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Vážení spoluobčané,
zimní vydání obecního zpravodaje bývá
zpravidla ve znamení bilancování uplynulého
roku a informování o připravovaných akcích
na rok příští. Tentokráte tomu nebude jinak.
V listopadu proběhlo v kulturním domě
tradiční Sousedské posezení. K dobré náladě
tentokrát vyhrávala dechová hudba Hornobojani. Vinaři, kteří přinesli mladá vína, měli
možnost prokonzultovat s ostatními kolegy
své zkušenosti s letošním ročníkem. Součástí
posezení byla výstava fotografií s názvem:
„Jak jsem šel poprvé do školy“. Chtěl bych
poděkovat všem, kdo přinesli fotografie, ale
i své domácí výtvory v podobě výborných
domácích marmelád. Závěrem bylo připraveno
i malé občerstvení.
Jak jsme na tom s dotacemi?
Na jaře jsme podali žádost o podporu na
výstavbu bezbariérových chodníků od křižovatky po kapličku z programu ministerstva
pro místní rozvoj – IROP, tento projekt však
nebyl podpořen. Žádost byla podána včas
a splňovala veškeré náležitosti, ale nepodařilo
se získat potřebné bodové hodnocení, kdy do
limitu chybělo pouhých osm bodů. Obdobná
situace je i u žádosti o dotaci na opravu
a rozšíření komunikace u základní školy. Proto
zastupitelstvo obce rozhodlo na listopadovém
zasedání o opětovném podání žádostí z obdobných programů. Doufám, že budeme v těchto
žádostech na podruhé úspěšní.
Tento rok byla dokončena oprava sochy
sv. Jana Nepomuckého u hřbitova a téměř
u konce je revitalizace místní knihovny, která
byla stejně, jako oprava sochy, podpořena
z prostředků Jihomoravského kraje. Díky této

podpoře došlo v knihovně k výměně oken,
osvětlení, stropního podhledu, dveří, nábytku
a celkového zvětšení prostoru knihovny. Tímto
se zlepší prostředí nejen pro paní knihovnici,
ale také pro naše velké i malé čtenáře. Přijděte
se v prosinci podívat a současně si půjčit
nějakou knihu.
Kdo byl na podzim na větrném mlýně,
jistě se podivil, že není doposud mlýn osazen
„perutěmi“, tak jak jsem uváděl v minulém zpravodaji. Perutě byly zhotoveny v celkové ceně
152 875 Kč, z toho příspěvek ministerstva
kultury dosahuje 90 % tj. 137 000 Kč a zbylou
část hradila obec. Finální montáž měla být
provedena počátkem září, ale při přípravných
pracích byla zjištěna rozsáhlá středová hniloba
hřídele a ta neumožnovala bezpečné osazení.
Rozsah hniloby překvapil nejednoho odborníka. Na základě místního šetření za účasti
pracovníků památkové péče bylo rozhodnuto
o jediném řešení, tedy kompletní výměně celé
hřídele. S touto variantou nebylo počítáno už
z faktu, že při rekonstrukci v roce 2003 byla
instalována hřídel nová. V současné době
se jedná o možnostech a variantách dalšího
řešení. Doufám, že nás již nic jiného nepřekvapí
a oprava bude konečně v roku 2017 řádně
dokončena.
V měsíci srpnu byla úspěšně provedena
oprava kanalizace v ulici Radniční, kdy nevyhovující betonové potrubí bylo vyměněno za
plastové s životností min. 80 let. Současně
byly napojeny stávající kanalizační přípojky.
Stavební firma provedla práce řádně a včas.
Celková cena díla byla bezmála 600 000 Kč.
V první polovině příštího roku po získání
všech potřebných povolení a výběru zhotovite-
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le, proběhne výstavba části panelové účelové
komunikace s délkou 67 metrů v části Sádky od
Mazuchového k trafostanici, spolu s napojením
na místní komunikaci u Trefilíkového.
Na jaře je též plánovaná výstavba elektrické
přípojky na větrný mlýn. Po přivedení el. energie
je možno vybudovat zabezpečovací zařízení
a kamerový systém, který by měl zabránit
opakovanému poškozování jak památky, tak
ostatního majetku obce.
Příští rok je naplánována i oprava fasády
kulturního domu s řádným odvodněním přední
části a novými chodníky pod okny.
Obci se v říjnu podařilo získat v elektronické
dražbě budovu č. p. 50 bývalého pohostinství
a kina za vyvolávací cenu 440 000 Kč.
Zastupitelstvo obce, po obhlídce objektu, však
musí rozhodnout, co se samotnou budovou.
Osobně se přikláním k demolici budovy. Tím by
se rozšířil výhled při výjezdu z uličky a vznikla by
poměrně velká odstavná plocha.
Zastupitelstvo obce se též zabývá tím, co
s budovou pohostinství na křižovatce. Současný
nájemce ohlásil konec nájmu k 31. 12. 2016.
Vzhledem k různým názorům zastupitelů co
s budovou, byl zpracován odborný posudek, ze
kterého vyplynulo, že budova nevykazuje takové
vady, aby musela být demolována. Další využití
bude předmětem budoucích jednání.
A jak to vypadá s výstavbou RD v lokalitě
Újezdy? Na listopadovém zastupitelstvu
místostarosta předložil návrh předpokládaného
plánu zastavitelnosti rozčleněný na jednotlivé
etapy tak, aby měli občané představu o záměrech obce. Další podrobnosti najdete uvnitř
zpravodaje.

Chtěl bych upozornit majitele volně pobíhajících psů, aby si své psy řádně zabezpečili
a laskavě po svých miláčcích náležitě uklízeli
exkrementy.
Co se týká dopravy a komunikací, opět
nastává čas zimní údržby. Obec na jaře
zakoupila nesený sypač, který by měl zamezit
námrazovým kalamitám. Správa údržby silnic
JMK žádá občany, aby svá vozidla neparkovali
po dobu zimní údržby na hlavních komunikacích
(Řádek, ulice Kostelní), takto odstavená vozidla
neumožňují řádnou údržbu komunikace. Taktéž
obec žádá občany, aby pokud možno v případě
sněžení umožnili průjezd techniky vhodným
parkováním. Pokud nebude moci technika
údržby projet v úzkých uličkách z důvodu
zaparkovaného vozidla, nebude údržba v tomto
úseku provedena.
Novinkou bude dopravní omezení v ulici
Hanácká, kde bude omezen vjezd vozidel
překračujících okamžitou hmotnost 3,5t s výjimkou dopravní obsluhy. Jedná se o opatření
k zamezení stání plně naloženého vozidla, kdy
ani po domluvě s řidičem nedošlo k nápravě
a zastupitelstvo tímto reaguje jak na stížnosti
občanů, tak na fakt, že dochází k ničení
komunikace, která není na takové zatížení
uzpůsobena. Jedná se o opatření obecné
povahy, kterou vydal MěÚ Hodonín příslušný
k rozhodování ve věci místních komunikací.
Chtěl bych poděkovat všem občanům,
kteří se řádně starají o své okolí, mají krásně
upraveny předzahrádky a celkově udržují své
okolí. Je vidět, že těmto občanům není lhostejné
prostředí, ve kterém žijí, a právě ti vytvářejí obraz
naší obce. My domácí to běžně nevidíme, ale
vidí to většinou návštěvník či turista, který to šíří
dále, což je nejlepší reklama …. k nezaplacení.
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám i Vašim
rodinám popřát krásné a poklidné prožití svátků
vánočních, do nového roku pevné zdraví, štěstí,
mnoho osobní pohody a životního optimizmu,
dětem spoustu hodnotných dárků a radostné
oči u rozsvíceného vánočního stromku.

