připravil
před budovou
školy Adventní
jarmark

Vážení spoluobčané,
rok se sešel s rokem a už tu máme opět
nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Je to
období, ve kterém by si každý z nás měl najít
čas na odpočinek, na rodinu, návštěvu příbuzných a známých, a tak trochu i bilancovat
uplynulý rok, co všechno se událo, jak ve
vlastním životě, tak kolem nás. Nechci rozebírat v tomto čase mezinárodní situaci, ale
dovolím si jen krátkou poznámku. Několik let
táhnoucí se finanční krize Řecka, vystřídala
další krizi, tentokrát krizi uprchlickou. Obě
krize ukazují, jak málo je evropské společenství připraveno řešit krizové situace. Objevují
se názory o tzv. dvourychlostní Evropě v oblasti ekonomiky nebo o tzv. mini Schengenu,
což se týká volného pohybu osob. Zastávám
názor, že pokud jsme v jedné Evropě, měly
by zde platit pouze jedny pravidla bez výjimek. Jaké bude další řešení, je na politicích
zemí EU. Na jedné straně je Evropa velmi
vstřícná a tolerantní, ale na druhé straně je
také velmi zranitelná a nedokáže rázně, včas
a fundovaně zasáhnout.
Ale teď zpátky do naší obce. Co se událo
od vydání letního čísla zpravodaje?
V lokalitě sklepů v Nových byly instalovány
na vodovodní řád automatické odvzdušňovací ventily, které odstranily problémy v horních
sklepech se zavzdušňováním potrubí při
přerušení dodávky vody.
Podařilo se dokončit a profinancovat
Projekt „Přírodní poddvorovská zahrada“
v přírodním stylu v areálu MŠ. Projekt byl
podpořen z Operačního programu Životní
prostředí, prioritní osy 2.7 (ERDF) podoblast 2.7.1. Z celkových způsobilých výdajů

na tento projekt ve výši 781 797 Kč bylo
financováno z OPŽP 85 % 664 527,45 Kč,
ze státního rozpočtu 5 % 39 089,85 Kč
a vlastní podíl z rozpočtu obce činil 10 %
78 179,70 Kč. Novou zahradu budou moci
děti z mateřské školky začít používat od
jara 2016, až se nově osetý travnatý povrch
plně zapojí. Stavbu a dodávku hracích prvků
k naší spokojenosti provedla, na základě
výběrového řízení, firma Dřevoslav s.r.o.
ze Slavonic.
V rámci projektu Mikroregionu Hodonínsko
s názvem „Tradiční místo odpočívku našich
předků; populární cykloodpočívka při obecní
studni“ byla realizována oprava studny Na Vyhlídce (u Redkového). Studna je plně funkční
a slouží jako zdroj užitkové vody jak pro turisty,
tak i naše občany. Součástí je i zastřešené
stylové posezení a informační cedule. Celkové náklady na studnu byly 155 280 Kč,
částka získaných dotací činila 93 225 Kč
a obec se podílela částkou 62 055 Kč.
Naše obec společně s členskými obcemi
Mikroregionu Hodonínsko a Regionem
Podluží nechala zpracovat studii erozních
a odtokových poměrů v našem katastru.
Z celkové částky 54 450 Kč byly prostřednictvím Mikroregionu Hodonínsko získány
finanční prostředky – dotace z Jihomoravského kraje ve výši 33 333 Kč. Studie
je první dokument, který se zabývá touto
problematikou a ukazuje problematická místa
našeho katastru.
V listopadu proběhlo v KD tradiční Sousedské posezení. K dobré náladě vyhrávala
Kapela Starých Časů. Chtěl bych poděkovat
všem, kdo se přišli pobavit a také těm, kteří
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přinesli nějaký ten vlastní výtvor, ať již v podobě nějaké sladkosti či mladého vína. V rámci
sousedského posezení byly zpřístupněny nové
prostory přístavby KD. Koncem října byl dodán
šatnový pult a nové stoly a židle pro malý sál
v suterénu. V případě požadavků na pronájem
se neváhejte obrátit na správkyni KD.
Projektové práce na chodnících od křižovatky ke kapličce se zpozdily vinou zpracovatele
projektové dokumentace. Součástí projektu
je i přístupový chodník k nové přístavbě KD
a parkovací plocha. Zastupitelstvo schválilo
zadání PD v dostatečném předstihu v měsíci
červnu s termínem dokončení 31. 12. 2015.
Pokud tento termín nedodrží, budeme muset
vyčkat na vyhlášení nové dotační výzvy.
Zastupitelstvo obce na svém listopadovém
zasedání odsouhlasilo záměr podat žádost
o dotaci na MMR ČR na opravu dlážděné
komunikace u základní školy. Na tuto opravu
byla zpracována v minulých letech projektová
dokumentace, kterou je možno využít pro tento
projekt. Výše dotace by měla činit 50 % uznatelných nákladů. Uvidíme, zdali budeme úspěšní.
Práce na výstavbě sběrného dvorečku se
chýlí ke konci. Jak jsem již informoval v letním čísle zpravodaje, jedná se o kompromis
v rámci daných možností. Po dokončení stavby
a kolaudaci bude probíhat schvalovací proces
všech dotčených orgánů a teprve následně
zkušební provoz. Již v této fázi je zřejmé, že
bude muset dojít v budoucnu k jeho rozšíření.
Co nás čeká příští rok?
Na rok 2016 je připravována oprava perutí větrného mlýna a následně by mělo dojít
i k vybudování zabezpečovacího zařízení, aby
se předešlo beztrestnému ničení této kulturní
památky – významné dominanty naší obce.
V přípravách je i oprava sochy sv. Jana Nepomuckého u hřbitova, je podána žádost o vydání
závazného stanoviska ze strany památkové
péče, nutné pro podání žádosti o dotaci.
Nutná bude i oprava části kanalizačního
řádu v dědině. Jakou formou a v jak velkém
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rozsahu bude provedena, ještě vyplyne
z dalšího jednání. Snahou je, aby byla provedena v co nejkratším čase, aby byli občané,
dotčených nemovitostí co nejméně omezeni.
Na pořadu je i oprava zpevněné plochy u hřiště ve spolupráci s obcí Dolní Bojanovice jako
majitele části pozemků. Celkový stav v této
lokalitě je dlouhá léta neutěšený a neřešený.
Co nás tíží v současnosti? V první řadě poměr mezi zemřelými občany a nově narozenými dětmi. Počet narozených dětí za rok 2015
byl 4 a zemřelých občanů 9. Tento alarmující
stav nutí k zamyšlení, co je potřeba udělat, aby
naše obec nevymírala, ale naopak se rozrůstala. Chtěli bychom oživit myšlenku, která je
v souladu s územním plánem obce, tedy možná výstavba rodinných domů v lokalitě Újezda.
Snahy o výstavbu byly již v minulých letech,
leč vždy ztroskotaly na vlastnících jednotlivých
pozemků. Doufám, že najdeme společnou řeč
s vlastníky pozemků a společnými silami se
nám podaří zvrátit tento nepříznivý stav.
Událostí je spousta a není možno zaznamenat vše. Musím však vzpomenout na
významného člověka stojícího v pozadí, bez
jeho činnosti by obec nebyla obcí a neměla
by vlastní historii. Je to pan František Uhrovič
– kronikář naší obce, který píše kroniku od
roku 1978, se kterým jsem strávil příjemnou
chvíli v krátkém rozhovoru. Chtěl bych mu
tímto za jeho dlouhodobou práci poděkovat.
Vážení spoluobčané dovolte, abych vám
jménem svým, ale i jménem celého zastupitelstva obce popřál krásné a poklidné svátky
vánoční, dětem spoustu krásných dárků,
pevné zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Přáním každého starosty je, aby se dařilo jak
obci, tak všem jejím občanům.
Těším se na vás při vítání Nového roku,
které se uskuteční v pátek 1. 1. 2016 před
obecním úřadem. V novém roce 2016 ať vás
potká co nejvíce příjemných událostí.

Zpravodaj

Ivo Padalík, starosta obce

DVACÁTÉ VÝROéÍ
Toto významné jubileum
dnes slaví náš Zpravodaj.
Před 20 let y totiž vyšlo
1. číslo těchto obecních novin. Já osobně jsem byla
u jeho zrodu. Když jsme se
do tohoto projektu pouštěli,
měli jsme především na mysli informovat občany, co se
v naší obci během uplynulého
půl roku událo, co významného jsme v obci prožili. Hlavní
slovo jsme vždy dávali společenským organizacím, aby
mohly ukázat svůj vnitřní život.
Příležitost měli samozřejmě
i občané, kteří svými příspěvky připomenuli to, co redakční
rada opomenula.
Do roku 2004 vycházely
tyto periodiky jen v černobílém provedení. Od tohoto
roku jsme z rozhodnutí zastupitelstva směli vydávat
obálku barevně a tepr ve
od roku 2011 je Zpravodaj

celobarevný. Proč? Barevné
periodiky jsou samozřejmě
finančně náročnější.
Během uplynulých 20 let
jste se mohli dočíst o minulosti i současnosti naší obce.
Úvod vždy patřil starostovi,
aby seznámil své voliče se
svými plány a dlouhodobými
cíli, či na konci volebního období rekapituloval svou práci.
Prostřednictvím zpravodaje
jste byli seznamováni s investicemi, mohli jste si udělat
představu, jak zastupitelstvo
hospodaří s obecními finančními prostředky. Nezastupitelné místo v našem časopise
měla i společenská kronika.
Mimo půlročních periodik jsme vydali i mimořádná
čísla. Např. k výročí otevření
mateřské školy, vzniku Tělovýchovné jednoty Družstevník
či výročí vysvěcení našeho
kostela.

