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ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

UKLIĎME PODDVOROV

N A Š E OBEC V D O B Ě
PŘ Í VA LOV Ý C H D E Š Ť Ů

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
je polovina prázdnin, tedy čas pro vydání
letního zpravodaje. Dovolte mi, abych v úvodním slovu shrnul události minulé i události
očekávané.
Koncem měsíce dubna byla podána žádost
o podporu z integrovaného regionálního operačního programu na výstavbu bezbariérových
chodníků od křižovatky ke škole. Koncem
června bylo na tuto akci vydáno stavební
povolení. Pro zařazení do dotačního programu
musel být nově zpracován tzv. bezpečnostní
audit, který se podařilo zpracovat v rekordním
čase. Pokud budeme úspěšní, mohli bychom
příští rok zahájit práce.
Významnou událostí letošního jara bylo
bezpochyby otevření sběrného dvora v lokalitě
pod hájenkou. Občané tak mají možnost bezplatně odevzdat vysloužilé zařízení a různé druhy
odpadů. Je kladen důraz především na důsledné
třídění všech komodit tak, aby na skládku přišlo
co nejméně jinak využitelných surovin. Jak
jsem již předesílal a sami při návštěvě SD
můžete posoudit, tak kapacita „dvorečku“ je
nedostatečná. Do budoucna bude nutné jeho
rozšíření.

Novinkou je umístění nového červeného kontejneru společnosti Asekol. Najdete ho naproti
obecního úřadu vedle kontejneru na šatstvo.
Jedná se o zařízení sloužící k odběru drobné
nefunkční elektroniky a baterií (sluchátka, set-top
boxy, cd přehrávače, videa, kalkulačky, apod.),
která by skončila nevyužita v popelnici. Výhoda
tohoto kontejneru spočívá v tom, že nejste
omezeni otevírací dobou sběrného dvoru. Proto,
pokud máte doma nějakou drobnou elektroniku
nebo baterie, můžete ji odevzdat kdykoliv do
tohoto kontejneru.
S odpadovým hospodářstvím souvisí i dubnová akce pořádaná obcí s názvem „Ukliďme
Poddvorov“. Zúčastnilo se jí bezmála 70 dobrovolníků, jak zástupců místních organizací,
dětí ze ZŠ a občanů, kterým není lhostejné, jak
vypadá okolí Poddvorova. Celkem bylo sebráno
neuvěřitelných 1 100 kg nejrůznějšího odpadu.
Příští rok proběhne akce opětovně.
Co se týče dotací, tak jsme byli úspěšní
v získání finanční podpory z prostředků Jihomoravského kraje, a to na projekt opravy
sochy sv. Jana Nepomuckého u hřbitova ve
výši 25 000 Kč a revitalizace místní knihovny
ve výši 50 000 Kč, kde dojde k výměně oken
a části vnitřního vybavení knihovny. Taktéž jsme
byli úspěšní při získání dotace z Ministerstva
kultury na opravu Větrného mlýna ve výši
173 300 Kč. Minulý rok zhotovitel díla sháněl
vyhovující dřevo dle požadavků památkové
péče. V současné době již měla být výměna
perutí hotova, ale v průběhu přípravných prací
na uchycení byl zjištěn špatný stav venkovní
hřídele, která nezajišťovala bezpečné uchycení.
Proto byl vypracován návrh nového řešení, které
je nutno staticky posoudit a následně zadat do
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výroby. Doufám, že vše proběhne bez dalších
komplikací, aby hlavní dominanta obce byla
opět obnovena.
S mlýnem souvisí i plánovaná přípojka
elektrické energie. V současnosti probíhají
projektové práce, a co nevidět bude podána
žádost o územní souhlas. Ve stavebním řízení
se nachází i připravovaná panelová komunikace
v části Sádky u Mazuchového. Probíhá též
výběrové řízení na opravu havarijního stavu místní
kanalizace od č. p. 334 k č. p. 296 a to v délce
62 metrů, které si vyžádá částečné dopravní
omezení v době opravy a je plánována na měsíc
říjen. Občané, bezprostředně dotčení touto
opravou, budou včas informováni.
Ve spolupráci s obcí Dolní Bojanovice se
podařilo zrealizovat zpevněnou plochu u hřiště
a ve spolupráci se SÚS JMK i úpravu zastávky
na Čekačce ve směru na Čejkovice tak, aby byl
nástup a výstup na této zastávce bezpečnější.
Za příkladnou spolupráci bych chtěl oběma
partnerům poděkovat.

Zastupitelstvo obce na svém 17. zasedání dne
10. 2. 2016 schválilo zřízení sociální komise
pod vedením paní Vladimíry Kašíkové. V případě
potřeby se neváhejte na tuto komisi obrátit.
Podrobnosti naleznete dále v tomto zpravodaji.
Jak jste si mohli všimnout, při provádění
údržby obce pracovníky VPP, obec zakoupila
novou sekačku. Jedná se o profesionální stroj
české firmy SECO - Starjet P4. Nahradila
tak vysloužilého patnáct let starého veterána.
Doufám, že bude po mnoho let sloužit tak, jako
předcházející stroj.
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Vážení spoluobčané, den 13. 6. 2016 se
zapíše do dějin obce jako jeden z těch méně
šťastných. Obec postihla kolem osmnácté
hodiny náhlá průtrž mračen. Za zhruba 30 minut
napadlo 37 - 72 mm srážek, což činí 37 l až 72 l
na metr čtvereční!!! Škody, které voda napáchala, nebyly takového rozsahu jako v roce 2012,
přesto ale bylo potřeba povolat hasiče, aby
čerpali vodu ze sklepů. Díky patří profesionálním
hasičům z Hodonína a dobrovolným hasičům
z Čejkovic, kteří byli nápomocni postiženým
občanům. Chtěl bych poděkovat i těm, kteří, ač
nebyli jakkoliv postiženi, neváhali přijít na pomoc
ostatním v tradičně ohrožených lokalitách.
Po takové události se většinou musí člověk
zamyslet nad tím, jak takovým situacím předcházet a zabránit. Na toto téma by však nestačil ani
rozsah tohoto zpravodaje, tak alespoň v krátkosti.
Hlavní příčinou jsou klimatické změny, které
mají globální charakter a stěží se dá v nějakém
krátkém časovém horizontu tento stav jakkoliv
zvrátit. Důsledkem těchto změn dochází k častým
výskytům náhlých přívalových srážek, které
udeří sice na malém území, ale o to intenzivněji.
Naše obec je ohrožena přívalovými srážkami
ze dvou lokalit. První lokalita Přední pole je
bezproblémová především proto, že zde byl
vybudován v dřívějších letech protipovodňový
příkop. Ale hlavním důvodem, proč zde nedochází k erozi, je velká plocha vinic, které jsou
kompletně zatravněny až na některé výjimky.
Druhou problémovou lokalitou je Krásná Hora.
Ta ohrožuje tři místa soustředěného odtoku,
kde dříve nestály žádné domy. V pozdějších
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letech došlo k zastavění těchto přirozených
míst odtoku. Voda nyní odtéká pouze pomocí
kanalizačních vpustí, které nejsou pro takové
velké množství srážek uzpůsobeny a dochází
k jejich zahlcení. Spolu s vodou je unášeno
obrovské množství velmi kvalitní půdy, která
způsobuje velké škody na majetku jak občanů,
tak obce. Majitelé pozemků by se měli zamyslet
nad současným způsobem obhospodařování
a zvážit různé alternativy tak, aby nedocházelo
k erozi v takovém rozsahu jako doposud.
Nejenže sebe i potomky okrádají o nejcennější
úrodnou půdu, ale způsobují velké problémy
zvláště lidem v níže položených lokalitách.
V dřívějších letech byl zpracován projekt
protipovodňových opatření v lokalitě Krásná
hora a byl navržen způsob řešení. Vzhledem
k velkému počtu nesouhlasu drobných vlastníků

byl však tento projekt neprůchozí. Minulý rok
jsme nechali, tak jako ostatní obce Hodonínska
a Podluží, zpracovat studii erozních a odtokových poměrů na našem katastru. Tato studie
bude v budoucnu sloužit jako podklad pro
návrh tzv. společných zařízení (poldrů, případně
záchytných nádrží). Neměl jsem prozatím čas
podrobně prostudovat všechna možná opatření,
ale určitě se budeme v zastupitelstvu tímto
tématem zabývat.
Vážení spoluobčané, je období odpočinku
a dovolených. Chtěl bych Vám i dětem popřát
pěkný a ničím nerušený zbytek prázdnin. Pokud
se chystáte na dovolenou tak šťastnou cestu
a bezpečný návrat. Krojované chase pěkně
vydařené hody a nám všem hlavně umírněné
počasí.