Ing. Ivo Padalík, starosta obce

2

Zpravodaj

Výstavba rodinných domů v lokalitě „Újezda“
vlastníků pozemků, což sebou
často přináší dlouhá a komplikovaná jednání.
Již v předcházejících letech
se obec pokoušela pozemky
určené k výstavbě v této
lokalitě vykoupit do svého
vlastnictví, ale problémy, na
které narážela, nebylo možné
v reálném čase odstranit.
Aby bylo možné tuto patovou
situaci uspokojivě vyřešit,
byl po obsáhlých jednáních
schválen návrh umožňující
v této lokalitě jak výstavbu
s co nejmenšími zásahy do
vlastnických práv majitelů
pozemků, tak i vybudování
nezbytných inženýrských sítí.
Tento návrh jsem předložil
na zastupitelstvu konaném dne
9. listopadu 2016. Zastupitelstvo návrh schválilo a pověřilo
starostu a místostarostu k jednání s vlastníky pozemků.

Vážení spoluobčané,
již mnoho let se projednává
otázka rozvoje naší obce
z hlediska možnosti výstavby
rodinných domů. Obec se
však po celou dobu potýká
s velkým problémem, kterým
je nedostatek pozemků v jejím
vlastnictví, které by mohla pro
tyto účely uvolnit.
Jednou z lokalit, kde by
obec ráda zahájila v rámci
územního plánu naplánovanou
výstavbu rodinných domů,
je lokalita „Újezda“. Tato lokalita má jak řadu výhod, tak
i nevýhod. Mezi hlavní výhody
patří zejména umístění v centru obce, kdy všechna důležitá
místa, jako je radnice, škola,
školka, kulturní sál, zastávka
autobusové dopravy i obchod,
jsou snadno dostupná během
pár minut i pěší chůzí. Naopak
nevýhodou je velké množství
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Podle usnesení zastupitelstva bude realizace v lokalitě
„Újezda“ rozdělena na tři
etapy.
První etapa výstavby rodinných domů (dále jen „RD“)
a inženýrských sítí, označená
v přiložené studii červeně, by
mohla být zahájena již v roce
2018. Nezbytnou podmínkou
pro to jsou úspěšná jednání
s vlastníky pozemků v průběhu
roku 2017 a na základě těchto
jednání zpracování geometrických plánů a navazujících
smluv. Bude také potřeba
zpracovat příslušné projektové
dokumentace pro výstavbu
inženýrských sítí, tj. vodovodu,
kanalizace, rozvody plynu
a elektřiny a komunikace včetně chodníků.
První etapa bude navazovat
na stávající Novou ulici a vyústí
na ulici „Radniční“ v místě,
kde je nyní stodola mezi
RD č. p. 191 a č. p. 328.
Předpokládáme, že výstavba
RD bude probíhat souběžně
s výstavbou inženýrských sítí,
samozřejmě podle možností
vlastníků stavebních pozemků.
V první etapě by měly být vytvořeny podmínky pro výstavbu
12 RD.
Druhá etapa výstavby RD
a inženýrských sítí, označené
v přiložené studii oranžově,
by mohla být zahájena v roce
2020. Předpokladem jsou
opět úspěšná jednání s vlast-
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níky pozemků v průběhu let
2018 a 2019 a na základě
těchto jednání zpracování
geometrických plánů a navazujících smluv. Jako v první fázi,
i zde bude dále zpracována
příslušná projektová dokumentace pro výstavbu inženýrských
sítí, tj. vodovodu, kanalizace,
rozvody plynu a elektřiny a komunikace včetně chodníků.
Druhá etapa bude navazovat
na nově budovanou prodlouženou Novou ulici a vyústí na
ulici „Kostelní“ v místě mezi RD
č. p. 140 a č. p. 247. Znovu
předpokládáme, že výstavba
RD bude probíhat souběžně

s výstavbou inženýrských sítí,
samozřejmě podle možností
vlastníků stavebních pozemků.
V druhé etapě by měly být vytvořeny podmínky pro výstavbu
14 RD.
Třetí etapa, označená na
přiložené studii žlutě, je uvažována jako výhled pro budoucí
výstavbu RD a doposud není
v plném rozsahu ani součástí
územního plánu obce. Zapracování do územního plánu
obce je závislé na zájmu občanů a povolení státních orgánů
ohledně posunutí ochranných
pásem, která doposud blokují
možnou výstavbu.

Vážení spoluobčané, je
pravdou, že výše popsaný
záměr bude náročný jak na
odbornost a na čas, tak i na
vynaložené obecní prostředky.
Jeho úspěšná realizace ale
obci umožní tolik potřebný
další rozvoj.
Obracím se proto na vás se
žádostí o poskytnutí pomoci
formou námětů, rad a připomínek. Tyto můžete zasílat na
můj email jvvm@seznam.cz,
popřípadě zavolat na můj mobilní telefon 724 037 933.