Uplynulých dvacet let Zpravodaje představuje stovky
a stovky hodin práce redakční
rady, která musí všechny
příspěvky sesbírat, opravit,
vybrat vhodné fotografie
a nakonec provést korektury.
Nejen to, ale vždy musela mít přehled o životě naší
obce, o všech společenských
a kulturních aktivitách.
Chtěla bych touto cestou
jménem zastupitelstva obce
poděkovat všem, co se zasloužili o to, že bylo o čem
psát, všem těm, co posílali své
příspěvky a reprezentovali tak
naši obec.
Do dalších let bych chtěla
vyjádřit velké přání. Ať má náš
časopis stále o čem psát, ať
má hodně příspěvků a udržuje
si dobrou úroveň.
Miroslava Hajdová,
předsedkyně kulturní
komise

HARMONOGRAM SVOZU PY TLŮ 2016
Starý Poddvorov – odvoz TESPRA
15. 1. 2016

tetra, plast

15. 7. 2016

tetra, plast

12. 2. 2016

tetra, plast

12. 8. 2016

tetra, plast

11. 3. 2016

tetra, plast

16. 9. 2016

tetra, plast

22. 4. 2016

tetra, plast

21. 10. 2016

tetra, plast

20. 5. 2016

tetra, plast

18. 11. 2016

tetra, plast

17. 6. 2016

tetra, plast

16. 12. 2016

tetra, plast

Starý Poddvorov

3

PŮJDU DO ŠKOLY?
Počkejte ještě rok a sami uvidíte, jak vyspěje.
Jeho domácí příprava by byla pro vás velmi
problematická, náročná a dítě by nebylo ve
škole úspěšné.

Opět se blíží ten čas, kdy rodiče předškoláků musí rozhodnout: „Dáme to naše dítě
už do školy?“
Zahájení školní docházky pro dítě znamená,
že poprvé v životě něco opravdu musí. Už
nemůže přemluvit maminku, aby dnes zůstal
doma tak, jak se to mohlo často stávat v mateřské škole. Ani špatné počasí či únava dítěte
nemůže být důvodem jeho absence ve škole.
Ráda bych touto cestou odpověděla na
vaše otázky z pozice učitelky základní školy
a vytvořila jednoduchou mapu, podle které si
můžete své dítě porovnat.
Jak musí být naše dítě samostatné?
Dítě, které vstupuje do základní školy, se musí
samo obsloužit. Dokáže se samo obléknout,
připravit si pomůcky a dokáže se samo rozhodovat. Nesamostatné dítě, které spoléhá
na pomoc rodičů, nemůže ve škole pracovat.
Rozumí mluvenému projevu a dokáže splnit
jednoduché příkazy. Komunikuje s dospělými
i dětmi a umí vyjádřit svá přání a postoje. Také
dokáže respektovat ostatní děti a má úctu
a důvěru k dospělým. Takové dítě je sociálně
dostatečně vyspělé na vstup do 1. třídy.
Naopak dítě, které se neustále staví do
vzdoru, odmítá doma provádět úkony podle
pokynů rodičů, by do školy vstupovat nemělo.
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Co musí dítě umět?
Zde se rodiče často staví do role učitele
a snaží se své dítě naučit počítat a poznávat
písmena. Má-li dítě o vědomosti samo zájem, můžete jim různé informace sdělovat,
ale nejeví-li zájem, nenuťte je, je to opravdu
zbytečné, musí samo toužit po vědomostech.
Vyspělé dítě se většinou v posledním půl roce
v mateřské škole již nudí a těší se do školy,
že se doví nové a nové věci. Dítě, které se
do školy netěší, není na přestup připraveno.
Důležité je, aby dítě znalo údaje o sobě,
o své rodině a o svém okolí a dokázalo souvisle vyprávět. Nechejte je večer vyprávět
pohádku místo vás! Bohatá slovní zásoba
dítěte je výborné vybavení pro školu.
Proč musí správně držet tužku?
Správné držení tužky je jednou ze známek
rozvinuté grafomotoriky, která ho provází po
celou dobu školní docházky. Není důležitá jen
pro 1. ročník. Přijďte se někdy podívat na geometrické výtvory našich žáků. I to má základ
ve správném držení psacího náčiní. Správný
úchop dovoluje žákovi plynulé klouzání ruky
po sešitu a jeho písmo je pak úhledné a může
je správně tvarovat. Nesprávný a křečovitý
úchop vede žáka k neustálému natáčení
papíru, aby si práci usnadnil, a jeho písmo je
neúhledné a má nesprávný sklon. Výmluva
rodiče, že dítě nechtělo psát, že jsou rádi,
že vůbec vzalo tužku do ruky, je opět známkou nevyspělosti. Také by mělo být celkově
obratné, manuálně šikovné, mělo by dobře
ovládat pohyby svého těla.

Zpravodaj

U některých rodičů prvňáčků často slyšíme povzdechnutí: On nechce chodit do
školy. Vysvětlení je velmi jednoduché. Dítě
se musí ve škole soustředit na práci, vydržet
pracovat dostatečně dlouho, odolávat rušivým
podnětům a překonat únavu. Jestli toto nedokáže, nedává pozor, vyrušuje, ruší své spolužáky, je ve škole neúspěšný. Neúspěšnost
a neoblíbenost je pak důvodem, že se mu
ve škole nelíbí.
Další známkou dítěte vyspělého na školní
docházku je to, že samo touží po společnosti
jiných dětí, je schopné pracovat ve skupině
dětí na společném cíli a společně provádět
úkoly, ochotně se zapojuje do kolektivních
her, dokáže ustoupit jinému dítěti. Dítě, které
není ochotné komunikovat s druhými dětmi,
stojí stranou, nenavazuje kontakty, nedokáže
odložit uspokojení vlastních potřeb ve prospěch společného úkolu, při hře je agresivní,
svárlivé, opět ještě do školy nepatří.
Dítě, které již dospělo na vstup do školy,
musí přiměřeně ovládat své emocionální
Ve škole dítě

projevy, je schopné odložit splnění svých
přání na později, započatou práci se snaží
samo dokončit. Naopak dítě, které obtížně
kontroluje své emoce, často jedná impulzivně
a bez zábran, při školní práci pak nemá výdrž,
převládá zájem o hru.
My jsme se rozhodli dát dítě do školy, jak
zjistíme, že má problém?
Přestože klademe velký důraz na výběr
dobře připravených a zralých dětí do první
třídy, vstup do školy znamená pro většinu
dětí značnou zátěž. Není proto divu, že velký
počet dětí vykazuje po delší nebo kratší dobu
rozličně projevované známky nepřizpůsobení.
Podle následující tabulky se můžete seznámit
s některými projevy této nepřizpůsobivosti,
které vám sdělí paní učitelka na první schůzce
ve škole a rodiče je mohou vypozorovat při
domácí přípravě. Pokud tyto projevy přetrvávají po několik měsíců, je vhodné vyhledat
odbornou pomoc poradenského psychologa
v pedagogicko – psychologické poradně.
Doma dítě

nevydrží být soustředěné na vyučování

odmítá ráno vstávat, nechce jít do školy

špatně se podřizuje kolektivnímu vedení

vrací se ze školy unavené

stále si s něčím hraje

svádí s rodiči urputné boje o domácí přípravu

nevydrží klidně sedět, otáčí se, mluví do výkladu učitelky

postoj dítěte k učení je lhostejný až negativní

zaostává ve všech předmětech nebo v některém pozornost při domácí přípravě je rozptýlená
z nich
a výkon špatný
špatně navazuje kontakty s druhými dětmi a obtížně trpí ranním zvracením, bolestmi hlavy nebo břicha,
vstupuje do sociálních vztahů, což může negativně pálením očí (pokud se neobjevují o víkendech a o
ovlivnit jeho postavení v kolektivu třídy
prázdninách), zadrháváním či koktavostí

Domácí příprava prvňáčků by neměla trvat
déle než půl hodiny, výjimečně hodinu a měla
by se konat v době jejich dobré výkonnosti,
po chvíli aktivního odpočinku.
Jestliže dítě již do školy nastoupilo, máte
ještě možnost jej vrátit zpět do mateřské
školy do konce I. pololetí a provést dodatečný
odklad školní docházky. Tuto alternativu bych

rodičům v žádném případě nedoporučovala.
To by byl první životní neúspěch vašeho dítěte,
jeho první životní zklamání. Proto každoročně
apeluji na rodiče, rozhodujte se správně,
poslouchejte rady pedagogických pracovnic.
Vše záleží jen na vás. Vy sami rozhodujete
o osudu svého dítěte.
Miroslava Hajdová, ředitelka školy
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Informace a zprávy ze ZUŠ
Letošní XXII. ročník hudebních slavností sv. Cecílie, které
se konaly v Obecním domě,
byl obzvláště výjimečný. Ve
čtvrtek 19. listopadu měli diváci možnost vidět a poslechnout si 1. ročník přehlídky
„Mladých cimbálových muzik
ZUŠ“, který zahájila úvodním
slovem paní starostka Ing. Eva
Rajchmanová a mluveným
slovem pak provázela paní učitelka Mgr. Veronika Stašová.
Atmosféra přehlídky cimbálových muzik byla podtržena

nejen pestrostí krojů a rozmanitostí písní jednotlivých regionů, ale i úžasnými výkony.
V pátek 20. listopadu se
v rámci těchto hudebních
slavností konal 5. ročník „Taneční mládí ZUŠ“, které mluveným slovem provázela paní
učitelka Darina Podaná. I zde
byla atmosféra vynikající díky
choreografiím a kostýmům.
Obě přehlídky, během
nichž se představilo celkem
262 účinkujících žáků ze

ZUŠ Dolní Bojanovice, Hodonín, Dubňany, Veselí nad
Moravou, Kyjov, Mikulov,
Břeclav, Brno-Smetanova
a Brno-Veveří, obecenstvo
ocenilo velkým potleskem.
Poděkování za podporu
a přípravu tak velké akce patří vedení Obce Dolní Bojanovice, SRPDŠ při ZUŠ Dolní
Bojanovice, ale také všem
pedagogům. Zvláště bych
chtěl poděkovat za ozvučení
panu Františku Šimkovi.