Ivo Padalík, starosta obce

SOCIÁLNÍ KOMISE
Vážení spoluobčané, je to přibližně půl roku, co
v naší obci byla zřízena sociální komise.
Chci Vám touto cestou přiblížit, na základě čeho
tak bylo učiněno. Protože jsem si poslední dobou
všímala, že jsou v naší obci lidé, kteří mají nějaké
potíže a starosti, se kterými si sami nevědí rady,
a není nikdo, kdo by jim v jejich těžkostech pomohl
nebo poradil. Tak jsem se na začátku roku obrátila
na zastupitelstvo obce, kde jsem popsala důvody,
proč chci, aby tato komise byla zřízena.
Zastupitelstvo obce se k těmto důvodům
postavilo kladně (toho si moc vážím) a v plné
podpoře všech členů tuto komisi podpořilo.
Byla jsem pověřena, abych tuto komisi sestavila.
Obrátila jsem se proto na osoby, které se s Vámi
denně potkávají a jsou s Vámi v kontaktu. Jsem
ráda, že se spoluprací souhlasily a proto dovolte,
abych Vám představila celé složení komise:
Vladimíra Kašíková - COOP
Františka Bílková – obecní úřad
Eva Kabátová – pošta
Radmila Veselská – mateřská školka.

Tuto komisi zaštiťuje starosta obce Ing. Ivo Padalík.
Na mne vždy slovo sociální působilo tvrdě
a měla jsem pocit, že je to něco, co se šťourá
v soukromí lidí. Ale opak je pravdou. Chci Vás
ujistit, že tak to rozhodně není, a že se ve Vašem
soukromí šťourat nebudeme. Jsme tu pro Vás,
abyste věděli, že na starosti, které se u Vás
vyskytnou nebo u někoho Vám nablízku, nejste
sami, a že se na nás dle potřeby můžete obrátit.
V rámci možností Vám pomůžeme.
Dále Vás chceme informovat, že naše obec
spolupracuje s pečovatelskou službou HOMEDISS a s OBLASTNÍ CHARITOU HODONÍN.
Posláním těchto pečovatelských služeb je poskytování služeb seniorům, kteří potřebují pomoc
a podporu při péči o sebe a svou domácnost a to
například:
• pomoc při zvládání běžných úkonů
• péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek
• pomoc při zajištění stravy
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• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím atd.
Tyto služby jsou v okolních obcích hojně
využívány a lidé jsou s nimi spokojeni a chválí si
je. Využívají je buď lidé nemohoucí nebo rodinní
příslušníci, kteří musí chodit do práce a o jejich
blízké se nemá přes den kdo postarat.
Na závěr mi dovolte pár osobních slov.
Tato komise a tyto služby jsou tady pro Vás.
Pro Vás, kteří jste nemocní nebo už nezvládáte

každodenní úkony. Není se za co stydět, když
požádáte o pomoc. Protože každý z nás jednou
zestárne a je dobré vědět, že na starosti a těžkosti
v životě nejste sami. Jestli Vás tento článek oslovil
a měli byste o tyto služby zájem, anebo nějaké
starosti, které potřebujete s někým pořešit, můžete
se na kteroukoliv z nás obrátit. Jsme tady pro Vás
a rády Vám pomůžeme.

Vladimíra Kašíková

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MUTĚNICE
PRACOVIŠTĚ DOLNÍ BOJANOVICE

Charitní pečovatelská služba Dolní Bojanovice nabízí služby všem potřebným seniorům,
kteří o ně mají zájem. Služby jsou poskytovány
od pondělí do pátku, a to osobám, které
v důsledku pokročilého věku nebo zdravotního
stavu mají potíže s péčí o vlastní osobu nebo
svoji domácnost.
Poskytujeme tyto služby:
• Pomoc při osobní hygieně, oblékání
a svlékání, prostorové orientaci, samostatném pohybu
• Dovoz oběda
• Pomoc při přípravě a podání stravy
• Úklid domácnosti (vysávání, mytí podlah,
oken…)
• Nákupy a pochůzky (lékař, lékárna, pošta,
úřady). Kdo si chce nakoupit sám, zajistíme
odvoz do obchodu i domů + doprovod
• Dohled u nemocného, doprovod na vycházky, společné modlitby, čtení
• Odvoz k lékaři i mimo obec (Hodonín, Kyjov,
Břeclav…)
• Pomoc při vyřizování příspěvku na péči
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Snažíme se vyjít vstříc a dle našich možností
pomoci každému zájemci, který se na nás
obrátí.
Adresa:
Charitní pečovatelská služba Mutěnice
Pracoviště Dolní Bojanovice
U Penzionu 431
Pracovní doba:
PO – PÁ 7.00 – 15.30 hodin
Telefon:
Mobil vedoucí: 731 134 258
Jitka Koperová
Mobil pečovatelky: 739 389 105
Miroslava Jakůbková
E-mail:
dps.bojanovice@hodonin.charita.cz

jitka.koperova@hodonin.charita.cz
www.hodonin.hodonin.cz

Zpravodaj

Jitka Koperová
Charitní pečovatelská služba Mutěnice

CHARITNÍ PORADNA HODONÍN
OBLASTNÍ CHARITA
HODONÍN

„Hned když jsem poprvé
uviděla ve dveřích pana
H., věděla jsem, že prožívá
ve svém životě aktuálně
nesmírně nelehké chvíle.
Dovídám se, že má právě
dva roky po rozvodu, potíže
v práci, konflikty s bývalou
ženou a hlavně obrovskou
starost o dospívající dceru.
Ta se v důsledku šikany ve
škole zhroutila, pokusila
o sebevraždu a skončila
hospitalizovaná v psychiatrické léčebně. Situace sama
o sobě pro otce nesmírně
tíživá, znásobená o naprosto
přerušený kontakt s dcerou.
„Co mám dělat? Dceři vzali
v nemocnici mobil, sestra
na oddělení mi ji odmítla
dát k telefonu a prý si mám
zavolat za 5 týdnů, prý mě
k ní nepustí ani na návštěvu…
co mám dělat? Potřebuju ji
aspoň slyšet… Hned podle
hlasu poznám jak na tom
je. Tak co mám dělat?“ říká
zoufalý otec. Co mám klientovi nyní říci, jak jej uklidnit,
pomoci mu? Situace není
právě lehká a je třeba ji řešit
rychle. S kolegyní vše podrobně konzultujeme. Kon-

taktujeme další odborníky,
konzultujeme s nimi situaci,
komunikujeme opakovaně
s klientem, s primářem oddělení s cílem umožnit otci tak
důležitý kontakt s jeho dcerou. A nyní po dvou týdnech
sedím v kanceláři a hovoříme
spolu po telefonu. Klient je
spokojený, klidný, s dcerou
již hovořil a dokonce ji již byl
navštívit. Za tři týdny se dcera
vrací domů…“
Posláním Charitní poradny
Hodonín je poskytovat lidem,
kteří se na nás obrátí v nepříznivé životní situaci, nebo
jsou takovou situací ohrožení,
sociální poradenství tak, aby
se byli schopni orientovat v sociálních a právních systémech
a mohli rozvíjet své schopnosti,
které jim pomohou samostatně
nebo s podporou pracovníka
jejich nepříznivou sociální
situaci zmírnit nebo vyřešit.
Našim klientům můžeme
pomoci v oblasti sociálních
dávek a služeb, dluhového
poradenství, zdravotní péče,
mezilidských vztahů a mnoha
dalších. Naše služba je poskytována zdarma a našimi hlavní-

Starý Poddvorov

mi zásadami jsou diskrétnost,
nestrannost a spolupráce.
Nalézt nás můžete na ulici Wilsonova v Hodoníně v budově
vedle vlakového nádraží. Pro
objednání či poradenství můžete využít tel. 972 633 578,
731 425 497 či nás kontaktovat na mail: poradna@hodonin.
charita.cz.
Nemějte strach vyhledat
pomoc v tíživé situaci a obraťte
se na nás. Na svou starost
nemusíte být sami!

„To, co děláme,
je méně než kapka
v moři. Ale bez této
kapky by tady něco
chybělo.“
Matka Tereza
Bc. Lucie Robková
vedoucí služby, sociální
pracovník
Eliška Štefanová, DiS.
sociální praconík
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK V HODONÍNĚ

Z

OBŘADNÍ SÍNĚ

NABÍZÍME:

OBLASTNÍ CHARITA
HODONÍN

POLOHOVACÍ LŮŽKA včetně antidekubitních
matrací, INVALIDNÍ VOZÍKY, CHODÍTKA
DOMŮ I VYCHÁZKOVÁ, TOALETNÍ KŘESLA,
NÁSTAVCE NA WC, SEDAČKY NA VANU,
STOLKY K LŮŽKŮM

Kontakt:

731 625 192
pomucky@hodonin.charita.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HOMEDISS

Jsme nezisková organizace poskytující
sociální služby seniorům, chronicky nemocným
a zdravotně postiženým občanům. Posláním
organizace je poskytovat přiměřenou pomoc
a podporu těmto občanům. Pomáhat jim
zvládat nepříznivé životní situace, tak aby mohli
důstojně setrvat ve svém domácím prostředí
co nejdéle a zachovat vazbu na své blízké
a přátele. Pečovatelská služba Homediss,
o.p.s. zahájila svoji činnost dne 1.1.2004.
Poskytujeme:
• pečovatelskou službu
• osobní asistenci
• centrum denních služeb
• stravu a výdej jídla v jídelně
• půjčování zdravotnických a rehabilitačních pomůcek
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Terénní služby poskytujeme celý den
i o sobotách, nedělích a svátcích. Ambulantní
služby poskytujeme v pracovních dnech.
Služby poskytujeme v domácnostech nebo
ve střediscích osobní hygieny v Hodoníně,
Dubňanech a přilehlých obcích regionu.
O zavedení služby může osoba požádat
osobně nebo prostřednictvím rodinného
příslušníka, lékaře, sociálního pracovníka,
apod. Žádost s kontaktem uchazeče o službu
můžete předat ústně, písemně, telefonicky
nebo e-mailem:
• sociální pracovnici Bc. Daně Kmínkové
tel.: 602 235 671
e-mail: kminkova@homediss.cz
• nebo asistentce ředitele Markétě Vašíčkové
tel.: 518 352 357
e-mail vasickova@homediss.cz
Více informací o naší neziskové organizaci
se můžete dozvědět na internetových stránkách
www.homediss.cz nebo osobně na Polní 12,
Hodonín.