JUDr. Jaroslav Mikuš,
místostarosta

DESBOROUGH 2016 – závěrečná konference
Dvouletý projekt Charty na téma „Jak ovlivnilo rozšíření Evropské Unie v roce 2014 život
obyvatel venkovských obcí“ měl poslední část
– setkání dvoučlenných delegací z každé země
na závěrečné konferenci. Ta se uskutečnila
v anglickém Desborough, městečku vzdáleném
80 mil severně od Londýna.
Vše se odehrálo o stejném víkendu jako
poddvorovské Vinobraní. Za naši obec se
setkání zúčastnili starosta Ing. Ivo Padalík
s Ing. Tomášem Kuchařem. Nebyl problém
ubytovat skoro všechny delegáty v hostitelských
rodinách, Desborough má téměř 11 tisíc
obyvatel.
Po úvodních přednáškách měla každá
země čas prezentovat dané téma v oné
konkrétní lokalitě. Na několika workshopech
se pokračovalo hlasitou diskusí, bylo zajímavé
konfrontovat zkušenosti jednotlivých krajin.
A nebyly to zkušenosti jen pozitivní. Sesbírané
informace slouží jako podklad pro závěrečnou
zprávu pro Evropskou komisi, tedy instituci,
která schvaluje rozpočet pro další projekt
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Charty na následující dva roky.
Součástí programu byl i kulinářský večer – to
úplným standardem pro tyto menší setkání nebývá, nicméně zase splnil svůj účel. Následující
den se už znali všichni navzájem.
Termín setkání organizátoři nezvolili náhodně.
Celé město Desborough se v sobotu proměnilo.
A jakoby se čas vrátil o 70 let nazpět. Akce
se nesla ve stylu čtyřicátých let – místní se
převlékli do dobových kostýmů a uniforem,
na ulici parkovala historická vozidla a motorky,

Zpravodaj

ve stánkách a kavárnách se podávaly dobové
pokrmy a nápoje, k uším doléhal swing. Ve
stejném duchu se nesl i celý poslední večer se
slavnostní večeří.
Ty necelé tři dny utekly opět velmi rychle.
Přestože bylo setkání pracovně náročné
a událostmi nabité, našel se i čas strávený
s naší hostitelskou rodinou. V celém městečku
Desborough dopadlo referendum o vystoupení
Velké Británie z Evropské Unie jednoznačně –
proti Brexitu byli lidé napříč věkovým spektrem
obyvatel, s nimiž jsme měli možnost mluvit.
Bylo cítit velké zklamání z výsledku a obavy

o samostatnou budoucnost Anglie. Stejně tak
se ukáže, zda Desborough zůstane členem
Charty obcí EU. Jak místní obyvatelé, tak
i ostatní členové jsou jednoznačně pro setrvání,
byť v jistém pozměněném modelu.
Přípravu projektu pro 2017-2018 pro dospělé
si vzal na starosti polský Strzyzow, pro mladé
chorvatské Tisno. Příští rok se bude hlavní
setkání Charty EU konat od 6. do 9. července
2017 ve finském městečku Kannus, novinkou
bude snížení počtu delegátů – zúčastní se
5 dospělých a 3 mladí.

Ing. Tomáš Kuchař

Volby 2016
Ve dnech 7. a 8. října 2016 proběhly volby do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR.
V naší obci se zúčastnilo voleb do Senátu 236 voličů, což činí 29,68% a voleb do zastupitelstva
kraje 246 voličů, což činí 30,94 %. Volby skončily těmito výsledky:
Zastupitelstvo kraje:
1. KDÚ-ČSL
2. ANO 2011
3. ČSSD
4. Koalice Svoboda a
přímá Demokracie
Tomio Okamura a
Strana Práv Občanů
5. KSČM
6. TOP 09
7. ODS
8. Starostové
pro Jižní Moravu
Moravané
9. Konzervativní strana
10. Úsvit s Blokem
proti islamizaci
Ne ilegální imigraci
Dělnická strana sociální
spravedlnosti
11. Volte pravý Blok
Zelení a piráti
Svobodní a Soukromníci
Koruna Česká

69 platných hlasů
52 platných hlasů
43 platných hlasů

21 platných hlasů
18 platných hlasů
10 platných hlasů
7 platných hlasů

Senát Parlamentu ČR:
1. Zdeněk Škromach
2. Anna Hubáčková
3. Josef Zimovčák
4. Ján Lahvička
5. Jana Bačíková
6. Vítězslav Krabička
7. Květoslav Přibil

71 platných hlasů
59 platných hlasů
32 platných hlasů
24 platných hlasů
22 platných hlasů
15 platných hlasů
8 platných hlasů

5 platných hlasů
5 platných hlasů
3 platné hlasy
2 platné hlasy
2 platné hlasy
2 platné hlasy
1 platný hlas
1 platný hlas
1 platný hlas
1 platný hlas.

II. kolo do Senátu Parlamentu proběhlo
14. a 15. 10. 2016. V naší obci se zúčastnilo voleb 128 voličů a volby skončilo těmito výsledky:
1. Anna Hubáčková
2. Zdeněk Škromach

Starý Poddvorov

79 platných hlasů
49 platných hlasů.
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Setkání Charty EU Portugalsko Samuel
V září jsme se s Markem Gertnerem zúčastnili setkání mladých Charty obcí EU (věk
do 26. let), kde každou účastnickou zemi
reprezentovali dva delegáti.
Setkání proběhlo v portugalské vesnici
Samuel, která leží na západní straně Portugalska. Před samotným setkáním jsme
navštívili hlavní město Lisabon, kde jsme prošli
téměř celé historické centrum. Zajímavá byla
návštěva oceanária, které je největším v celé
Evropě. Zde jsme narazili na spoustu různých
tvorů z mořského světa. V Lisabonu jsme se
zdrželi téměř dva dny, pak následovalo samotné
setkání v Samuelu.
Hlavním důvodem setkání bylo uzavření
projektu, který měl poslední dva roky téma
o plýtvání jídlem. Zúčastnili jsme se spousty
workshopů, ve kterých nás čekaly i netradiční
úkoly. Například jsme si zkusili vaření mýdla.
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Večer samozřejmě nechyběl známý kulinářský
večer, kde byla možnost ochutnat jídla a nápoje
z ostatních zemí. Ten byl pak zakončen diskotékou v místním sále.
Následující den nás čekala prohlídka
nedalekého města Soure. Součástí prohlídky
byly návštěvy kostelů a radnice. Odpoledne,
téhož dne, jsme společně s ostatními vyrazili na
nedalekou pláž, kde jsme měli volný program.
Poslední večer nám organizátoři připravili
večeři na rozloučenou, které se zúčastnily
i hostující rodiny.
Toto setkání nás velmi zaujalo, poznali jsme
místní lidi, kulturu, jídla a také oblasti - centrum
hlavního města, vesnice a pláže. Dozvěděli
jsme se spoustu zajímavostí a způsobů, jak
šetřit jídlem. Nakonec jsme poznali i skvělé lidi
našeho věku z ostatních zemí.
Jakub Filípek