Další činnost žáků a souborů ZUŠ:
neděle 29. 11.
čtvrtek 3. 12.
úterý 8. 12.
čtvrtek 10. 12.
čtvrtek 17. 12.
pátek 18. 12.
pondělí 21. 12.
st 23. 12. – ne 3. 1.

Rozsvěcení Vánočního stromku v Lužicích
Mikulášská besídka v sále ZUŠ
Mikulášská besídka ve Starém Poddvorově
Adventní besídka v Lužicích
Vánoční koncert (hudební a taneční obor)
v Obecním domě.
Vánoční besídka v Mutěnicích
Třídní přehrávka - p. uč. Světlana Přibilová, zač. 16.45 hod.
Vánoční prázdniny – vyučování začne v pondělí 4. 1. 2016.

SETKÁNÍ CHARTY OBCÍ EVROPSKÉ UNIE
– LITVA ŽAGARÉ 2015
Letošní setkání Charty venkovských obcí
EU se uskutečnilo v ten nejméně vhodný termín pro všechny občany Starého Poddvorova
– přesně na hody. Proto byla delegace složená
z občanů z okolních obcí. Nejbližším letištěm
litevské obce Žagaré byla paradoxně Riga,
a tak jsme měli možnost prohlédnout si i hlavní město Lotyšska. Odtud už nás organizátoři
převezli autobusy do Žagaré.
Obec s přibližně 1500 obyvateli, s rozlohou 475 ha byla založena v roce 1198. Obcí
protéká říčka Sveté, která dělí vesnici na
starou a novou část. Obci dominuje kostel
sv. Petra a Pavla a nedaleko v parku lovecký
zámeček. Většina domů je stavěna z neomítnutých pálených cihel.
Na čtyři dny se vesnice stala místem,
kam se sjeli zástupci 25 evropských zemí.
Dorozumívacím jazykem byla angličtina, ale
i ruština si přišla na své. Při prezentaci typických pokrmů pro každou zemi, v známém to

„Kulinářském večeru“, jsme čestně obstáli
se svatebními koláčky, škvarky, českým
chlebem a vínem z Templářských sklepů.
Měli jsme možnost navštívit i okresní město
Joniškiš se skvělou architekturou, židovskou
synagogou a muzeem nejpopulárnějšího
litevského sportu – košíkové.
Udivující byla také zastávka na poutním
místě „Hora křížů“, kde bylo na velmi malé
rozloze umístěno více jak 200 000 křížů
různorodých velikostí, typů, stylů a barev.
První kříže byly stavěny na připomenutí
povstání proti carovi; každý kříž měl v sobě
skryt trpký osud. Během ruské nadvlády byl
uměle navršený svah několikrát demolován
a následně znovu budován obyčejnými lidmi.
V roce 1993 zde sloužil mši papež Jan Pavel II. a za svého pontifikátu sem poslal kříž
i Benedikt XVI.
Při rozhovoru s místními obyvateli jsme
vzpomněli i rok 1968. Bylo zrovna přede

Vážení spoluobčané, rodiče a přátelé, jménem kolektivu zaměstnanců ZUŠ Vám přeji požehnané Vánoce v kruhu svých nejbližších a v novém roce 2016 spokojenost, pokoj a klid.
Mgr. Stanislav Esterka,
Ester ředitel ZUŠ Dolní Bojanovice
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Vánoce 2015 – Ježíšova milosrdná tváĥ

žněmi, kdy museli narukovat do kasáren
práceschopní muži a nechat vše napospas.
Nesmyslnost válek zde připomíná „pomník
padlým“ s mnoha stovkami jmen.
Příjemným překvapením byl během nedělní
mše svaté pan farář, který vyzval k odříkání
známé modlitby „Otče náš“ delegáty jednotlivých zemí v jejich rodném jazyce.
Místní obyvatelé se věnují především zemědělské činnosti - pěstování obilí, řepky
a také lovu. Několik loveckých pušek v galerii
zámečku pocházelo dokonce z naší zbrojovky. Rozvinutý je též potravinářský průmysl.
Vzhledem ke své nezávislosti a vstupu do
EU je platební měnou Euro. Země obratně
čerpá dotace z EU, což je znát na země-
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dělské technice, nákladní i osobní dopravě
a ochraně životního prostředí. Na životní úrovni obyvatelstva a vybavenosti bytového fondu
se podepsala nadvláda bývalého Sovětského
svazu. Ve srovnání s našimi standardy je
situace o poznání horší.
Pohostinnost místních obyvatel se zájmem
o dění v naší zemi, dokázala nastolit příjemnou atmosféru během celého pobytu.
Význam setkání spočívá také v tom, že
40% delegátů tvoří především živá studující
mládež, která dokáže porovnávat životní,
sociální a kulturní úroveň své a hostující
země se svými klady a zápory bez jazykové
bariéry.
Jiří Hlaváč & Tomáš Kuchař

Zpravodaj

V poslední čtvrtině roku
jsme prožili mnoho události, které se nás nějakým
způsobem dotkly. Velkou
událostí, na kterou jsme se
celý rok připravovali, byl
Národní eucharistický kongres v Brně. Nádherná tichá
slavnost, zvláštním způsobem dotknutá přítomností
Boha jak v Eucharistii, tak
ve shromážděných věřících.
Dalším hlubokým momentem
byly „dušičky“. Podzimní
svátky, které nás přivádějí
k otevřené knize života,
v níž se setkáváme s našimi
drahými zemřelými.
Vědomí naší smrtelnosti
nás přivádělo ke hlubšímu zamyšlení nad smyslem života
a jeho cílem. Přesně za týden
byl další významný den v naší
farnosti – udělování svátosti
biřmování našim mladým
lidem. Tuto svátost uděloval
náš diecézní biskup Mons.
Vojtěch Cikrle. Atmosféra
této slavnosti byla opravdu
hluboce duchovní, radostná
a plná očekávání Ducha
Svatého. Byl to opravdu
mimořádný den, který nám
připravil Pán.
Za čtrnáct dnů jsme prožívali Slavnost Krista Krále,
kdy nám bylo v Božím slově připomenuto, že tento
vládce vládne z kříže láskou
a objetím. Kde obejmeme
kříž, přijmeme ho a statečně

ho neseme, tam je i jeho
vláda. Prožívali jsme advent,
který nás přiváděl ke ztišení,
naslouchání a touze po druhém příchodu Ježíše Krista.
Byli jsme vyzváni k radosti,
že Pán je blízko každému
srdci a touží se o letošních
Vánocích znovu narodit
v každém člověku.
Po stránce lidské, společenské se nás dotkly teroristické útoky v Paříži, na Mali
a také se nás dotýká válka
proti islámskému státu. Není
to dobré pro obyvatele míst,
kde válka přímo zuří, ani
pro nás, co jsme relativně
od ní daleko, ale zároveň
velmi blízko, jak dokázaly
nedávné teroristické útoky
na bezbranné lidi. Cítíme se
být ohroženi a naše jistota
bezpečí je narušena. Jsme
plni neklidu ze současnosti.
Konfrontace se strachem,
bolestí a válkou nás omezuje a zároveň přivádí k zamyšlení nad touto situací.
Bojíme se uprchlíků, kteří
zaplavují Evropu. Ptáme se,
co máme dělat? Je důležité
hledat příčiny této situace,
a teprve potom řešit následky, které přináší. Příčiny se
musí hledat v hloubce lidské
osobnosti, v nitru člověka,
v jeho hodnotách, cílech
a touhách, které člověk prožívá. Nejvyšší hodnotou lidského života je Bůh a živý