Zpravodaj

Obřadní síní naší obce procházíte již od
narození. Vítání malých občánků provádíme
podle počtu narozených dětí dvakrát ročně.
Dle matriky posíláme pozvánky rodičům,
jejichž trvalé bydliště je v naší obci. Pro děti
máme připravený malý dárek a pro rodiče
poukázku na částku 3 000,- Kč, kterou si
mohou nechat vyplatit u paní ekonomky
Drahoslavy Veselské.
U obecního úřadu je možno zažádat
i o svatbu. Svatbu můžeme uspořádat v obřadní
síni nebo na větrném mlýně, jen matrikářka
musí přijet z Čejkovic, protože v naší obci je
jen ohlašovna, která nás neopravňuje k tomuto
úřednímu úkonu, ale náš pan starosta má
právo svatební obřad provést.
Rádi organizujeme také zlaté nebo diamantové svatby. Bohužel, tady nastává problém.
Pracovníci obce nemají možnost zjistit, který
manželský pár dosáhl tohoto významného
životního jubilea, nemáme záznamy ani je
nemáme možnost zjistit. Obracíme se na
vás občany s žádostí: když budete oslavovat
zlatou svatbu, přijďte na obecní úřad za paní
Františkou Bílkovou, upozorněte ji a my vám
rádi připravíme v obřadní síni slavnost.
Další aktivitou obřadní síně je setkání
občanů, kteří dosáhnou významného životního
jubilea. V minulosti to byli padesátníci, ale

v posledních letech o tento obřad není zájem.
V příštím roce připravíme obřad sedmdesátníkům, kteří nás již letos o tuto slavnost požádali.
Poslední významnou akcí, kterou jsme letos
nově zavedli, bylo setkání občanů slavících
v letošním roce 80 a 85 let života. Po krátkém
programu žáků naší školy ze souboru Kordulka
následovala beseda se starostou obce.
Všechny akce jsou zaznamenány v kronice
obřadní síně, můžete do ní nahlédnout na
obecním úřadě.
Děkujeme všem, kteří do naší obřadní síně
přišli a dali nám tak příležitost, abychom jim
vyjádřili úctu a vděčnost.
Miroslava Hajdová
předsedkyně kulturní komise

P ODĚKOVÁNÍ
V letošním roce jsme s manželkou oslavili
významné výročí – 50 let společného života.
K tomuto jubileu nám obecní úřad připravil
oslavu - zlatou svatbu. Již vstup do obřadní síně
vzbuzoval dojem důstojnosti a vážnosti chvíle.
Mgr. Miroslava Hajdová nás jubilanty představila
starostovi obce Ing. Ivo Padalíkovi, který pronesl
slavnostní projev, při kterém se nám zarosily oči.
Následoval slavnostní přípitek, potom gratulace.
O hudební doprovod obřadu se postarali otec
a syn Kůrečkovi s dětskou zpěvačkou Alžbětou
Bařinovou, Andrea Maděryčová zarecitovala
verše básně.
Byl to pro nás nezapomenutelný zážitek, za
který bychom touto cestou chtěli poděkovat
pracovníkům obecního úřadu, starostovi obce
Ing. Padalíkovi, Mgr. Hajdové, paní Františce
Bílkové a všem, kteří se na této oslavě podíleli.
Ještě jednou všem srdečný dík.
Manželé Ludmila a František Uhrovičovi

Starý Poddvorov
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P ODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem,
kteří pro nás uspořádali oslavu osmdesátníků
a pětaosmdesátníků.
Ve čtvrtek 9. června jsme byli pozváni panem
starostou na obecní úřad, kde byla v obřadní síni
velká sláva. Pan starosta nám slavnostně popřál
hodně zdraví a štěstí k našim narozeninám, děti
z Kordulky zazpívaly a potom už nás v zasedací
místnosti čekal slavnostní přípitek, občerstvení,
chlebíčky a spousta dobrot. Byli jsme rádi, že
jsme se sešli. Vždyť s některými jsme se neviděli
několik let. Zavzpomínali jsme na staré dobré
časy, poklábosili, zazpívali si staré písničky
a bylo nám dobře. Odpoledne bylo vydařené.
Původní obavy, že jsme staří a nemotorní, se
rychle rozplynuly a my se skvěle bavili. Ani domů
se nám nechtělo.
Proto bychom rádi poděkovali panu starostovi
Padalíkovi, paní ředitelce Hajdové i děvčatům
z obecního úřadu za toto skvělé setkání.
Osmdesátníci a pětaosmdesátníci roku 2016

Z PRÁVIČKY
Také v mateřské škole je
jeden rok za námi a i zde
vyhodnocujeme naši práci.
Přemýšlíme, co se nám
podařilo a na co je třeba se
zaměřit v příštím školním roce.
Letos jsme se soustředili
především na dvě oblasti –
logopedii a anglický jazyk.
O logopedii se starala paní
učitelka Jana Otáhalová,
která úzce spolupracovala
s logopedkou Mgr. Dagmar
Krýsovou a v logopedických
chvilkách i ve své pedagogické práci vykonávala funkci
logopedického asistenta,
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Velkých Pavlovicích. Také
školní výlet byl zaměřen na
tuto oblast. Navštívili jsme
Kovosteel v Uherském Hradišti
s ekologickým programem.
Provoz naší mateřské školy
můžeme prodloužit jen do 15.
července z důvodu rekonstrukce hygienického zařízení
/nutno snížit výšku umyvadel
dle nařízení ČŠI/ a čerpání
dovolené pracovníků školy.

O PĚT

Na závěr jedno malé povzdechnutí. V příštím školním
roce nás čeká nízký počet
dětí přihlášených do mateřské
školy. Budeme mít jen 34 dětí,
což je o 14 dětí méně než
v letošním roce. Co to přinese? Problémy s mzdovými
prostředky a snížení limitu
pracovníků.
I když nová vyhláška
o mateřských školách nám

JEDEN ŠKOLNÍ ROK ZA NÁMI

Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

starala se o foneticky správné
vyjadřování dětí. Podařilo se
nám získat finanční Projekt
logopedické prevence ve výši
15 000,- Kč. Tyto prostředky
jsme věnovali na studium dalšího logopedického asistenta
a na nákup logopedických
pomůcek.
Výuku anglického jazyka
zajišťovala Jana Mikulicová, zástupkyně ředitelky. Vzhledem
k tomu, že její hlavní pracovní
zařazení vychovatelky školní
družiny je až v odpoledních
hodinách, mohla přicházet
za dětmi každý den a ve 20-ti

Zpravodaj

minutových blocích vyučovala
formou her, básní a písní
anglický jazyk.
Obě tyto aktivity školy byly
velmi kladně hodnoceny při
inspekční činnosti ČŠI.
Přípravu předškolních dětí
měla na starosti paní učitelka
Božena Cupalová v kmenové
třídě a Iveta Přikrylová v projektu Metoda dobrého startu.
Oblast environmentální
výchovy byla svěřena do
péče Boženě Cupalové.
Děti prodělaly výuku v Ekocentru Dúbrava v Hodoníně
a Ekocentru Trkmanka ve

umožňuje počítat jedno dítě
mladší tří let za dvě děti, můžeme tuto výhodu využít jen
v I. pololetí. V II. pololetí nám
už děti dorostou.
Vyzýváme všechny rodiče
naší obce i okolních vesnic
- Máme volná místa, můžete
své děti přihlásit i během
měsíce září.
Mgr. Miroslava Hajdová
ředitelka školy

Klára Gulišová vítězka výtvarné soutěže
Mé toulky přírodou.