Zpravodaj

N ěkolik

poznámek k odpadovému hospodářství

Na podzim tohoto roku proběhla mimořádná
akce „likvidace“ nebezpečného odpadu azbestovocementové krytiny. Tento odpad
v žádném případě nepatří na sběrný dvůr, či
do stavební sutě nebo komunálu. Odpovědnost
za likvidaci nese původce, tedy majitel a ten
je povinen si zajistit likvidaci u specializované
společnosti (např. Tespra Hodonín) na vlastní
náklady. Vzhledem k tomu, že historicky je
v naší obci ještě poměrně hodně této komodity,
tak se zastupitelstvo obce rozhodlo umožnit
občanům likvidaci tohoto druhu odpadu do
max. hmotnosti 300 kg na číslo popisné
zdarma. Proč právě tato hmotnost? Ta odpovídá
drobné stavbě o velikosti 16 m2 (chlívek, drobná
hospodářská budova apod.), na které nebylo
potřeba vydávat stavební povolení. Likvidaci
většího množství si občan musí zajistit na
vlastní náklady a není v možnostech obce toto
financovat. Je nutno si uvědomit, že likvidace
100 kg se rovná částce 600 Kč + doprava. Za
podzimní akci bylo odvezeno přibližně 4 000 kg
v částce kolem 25 000 Kč včetně dopravy
a likvidace. Vše bylo hrazeno z rozpočtu obce,
tedy z prostředků nás všech. Je na dalším rozhodnutí ZO, zda-li se bude tato akce opakovat.
Osobně s tímto postupem souhlasím, tak jako
všichni zastupitelé, ale byl bych nerad, abychom
se stali bezplatným uložištěm tohoto odpadu
i od rodinných příslušníků, kteří nemají bydliště
v naší obci. Podmínkou je, tak jako u ukládání
do sběrného dvora, mít uhrazeny poplatky za
komunální odpad.
Obdobná situace je i u svozu bioodpadu.
Jak jsem již několikráte uvedl, obec na základě
smlouvy o výpůjčce poskytla občanům, díky
dotačnímu programu, nadstandartní objemné
biopopelnice o obsahu 240 l. Pokud se
podíváme na obce v okolí, které mají zaveden
svoz od domu, tak ty mají jen 120 l nádoby,

přesto někteří občané přikládají v den svozu
navíc igelitové pytle a předpokládají, že je
obec povinna svést vše, co mají na polích a na
zahradách. Spousta obcí splnila zákonnou
povinnost tím, že občanům zdarma poskytla
pouhé kompostéry a svoz neřeší. Musím
na tomto místě připomenout, že primárním
cílem zavedení sytému svozu bioodpadů
bylo, aby z domácností - kuchyní vznikající
odpad (okružky, slupky, odřezky apod.) nebyly
vhazovány do komunálního odpadu. Tím se
sníží množství komunálního odpadu draze
ukládaného na skládku. Dále jsou po obci
umístněny kontejnery, kde je možno odkládat
dle sezóny buď větve nebo rostlinné zbytky.
A zde je také problém, protože současně
narušuje upravenost obce nehledě na zápach,
který se šíří z tlejícího materiálu. Proto byl
zaveden režim popisu na kontejnerech, aby
občané věděli, co se smí a co nesmí vhazovat.
Uvažujeme také o změně v režimu přistavování
kontejnerů a v případě změny budete včas
informováni. Občané mají stále možnost si
kdykoliv bioodpad dovést na kompostárnu.
Každý, kdo má nějakou větší zahradu či pole,
by měl vědět, že rostlinné zbytky jsou cenná
surovina, která by měla být zpracovávána na
místech jejich vzniku a opětovně navrácena do
půdy, aby byl zachován koloběh živin. Nedílnou
součástí velké zahrady či pozemku by měl být
prostor pro kompostování třeba i za pomocí
kalifornských žížal. Je to jednoduché a velmi
účinné.
Musím taktéž pochválit občany, kteří sami
disciplinovaně odváží větve a biosložku na
kompostárnu. Díky nim z Poddvorova vymizely
různé ohníčky připomínající někdy „kouřové
signály“.

Starý Poddvorov

Ing. Ivo Padalík, starosta
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T řídění

bioodpadu

Vážení spoluobčané, rok s rokem se sešel
a je tu zase ukončena sezona svozu bioodpadu.
Jsem potěšen, že je nás převážná většina, kteří
poctivě třídí tento odpad a důsledně dodržují
pravidla, která jsou stanovena. Touto cestou
bych vám všem chtěl poděkovat. Bohužel
jsou mezi námi i takoví, kteří neustále porušují
stanovená pravidla v třídění bioodpadu. Týká
se to převážně přistavených kontejnerů.
Nedodržují stanovená pravidla a informace,
který odpad se může v tu danou dobu vhazovat
do těchto kontejnerů, a vhazují tam věci, které
tam nemají co dělat. Nevím, jestli je to neochota
nebo lenost. Informace, který odpad se zrovna
může vhazovat, jsou vždy umístěny na kontejneru, vyhlášeny místním rozhlasem a dány na
obecní webové stránky. Musíme si uvědomit, že
tyto kontejnery není obec povinna přistavovat.

PET
Milí odpad třídící i netřídící občané,
řekli byste, že šlapání PET lahví a jiných
obalů představuje statisícové úspory nebo
naopak nešlapání obalů představuje statisícové
náklady? Jak je to možné?
Je řada způsobů sběru plastu např. sběr
prostřednictvím veřejných kontejnerů, sběr do
soukromých popelnic přímo od domu nebo
pytlový sběr. My použijeme pro jednoduchou
demonstraci pytlový sběr, přičemž princip
platí pro všechny typy sběrů. Náklady na

Berme to jako takový nadstandard a službu
pro nás. Obec je pouze povinna ze zákona
umožnit občanům třídit bioodpad, což splnila
tím, že sváží biopopelnice. Dále pak je možnost
bioodpad odvézt přímo na kompostárnu. Pokud
se bude neustále porušování stanovených
pravidel opakovat, nebudou tyto kontejnery
přistavovány. Nyní je jenom na nás, jak této
možnosti využijeme. Proto na adresu těmto
hříšníkům je nutné vzkázat, aby si uvědomili,
že na jejich nezodpovědné chování doplácí
zbytek občanů, kteří poctivě dodržují stanovená
pravidla. Tímto vás žádám, abyste dbali pokynů,
které jsou umístěny na kontejneru a vyhlášeny
v místním rozhlase. Pevně věřím, že v příštím
roce se tyhle „excesy“ již nebudou opakovat.
Děkuji vám za pochopení.
Vladimír Kašík

láhve
nákup pytle, svoz, evidenci, aj. činí na jedno
obsloužení pytle nebo nádoby o objemu
120 litrů přibližně 12 Kč (to když je svoz správně
nastaven). Příspěvek od autorizované obalové
společnosti činí přibližně 5 Kč za kg vytříděných
plastových obalů. Další a zároveň poslední
informací potřebnou pro doplnění mozaiky je
kapacita pytle/nádoby. Do 120 litrové nádoby/
pytle se vejde 1,2 kg nepošlapaných PET lahví
nebo 3,5 kg pošlapaných PET lahví.