Starý Poddvorov

vztah k němu. Od toho se
všechno odvíjí. Tam, kde
se lidé snaží stavět živého Boha Ježíše Krista na
1. místo svého srdce a života,
tam je správné pořadí hodnot
a zdravý životní styl. Odklon
od skutečného Boha jak
v rodinách, tak ve společnosti v celé Evropě vede
k zániku evropské křesťanské civilizace. Jsme svědky,
jak se nám všechno drolí pod
rukama, právní řád, školství,
rodiny, vztahy. Všechno jsme
postavili na hlavu a teď se
divíme, že nám to všechno
stojí vzhůru nohama. Nerozumíme si, protože se převrátil význam mnohých slov
a hluboké ovlivňování mladých internetem často znamená ztrátu reality.
My křesťané máme naději.
Naše naděje je v Bohu. Jde
o cestu návratu k němu. Začít
s velkou důvěrou, usilovat
o tento vztah, nás přivádí
k živému Bohu, který nás
nese ve své náruči. Je potřeba překonat svoji lenost
a spokojenost se sebou, se
světem kolem nás. Vstupujme do ticha, kde se ztišujeme jak navenek, tak ve svém
srdci. Začněme svoji víru žít
naplno, v důvěře, že Pán
je stále s námi a dává nám
Ducha Svatého. V obrácení
srdce je radost Božího království.
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Vstoupili jsme do Svatého
roku milosrdenství, ve kterém je velká příležitost znovu
objevit, obnovit a upevnit Boží
království v našich životech.
Svaté brány jsou otevřené nejen v Římě, ale v jednotlivých
diecézích na celém světě.
V naší brněnské diecézi je
otevřeno 5 bran: Brno - katedrála na Petrově, Žarošice
- poutní kostel, Znojmo - kostel sv. Kříže, Kostelní Vydří
- poutní kostel Panny Marie
Karmelské, Žďár nad Sázavou - bazilika v Zámku. Všude
bude možné po celý rok
získat plnomocné odpustky.
Ježíšova milosrdná tvář nás
bude očekávat a provázet.
Kontemplujme ji, upřeme na ní oči svého srdce

a vnímejme hluboký soucit,
odpuštění a úžasnou lásku
Boží. Upřeným pohledem na
Ježíše a na jeho milosrdnou
tvář, můžeme zachytit lásku
nejsvětější Trojice. Posláním,
které Ježíš obdržel od Otce,
bylo zjevit tajemství božské
lásky v jeho plnosti. „ Bůh je
láska“ prohlašuje evangelista
Jan poprvé a jako jediný
evangelista v celém Písmu
svatém. Tato láska je nyní viditelná a hmatatelná v celém
Ježíšově životě. Jeho osoba
není nic než láska, nezištně
se dávající láska. Jeho vztahy
k lidem, kteří jej obklopují,
vyjevují něco jedinečného
a neopakovatelného. Znamení, která činí, zejména
vůči hříšníkům, chudým,

vyloučeným, nemocným
a trpícím lidem, jsou znamení milosrdenství. Všechno
v něm mluví o milosrdenství.
Nic v něm nepostrádá
soucit. Malé betlémské dítě
je plné soucitu, milosrdenství
a velikosti Boží lásky. Poklekněme před ním s velkou
úctou, pokorou a nechejme
se obdarovat.
Přeji všem farníkům, aby
hledali Pána v jeslích. Hledejme ho tam, kde ho nikdo
nehledá.
Přijměte pozvání na bohoslužby o Vánocích v našich
kostelech a vyprošuji Boží
požehnání a ochranu do celého vánočního období a do
všech dnů roku 2016.
P. Miloslav Čamek, farář

Pořad bohoslužeb o Vánocích v kostele sv.
Martina ve Starém Poddvorově LP 2015

Pátek 1. 1. 2016
9.00 hod. mše svatá
Slavnost Matky Boží Panny Marie – „Nový rok“
Neděle 3. 1. 2016
2. neděle po Narození Páně

9.00 hod. mše svatá

Středa 6. 1. 2016 – Slavnost Zjevení Páně 17.00 hod. mše svatá
Neděle 10. 1. 2016 – Svátek Křtu Páně

9.00 hod. mše svatá

Srdečně zvu všechny farníky k prožití vánočních svátků při bohoslužbách v našem filiálním
kostele sv. Martina.
P. Miloslav Čamek

Koncerty a pĆednášky ve farním
kostele sv. Kunhuty v éejkovicích
Vánoční koncert – Svátek křtu Páně – 10. ledna 2016 – v 15.00 hod. – učinkují
Mutěňané – Čejkovjané a Mgr. Jitka Balátová a její hosté.
6. března 2016 – neděle v 14.45 hod. v Orlovně – přednáška MUDr. Marie
Svatošové na téma – „Hospice a umění doprovázet“.

Pátek 18. 12. 2015 svátost smíření „svatá zpověď“ před Vánocemi
4. neděle adventní – 20. 12. 2015

9.00 hod. mše svatá

Čtvrtek 24. 12. 2015 – Štědrý den

14.30 hod. otevírání Betléma
21.00 hod. – „půlnoční mše svatá“

Pátek 25. 12. 2015
Slavnost Narození Páně

9.00 hod. mše svatá

Sobota 26. 12. 2015 – Svátek sv. Štěpána 9.00 hod. mše svatá
Neděle 27. 12. 2015 – Svátek Svaté Rodiny 9.00 hod. mše svatá
Čtvrtek 31. 12. 2015 – sv. Silvestra

10

15.00 hod. mše svatá na poděkování
za uplynulý rok
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Vážení příznivci poddvorovského fotbalu
Máme tady vydání nového čísla zpravodaje,
a tak bych chtěl ve stručnosti shrnout rok
2015 i roky uplynulé. Myslím, že psát o výsledcích a umístění nemá cenu, každý kdo se
o fotbal zajímá, ví, jak si naše mužstva vedou.
Rád bych vás seznámil s novou revoluční
fotbalovou legislativou. Již druhý rok funguje
program pro registraci hráčů, kde se musí
registrovat všichni naši hráči. Tato registrace
se provádí přes počítač. Začátkem roku se
musí zaplatit všechny registrace, to znamená, že když nemáte zaplacenou registraci,
nesmíte vykonávat žádnou funkci. Poplatek
za dospělé je 200 Kč a za děti 100 Kč. Od
léta nám funguje on-line vypisování zápisů,
a tady, pokud není udělaná registrace nebo
zaplacený poplatek, jak za hráče nebo trenéra, nebo dokonce i laika na pomezí, systém
tuto osobu nezařadí. TJ Starý Poddvorov má
k dnešnímu dni 122 platných registrací. Mimo
jiné tento nový program přinesl i změny při
vyřizování nových hostování a přestupů. Dnes
se nemusí jezdit do Olomouce nebo Brna
a čekat dlouhé hodiny na vyřízení nového
registračního průkazu, všechno se vyřizuje
přes počítač a je to otázka několika minut,
pokud jsme domluveni s mateřským klubem.
Co zůstalo, jsou nesmyslné finanční požadavky mateřských klubů za hostování a přestupy.
Dnes se již po zápase nevyplácí rozhodčí
a delegáti. Veškeré finanční transakce proběhnou koncem měsíce, kdy nám FAČR
zašle sběrnou fakturu, a ta se uhradí. Řada
funkcionářů a příznivců tento nový systém
nemohla strávit, zdálo se jim to všechno moc
složité. Mluvilo se o tom, že v klubech fungují
starší lidé a ti s počítači neumí. S postupem
času každý uznal, že jde o dobrou věc, a že
tato změna ulehčuje práci ve fotbale. Jsou
to změny, které, kdyby mně někdo řekl před
15 lety, když jsem začínal, mu neuvěřím. Řek-
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nu vám, že z jedné strany dojde ulehčení a po
druhé straně udržet fotbal na vesnické úrovni
je stále těžší. Problém je dospívající mládež.
Je jim jedno, jestli odehrají zápas v osmi nebo
jedenácti hráčích. Další problém je, že se kluci mezi sebou nedomluví na střídavém startu.
Při nedostatku mládeže, když musíte dát hráče na hostování a nejde udělat střídavý start,
tak neobsadíte vlastní mužstvo, a pak je na
zamyšlení, jestli takovou soutěž vůbec hrát.
Z toho vychází problém, že pokud si nebudeme vychovávat naše hráče, budeme je draze
kupovat, platit cestovné a všechno nás stojí
peníze. Další problém, který nastává, jsou
finance. Ty neustálé připomínky, kolik se do
fotbalu dává peněz. Musíme si ale uvědomit,
že všichni, kdo k nám z okolí jezdí, nejezdí na
vodu a musí všechno draze zaplatit. Takové
řeči, že to někdo dělá pro sebe, a že to má
rád, to už je dávno pryč. V práci, když někdo
pojede na služební cestu vlastním vozem, tak
si nechá zaplatit cestovné. Finanční komisí
mně byl vyčten nákup dek pro hráče, nákup
iontových nápojů, masážních emulzí. Je to
prý rozmazlování hráčů, ale to všechno přece
k modernímu fotbalu patří, a je to to nejmenší,
co můžeme pro naše hráče udělat. Musíme si
uvědomit, že ti kluci dělají každých čtrnáct dní
zábavu pro nemalou část naší obce. Jestli se
najde nějaké sdružení, které udělá takovou
zábavu, ať fotbal není, tak jak to propagují
někteří lidé. Zaráží mě, že nepřítelem toho co
funguje, je člověk, který nemá ani potuchy,
co takový koníček stojí. Tyto důvody nepíšu,
abych si postěžoval, ale vím, že spoustu lidí
mi dá za pravdu. Ve zpravodaji píši 15 let
o fotbalu, píši to účelově, protože 15. rok je
moje poslední působení ve fotbale. Začátkem
roku bych chtěl svolat valnou hromadu, kde
ukončím své působení s tím, že jarní sezonu
pomůžu dokončit. Na valné hromadě by se
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měl zvolit nový výbor s novým předsedou.
Apeluji na vás, kdo máte zájem, máte děti,
které hrají u nás fotbal, a chcete pro fotbal
něco dělat, tak se přihlaste.
V červnu přijde přihláška do soutěže a nový
výbor bude stát na prahu rozhodnutí, koho
vůbec přihlásit. Není to vůbec jednoduchá
věc, takové rozhodnutí udělat. Myslím, že
za období, které jsem u fotbalu působil,
se tento sport číslo jedna dostal na solidní
úroveň. Funguje pět celků, a jak jsem říkal,
důležité je, že nám tu rostou fotbalisti a jsou
z Poddvorova. Za tu dobu se nám ve spolupráci s obcí podařilo vybudovat krásný areál
a je potřeba v tomto budování pokračovat. Na
změně tohoto areálu se nejvíce podepsala

ruka bývalého starosty Františka Strýčka, kdy
za jeho působení dostal náš areál největších
změn. Z tohoto období také rád vzpomínám
na krásný zájezd žáků do Holandska. Určitě
mu patří velké díky a budu rád, když nový
starosta a nové zastupitelstvo bude v těchto
aktivitách pokračovat.
Vám, kteří jste to s námi vydrželi celou
dobu, byli jste a stále jste příznivci fotbalu,
děkuji a doufám, že se budeme setkávat
i nadále na poddvorovské Marakané, jak hlásí
hlasatel Josef Polášek, náš věrný fanoušek.
S pozdravem a přáním všeho nejlepšího do
nového roku 2016 vám přeje předseda TJ.
Miroslav Hřebačka