Uběhlo to jako voda. Nedávno jsme připravovali vánoční akce a už jsou tu hlavní prázdniny.
Vždy před prázdninami vyhodnocujeme, co
se nám povedlo splnit a co nás potěšilo. Ráda
bych se vám i letos pochlubila.
Závěrečná pedagogická rada zhodnotila
studijní výsledky našich žáků a udělila 33 žákům
vyznamenání, což činí 67,35 % z celkového
počtu žáků.
Byli to v:
1. ročníku - Bařina Štěpán, Blažej Patrik,
Herzán Dominik, Sasínek Patrik, Sůkal Matouš,
Tichánek Tadeáš, Vala Dominik, Čechová
Elena, Fuchsová Tereza, Gebauerová Vanessa,
Maděryčová Vanessa
2. ročníku - Gajdošík Ondřej, Přibil Vít,
Trecha Matyáš, Zavadil Šimon, Bílková Eliška,
Stávková Adéla
3. ročník - Horňáková Natálie, Jurkovičová
Kateřina, Lamačová Soňa, Pryglová Anna,
Sasínek Kryštof
4. ročník - Stávek Tadeáš, Svoboda David,
Bartošová Simona, Plecáková Amálie, Průdková
Nela, Valová Tereza
5. ročník – Bařinová Alžběta, Feráková Anna,
Gulišová Klára, Sasínková Viktorie, Winklerová
Nikola

Starý Poddvorov
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13 dětí z tohoto výčtu dosáhlo v klasifikaci
hodnocení samými jedničkami.
Žádný žák neopakuje ročník a nikoho
pedagogická rada nepotrestala důtkou ani
sníženou známkou z chování.
Odměnu ve formě knihy získaly:
- Klára Gulišová za reprezentaci školy ve
výtvarných soutěžích
- Adéla Stávková za iniciativu a vzorné plnění
školních povinností

tošová S., Winklerová N., Lukáč F., Svoboda
D., Kašík V., Veselský R., Fiala V., Winkler Š.
3. místo vybíjená
I v letošním roce jsme získali 1. místo
v okresní soutěži ve sběru odpadových surovin.
Celkem jsme odevzdali 9 750 kg papíru, což
činilo v průměru 198,98 kg na žáka.
Všem žákům i pracovníkům školy děkuji
za celoroční práci a přeji jim krásné, slunné
prázdniny.
Miroslava Hajdová, ředitelka školy

N ÁVŠTĚVA
V závěru letošního školního
roku se v naší škole objevila
prošedivělá, milá a usměvavá
babička. Prosím, podívejte
se na následující fotografii.
Poznáte, kdo to je?

Úspěchy v soutěžích:
Pěvecké soutěže:
Zpěváček Podluží: Elena Čechová 3. místo
Alžběta Bařinová 3. Místo
Výtvarné soutěže:
Mé toulky za zvěří - Klára Gulišová - 1. místo
Čarovné barvy země kolektiv - Bařinová A.,
Sasínková V., Winklerová N., Gulišová K.,
Feráková A. - 4. místo
Sportovní soutěže:
Kalokagátia ve Smolinském na Slovensku
kolektiv – Winkler Š, Winklerová N. a Lukáč
F. – 5. místo
Sportovní den základních škol Čejkovice,
Hovorany, Čejč a Starý Poddvorov:
David Svoboda
3. místo skok do dálky
Simona Bartošová

1. místo hod míčkem

Hana Švábová

1. místo hod míčkem

Tadeáš Tichánek

1. místo běh na 50 m
2. místo hod míčkem

František Lukáč

3. místo běh na 50 m

Kryštof Sasínek

3. místo běh na 50 m

Tým našich sportovců na Kalokagátii
ve Smolinském

Kolektiv žáků – Tichánek T., Sasínek K.,
Sasínek P., Švábová H., Blažej P. a Zavadil Š.
1. místo v malé kopané 2. - 3. tříd
Kolektiv žáků – Fiala V., Veselský R., Kašík V.,
Svoboda D., Lukáč F., Winkler Š.
1. místo v malé kopané 4. – 5. tříd
Kolektiv žáků – Valová T., Sasínková V., Bar-
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Kolektiv dívek 5. ročníku při přebírání cen

Zpravodaj

Nepoznali jste? Je to paní
učitelka, která v naší škole
působila před 60ti lety. Tehdy
to byla mladá začínající pedagožka. Kdo stále ještě neví,
o kom chceme mluvit, rádi
vám to prozradíme. Je to paní
učitelka Alena Zálešáková /
dnes Zvědělíková/ působící na
naší škole po dobu 3 školních
let. Když jsme si s ní domluvili
návštěvu, byla již na nás připravena a předala nám v písemné
podobě vzpomínku na své
žáky a na dobu působení
u nás.
Rádi vám ji touto cestou
předáváme.

Vážení, přijměte několik
mých vzpomínek na dobu
před 60 lety. Nejdříve mi
dovolte, abych srdečně
pozdravila všechny žáky,
kteří navštěvovali ve šk. r.
1954-55 třetí třídu zdejší
školy a žáky spojených
tříd 4. a 5. ročníku v letech
1955-57 a ubezpečila je,
že na tu dobu mám pěkné
vzpomínky. Dodatečně se
omlouvám za to, že jsem
odešla bez rozloučení před
koncem školního roku, protože jsem vážně onemocněla
a skončila v nemocnici.
Školu ve Starém Poddvorově jsem měla možnost
navštívit až po 60 letech,
za což děkuji paní ředitelce
Miroslavě Hajdové, i za to, že
mě školou ochotně provedla.
Byl to pro mne dárek k osmdesátým narozeninám.
Sama bych školu málem
nepoznala. Vedle budovy
je krásné prostranství pro
hry dětí, místo hřiště stojí
mateřská škola, nad bývalým
bytem ředitele je přistavěna
nová třída, z bytu je zbudována družina, upravené
třídy. Všechno je pro mne
nové ani nedokážu vyjmenovat, a vy, místní občané
a hlavně děti, to vnímáte
jako samozřejmost. Pro mne
bylo samozřejmé, že babičky
a prababičky, dědové a pra-

Starý Poddvorov

dědové dnešních školáčků
byli dětmi tehdy, kdy jsem
u Vás, jako osmnáctiletá
nezkušená učitelka Alena,
začínala.
Dodnes opatruji fotografie
z té doby. Mnohá jména dětí
mi z paměti vypadla, ani neznám jejich osudy a kolikrát
si říkám, jak se jim asi v životě
dařilo. Vím o dramatickém
osudu Františka Bortlíka,
kterému v té době zemřela
maminka, dále si vzpomínám
na Jožku Bartála, Mirka Bartála, Pavla a Fanu Strýčkovi /váš
bývalý starosta/, Mirka Hřebačku, Fanu Strýčka, Pavla
Hromka, Mařenku Veselskou,
sestřičky Kršovy, Mařenku
Zvědělíkovou, Lidušku Prčíkovou a další. Ve spojené
třídě jich bylo 45 a po takové
době si všechna jména již
nepamatuji.
Nad naším učitelským
sborem pevně vládl pan
řídící Kundera, který učíval
2. třídu, jeho paní 1. třídu
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a dvě mladé - Eva Frýbortová / později Veselská/
a já, Alena Zálešáková. Evu
po dvou letech vystřídala
Věra Obrtlíková. Pan řídící
a jeho paní byli opravdoví
venkovští učitelé. Bydleli ve
škole, u které měli ovocnou
zahradu a včeličky. Vedli
také kulturní život v obci. My
mladé jsme bydlely u stařečka Sasínka nedaleko školy.
Byla to světnička s hliněnou
podlahou, na kterou jsme
položily linoleum, zařídily
nejnutnějším nábytkem a byly
jsme spokojené. Dnes na tom
místě stojí výstavný rodinný
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dům. Naproti přes uličku
bydleli naši dobří známí, bezdětní manželé Bílkovi – dnes
po jejich domě nezbylo nic.
Stravování nebylo zajištěno,
takže jsme si musely na vařiči
vařit samy. Pro vodu jsme
chodily dolů na náves k pumpě, dřevo a uhlí na topení
jsme měly uskladněno přes
ulici v Horňákově stodole.
Dnes tam stojí dům.
Celá vesnice se změnila
k nepoznání. Hlavní ulice
zůstaly, ale mají nové silnice,
zmizelo bláto, které bylo po
dešti všudypřítomné. Máte
novou silnici na zastávku
v Čekačce, kam se dříve chodilo po polní cestě nebo po
vedlejším chodníčku. Máte
krásné domy, nový kostel
i hřbitov, vyrostly nové ulice.
K lepšímu se změnily i životy
lidí. Dnes žijete bohatým
kulturním životem, ale tehdy
to byla velká událost, když
jsme pod vedením pana
řídícího Kundery nacvičili
divadelní hru Gorali nebo
školní besídku.

Zpravodaj

Vzpomínka na školní výlety,
na které jsme koncem školního roku jezdili: pamatuji si návštěvu aragonitových jeskyní
nebo výlet na Radhošť. Asi
v polovině výjezdu na Pustevny jsme vjeli do tak hustých
mraků, že nebylo vidět na
deset metrů. Čejkovský pan
kaplan, který s námi jel, si
vzal poštovního holuba. Když
ho vypustil, holub vyletěl na
nejbližší strom a pak se sám
vrátil do přepravky. Ostatní
jsme nastoupili do autobusu,
a aniž bychom cokoli viděli,
putovali jsme dál.
Zdejší škola zažila i dramatické proměny. Koncem
2. světové války tady byl
zřízen vojenský lazaret.
Pan řídící nám vyprávěl, jak
musel pohřbívat amputované
končetiny zraněných vojáků.
Po válce vyučování probíhalo ve velice skromných
podmínkách, což bylo období, kdy jsem zde působila
také já. V éře rozvoje střediskových obcí byla vaše škola
dokonce zrušena a velké
poděkování patří všem těm,
kteří se zasloužili o její „znovuzrození“ a současný stav.