Hmotnost

Příjmy

Náklady

Zisk / Ztráta

1,2 kg nepošlapaných PET

1,2 * 5 = 6 Kč

12 Kč

6 – 12 = Ztráta – 6 Kč

3,5 kg pošlapaných PET

3,5 * 5 = 17,5 Kč

12 Kč

17,5 – 12 = Zisk + 5,5 Kč
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S taré

elektro sbíráme

vydalo by na
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně
váží asi 175 tun. Jen ze železa
získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé
za posledních 10 let předali
k recyklaci, by se takových
rozhleden dalo postavit 700.
Zároveň se takto podařilo
„vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by se tím dále ztenčilo
ubývající nerostné bohatství.
Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž
daří získat zpět a znovu využít
kolem 90 procent materiálů,
z nichž jsou elektrozařízení
vyrobena. Například běžná
mikrovlnná trouba je z více než
poloviny vyrobena ze železa,
přibližně 16 % její hmotnosti
tvoří sklo a 12 % plasty.
Co z domácností mizí
a v jakém množství, to je
dobře vidět zejména posledních 10 let, kdy se v České
republice vysloužilé elektro
systematicky sbírá a recykluje. ELEKTROWIN, který je
největším českým kolektivním
systémem a zajištuje zhruba
polovinu tuzemského sběru
a recyklace, se za tu dobu
postaral o sběr a následnou
recyklaci více než 15 milionů
spotřebičů.
Sesbírané spotřebiče
položené jeden za druhým
by vytvořily řadu měřící přes

700
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let ,

rozhleden

6 000 kilometrů, takže by
se daly hned dva a půl krát
vyskládat po obvodu státní
hranice České republiky.
Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které
dnes běžně používáme, se
v českých domácnostech
začaly zabydlovat už začátkem 20. století. Patří mezi ně
třeba lednice, pračky nebo
vysavače. Souviselo to s vlnou
masového připojování ke vznikající elektrické rozvodné síti.
Od té doby jim přibyly nové
funkce, změnil se design,
základní technologické
principy ale zůstaly stejné.
A nedokážeme si bez nich
představit každodenní
život. Potvrdil to i průzkum,
kter ý ELEK TROWIN letos
uskutečnil. Více než polovina

Starý Poddvorov

dotázaných by si vzala lednici
dokonce na pustý ostrov – tak
je pro ně nepostradatelná.
Pětina by ocenila, kdyby jim
život Robinsonů zpříjemňovala
pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem.
Typickým příkladem byl hit 90.
let, videorekordéry systému
VHS. Ty velmi rychle vystřídaly
CD přehrávače, které jsou
v posledních letech nahrazovány paměťovými médii.
Některá elektrická zařízení,
která jsme ještě nedávno mohli
vidět jen v muzejních sbírkách,
se naopak do domácností
vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým
příslušenstvím pro domácí
výrobu nejrůznějších pochutin,
které se naposledy masově
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vyráběly ve 30. a 40. letech
20. století. Některé nesou
dokonce stejnou značku, je
pravděpodobné, že se jejich
výrobci inspirovali i ve vlastních
firemních muzeích.
Novinka Made in EU
I když tedy není většina
běžně používaných spotřebičů
v českých domácnostech
žádnou novinkou, stále ještě
poměrně nový je způsob, jak
s nimi nakládáme po skončení
jejich životnosti. Když totiž
našim předkům dosloužila led-

nice nebo vysavač a skutečně
již nešly opravit, zůstávaly
dál – - „na památku“. Jejich
pořízení totiž představovalo
tak velkou investici, že vyhodit
je bylo nepředstavitelné. Kam
také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo
v českých zemích docházet až
v 60. letech minulého století.
Ucelený systém jejich sběru
a recyklace se ale začal rodit
teprve na počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005,

www.elektrowin.cz

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
• ZDARMA je můžete kdykoli
odevzdat u prodejce
- aniž byste si museli pořídit nový
- nebo při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních
úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

?
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do
přírody nedostává velké množství nebezpečných
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky
recyklaci dají znovu využít?
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tedy právě před deseti roky,
kdy se do české legislativy
promítla tehdy nová evropská
směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do
popelnic, a když se nevešly,
vozit na černé skládky. Jinde
v Evropě systém fungoval
dříve, u nás byly vytvořeny
základy pouze pro televize,
chladničky a zářivky, což byla
nová povinnost vyplývající
z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od někter ých
jiných direktiv, má ta odpadová
jednoduchou logiku. Vychází
z toho, že nejlepší je odpad,
který vůbec nevznikne. Většina
toho, čeho se zbavujeme, se
totiž skutečně dá úspěšně
recyklovat a získané suroviny
znovu použít.

Harmonogram
svozu
pytlů 2017
plastový odpad
13. 1. 2017
10. 2. 2017
24. 3. 2017
21. 4. 2017
19. 5. 2017
16. 6. 2017
14. 7. 2017
25. 8. 2017
22. 9. 2017
20. 10. 2017
16. 11. 2017
15. 12. 2017

J sme

Naše škola se od května
tohoto roku zapojila do sítě
škol podporujících zdraví. Program Škola podporující zdraví
sdružuje školy, pro které zdraví
neznamená jen nepřítomnost
nemoci, ale vnímají jej jako
výsledek vzájemně působících
faktorů po stránce tělesné,
duševní, sociální a duchovní.
V praxi školy to znamená, že
všechno, co se ve škole dělá
záměrně a rovněž všechno, co
se v ní děje živelně, umožňuje
optimální vývoj a rozvoj každého jednotlivce, žáka a učitele
v součinnosti s rodiči a obcí.
Koordinátorem a garantem
programu ŠPZ v České republice je Státní zdravotní
ústav (SZÚ) se sídlem v Praze.
Národní síť programu Škola
podporující zdraví v ČR je
zároveň jedním ze 43 členů
evropské sítě Schools for
Health in Europe (SHE), která
má v Evropě tradici od roku
1992.

zdravá škola !