Vážení spoluobčané, sportovní přátelé,
rád bych zhodnotil sportovní dění v naší obci
a hlavně mládežnickou kopanou. Mé hodnocení bude dost kritické, jelikož mnoho lidí
v naší obci moc sport nezajímá a vlastně ani
neví, co to obnáší obětí, starostí a výčitek od
ostatních, aby to vše fungovalo.
Zhodnotím jen mládež, I. mužstvo nechám
kolegovi.
Velice kritický budu vůči našemu dorostu.
Celý podzim odehrál bez jediného tréninku,
jen pár hráčů trénovalo s „A“ mužstvem dospělých. Problém byl hrát v 11 hráčích. Jen
výmluvy na různé jiné zájmy a aktivity. Také
se to odrazilo na celkovém umístění. Z 15
družstev okresního přeboru je na 13. místě
s 10 body, skóre 42:92.
Snažíme se dorost nějakým způsobem
udržet, protože víme, že je tam řada nadějných kluků a talentů, kteří snad doplní
stárnoucí hráče v „A“ mužstvu dospělých.
Nemusíme pak už hráče kupovat a vyhazovat
peníze za hostování a přestupy z jiných klubů.
K 1. 7. 2016 dojde v platnost nový přestupní
řád a hostování už zanikne.
Nejúspěšnějším družstvem jsou starší
žáci, kteří sahali po 1. místu, ale administ-

rativní chyba trenéra je o 1. místo připravila.
Za mladší žáky hraje vlastně starší přípravka.
Bylo to přání rodičů, aby hráli jako mladší
žáci. Tím jsme starší přípravku zrušili. Výsledky jsme nemohli čekat, je to ovlivněno věkem
a zkušeností, skončili proto na posledním
místě s 2 body. Snad v dalším období a příštím ročníku se výsledky dostaví.
Naši nejmenší fotbalisté, mladší přípravka
hrála se střídavými úspěchy. Učí se zatím
fotbalovým návykům a práci s míčem.
O nějakých výsledcích a výkonech nemůže
být zatím ani řeč. Je to o tom, aby je sport
a hra bavila a upoutala k dalšímu pokračování.
Do fotbalu dělám už 40 let, ale taková
situace a nezájem od ostatních lidí a rodičů
dětí nikdy nebyl, jak je teď. Fotbal je o rodičích a dětech. Když rodiče nedokáží pomoci
a raději nechávají sedět děti u počítače,
než aby je poslali na trénink, aby sportovali.
Mrzí mě, že raději jim koupí hokejku, aby šli
hrát do vedlejší vesnice florbal. Nezájem se
pak přenáší do dospělosti, ukázkou je náš
dorost. Nebudu nikoho prosit, aby šel hrát
a vrátil se k fotbalu. Jsem pak k posměchu
a urážek rodičů a jejich synů. Za ty roky už

Starý Poddvorov

13

toho mám dost a rád předám svou nelehkou
práci ve sportu těm, kteří jen kritizují, ale
dělat nic nechtějí.
Fotbal mně přirostl k srdci, obětoval jsem
pro něj celý život a nikdy na něj nezapomenu.
Rád pomůžu a předám zkušenosti svému nástupci a hlavně vštípím myšlenky a bojovnost
o udržení sportu v naší obci, který je jedinou
zábavou, kde chodí nejvíc občanů.

Přeji všem hráčům a lidem, kteří mají fotbal
rádi, mnoho zdraví a sportovních úspěchů, ať
všichni společně zachováme to, co nás baví
a těm, kteří jsou odpůrci fotbalu, dokážeme,
že je lépe bojovat na hřišti, než pomlouvat
a plácat nesmysly.

II.

ROéNÍK PODDVOROV CUP 2015
– TURNAJ V NOHEJBALE TROJIC

Jednatel a manažer mládeže
Miroslav Rabušic

Malí misionáři na cestě kolem světa

Na začátku října proběhlo v Hodoníně tzv.
Moravské klubkování, kterého se zúčastnily
také děti z naší obce. Šlo hravou formou
o poznávání kontinentů a míst, kde pomáhají
peníze z misií. Děti se mohly aktivně zapojit
do různých tvořivých činností a her, kterými
poznávaly život v nejchudších oblastech
světa. Papežské misijní dílo dětí tyto projek-

ty podporuje a vybízí k zakládání Misijních
klubek dětí v každé farnosti. Po rozhovoru
s dětmi jsme se rozhodli Misijní klubko
založit také u nás ve Starém Poddvorově.
Jde o pravidelné setkávání dětí – malých
misionářů (jednou či dvakrát za měsíc) s cílem
naplňovat hlavní motto PMD: Děti pomáhají
dětem. Ideálním místem je nějaká klubovna
vhodná i ke tvoření různých výrobků. V našem
případě je to jedna třída v místní ZŠ, za což
jsme velmi vděční paní ředitelce Mgr. Miroslavě Hajdové. Před Vánocemi jsme využili
tento prostor pro tvoření vizovického pečiva
a kreslení vánočních pohlednic, které se
v neděli na svátek sv. Mikuláše prodávaly za
symbolické ceny v kostele. Výtěžek bude po
Novém roce odeslán na konto Papežského
misijního díla dětí.
Adéla Kuchařová

Po úspěšném loňském ročníku nohejbalového turnaje
trojic, jsme se jednu říjnovou
prosluněnou sobotu opět
sešli na parketu u školy. Pod
názvem „PODDVOROV CUP

2015“ proběhl další ročník.
Díky vinobraní v plném proudu se nás sešlo jen 15, a tak
jsme kolektivně zvolili systém,
kdy se navzájem utká „každý
s každým“. Po mnoha vyrov-

Sdružení rodiėĠ
Sdružení rodičů opět zahájilo svou činnost začátkem
nového školního roku schůzkou, na které spolu s paní
ředitelkou Miroslavou Hajdovou naplánovalo akce pro
děti základní a mateřské školy
pro školní rok 2015/2016.
V zimních měsících se bude
konat bruslení na zimním
stadionu v Hodoníně. První
bruslení proběhlo v sobotu 28. listopadu. Děti měly

Misijní štrúdlování

V neděli 18. 10. se konal Celosvětový
den misií. U této příležitosti jsme uspořádali
v naší obci již druhý ročník „Misijního štrúd-
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lování“, jehož výtěžek putuje každoročně
na podporu misií. Pečení se zúčastnilo asi
25 rodin či jednotlivců a nabalilo se přibližně
160 balíčků různých štrúdlů a jiných dobrot.
Ty se v neděli 11. října po mši svaté prodávaly
za dobrovolný příspěvek. Letos lidé darovali
dohromady úctyhodných 10.000,- Kč. Tuto
částku jsme odeslali hned následující pondělí
na účet Papežského misijního díla, jež celou
akci podporuje.
Adéla Kuchařová

Zpravodaj

naných utkáních vypadala
výsledná tabulka takto:
1. místo – Karel Kosina,
Michal Mečl a Tomáš Kuchař
2. místo – Jirka Plecák, Ondra Veselský a Jakub Filípek
3. místo – David Plecák, Lukáš Havlík a Pavel Bařina ml.
Pohár pro vítěze je putovní
a můžete se na něj podívat
v hospodě „U Ježů“.
Následující ročník zkusíme uspořádat na jaře, abychom nemuseli čekat, až
se odklidí „mája“ a zároveň
nebude spousta stabilních
hráčů zaměstnána sbíráním
hroznů… tímto vás všechny
srdečně zveme – termín
bude ohlášen s dostatečným
předstihem.
Tomáš Kuchař

Starý Poddvorov
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možnost vyzkoušet si, jaké je
to stát na ledě. Přijeli sem jak
zkušení bruslaři, tak také děti,
které stály na ledě poprvé.
Všichni odjížděli spokojení
a hodina utekla jako voda.
Na další bruslení pojedeme
v prosinci a v lednu. V prosinci
dostanou děti dárky od Mikuláše a od Ježíška. V lednu se

bude konat tradiční ples, na
kterém zatančí děti polonézu
a vystoupí zde také děti, které
navštěvují kroužek aerobiku.
Doufáme, že získáme dostatek finančních prostředků,
které použijeme na dárky
k MDD a pro odcházející žáky
na konci školního roku. Moc
děkuji rodičům, kteří jsou

ochotni udělat pro naše děti
něco navíc. Každým rokem je
stále obtížnější zvolit nové členy do výboru Sdružení rodičů.
Přitom by jistě přinesli nové
nápady, díky kterým bychom
mohli zkusit něco nového
a dětem tak zpříjemnit dlouhý
školní rok.
Světlana Přibilová