O

NAŠICH LESÍCH V OKOLÍ

V okolí naší obce jsou dva lesy. Ze severní
strany je to les Mutěnský, správně Kapansko,
na jihovýchodě je to Zlodějský háj v obci zvaný
Lapoštorf. O tyto lokality se starali hajní, kteří
bydleli v hájence, která je v obci dodnes, ale
už neslouží původnímu účelu. Lesy byly státní.
Ještě krátce po druhé světové válce bydleli
v hájence dva hajní s rodinami. Byl to hajný
Štromajer, který měl na starosti les Mutěnský
a Bula, který se staral o Lapoštorf. Časem
zůstal v hájence pouze jeden hajný, který se
staral o oba lesy. Hajný Štromajer v polovině
padesátých letech odešel někam k Třebíči
a místo něj nastoupil Antonín Kolísek s rodinou.
Toho pak vystřídal hajný Jaroslav Přikryl,

který byl poslední obyvatel hájenky. Teď už na
jakousi kontrolu lesa zajíždí pracovník z lesní
správy v Hodoníně.
V lesích podle pokynů hajného pracovali
lesní dělníci, a to hlavně ženy z obce, muži
většinou sezónně přes zimu pracovali při
těžbě. Tak lesy poskytovaly obživu alespoň
části obyvatel obce. V tehdejší době byl
v lesích pořádek, žádná křoviska, lesní cesty
udržované, takzvané škrabané chodníky, též
byly rozmístěny pasti na škodnou.
V lese se také prováděly práce dnes již zapomenuté. Bylo to dobývání pařezů po těžbě.
Lesní plocha byla po těžbě rozdělena na díly
zvané záhonky, které si zájemci z řad občanů
pronajali a po likvidaci pařezů půdu motykami
obdělali a čtyři roky půdu užívali k pěstování
většinou brambor. Dobývání pařezů, říkalo
se „kučování“, byla práce velmi namáhavá.
Motykou se musely nejdříve co nejvíce
odkopat kořeny, potom pařez kus po kusu
rozbít. Získané kusy pařezů zvané „grbály“ se
doma po vyschnutí použily jako kvalitní palivo.
Potřebné nářadí bylo - motyka, krumpáč,
dřevorubecká sekyra /u nás zvaná pantok/,

„Přeji všem
bývalým žákům,
všem zdejším
občanům i škole
jen to nejlepší.“
Alena Zvědělíková - Zálešáková

Starý Poddvorov
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kladivo na dlouhé násadě a trhací klíny. Tato
práce vyžadovala také značné zručnosti.
V minulosti, kdy se v domácnosti většinou
topilo dřevem, si občané pod dohledem
hajného dřevo za úplatu odtěžili.
Les měl a má dosud velkou úlohu rekreační.
Do lesa rádi chodili občané všech věkových
kategorií. V létě celé rodiny chodily sbírat jahody a maliny, bylo a stále je oblíbené houbaření.
Pohyb lidí v lese sice hajní moc rádi neviděli,
ale pokud se návštěvníci chovali slušně, nic
neříkali. Jiná situace byla u mladých kluků. Ti
běhali po lese, plašili zvěř, honili veverky apod.
Ale z hajných měli strach. Hlavně z hajného
Štromajera, ten měl přísné vzezření a mládež
občas „zvětřil“.
Dnešní situace v lese je bohužel jiná. Les
je plný náletových dřevin, křovisek, lesní
paseky už nelze rozeznat, údržba lesa žádná.

B ESEDA

SE SPISOVATELKOU

Obecní knihovna spolu s klubem seniorů
a obecním úřadem uskutečnila 31. 3. 2016 besedu se spisovatelkou Vladimírou Klimeckou.
Spisovatelka pochází z Horní Bečvy, žila v Hodoníně a v současné době ve Vacenovicích
u Kyjova. Je členkou Literárního klubu autorů
Hodonínska. Psala povídky, v 90. letech knižně publikovala historický román Poturčenec.
Za prózu Druhý život Marýny G. získala
v roce 2013 Literární cenu Knižního klubu.
Tato kniha oslovila hodně čtenářů. Je v ní
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Lesní dělníci v dřívějším pojetí nejsou. A co
je nejhorší – les je prázdný. Co se týká lesa
Mutěnského, tam drobnou zvěř není vidět,
snad jen zvěř spárkatá podle stop. Zmizely
jahody i maliny, zůstaly jen houby.
Na stavu lesa se též podílí těžba. Dříve
si lesní správa les vypěstovala a také těžila
s minimálními škodami. Dnes je v první řadě
důležitý maximální zisk, proto těžbu dřeva
provádí smluvní firmy, které se případnými
škodami nezabývají. V lese jsou pak vidět
následky těžby. Těžká technika ničí lesní cesty,
na stromech odřená kůra, zválené křoviny.
Les má v přírodě nezastupitelné místo a jeho
užitek se nedá vyjádřit jen výší zisku. Stejně
jako zemědělství, které kromě zajišťování výživy
má důležitou úlohu údržby a kultivování krajiny.
A to se penězi také vyčíslit nedá.
František Uhrovič, kronikář obce

zachycena historie – období od 1. světové
války do současnosti. Jsou to příběhy žen
čtyř generací její rodiny z rodného valašského
kraje. Vypráví o životě žen, nelehkých osudech
rodin, uchování tradic. Z knihy vyzařuje pokora,
dobrota, těžkosti i radosti tohoto období.
Autorka poutavě vyprávěla o tom, co ji
vedlo k tomu, aby napsala tyto příběhy. Každý
čtenář si v ní najde něco ze svého života nebo
z historie a příběhů rodiny a známých. Tato
kniha zaujme každého, kdo si ji přečte.
Paní Klimecká poutavě vyprávěla a odpovídala na naše dotazy. Poděkovali jsme jí za
zajímavé a příjemné povídání a popřáli jí hodně
úspěchů do další spisovatelské činnosti.
V rámci této besedy si mohli přítomní prohlédnout ve vedlejší místnosti obecního úřadu
zajímavé, pěkné výrobky. Výstava zpestřila
tuto besedu, za což patří všem ženám, které
přinesly své nádherné – pracné výrobky, velké
ocenění a poděkování.
Marie Pryglová, knihovnice

Zpravodaj
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Vítězslav Lebloch
Rok 1963 začal pro naši
Tělovýchovnou jednotu
Sokol dosti smutně, neboť
nám v lednu velmi vážně
onemocněl jednatel Lebloch
Vítězslav, který navíc byl
i za naši Tělovýchovnou
jednotu Sokol jako zástupce
v Okresním výboru ČSTV
v Hodoníně, což bylo velmi
dobré, neboť byl v obsazovací komisi a taky za naši TJ
byl rozhodčím. V této funkci
byl velmi úspěšný.
Ještě smutnější zpráva se
rozletěla vsí v neděli ráno
dne 18. srpna 1963, že náš
obětavý jednatel zemřel.
Odpoledne se hrál přátelský zápas na našem hřišti.
Domácí hráči nastoupili se
smutečními pásky a také
všichni hráči i přítomní diváci
v průběhu zápasu uctili minutových tichem jeho památku.

T ĚLOVÝCHOVNÉ
Naše Tělovýchovná jednota Sokol tímto ztratila obětavého člena a funkcionáře.
„Čest jeho památce“!
Pro období roku 1964 až
1966 nejsou zachovány žádné písemné podklady. Jen
ve vzpomínkách je, že toto
období bylo pro kopanou ve
Starém Poddvorově dosti krizové. Nehrál se dobrý fotbal,
a tak ubývalo i příznivců, a to
mělo za následek nedostatek
financí. Byly zápasy, kdy
se vybralo jen 21,- Kč od
7 platících příznivců fotbalu.
Toto období nebylo záviděníhodné pro předsedu TJ
Josefa Veselského, který
jako řidič nákladního auta
v místním JZD vozil hráče
a několik nadšenců s nimi
zdarma. Jezdilo se polními
cestami, a tak se pomáhalo
ze svízelné finanční situace
v oddílu kopané.
V roce 1966 hrálo mužstvo
v této sestavě jak jarní tak
i podzimní kolo. V brance se
střídal Miroslav Veselský, Pavel
Vala a Pavel Strýček. Dále hráli
Václav Svoboda, Véna Kašík,
Jara Štětka, František Kašík,
Pavel Sasínek, Štěpán Prygl,
Miloš Boubín, Josef Boubín,
Josef Nedvídek, Pavel Svrček.
Zkoušeli se i další hráči jako
Vojta Brhel, Štěpán Vala, Vít
Sasínek, Boža Bortlík a Josef
Bartál. I v tomto mužstvu byla
řada dobrých hráčů.