Základní škola zařazená do
sítě ŠPZ se opírá o tři pilíře.
První pilíř - Pohoda prostředí,
druhý pilíř - Zdravé učení a třetí
pilíř - Otevřené partnerství.
Podle těchto pilířů má naše
škola vypracovaný rámcový
projekt podpory zdraví pro
následující tři školní roky.
Prioritou tohoto programu bylo
vybudování úložného prostoru
pro úschovu tělocvičného
nářadí a výměna podlahové
krytiny ve třídě pro pohyb. Oba
tyto úkoly už jsme úspěšně
splnili. Vedle tělocvičného sálu
byla vystavěna místnost na
nářadí a podlaha tělocvičny je
pokryta moderním, příjemným
materiálem. Další významnou
prioritou je důraz na environmentální výchovu, tedy
výchovu, týkající se životního
prostředí. Zapojili jsme se do
Recyklohraní, což je školní recyklační program pod záštitou
MŠMT České republiky, jehož
cílem je prohloubit znalosti
žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim
osobní zkušenost se zpětným
odběrem baterií a použitých
drobných elektrozařízení.
V prostorách přízemí školní
budovy jsme umístili kontejnery na plasty, papír, nápojové
kartony, baterie, náplně do
tiskáren a červenou popelnici
na drobná elektrozařízení. Za
odevzdané baterie a elekroza-

Starý Poddvorov

řízení získá naše škola body do
soutěže, které může v rámci
tohoto programu vyměnit za
školní potřeby pro děti. První
body už jsme si přičetli za splnění prvního úkolu, kdy jsme
měli vyskládat obrys mapy
České republiky tužkovými
bateriemi a tyto baterie pak
odevzdat na sběrném dvoře.
Velmi úspěšnou aktivitou je
i sběr starého papíru, který na
naší škole probíhá už několik
let pod názvem „Přines sběr,
zachraň strom!“. Letos se nám
v počtu 48 žáků školy podařilo
za pomoci rodičů odevzdat
10,18 tuny starého papíru,
což nám vyneslo 16 222 Kč.
S radostí musíme konstatovat,
že do této soutěže se zapojují
už i děti z mateřské školy.
Mezi vytýčené cíle patří
kromě jiného i modernizace
školního prostředí, nákup
pomůcek pro výuku a relaxaci.
I tento závazek se chystáme
brzy splnit, ale to už bychom
prozrazovali vánoční překvapení…
Mgr. Sylvie Hrbáčková
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P rojekt D en

válečných veteránů

Den válečných veteránů se slaví v celém
světě 11. listopadu. Tento zvyk trvá již od roku
1919 jako symbol uctění památky padlých
v den podpisu příměří na konci první světové
války. U nás se tento den objevil v kalendáři
teprve v roce 2001.
S návrhem připomenout si tento den v naší
škole přišel žák Vladimír Kašík. Vzhledem
k tomu, že jsme se zrovna ve vlastivědě učili
o hrůzách dvou světových válek, rozhodli jsme
se vytvořit si projekt, ve kterém by se naši
žáci s tímto významným dnem seznámili.
V hodinách informatiky si žáci 5. ročníku
vytvořili prezentace, v nichž ostatním žákům
vysvětlovali termín „veterán“. Další žáci zjišťovali, proč se tento den slaví, jaká je jeho
historie a hledali symboly tohoto významného
dne. Tyto prezentace si vyslechli žáci ostatních
tříd, a pak jsme slavnostně položili k pomníku
padlých vojáků z I. světové války kytici vlčích
máků, symbol válečných veteránů.
Proč právě vlčí máky? O symboliku vlčího
máku se nevědomky zasloužil vojenský lékař
podplukovník John McCrae z kanadského
Ontaria, který v první světové válce sloužil
v Evropě. Ačkoliv byl vojenským chirurgem,
na útrapy a bolest raněných vojáků si nemohl
zvyknout. Svoji bolest mírnil psaním básní.
Právě jeho báseň dala podnět k symbolu
válečných veteránů.
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Na polích ve Flandrech
Překlad básně Johna McCrae
Na polích ve Flandrech divoké máky rostou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde ležíme. Nahoře mezi červánky,
je možná slyšet zpívat skřivánky,
zde dole kanóny jen svoji píseň řvou.
My už však nevstanem a je to možná zdání,
že včera ještě žili jsme a byli milováni.
Teď jenom tiše ležíme
na polích flanderských.
Náš boj však zase jiní převezmou.
Do vašich rukou dáme my teď svou
hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal,
že jsme tu padli zbytečně. Jen máky porostou
na polích flanderských.
Mgr. Miroslava Hajdová, ředitelka školy

Zpravodaj

F otbal
Vážení sportovní příznivci, spoluobčané,
zase je půlrok za námi a my vás chceme
informovat o dění kolem poddvorovského
fotbalu. Po květnové volbě nového výboru
jsme museli konstatovat, že nás všechny čeká
nelehký úkol, udržet krok s týmy z okresu. Náš
kádr v A-týmu se prakticky nezměnil, neboť jsme
pouze vyřešili problém s končícím hostováním
všech hráčů. To znamená, že hráči z okolí, kteří
nebyli do června registrovaní jako naši hráči,
museli být z mateřských (nebo jiných) klubů
odkoupeni podle tabulkových hodnot. Toto
opatření fotbalové asociace, bohužel platí i pro
dorostenecké a ostatní žákovské kategorie.
Přineslo to nemalé problémy s příchody, ale
hlavně s odchodem kluků z žákovských a dorosteneckých týmů. Naši nejlepší hráči nás opustili,
a tím pádem oslabili. Je nám jasné, že svůj talent
chtějí rozvíjet v kvalitním prostředí velkých klubů
a pokusit se dostat až mezi elitu. Všem přejeme
hodně úspěchů a můžeme jenom doufat, že je
snad někdy zase uvidíme hrát i za Poddvorov.
Takže se vrátím k týmu mužů – zůstal skoro
beze změn a přitom jsme věděli, že je zapotřebí
jej vhodně doplnit. To se během léta, bohužel
ani v průběhu podzimu nepodařilo. Navíc
přišla různá zranění hráčů, zaneprázdněnost
v zaměstnání a v neposlední řadě i nekázeň na
hřišti. Tým byl neustále nekompletní, což se
projevilo na hře a zapříčinilo ne zcela podařený
podzim. Na výsledky reagoval trenér rezignací.
Do jarní sezony sice máme jasný cíl, udržet
okresní přebor, neobejde se to ovšem bez
shánění nových posil, jelikož je pravděpodobný
odchod pár hráčů a z našeho dorostu má zájem
prosadit se jen pár jedinců. Začlenit mladé kluky
bude ještě hodně složité.
U dorostu podzimní soutěž začala výborně,
jenže postupně se začal projevovat zájem
některých hráčů i o jiné sporty a u dalších
naopak nezájem o fotbal vůbec. Do toho přišly

nemoci a výsledky šly dolů. Přitom dorost měl
široký kádr, který se vhodně doplnil. Chce
to hlavně změnit přístup hráčů ke kolektivu a
dodržovat disciplínu.
V kategorii žáků jsou výsledky dané tím, že
hrajeme s týmy, které mají na danou soutěž
věkově vyspělé hráče. My skládáme tým ze
4 ročníků, takže mladší kluci opět hrají proti
starším, což se ve výsledcích projevit musí.
Nejlépe obsazená (co do počtu) je mladší
přípravka, i když tam jsou výsledky taky střídavé.
Tady bych chtěl poděkovat rodičům, že se snaží
ty nejmenší k fotbalu přivést a taky se zapojují
do pomoci s trénováním a sponzorováním
přípravky.
Pro zimní přípravu chceme využít tělocvičnu
v Čejkovicích, dorost a muži umělé plochy
v okolí. Na našem hřišti proběhlo zatravnění
brankovišť, proto se i tréninky budou muset
přizpůsobit vzniklé situaci.
No, a aby toho nebylo málo, tak nám vznikly
problémy s odchodem nájemce z hospody
na hřišti. Celá provozovna se musí nachystat
na předání novému nájemci (sepsat smlouvy
a spousta jiných věcí). Snažíme se vše řešit
svépomocí, abychom nemuseli zbytečně platit
nemalé částky za vymalování, úklid a jiné různé
drobné opravy z rozpočtu TJ. Ten byl na sklonku
roku těsně schválen zastupitelstvem v plné
výši, čímž děkuji za podporu při rozvoji fotbalu
a sportu vůbec. Do budoucna máme v plánu
různé úpravy areálu, takže finance využijeme
i na tyto účely.
Chceme také poděkovat všem hráčům,
rodičům, fanouškům a ostatním, kteří nás
podporují a všem přejeme krásné a pohodové
prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.