KOŠT UTOPENCč

V sobotu 28. listopadu
proběhl v Nové ulici přípravný
ročník koštu utopenců. Jako
sousedé a kamarádi jsme se
domluvili, naložili špekáčky

s cibulí a došli jsme se pochlubit svými kulinářskými výtvory. Protože víme, že každý
doma vlastní jiný recept a dělá
jiný postup, rozhodli jsme se
zkusit to a ochutnat jiné druhy.
Sousedovy utopence známe,
ale chlubili se i další, že mají
lepší a chutnější recept, tak
proč neochutnat. Nakonec
se sešlo 15 vzorků. Košt
takového druhu jsme ještě
nezažili. Bylo to sice složitější,
ale nakonec jsme našli cestu,
jak ochutnat a porovnat tolik
vzorků. Určitě to byl neobvyklý zážitek. Všichni jsme se
shodli, že taková zkušenost

by se neměla nechávat jenom
pro sebe. Domluvili jsme se,
že v jarních měsících příštího roku uspořádáme košt
utopenců veřejně, aby mohli
všichni spoluobčané ochutnat tuto specialitu. Myslím,
že spousta z vás má doma
recept, se kterým jste ochotni
se pochlubit ostatním. Už teď
můžete plánovat a ladit chutě
na jaro. Dáme všem v dostatečném předstihu vědět, aby
byli utopenci dobře naložení
a uzráli. Doufám, že se připravíte a ochutnáme spolu
ve velkém.
Eva Kabátová

tematický zájezd do Kutné
Hory. Součástí programu
byla prohlídka vinic Vinařství
Rudolfský. Seznámili jsme
se také s BIO postřiky, které
toto vinařství používá. Škoda
jen, že z řad zahrádkářů byl
o tento zájezd malý zájem.
Při plánování činnosti na
rok 2015 se nový výbor zabýval i tím, jakým směrem se
bude organizace ubírat, a co

BESEDA

Èeský zahrádkáøský svaz
Na konci roku 2014 proběhly volby nového výboru
Českého zahrádkářského
svazu. Předsedou se stal
Václav Varmuža, tajemníkem
Vladimír Nedvídek, pokladní
Františka Bílková, zapisovatelkou Zlatuše Jurkovičová, členy
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Vít Plecák, Petr Herzán a Jan
Fiala, st. Do revizní komise
byli zvoleni Rostislav Veselský
jako předseda a členové Pavel
Bařina a Jaromír Štětka.
Pod vedením nového výboru jsme uspořádali košt pálenek, který proběhl v dubnu

Zpravodaj

letošního roku. Tato akce byla
pozitivně hodnocena, a pro její
úspěch uspořádáme 9. dubna
2016 již třetí ročník, na který
vás již nyní srdečně zveme.
22. a 23. srpna jsme
uspořádali pro členy Českého zahrádkářského svazu

může našim lidem nabídnout.
Padaly různé varianty a jednou z nich bylo obnovit tradici
Krojovaného vinobraní. Rozhodli jsme se, že to zkusíme.
Tato akce proběhla v sobotu
19. září a ukázala se být jako
velmi zdařilá. A to jen díky
vám všem, protože jste se
akce zúčastnili a podpořili ji.
Chceme proto touto cestou
poděkovat všem, ať už jednotlivým organizátorům, tak
také obecnímu úřadu, v čele
s panem starostou Ing. Padalíkem, Mgr. Hajdové, která
připravila zajímavý program,
dechové hudbě, cimbálové
muzice, seniorkám, souboru
Kordulka, chase, jednotlivým
účinkujícím, vinařům, divákům a všem, kteří přišli do

Obecní knihovna spolu
s klubem seniorů a obecním úřadem uspořádala
v pátek 9. 10. 2015 besedu
se spisovatelkou Mgr. Naďou Horákovou, která žije
v sousední vesnici Mutěnice.

průvodu v krojích. Zvláštní
poděkování patří celým rodinám, které se zúčastnily
krojového průvodu. Skutečně to bylo moc hezké. A ve
spojení s dýněmi to byla, jak:
nám napsal pan Mira Klimek
„…krásná víkendová akce, klobouk dolů a přeji hodně štěstí
při dalším vínodýňobraní.“
Pokud jsme nedopatřením na
někoho zapomněli, tak ještě
jednou DÍKY VÁM VŠEM.
Krojové vinobraní spojené
s dýňovým víkendem bychom
chtěli uskutečnit i v roce
2016. Doufáme, že nám
bude přát počasí, jako tomu
bylo letos, a že i vy budete
mít stejný, ne-li větší zájem
jako tomu bylo v roce 2015.
Za ZO ČZS Bílková

SE SPISOVATELKOU

Besedy se zúčastnil dost
velký počet posluchačů, tedy
spíše posluchaček.
Spisovatelka nás seznámila se svou tvorbou, napsala
17 historických knih a detektivek. Přečetla úryvek z knihy
Kronika zapomenutého templáře, kde se objevila historie
ze sousedních Čejkovic,
a tímto se otevřela diskuze se
spoustou dotazů, rozebírání
historie a skutečností. Odpovídala na otázky, které se
týkaly historických událostí,
hlavně z oblasti našeho kraje. Také nám pověděla o své
spisovatelské dráze, kterou

Starý Poddvorov

skloubila se zaměstnáním
učitelky. Ochotně podepisovala knihy, které si přítomní
přinesli nebo zakoupili.
Závěrem jsme paní Horákové poděkovali za příjemně
prožitý večer. Popřáli jsme jí
hodně elánu do další spisovatelské činnosti a dobrých
nápadů k napsání dalších zajímavých příběhů i z našeho
kraje. Určitě se zase spolu
setkáme na další besedě.
S dobrou knihou si můžete
zpříjemnit dlouhé zimní večery, vánoční svátky a všechny
další dny v novém roce 2016.
Marie Pryglová – knihovnice
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Sousedské posezení

Sousedské posezení proběhlo v neděli
8. listopadu. Návštěvníci si mohli prohlédnout
nově vybudované prostory kulturního domu,
ochutnat nedělní buchtu našich hospodyněk
a mladé víno vinařů. K poslechu nám hrála
Kapela Starých Časů z Prušánek. K dobré
náladě také přispěl výborný zvěřinový guláš,
který věnoval Myslivecký spolek a uvařil jejich
člen Pavel Dostál st.

Klub seniorů
ky poprvé uspořádaly k této akci jarmark
s bohatým sortimentem pochutin a malých
dárečků, vše za lidové ceny 5 až 35 Kč.
Jarmark se rovněž vydařil. Děkujeme všem,
kteří naše stánky nejen navštívili, ale také
přispěli zajímavým sortimentem.
Rádi bychom oslovili spoluobčany – připravujeme zájezd do Bratislavy dne 23. dubna
2016 (v sobotu). Odpolední procházka zajímavými místy města Bratislavy zakončíme
návštěvou Slovenského národního divadla.
V opeře Šperky Madony zpívá naše rodačka
Eva Rampáčková. Toto dílo je zařazeno mezi
klenoty Italské opery. Cena vstupenky je
4 a 7 Euro.
Myšlenka, založit Klub seniorů v naší obci,
nebyla tak špatným nápadem. Za pár dnů
budeme končit druhé pololetí naší činnosti
a dá se říci, že bylo docela dobré. Podařilo
se nám uskutečnit několik zajímavých akcí.
Rády vzpomínáme na výlet do krásné Kroměříže, ale také na besedu se spisovatelkou
paní Naďou Horákovou. Naše děvčata svým
vystoupením rozšířila program Vinobraní,
které bylo jakýmsi návratem k tradici v naší
obci. Rozsvícení Vánočního stromu se z technických důvodů sice nezdařilo, ale neubralo
to na atmosféře, kdy děti MŠ a ZŠ vystoupily
se svým vánočním programem. Naše senior-
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Společenský zážitek by měla přinést i akce
pod názvem „Lázeňské odpoledne“ s promenádním koncertem, lázeňskou kavárnou,
módní přehlídkou a dalšími zajímavostmi.
Uplatněte svoji fantazii a v hojném počtu
atmosféru lázeňské promenády podpořte.
Radost dopřejte i vašim dětem, které se také
rády naparádí.

Z KRONIKY TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY…
Na výroční členské schůzi Tělovýchovné
Jednoty Sokol v r. 1961 došlo ke změně
předsedy TJ a do této funkce byl zvolen
Havlík Jan. Výbor projednal, že při každém
fotbalovém utkání jsou starosti s diváky, neboť nerespektují lajnu, která označovala hrací
plochu. A tak se výbor několikrát zabýval, jak
tento problém vyřešit. Přišel s návrhem Josef
Redek, že v závodě Tatra je kolem železniční
koleje trubkové zábradlí v délce asi 150 m.
Když se informoval na vedení, komu to patří,
nebylo nikoho. Až po delší konzultaci se zjistilo, že to patří Moravským naftovým dolům
v Hodoníně. Prostřednictvím známosti Milana
Nesvadby a soudruha Žídka z MND jsme toto
dostali odkoupit za velmi výhodnou cenu.
Jen se muselo rozebrat a betonové patky
vykopat a některé rozbít. Dopravu zajistil Lebloch Vít přepravním autem z OSP Hodonín
za výhodných dopravních podmínek. Dík
všem zúčastněným členům, kteří se podíleli
při získání tohoto zábradlí.
Po tvrdém jarním tréninku, kdy trenér Hrnčíř nikomu nic neodpustil, se hrála řada přátelských utkání. Fotografie je z mistrovského
utkání s Duklou Hodonín u Červených domků
v Hodoníně. Tento zápas byl o postup, Dukle
jsme podlehli 2:1.