Starý Poddvorov

JEDNOT Y
Pro jarní kolo roku
1967 jsme získali nové posily:
František Turek z Dolních
Bojanovic, František Sečka,
Mirek Štěpánek a V. Špéra ,
všichni z Mutěnic a z Prušánek se přiženil Jakub Bůšek.
V rámci přípravných zápasů bylo vidět, že posily
budou přínosem pro hru. I po
jarním kole se zdálo, že se
začíná blýskat na lepší časy
v poddvorovské kopané.
Nasvědčovalo tomu i to, že
po odehrání jarního kola,
kdy z 10 zápasů jsme dali
26 branek, dostali 24 a získali
jsme 12 bodů. Nejlepší střelci
jarního kola Miloš Boubín
9 gólů, Jakub Bůšek 6 gólů,
František Turek a Pavel Svrček po 3 gólech atd.
V přestávce mezi jarním
a podzimním kolem jako
vždy se pořádají pohárové
turnaje. Pohárový turnaj pořádaný naší Tělovýchovnou
jednotou jsme tentokrát
vyhráli. V prvém zápase jsme
porazili Dolní Bojanovice
2:1 brankami Miloše Boubína a Františka Turka. Ve
finále jsme porazili Mutěnice
2:1 brankami Miloše Boubína
a Františka Turka.
Mezifinále našeho pohárového turnaje sehrála
n a š e d í v č í j e d e n á c t ka
proti děvčatům z Dolních
Bojanovic. Naše děvčata
vedl a trénoval Redek Josef.
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Hra byla u diváků kvitována
za velmi dobrou. V Dolních
Bojanovicích jsme se probojovali do finále vítězstvím
nad Bojanovicemi 2:1, ale ve
finále jsme vysoko prohráli
s Baníkem Lužice 3:9.
S Moravských Žižkovem
a s Mutěnicemi jsme vždy
v prvém zápase podlehli
1:6 a 0:3. Vyvrcholením
neúspěchu byl debakl našeho mužstva na zájezdě
v Čechách v Prasklicích 4:12.
A tak v podzimním kole byl

spád, že se prohrával jeden
zápas za druhým. Nezískali
jsme ani bod a se skórem
8:31 jsme uzavírali tabulku
IV. tř. bez bodu.
Po podzimním kole bylo
mnoho dohadu kolem kopané v Poddvorově. Mužstvo
prodělávalo krizi, kterou
Tělovýchovná jednota ještě
neprožívala. Někteří hráči
odešli a další přestali jevit
zájem o kopanou a všechno
nasvědčovalo tomu, že
oddíl kopané se rozpadne.

Snad ještě nikdy nebylo tolik
připomínek na výroční schůzi
roku 1968 ke hře a morálce
družstva. Byly odsouzeny
nezdravé jevy, které byly příčinou porážek. Na této schůzi
všichni hráči slíbili, že v jarní
sezóně pozvednou úroveň
poddvorovské kopané. Byl
zvolen nový trenér I. mužstva
oddílu Pavel Svoboda.
Doslova opsáno z kroniky
Tělovýchovné jednoty

T ADEÁŠ - „T ÁĎA “ T ICHÁNEK , ( NAROZENÝ 2008)

Rodák ze Starého Poddvorova, narozený otci Lukášovi
a matce Mirce. S fotbalem
začínal za domem na plácku
už ve svých dvou letech, kdy
se jako malý toulal po hřišti,
a s nadšením kopal do kulatého nesmyslu, jenž se k němu
přimotal. Tatínek, jakožto
bývalý sportovec a fotbalista,
viděl v synovi fotbalový dar,
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a proto ho dovedl do jeho
prvního fotbalového týmu FK
Mutěnice. Zde se učil Táďa
základní fotbalové krůčky.
Odtud dostal malý Táďa nabídku hrát fotbal i za jiný klub
než Mutěnice, a to do týmu
Hodonín. „Ten kluk má talent“,
řekl si otec, kterého napadla
troufalá myšlenka, zkusit
synovo štěstí v prvoligovém
klubu 1. FC Slovácko. Často
slýcháme od rodičů, že jejich
dítě má talent. V tomto případě
se Tadeášův tatínek nespletl.
Po příchodu do 1. FC
Slovácko se plynule zapojil
do naší fotbalové rodiny,
a to jednak díky své povaze
(vždy usměvavý, rozzářený
pohodový kluk), ale také díky
svým vysokým fotbalovým
kvalitám. Když se jeho fotbalové srdce spojí s dobrou
kopací technikou, stává se

Zpravodaj

z něj velmi nadějný fotbalista.
Za dobu dvou let působení v 1.
FC Slovácko byl Táďa oceněn
nejlepším hráčem týmu. Toto
ocenění uděluje fotbalová
Akademie každý rok, v čele
s hráči A týmu a vedením klubu. Na konci fotbalové sezony
2015/2016 dosáhl Tadeáš
se svým týmem historického
úspěchu. Na neoficiálním
Mistrovství České republiky
získali první místo, a to před
takovými týmy jako je Sparta
Praha, Slavie Praha, Sigma
Olomouc.
Cesta k vrcholovému fotbalu
je dlouhá a složitá. K úspěchu vede vnitřní motivace
hráče něco dokázat, vůle,
píle v tréninku a vytrvalost.
Všechny tyto předpoklady
Tadeáš splňuje.
Trenér 1. FC Slovácko
Jan Ondra

F OTBAL
Vážení spoluobčané a příznivci
fotbalu,
jak již všichni určitě víte,
došlo u TJ ke změně vedení.
Prakticky celý minulý výbor se
rozhodl ukončit svoji činnost.
Kvůli nedostatku vhodných
zkušených funkcionářů jsem
se musel ujmout funkce předsedy. Při volbě nového výboru,
v květnu tohoto roku, mě zarazil
nezájem celé veřejnosti o chod
TJ. Volba proběhla za účasti
nás, aktivních lidí kolem fotbalu
a pár věrných fanoušků.
Nový výbor byl zvolen ve
složení: Erik Mazuch, Ivan
Průdek, Marek Herzán, Marcela Ševčíková, Pavel Lukáč,
Miroslav Rabušic a Hynek
Winkler, do kontrolní komise
Josef Gertner, Zbyněk Majzlík
a Ondřej Veselský.
Jelikož se spousta formalit
a předávání všech možných

věcí z různých příčin protáhla,
spolupracujeme s bývalými
členy nadále. Nový výbor
byl postaven před spoustu
nelehkých úkolů - stabilizovat
A-tým, vhodně doplnit dorost,
sloučit starší a mladší žáky,
sehnat náhradu za odcházející
trenéry a vedoucích mužstev.
Proto každý z nás z výboru
má i další trenérské a jiné
povinnosti u mužstev.
Náš cíl je přivést co nejvíce
kluků z Poddvorova přes žákovské a dorostenecké mužstvo
až do A-týmu, abychom nemuseli shánět volné hráče z okolí.
Také nás mrzí odchod kluků
do jiných klubů, jelikož klesá
kvalita našich týmů. Chtěli bychom na tomto místě poprosit
všechny rodiče, ale i hráče, aby
nám pomohli v další úpravě,
ale i při tréninku. Všichni jistě
víte, jak je to časově náročné.

Dále bych chtěl poděkovat
bývalému výboru za předchozí
náročnou práci a ochotu nám
i nadále pomáhat. My zatím
jen stavíme na základech,
které nám ochotně předali.
Musím také poděkovat vedení
obce za dobrou spolupráci
s TJ a maximální podporu
jak ve financování klubu, tak
i v materiálních věcech.
Předem se omlouvám za
případné chyby ve vedení TJ,
jelikož jsme jen lidi a nejsme
neomylní. Pár takových chyb
už jsme museli řešit, takže vím,
že ne všem se bude líbit naše
rozhodnutí.
Závěrem doufám, že se
těšíte na další sezónu a věřím,
že si najdete cestu na hřiště.
Hynek Winkler, předseda TJ

C VIČENÍ
Od podzimu do jara probíhalo v základní škole cvičení
žen. Scházely jsme se každé
pondělí večer v základní
škole. Byly jsme celkem
vytrvalé, protože nás chodilo
v nezměněné sestavě asi 15.
Víc by se nás do tělocvičny
s tej n ě n ev e š l o . C v i č e n í
jsme si pořád ozvláštňovaly.
Jednou jsme cvičily s míči,
jindy se cvičební gumou nebo

s hůlkami. Zvláštní cvičení
bylo na Mikuláše, kdy jsme
se všechny oblekly do bíla,
nasadily na hlavu zlaté hvězdy
a na záda připevnily papírová
křídla. Atmosféru nám umocňovalo i to, že v tělocvičně
měly děti rekvizity pekla, které
byly připravené na vánoční
besídku. Dobré cvičení bylo
na závěr sezóny, kdy jsme jely
do Čejkovic do tělocvičny za

Starý Poddvorov

druhou skupinou paní cvičitelky. Všechny jsme se vystrojily
svůdně a žensky. Sukýnky,
korále, mašle. Smíchu bylo
víc než cvičení a všechny jsme
si to moc užily. Prázdninovou
rozlůčku jsme měly na Novém
Poddvorově při táboráku. Už
teď se všechny těšíme na
podzim, až začneme znovu
pravidelně cvičit.
Eva Kabátová
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III.

ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE

PODDVOROV CUP 2016
V horkém parném dnu se nás na parketu
u školy sešlo 21, tedy mohlo být vylosováno
sedm trojic. Ty se utkaly systémem „každý
s každým“. Fyzicky náročné odpoledne nám,
jako zázrakem, nenarušily žádné bouřky.
Děkujeme také Staňovi Konečnému, jehož
vínem jsme hráče mohli odměnit.
Vítězům gratulujeme, zraněným přejeme
brzké uzdravení a těšíme se na další ročník.
Pořadí:
1. místo: Pavel Bařina st., Ondřej Veselský,
Lukáš Kašík
Minulé ročníky turnaje v nohejbale většinou
ukončovaly sezónu. Hrávalo se v říjnu, což
nezaručovalo jistotu dobrého počasí. Také
mnozí hráči museli místo na hřiště dokončovat
vinobraní ve vinohradě. Proto se ten letošní
přesunul na první červencovou sobotu.
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2. místo: Staňa Konečný, Adam Cupal, Tomáš
Kuchař
3. místo: Tomáš Cupal, Michal Mečl, Roman
Antoš

Zpravodaj

K OŠT

PÁLENEK

9. dubna 2016 proběhl již 3. ročník Koštu
pálenek, na kterém se sešlo neuvěřitelných
183 vzorků, což je jednou tolik, než v loňském
roce. K ochutnání byla především meruňka,
trnka, ale také hruškovice, oskeruše, grapa,
režná, fíkovice, broskev, mirabelka, bezinka,
višeň, třešeň, kdoule, kalvádos, ryngle, vínovice
či ořechovice. A nebylo to jediné neuvěřitelné
číslo, také počet návštěvníků se dá takto
hodnotit. Zájem byl skutečně veliký, což nás,
poddvorovské zahrádkáře, velmi těší a zároveň
motivuje k další činnosti.
Například letošní Košt pálenek jsme spojili
s Ochutnávkou utopenců, o které byl rovněž
velký zájem. Jen se po nich zaprášilo! Chceme
touto cestou poděkovat všem, kteří nám při
„utopencích“ pomáhali. Především mistrům
kuchyně, kteří vzorky připravili, ale také Evě
Kabátové, Jarce Gertnerové a Pavlovi Lukáčovi,
kteří si uvázali zástěrky, nasadili kuchařské
čepice a celou sobotu vzorně obsluhovali.
I když počasí zrovna nepřálo, naši zahrádkáři
si uměli poradit. Díky plachtě, kterou natáhli na
konstrukci, celý prostor zateplili a zútulnili. Jsou
to přece jen šikovní hoši a všem patří velký dík!

K dobré náladě určitě přispěla také dechová
hudba pod vedením Petra Bařiny. Škoda jen, že
hráli tak krátkou dobu.
O tom, že se akce vydařila, svědčí příznivé
ohlasy, které se k nám donesly. Již nyní můžeme
přislíbit, že akci v příštím roce zopakujeme.
Zároveň chceme vyzvat občany, aby navrhli, co
by chtěli příště ochutnat. Některé tipy jsme již
dostali, např. uspořádat ochutnávku vín stejným
způsobem jako pálenky, nebo ochutnávku
marmelád či kysaného zelí. Je jenom na vás
občanech, o co bude největší zájem.
Dovolte nám ještě využít této příležitosti
a pozvat vás na Krojované vinobraní spojené
s dýňovým víkendem, které se uskuteční 17.
září 2016. Opět bude připraven program,
bude vyhrávat dechová i cimbálová muzika
a opět vás – občany chceme poprosit, abyste
se v hojném počtu zúčastnili v krojích. Jedině
s vaší pomocí se tato akce podaří, za což vám
předem děkuje výbor Zahrádkářského svazu
Starý Poddvorov.
Za výbor ČZS Starý Poddvorov
Františka Bílková a Zlatuše Jurkovičová

Starý Poddvorov
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B ESEDA - S UMATRA

Obecní knihovna uskutečnila 15. 3. 2016 besedu pod
názvem Sumatra z blízka.
Tato beseda se uskutečnila
v základní škole, kde bylo
umožněno i promítání.
O své zážitky z cesty po
Indonésii se s námi podělila
paní Petra Bílková, Bc., která
se v lednu letošního roku
zúčastnila s malou skupinou
výpravy na ostrov Sumatra.
Zajímavě vyprávěla a fotografiemi doprovázela zážitky
z deštného pralesa, který je
domovem mnoha živočichů
a rostlin, které se nikde jinde
ve volné přírodě nevyskytují.
Je domovinou skutečných
vládců džungle – orangutanů
sumaterských.
V n á ro d n í m p a r k u ž i j í
nejohroženější druhy zvířat –
tygr sumaterský, sumaterský
slon a nosorožec a hlavně
orangutani, o které se skupina
nejvíce zajímala.
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Z BLÍZKA

Ve vesničce Bukit Lawang
bylo rehabilitační středisko
pro orangutany, kteří byli
drženi v zajetí. Zde se učili
být samostatní, a pak se
vraceli do volné přírody ke
svému přirozenému způsobu
života. Před 12 lety zde byla
velká povodeň, rehabilitační
středisko bylo zničeno a zachránění orangutani zde nyní
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žijí ve volné přírodě tropického
pralesa.
Orangutanům také hrozí
vyhynutí z důvodu odlesňování
a vysazování palmy olejné.
Kromě orangutanů zde žijí
další druhy primátů, zejména
makak jávský, kočkodan
ebenův, makak vepří, gibboni
a vzácní siamangové. Bukit
Lawang je jednou z nejatraktivnějších lokalit této oblasti a je
hodně navštěvován.
Další zajímavostí je indonéská specialita – cibetková
káva. Cibetky se chovají na
farmě, živí se nejzralejšími
a nejkvalitnějšími plody kávy.
Zažívacím traktem cibetky projdou zrna kávovníku, následně
jsou vyloučena v trusu, který
se čistí, zrna se suší a pak se
praží. Je to nejlepší káva a také
drahá. Skupina měla možnost

navštívit dvě cibetkové farmy
a vidět výrobu cibetkové kávy
na vlastní oči.
Další cíl cesty byla stanice
Kukang - záchranná stanice
pro outloně váhavé, kterou
zde financuje a podporuje
ZOO Ostrava a má zde své
dva zaměstnance.
Lidé jsou zde velmi příjemní, chovají se přátelsky a pohostinně /a chtějí se fotit/.
Vesměs jsou zde lidé chudí,
ale jsou šťastní a spokojení
a nehoní se za majetkem.
Většinou se živí drobným
zemědělstvím a prodejem
výrobků.
Tato cesta byla velkým
přínosem pro celou skupinu,
která ji absolvovala. Pro nás
všechny zúčastněné to byl
také velký zážitek, vyprávění

bylo zajímavé a dvě hodiny
besedy rychle uběhly.
Těšíme se na případné
další povídání o zajímavostech
ze světa zvířat a přírody. Paní
Bílkové jsme poděkovali
a přejeme, aby se jí dařilo
v práci v ZOO Hodonín, kde
jsou také zajímavá zvířata,

Starý Poddvorov

můžeme ji navštívit a strávit
pěkné odpoledne.
Zveme vás také do naší
knihovny, kde si každý může
vybrat knihu dle svého zájmu,
např. cestování, zvířata,
příroda, atd.
Marie Pryglová, knihovnice
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Naše činnost pokračuje. 22. 5. byla námi
uspořádána kulturní akce Lázeňské odpoledne
na místním parketu u školy.
Akce byla hojně navštívená, dobře zajištěná
a vzbudila velký zájem i v širokém okolí.
Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili a byli
nápomocni při samotné realizaci. Naše seniorky
s maximální ochotou napekly a zajistily chod
kavárny, která zpříjemnila celé odpoledne,
společně s Kapelou starých časů. Ve vzpo-

S CHOLIČKA -

Čtyři roky působí při poddvorovském kostele
scholička. Jde o dětský sboreček, čítající 16 dětí
a dvě dospělé.
Scholička se zapojuje do dění farnosti
především zpěvem – každý týden na dětské mši
svaté, případně občas v neděli. Mohli jste nás
také slyšet na farním dnu v Čejkovicích.
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SENIORŮ
mínkách zůstávají nejen retro fotografie,
živé sochy, historické vozy, všichni tanečníci
a v neposlední řadě průvod těch, kteří se
postarali o atmosféru celé akce. Rádi bychom
i v příštím roce Lázeňské odpoledne uspořádali,
a to v novém aranžmá.
V dubnu jsme uspořádali zájezd do Slovenské národní opery v Bratislavě. Představení
„Šperky Madony“ se moc líbilo. Svojí účastí
jsme podpořili naši rodačku Evu Rampáčkovu,
která byla také do role obsazena. Přejeme jí
hodně úspěchů do dalších rolí.
Ještě před blížícími se prázdninami jsme
se sešli u táboráku a následně navštívíme
Olomouc a Bystrovany. Obě místa jsou spojena
s kulturním poznáním a zahradní architekturou.
Koncem srpna se bude realizovat pro
seniorky počítačový kurz, který zajišťuje obecní
úřad. Přihlášeno je 12 děvčat.

K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

První prázdninový den se konal na parketu
u školy tradiční táborák k ukončení školního
roku. Nebe bylo bez mráčku a sluníčko pořádně
pálilo. O zábavu se postarali sedmáci a osmáci,
kteří pro děti připravili diskotéku s písničkami
na přání. Děti si zatančily s balónky a užily si
přitom spoustu legrace. Pak křídami vyzdobily
celý parket. Byly tu k vidění různé druhy květin,
letní obloha, silnice s dopravními značkami

a mnohé další kresby. U ohně to opravdu hodně
pálilo, tak špekáčky dětem opékali hlavně
rodiče. V pozdějších odpoledních hodinách
dostaly děti svítící náramky, aby se rodičům
neztratily. Zábava trvala až do západu slunce
a všichni odcházeli domů spokojení. Přejeme
všem dětem krásné a co nejdelší prázdniny
a učitelům a rodičům spokojenou dovolenou.
Světlana Přibilová

Františka Padalíková

PODĚKOVÁNÍ
Začínali jsme jednoduššími písněmi. V současné době nás těší, když nám hezky zní trojhlasé
zpěvy. Jako hudební doprovod využíváme kytary,
popř. klávesy, na které už zvládají hrát i samy děti.
Ty také pěkně hrají na zobcové flétny, příčnou
flétnu, popřípadě akordeon. Když to liturgické
období dovolí, s chutí a vervou přidáme i všelijaké
rytmické hudební nástroje.
Cílem našeho snažení je dělat radost Bohu,
lidem v kostele i sobě.
Rádi bychom poděkovali za podporu našemu
knězi P. Miloslavu Čamkovi, ale také farníkům.
Zvláštní dík patří naší odcházející Mirečce
Vrzalové, rozené Kuchyňkové, která tři roky
scholu doprovázela, vedla a trpělivě a s láskou
se jí věnovala. Děkujeme!
Marie Bartálová

Zpravodaj

Z PĚVÁČCI
Naše obec byla i v letošním roce dějištěm
soutěžního klání dětí ve zpěvu.
10. dubna se uskutečnila postupová regionální přehlídka Zpěváček Podluží, sólistů
do 15 let ve třech kategoriích a 29. června
Zpěváček Slovácka pro II. kategorii – dětí od
6 do 10 let.
O hudební doprovod obou soutěží se
starala naše cimbálová muzika s primášem Bc.
Matějem Kůrečkou.