Starý Poddvorov

Za výbor TJ Hynek Winkler
Poddvorov, do toho!!!
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Z

kroniky

V roce 1968 převzalo
patronát nad Tělovýchovnou
jednotou Místní hospodářství
při Místním národním výboru
Starý Poddvorov, a tak nesla
název T.J.M.H. Starý Poddvorov s barevným označením
trojúhelník napůl barvy bílé
a modré. Tento název byl
jednohlasně schválen i s barevným označením.
Místní hospodářství poskytovalo finanční příspěvky na činnost
TJ, dotovalo pohárové turnaje
cenami. Pracovníci místního
hospodářství (zejména zedníci
Boubín M., Brablc C. a Havlík
K.) v rámci zlepšení podmínek
provedli omítky šaten, byla
provedena vodoinstalace
a provedeno obložení umyvárny. Členové TJ se taktéž

T ělovýchovné
brigádnicky podíleli na těchto
pracích, kde mimo to byly
podbity stropy dřevotřískou,
upraveny podlahy a další.
Na jarní sezonu 1968 se začalo
mužstvo připravovat již v lednu.
Cvičilo se v kulturním domě
za 100% účasti pod vedením
nového trenéra Pavla Svobody.
Přípravné zápasy nasvědčovaly
tomu, že mužstvo chce bojovat
o lepší umístění. Jarní kolo bylo
již opravdu o mnoho lepší.
Kandidát na postup – Slovan
Hodonín odjel z našeho hřiště
poražen 1:0 a tuto vítěznou
branku vstřelil Hřebačka Mirek.
V jarní sezoně jsme získali
10 bodů, vstřelilo se 18 branek a dostali jsme 7 branek.
Nejlepší střelci jarního kola:
Bůšek Jakub 6 branek, Sasí-

Rok 1968
Zleva stojí: Svoboda Václav, Sasínek Jara, Hřebačka Mirek,
Sasínek Pavel, Bůšek Jakub, Prygl Jan, Svoboda Pavel, trenér
Zleva v dřepu: Svrček Pavel, Brhel Vojta, Boubín Miloš, Sasínek Josef, Kotásek Josef
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Zpravodaj

jednot y
nek Vít 2 branky a Boubín Miloš
2 branky. Mužstvo hrávalo
většinou v této sestavě: Boubín
Miloš (Vala Pavel), Sasínek
Pavel, Kotásek Josef, Sasínek
Jaroslav, Svoboda Pavel, Svoboda Václav, Hřebačka Mirek,
Brhel Vojta, Sasínek Vít, Bůšek
Jakub, Blažek Josef, Prygl
Jan, Svrček Pavel, Sasínek
Josef.
V roce 1968 byla prostřednictvím Bohuše Pilečka navázaná
dr užba s Tělovýchovnou
jednotu Borovany, okr. Písek.
Stávalo se dosti často, že
na mistrovské utkání nepřijel
rozhodčí a pak musel pískat
rozhodčí z lidu. To proto, že
jsme neměli za naši TJ žádného
rozhodčího. Na domácí půdě
nejvíce pískával v takové situaci
člen výboru Redek Josef, ale
ten býval až moc spravedlivý
vůči našemu mužstvu. Oproti
tomu nás na soupeřovém
hřišti soudce z lidu bral řádně
u huby. V letní přestávce
roku 1968 jsme se zúčastnili
pohárového turnaje v Čejkovicích a ve finále jsme podlehli
Mutěnicím 1:5. V druhém
pohárovém turnaji v Mutěnicích
jsme se též probojovali do
finále a tam jsme podlehli
Sokolu Smolinské 1:4. Při
tomto finálovém utkání se
vyznamenal náš všeobecně
známý rozhodčí Kozel.
Rozhodčí Kozel je velice svéráznou postavou na našich hřištích. Jeho jméno je opředeno

spoustou komických legend,
o jeho rozhodování však jdou
pověsti málem tragické. Tak
se nám tento pán představil
i v Mutěnicích. Ještě před zápasem, když seděl na lavičce
spolu s fanoušky S. Smolinské
– zřejmě spolupracovníci ze
zaměstnání - statečně se
posiloval pivem, suverénně
prohlásil: „Tento pohár vyhrajete vy“ - tedy Smolinské. Aby
si dodal kuráže, posilnil se
z demižónu višňákem, který
pohostinní pořadatelé naservírovali do kabiny rozhodčích,
a šel na to. Před započetím hry
předvedl nádhernou ukázku
diplomatického umění. Na
adresu hráčů našeho mužstva
prohlásil, že si dá na ně pozor,
že je má už od 1. zápasu
zapsané, a že bude bez milosti
vylučovat. Netřeba ani říkat, že
hráče soupeře na slušnou hru
ani neupozornil.

F otbalové

Od prvního hvizdu začal s píšťalkou provádět taková kouzla,
že naši fanoušci, kteří navštívili
v pátek večer představení kouzelníka Kellnera, prohlásili,
že Keller je v kouzlení proti
Kozlovi hotový břídil. Jeho píšťalka bez přestání tlačila míč
k naší brance. V některých
chvílích se píšťalka zajikala
alkoholním opojením a studem
a vypovídala činnost. Byl to
vskutku obdivuhodný výkon,
pane Kozle!!
Po pěkných výsledcích v jarním
kole a vcelku úspěšné letní
přestávce všichni byli zvědaví,
jak dopadne podzimní kolo
r. 1968, jestli si mužstvo podrží
formu i pro podzim. Přestal hrát
Vala Štěpán, Blažek Josef,
Bartál Josef a na vojnu odešel
Brhel Vojta a Sasínek Vít.
A přišli noví hráči: Mazuch Olin,
Guliš Jara, Kašík František,
Boubín Josef a Strýček Pavel.