Zpravodaj

Byly stále větší starosti a problémy s převlékáním hráčů u hospodáře Bartála. Proto
výbor na své schůzi se usnesl a odhlasoval,
že podá žádost o příspěvek a povolení stavby
šaten na Okresní výbor ČSTV na rok 1962.
V brzké době odpověděl OV ČSTV, že se
stavbou šaten souhlasí, a že nás zařazuje
s přidělením finanční částky na rok 1962.
Na výroční schůzi v lednu roku 1962 si
dal výbor Tělovýchovné jednoty Sokol do
plánu svépomocí postavit šatny a dát je do
užívání ještě v témže roce. Celá činnost TJ
byla zaměřena na tuto stavbu. Založení stavby
a dozor provedl Blažek František č. p. 83.
Toto vše udělal oddíl kopané zdarma. Výbor
mu za jeho ochotu a obětavost srdečně poděkoval. Jednatel Lebloch Vít zase přes OSP
zajišťoval velmi výhodnou přepravu materiálu
jako zpětné využití vozidla. No, snad nebylo
člena ani hráče, že by se nepodílel, buď na
materiálu, nebo stavbě šaten. Obětavostí
pomáhali hráči o nedělích dopoledne a odpoledne nastupovali k sehrání fotbalového
utkání. Hlavní zednickou práci na stavbě
šaten provedli jako zedníci Blažek Josef,
Horňák František a Bortlík František.
Velkou zásluhu na dodělání šaten měl předseda TJ Havlík Jan, Redek Josef a Nesvadba
Milan a několik dalších nadšenců, neboť po
několik nedělí chodili na dodělávání šaten.
Takto za účasti všech členů a příznivců
získal náš oddíl kopané hezké šatny. Fotbal
se hrál s menšími úspěchy.

Milí senioři, přijďte mezi nás. Scházíme se
1krát do měsíce, a to si snad každý šikula hodinu času dokáže vyšetřit. Těšíme se na vás.
Klub seniorů

Mezi jiným výbor TJ uspořádal pro žáky
místní školy plnění odznaku BPOV a ty nejlepší při plnění odměnil výbor cenami.

Doslova opsáno z kroniky TJ

Vždy v akci náš brankař Veselský Mirek.

Starý Poddvorov
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Z „šuplíku“ Františka Šimka

František Šimek, fotografie z r. 1953

Těžká každodenní lopota většiny poddvorovských usedlíků moc nepřála jejich kulturním
zájmům. Málokdo se zabýval rodovou historií
nebo třeba psal vzpomínky či rodinnou kroniku. Rodinné fotografie se sice pořizovaly,
většinou však pro vojáky, odcházející bojovat
za císaře pána. Kdo si však pořídil fotografii
domu, polí nebo zahrad, nebo pohled na
obec? Proto je pro historii obce vzácný každý
dobový dokument, každá fotografie.
Tím více se cení např. dochované zápisy
z obecního úřadu, školní nebo orelská
kronika. Jeden nedávný nález mě potěšil:
v šuplíku nedávno zemřelého Franty Šimka
(1930–2014), našli nedávno jeho syn Jaroslav a snacha Romana více jak desítku různých, pečlivě složených listin, které se týkaly
ještě starší generace Šimků, tedy Frantova
otce Jana a matky Anežky.
Otec Franty Šimka, Jan Šimek, (1891–
1970), bydlel se svou manželkou Anežkou,
roz. Kašíkovou (1895–1977), v domě čp. 43,
který se nacházel na dvoře současné used-
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losti čp. 44 Josefa a Anežky Uhrovičových.
Jan s Anežkou měli 3 děti: Annu (1914), Jana
(1919) a Františka (1930).
Jan Šimek ukládal písemnosti spíše náhodně, a to z různých oblastí, např. z převodu
pozemků a domů (koupě, prodej, dědictví),
dále třeba doklady o výdajích za instalaci
elektrického vedení (v r. 1941), za rozhlasovou koncesi (v r. 1948), a také písemnosti
o povinných dodávkách zemědělských
plodin z let 1948–1956. I když písemnosti
nejsou úplné, i tyto kusé informace představují cenné doklady o životě obyvatel St.
Poddvorova v době mezi světovými válkami
a v době nástupu socializmu. Kdo už dnes
ví, kdy byl do jeho domu zaveden elektrický
proud, nebo kdy si jeho předkové koupili
rádio? Obdiv však patří i jeho synovi Frantovi,
který písemnosti pečlivě uchovával v šuplíku
desítky let – z úcty k otci a také jako svědectví
pro další generace.
Z uchovaných dokladů mě zaujaly především zprávy o dalším z bratrů Jana Šimka,
Františkovi (1890-1934). Ten si vzal Apolonii
Rathouskou (1894), se kterou měli dvě dcery: Anežku (1919), provdanou Strýčkovou
a Blaženu (1924), provdanou Vyhňákovou.
Ze zápisů o dědickém řízení, které jsou
rovněž mezi doklady, jsem si připomněl Bohuslava Jurkoviče (Bohuša Petráša), který
v r. 1925 dostal po zemřelé matce Marii,
roz. Kmentové, dům č. 71 na parcele č. 157
(naproti Obecnímu úřadu). Jeho otec Petr
Jurkovič (Petráš) měl v uvedeném domku
jen právo doživotního bezplatného bydlení.
Oběma těmito údaji doplním s chutí poddvorovské rodokmeny.
Mimořádně zajímavé jsou však doklady
o povinných dodávkách zemědělských

Zpravodaj

produktů – jedno z hrůzných opatření komunistického režimu. Moc podrobností si
už nepamatuji, tak jsem si historii dodávek
musel připomenout z odborných publikací.
Povinné dodávky zemědělských produktů
zavedla naše vláda podle sovětského modelu
od 1. 1. 1953, a to z důvodu „zajištění plynulého zásobování pracujících potravinami“.
Ve skutečnosti se jednalo o promyšlený tlak
na soukromě hospodařící rolníky, aby vstoupili do JZD. Pro výši předpisované dodávky
byla rozhodující výměra zemědělské půdy
a průměrné výnosy plodin.
Průměrné výnosy obilovin byly v těch letech
poměrně nízké. Uvádí se, že v r. 1948/49 byl
průměrný výnos pšenice na hektar 6,40 q,
žita 5,85 q, ječmene 6,0 q, což je asi desetina výnosů současných. Podobně i produkce
mléka, vajec a masa byla ve srovnání se současností velmi nízká. Předpisované dodávky
odpovídaly sice průměrným výnosům, pro
soukromě hospodařící rolníky to byla podstatná část veškeré roční produkce. Sám si
vzpomínám, že přesto, že jsme mívali doma
dvě krávy a jednu jalovici, předpis dodávky
mléka byl tak vysoký, že rodiče odevzdávali
téměř všechno, co krávy nadojily. Snídat či
večeřet mléko – o tom jsme jen snili a pili
jsme ho jen jako bílou kávu, tedy s Meltou
(kávovinová směs z kořene čekanky, cukrové
řepy, drcených obilek ječmene a žita).
Dodávky, nebo jak se říkalo „kontigent“,
byly vskutku povinné a neustále se připomínaly postihy za jejich nedodržení. Postihováni
byli především soukromí zemědělci, neboť
stav státních statků a JZD byl velmi neutěšený
a stát na ně většinou doplácel.
Za dodávané produkty dostali rolníci samozřejmě zaplaceno: za 1 q pšenice 102 Kčs,
za 1 q žita 86 Kčs, za oves 52 Kčs, za 1 litr
mléka 1,20 Kčs, 1 kg vajec asi za 8 Kčs.
Za 1 kg hovězího masa dostal rolník 3 – 6
Kčs, za vepřové 6,50 Kčs/kg. Byly to ceny

směšně nízké – na volném trhu byly ceny
dvoj- či trojnásobné. Nesplnil-li rolník předepsanou dodávku, musel chybějící položky
zaplatit, ovšem za ceny, za které se produkty
prodávaly na volno. Neplnění dodávek bylo
také důvodem k dalším postihům, včetně
zabavení majetku a případně i vystěhováním
z místa bydliště. Ve St. Poddvorově nebyli
velcí sedláci, takže nebylo ani kulaků (opět
podle sovětského vzoru), jen byl vyvíjen silný
tlak na vstup do JZD.
Jan Šimek hospodařil na výměře necelé
2 ha a v letech1954, 1955 a 1956 a jeho
roční předpis dodávek se skládal z následujících položek:
100 kg vepřového masa, 115 kg hovězího
masa, 946 l mléka, 401 ks vajec a 39 kg
sena.
Zrnin bylo celkem 480 kg. Z toho pšenice
172 kg, žito 73 kg, ječmen 129 kg, kukuřice 106 kg. Dále to bylo 177 kg brambor
a 100 kg okurek nakládaček.
Předpis také stanovil, že výkupním místem
pro plodiny bude Čejč, pro maso Hodonín
a pro mléko a vejce Starý Poddvorov.
Dopravu do výkupního místa si zemědělci
zajišťovali sami.
Dnes si už těžko představíme, s jakými obtížemi se tyto dodávky plnily – pro řadu zemědělců byly tyto dodávky likvidační. Nevím, jak
se s těmito dodávkami vyrovnával Jan Šimek,
poddvorovští rolníci však většinou kontingent
plnili. Založení JZD se však neubránili.
Ve většině domácnosti je určitě podobný
šuplík, jako měl Franta Šimek, třeba i bohatší.
Občas si tyto poklady projděte, třeba jen na
osvěžení paměti, případně si pořiďte kopie.
Jsou to skutečné poklady, rodinné stříbro.
Dejte mu doma čestné místo, jak to bylo
u Franty Šimka.
Augustin Svoboda
augsvoboda@gmail.com

Starý Poddvorov
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Z MYSLIVECKÉHO SPOLKU