Starý Poddvorov
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M ISIJNÍ

Misijní klubko tvoří děti, které se snaží ze
všech svých sil Modlitbou, Obětí, Službou
a Tvořivostí stavět MOST, aktivně pomáhají
svému okolí i chudým dětem celého misijního
světa a patří do Papežského misijního díla
dětí (PMDD). Jejich heslo je: „Děti pomáhají
dětem.“
Jednotlivci, ale nejlépe celé skupinky dětí
do 15-ti let pod vedením dospělé osoby, jsou
zapsány v Modlitební kronice a za všechny živé
a zemřelé členy a dobrodince PMD (včetně
členů Misijního klubka) je ve vatikánské bazilice
sv. Petra denně v 17 hodin sloužena mše
svatá. Modlí se za ně také lidé z misií a denně
přináší oběť mše svaté mnoho misionářů ve
všech kontinentech. Každý člen Misijního
klubka obdrží členskou průkazku, může misijně
soutěžit, vzdělávat se, dostávat různé misijní
materiály, např. Misijní zpravodaj, časopis
Duha, kalendář, pohledy a obrázky z misijního
světa. Přihlášením do Misijního klubka se dítě
zavazuje, že se bude každý den modlit (např.
Zdrávas Maria) za děti na misiích a každý
týden ušetří finanční částku v hodnotě jednoho
bonbónku (tzv. Misijní bonbónek).
Dne 21. ledna 2016, na svátek sv. Anežky
Římské, vstoupilo při dětské mši svaté také
9 dětí z naší obce do Misijního klubka, aby se
pravidelně scházely, tvořily, modlily a vzdělávaly
se z oblasti misií. Krásné fotky z této slavnosti
a jiné materiály můžete vidět na nástěnce
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KLUBKO

Č ERVENÝ

KONTEJNER

v kostele v boční místnosti. Zároveň zveme mezi
nás i další děti od sedmi let, které se chtějí něco
dozvědět o misiích. Setkáváme se většinou
jednu sobotu v měsíci. Další z plánovaných
aktivit je srpnová návštěva nemocných v naší
obci spolu s P. Miloslavem Čamkem, který je
velký podporovatel našeho Misijního klubka.
Velké poděkování patří také firmě Sonnentor
Čejkovice, která nám na tuto dobročinnou
akci věnovala 1000 ks sáčků čajů „Dobrá
nálada“. Čajové sáčky už děti z Klubka krásně
nabalily a čekají, až budou darovány babičkám
a dědečkům z naší obce.
Akce Misijního klubka
Na Květnou neděli byl uspořádán již II. Velikonoční jarmark pro misie. S přípravami nám
pomáhalo a do pečení různých velikonočních
dobrot či tvoření výrobků se letos zapojilo téměř
50 rodin a dobrodinců ze Starého i Nového
Poddvorova. Velké díky patří všem, kdo se
jakýmkoliv způsobem zapojili do této akce,
jejíž výtěžek činil 12.700,- Kč a byl odeslán
na konto PMD.
Z dalších aktivit jsme pro misie odeslali
následující částky:
1 200,- Kč za vánoční pohledy malované dětmi
a vizovické pečivo
2 300,- Kč za 10 misijních kalendářů
300,- Kč za velikonoční pohledy malované
dětmi
718,- Kč za Misijní bonbónek
Děkujeme všem, kdo se aktivně podílíte
na přípravách misijních jarmarků a finančně
i modlitbou podporujete dobré dílo misií ve
světě.
„Pamatujte, že až budete opouštět tuto zem,
nebudete si moct s sebou vzít nic z toho, co
jste získali, ale jen to, co jste darovali.“ Sv.
František z Assisi
Adéla Kuchařová

Zpravodaj

výhodnější, než těžba surovin
ze Země.
3) Kam mohu odevzdat
velké spotřebiče, jako je
televize, nebo lednička?
Na www.sberne-dvory.cz
si můžete snadno vyhledat
nejbližší sběrný dvůr.
4 ) P r o č d o č e r ve n é h o
kontejneru nepatří zářivky
a úsporky?
Obsahují malé množství
rtuti, které ale nesmí uniknout do ovzduší. Současně
jsou křehké a v červeném
kontejneru by se rozbily.
V prodejnách elektro a na
sběrných dvorech jsou na
úsporky a zářivky připraveny
speciální sběrné nádoby.

1) Co do červeného kontejneru patří a co ne?
Do stacionárních kontejnerů patří baterie a drobná
elektrozařízení, jako jsou např.
kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany,
telefony, elektronické hračky
a podobně.
Do kontejnerů nepatří televizory, počítačové monitory,
zářivky, úsporné žárovky, velké a malé domácí spotřebiče
(jako např. ledničky, pračky,
chladničky a podobně), stejně

jako tonery, CD, videokazety
a jiná záznamová media.
Rozměr vhozu je 40 x
50 cm.
2) Proč se má třídit elektro
od směsného odpadu?
Staré spotřebiče v sobě
mají jak nebezpečné, tak i využitelné materiály. Díky třídění
a recyklaci starých spotřebičů
se daří chránit životní prostředí
před kontaminací nebezpečnými látkami a současně šetřit
přírodní zdroje. Recyklace je

Starý Poddvorov

5) Proč nejsou čer vené
kontejnery v našem městě
nebo obci?
Informujte se u kompetentního pracovníka Vašeho
města nebo obce, zda již
byla uzavřena smlouva se
společností ASEKOL. Je
možné, že instalace je již
v plánu. V opačném případě
jistě dostanete na stejném
místě vysvětlení, proč ve
vašem okolí chybí červené
kontejnery.

Zdroj:
www.cervenekontejnery.cz
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Tradiční krojované

HODY
ve Starém Poddvorově

Čejkovické
bylinkové slavnosti

Program
Pátek 5.8.
Hodová summer party, začátek ve 20:00 hod. Hraje DJ Jirka

Čejkovice u Hodonína, areál SONNENTORU

Sobota 6.8.

4. září 2016

Oldies party, začátek ve 20:00 hod. Hraje DJ Jirka
Neděle 7.8.
Hodová mše svatá v kostele sv. Martina v 9:00
Průvod obcí (od obecního úřadu) a následná zábava pod zeleným.
Začátek průvodu ve 14:00 hod. Hraje DH Liduška
Pondělí 8.8.
Průvod obcí a zábava pod zeleným. Začátek v 19:00 hod.
Hraje DH Liduška

od 10.30 hodin

Slavnosti bylin, čajů a koření spojené
s bohatým doprovodným programem:
10.30 – Zahájení slavností
11.30 – Divadlo
12.30 – Slavnostní otevření Bylinkové
zahrady sv. Hildegardy
14.00 – Divadlo
15.00 – Sluneční příběh Sonnentoru
16.00 – Dětské folklorní vystoupení

Srdečně Vás zve krojovaná chasa a stárci
Ondřej Rygar, Jana Padalíková, Jakub Kabát, Tereza Sasínková

Přijďte nahlédnout do zdejšího
království bylinek a koření
a zhlédnout zrození nálevového
sáčku biočaje od výkupu bylin,
až po jeho samotnou výrobu.
Biojarmark a pestré ochutnávky
čajů, koření a dalších biospecialit.
Občerstvení s biorestaurací REBIO.
Bohatý program pro děti.

17.30 – Tombola

Přednášky Margit Slimákové
o zdravém stravování.

18.30 – Zakončení slavností

Vstupné zdarma.

Bylinkový ráj Sonnentor – zážitkovou exkurzi ve výrobě čajů, můžete navštívit po celý rok!

Více informací na www.sonnentor.cz
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#tadyrosteradost

Sonnentor
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Školní výlet

Dýňový víkend
17. a 18. září
s
Vinobraním
17. září 2016
Bližší informace budou inzerovány na plakátech a
pozvánkách.
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MŠ
Projekt Den čarodějnic

Předškoláci

Naše děti mateřské školy

Na výletě v Lednici

Žáci na Lázeňském odpoledni

Páťáci v Praze

ZŠ

Na návštěvě u Karla IV.
Foto přední strany obálky: dobová fotografie
Zpravodaj vydává Obecní úřad Starý Poddvorov
Povoleno OK Ú - REF. REG. ROZVOJE
č. reg. značky 370600796
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