Podzim je pro myslivecké spolky již tradičně obdobím honů. V letošním roce budou
u nás uskutečněny celkem čtyři, kdy poslední
z nich proběhne na Silvestra. Zvěře v průbě-

hu posledních let ubývá a společné hony jsou
tomu samozřejmě přizpůsobeny.
V zimním období nás čekají povinnosti
v podobě pravidelného zakrmování, a to
především kukuřicí, jetelinou a v podzimním
období i řepou. Obhospodařování řepy
a seče jeteliny jsou pravidelně v průběhu
roku zabezpečovány členy MS Poddvorov.
Každý člen spolku má přidělený krmelec
nebo zásyp, který udržuje v průběhu celého
roku – jsou prováděny průběžné opravy a po
každé zimní sezóně je nutné provést čištění.
Od dubna do října roku 2015 byla vždy každou neděli v dopoledních hodinách otevřena
pro veřejnost střelnice v areálu myslivny.
Pro rok 2015 nám tedy sezóna již skončila,
střelnice se znovu otevře na jaře roku 2016.
V průběhu celého roku probíhaly pravidelné brigády, které vedly k udržování a průběžným opravám areálu myslivny. V roce 2015
členové poctivě odpracovali celkem 1537
brigádnických hodin ve prospěch našeho
spolku. Tímto chci poděkovat všem členům
za odvedenou práci.
Pavel Dostál, předseda MS

SVATÝ FLORIÁN
Svatý Florián je dalším světcem, jehož
malba zdobí kamenný sokl sochy svatého
Jana Nepomuckého před poddvorovským
hřbitovem. Není divu, protože právě tento
světec se stal důležitým ochráncem měst,
vesnic i jednotlivých lidských obydlí. Říká se,
že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. A právě
v tom druhém případě přichází svatý Florián,
který je patronem všech profesí, které se
týkají ohně.
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Florián se narodil na území dnešního Rakouska, tehdy v římské provincii Noricum, zřejmě v druhé polovině 3. století. Od narození byl
veden ke křesťanské víře. Když Florián dospěl,
rozhodl se pro dráhu císařského vojáka. Díky
své schopnosti se stal nejprve důstojníkem,
nakonec snad i správcem celé provincie. Na
začátku 4. století začalo v římské říši, za císaře
Diokleciána, nejrozsáhlejší pronásledování
křesťanů. Císař rozesílal svým vojskům dopisy
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o nutnosti každého vojáka obětování antickým
bohům. Kdo by neuposlechl, ztratil by život.
Když bylo v Noricu zatčeno čtyřicet křesťanů,
rozhodl se Florián, že uvězněné osvobodí. Při
pokusu dostat se do žaláře byl však rovněž
zatčen a předveden před svého nadřízeného.
Odmítl obětovat pohanským modlám, nezřekl
se své křesťanské víry, a proto byl mučen.
Podle některých legend jej nejprve bičovali
a následně mu kleštěmi utrhávali maso ze zad.
A když ani přes tuto ukrutnou bolest odmítl
zříci se Krista, odsoudili jej na smrt. Na krk
mu přivázali mlýnský kámen a svrhli ho do
řeky Enns (Enže). Dále legenda vypraví, že
Floriánovo mrtvé tělo bylo unášeno vodním
proudem až ke skále, kde bylo vyplaveno. Tam
jej podle legendy střežil orel, dokud tělo nenalezla křesťanka jménem Valerie a nepohřbila
jej na zahradě svého statku. V průběhu staletí
se nad jeho hrobem vystřídalo hned několik
sakrálních staveb. Dnes nad jeho hrobem
stojí rozsáhlý klášter Augustiniánů kanovníků.
Při archeologických vykopávkách byly ve
20. století nalezeny také ostatky čtyřiceti
křesťanů, které se snažil Florián osvobodit.
Ostatky tohoto světce jsou dnes rozesety po
celé Evropě, u nás jsou uloženy například
v katedrále v Praze a v Olomouci, nebo také
v Havlíčkově Brodě. Mlýnský kámen je dodnes
uchováván v kryptě již zmíněného rakouského
kláštera.
Svatý Florián je nejčastěji zobrazován jako
římský voják, často s kopím nebo korouhví
v ruce. Někdy je také zobrazován s mečem
a palmovou ratolestí, která je symbolem
všech mučedníků. Atributem, který jednoznačně odlišuje Floriána od jiných světců,
je vědro s vodou. Tímto vědrem většinou
hasí dům, hrad nebo kostel u svých nohou.
Ve středověku byla však spíše znázorňována
jeho mučednická smrt. Méně častým symbolem je mlýnské kolo uvázané na jeho krku
nebo položené u jeho nohou.

Úcta ke svatému Floriánovi byla vždy spíše otázkou lidových vrstev než oficiálních
církevních kruhů. Znázornění tohoto světce
dodnes můžeme vidět na morových sloupech,
v návesních kaplích nebo také na domech či
statcích, které ochraňuje svým vědrem proti
možným požárům. Dnes je Florián považován
za patrona hasičů. Důvod je prostý. Je tím
právě voda, která se stala prvním hrobem
tohoto mučedníka, a která je hlavním nepřítelem ohně. Protože organizované hasičské
sbory jsou záležitostí až 19. století, můžeme
s nadsázkou říci, že to byl právě Florián,
na kterého lidé v ochraně spoléhali jako na
jediného hasiče. K němu se také modlili
a jeho jméno z věží hlasitě vyvolávali městští
strážci – hlásní a ponocní. Méně známý už je
fakt, že svatý Florián je zároveň patronem všech
povolání spojených s ohněm, tedy hrnčířů, kominíků, kovářů nebo pekařů. Jedno z pořekadel
nám ukazuje, že svatý Florián hasí také jiné
požáry, než jen ty spojené s ohněm! „Kde pálí
ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je
nám dán, svatý Florián.“ Svátek tohoto světce
se dodnes slaví 4. května.
Blahoslav Uhrovič

Starý Poddvorov
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Obec Starý Poddvorov
srdeĈnĊ zve všechny obĈany
na tradiĈní

NOVOROùNÍ
SETKÁNÍ OBùANĂ
1. ledna 2016 v 17:00
u obecního úĐadu

Hraje dechová hudba
OhĎostroj a svaĐák bude pĐipraven

LEVNÌJŠÍ

PLYN a ELEKTØINA
snííme Vaše výdaje za plyn a elektøinu
vyøídíme za Vás pøepis energií na jinou osobu
pomùeme Vám se smlouvou podepsanou
podomnímu prodejci

Sdružení rodičů při
Základní škole a Mateřské škole
Starý Poddvorov srdečně zve

zákaznické kontaktní místo - Centrum úspor

v sobotu 23. 1. 2016

Štefánikova 10, Hodonín

na svůj

XII. PLES

RODIêĴ

Otevírací doba :
Po - Èt: 9:00 - 17:00, Pá : 9:00 - 15:00
tel. 720 757 310

www.centrum-uspor.cz

Hraje Lalia muzikanti z Moravy
Předtančení připravili žáci základní školy
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Srdečně zveme všechny občany
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VÝZNAMNÉ JUBILEUM V ROCE 2016

Karneval s Jirkou
Hadašem

v neděli 17. 1. 2016 v 15.00
v kulturním domě

VI. Obecní ples
pořádá obec Starý Poddvorov

v sobotu 30. 1. 2016
hraje dechová hudba Bílovčanka
a DJ Klíma
předtančení a tombola zajištěna
26

Zpravodaj

Veselská Bedřiška

Starý Poddvorov

117

Sasínková Růžena

Starý Poddvorov

133

Mazuchová Marie

Starý Poddvorov

270

Filípková Marie

Starý Poddvorov

28

Starý Poddvorov

3

Filípková Ludmila

Starý Poddvorov

91

Svoboda Vladimír

Starý Poddvorov

249

Starý Poddvorov

254

Starý Poddvorov

134

93 let

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

připraví
Základní a mateřská škola
Starý Poddvorov

97 let

92 let
Horňáková Františka

91 let

90 let
Zálešáková Anna

85 let
Havlíková Marie
Šimková Anna

Starý Poddvorov
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Nesvadbová Mária

Starý Poddvorov

232

Sasínková Marie

Starý Poddvorov

259

Filípková Marie

Starý Poddvorov

164

Mečlová Anna

Starý Poddvorov

179

Blažková Marie

Starý Poddvorov

242

Kosina Jaroslav

Starý Poddvorov

262

Pichler Antonín

Starý Poddvorov

289

Uhrovičová Bernardina

Starý Poddvorov

87

Prýglová Marta

Starý Poddvorov

225

Bařinová Marie

Starý Poddvorov

75

80 let

Starý Poddvorov
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narození

28

Kmenta Jakub

Starý Poddvorov

324

Hájková Natálie

Starý Poddvorov

351

Schovánková Radka

Starý Poddvorov

257

Nedvídková Josefa

Starý Poddvorov

275

Kašík Ladislav

Starý Poddvorov

322

Veselská Jiřina

Starý Poddvorov

189

Kotásková Františka

Starý Poddvorov

13

Hana Bílková

Starý Poddvorov

333

Oldřich Dočkal

Bystřice pod Hostýnem

Michaela Kuchyňková

Starý Poddvorov

Ladislav Šťastný

Sverepec

Mgr. Hana Popovská

Kyjov

Martin Blažek

Starý Poddvorov

Leona Zahradníková

Praha 9

Josef Guliš

Starý Poddvorov

Veronika Srncová

Otrokovice

Jiří Bartál

Starý Poddvorov

Úmrtí

Sňatek

Zpravodaj
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Klínky 86
328

218

84

Dýňový víkend

Vánoční
dílny

Rozsvøcování vánoêního stromku
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