utkání

Podzimní kolo pro nás dopadlo
velmi dobře. Prohráli jsme jen
jedno utkání, a to v Terezíně.
Nastříleli jsme soupeřům
41 branek a dostali 11 a tímto
jsme vedli tabulku s náskokem
4 bodů.
Raritou bylo utkání našich
fotbalistů s Vracovem, které
jsme vyhráli rekordním skóre
14:0. V tomto utkání Bůšek
Jakub střelil 6 branek, a tak
překonal rekord Miloše Boubína z r. 1966. Při tomto utkání
byl rekord ale smutnější, že
bylo jen 29 platících diváků.
Po tomto utkání se naše mužstvo usadilo v čele tabulky se
7 body ze 4 zápasů a skóre
22:0. Bylo mnoho nadějí po
velmi úspěšném podzimním
kole pro nastávající sezónu
1969.
Opsáno z kroniky
TJ Starý Poddvorov

– O ld S tars S tarý P oddvorov

Tak jako minulý rok, tak i letos se týden po
hodech 13. srpna 2016 uskutečnil na hřišti
u lesa fotbalový zápas
„O putovní pohár poddvorovských uliček“
ČEKAČKA versus ŘÁDEK
mezi fotbalisty nad 33 let. V minulém roce
2015 se uskutečnil první ročník a zvítězil tým
Řádku, letos se to podařilo znovu výhrou 4:2.
Nicméně, ať již zvítězí kdokoliv, účelem tohoto
klání je se pobavit a pobavit ostatní diváky
„vrcholnými“ sportovními výkony a ukázat těm
ostatním kecalům, jak se má hrát fotbal.
Děkujeme TJ Starý Poddvorov za bezplatné
poskytnutí zázemí, naší obci za finanční dar
v hodnotě 1.000 Kč na zabezpečení pořádání

turnaje. Na příští rok si poznamenejte datum
12. 8. 2017. Zváni jsou jak hráči, tak i diváci.
Za organizační tým a všechny Old Stars
fotbalisty ze Starého Poddvorova
V. Blažej, J. Fiala, P. Herzán

Starý Poddvorov
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S ousedské
Letos se uskutečnilo „Sousedské posezení“
neboli oslava sv. Martina, patrona naší obce,
v neděli 13. 11. 2016. K poslechu vyhrávala
dechová hudba Hornobojané. Součástí
programu byla beseda se starostou, hlavní téma
hovoru - protipovodňová opatření. Dále mohli
návštěvníci ochutnat kolem 35 vzorků marmelád, které přichystali naši spoluobčané, nebo si
prohlédnout fotky, které byly tentokrát zaměřeny
na téma „Jak jsem šel poprvé do školy“. K dobré
náladě přispělo malé pohoštění ve formě
rautu a samozřejmě, jaké by to bylo sousedské

K lub

posezení, kdyby chyběl pohárek dobrého
svatomartinského vína a sváteční buchta.

seniorů

Koncem srpna se naše seniorky zúčastnily
školení „Senioři komunikují“. Bylo nás celkem
14. Mnohé z nás seděly za počítačem poprvé
a po týdnu výuky získaly návyky obsluhy,
komunikace apod.
V září jsme uspořádaly pro naše spoluobčany
poznávací zájezd po neznámých kulturních
památkách Maďarska a Jižního Slovenska.
Zájezd byl velmi úspěšný.
17. listopadu bylo zahájeno relaxační cvičení pro seniory a pokračuje každý čtvrtek
v 17:00 v tělocvičně ZŠ. Přijďte mezi nás!
V neděli 20. listopadu jsme prožily krásný
podvečer v Městském divadle Brno. Muzikál
Radúz a Mahulena byl skvěle nastudovaný,
zážitek umocnila překrásná choreografie
a hudba.
U příležitosti rozsvícení vánočního stromu
v neděli 27. listopadu jsme uspořádaly v pořadí
již druhý Jarmark od 15:30 do 17:00 před
budovou ZŠ. Byly připraveny různé pochutiny
a drobné dárečky.
12. ledna 2017 se uskuteční beseda
s MUDr. Janem Pavlíkem, který se vedle
svého lékařského poslání věnoval také psaní
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posezení

knih, poezie a je stále velkým vyznavačem
folkloru. Přijďte zavzpomínat! Místo a čas bude
dodatečně upřesněn hlášením OÚ.
Rádi bychom touto cestou oslovily spoluobčany, aby se zapojili do akce „Velikonoční
strom“ a přispěli výrobou jakéhokoliv druhu
velikonočních vajíček, kterými bude ozdoben
strom před obecním úřadem. Vajíčka můžete
průběžně přinášet na obecní úřad. Děkujeme,
že tuto akci podpoříte.
21. května 2017 v neděli ve 14:00 na místním
parketu u školy uspořádáme již II. Lázeňské
odpoledne. Přijděte si užít nedělní odpoledne.
Nabízíme nové aranžmá programu a další
zajímavostí.
Za seniorky Helena Pulkrábková

Zpravodaj

K nihovna
V roce 2016 proběhla rozsáhlá rekonstrukce
knihovny, která byla dotačně podpořena
z prostředků Jihomoravského kraje. Byla
provedena výměna oken, nové osvětlení, vymalování, pořízení nábytku. Největší problém byl
s jeho dodáním. Dle katalogu byl příslib dodání
do pěti dnů, skutečnost byla ale jiná. Doba
dodání se protáhla na více než měsíc. Montáž
nábytku a nečekaná reklamace z důvodů dodání
špatných dílů ji ještě posunula o další týdny. 24.
listopadu byly dokompletovány tři zbylé skříně.
Někteří čtenáři už byli netrpěliví, měli velký
zájem o knihy, a tak jsme někdy vybírali mezi
knihami, které byly složeny na zemi nebo
ve vedlejší místnosti. Nejaktivnější čtenářky
v letošním roce byly 93-letá paní Filípková
Marie, paní Štěpánková Miroslava a z mladých
čtenářů Bařinová Alžbětka.
Po zprovoznění počítače se začalo půjčovat
oficiálně. Velké poděkování patří starostovi
obce ing. Padalíkovi.
A co nás čeká?
Již v lednu se můžeme těšit na besedu se
spisovatelem MUDr. Janem Pavlíkem z Kyjova,
kterého si určitě pamatuje starší generace
jako obvodního lékaře v naší obci. Jeho knihy
- historický román Sága rodu Chlebakupova
a navazující román Utrpení a naděje. S těmito

K rojové
Vážení spoluobčané, zahrádkáři,
v krátkosti bychom vás chtěli seznámit s činností
našeho zahrádkářského svazu v letošním roce.
Jak jsme vás informovali již v minulém čísle
Zpravodaje, v dubnu jsme pořádali košt pálenek
spojenou s ochutnávkou utopenců. Tuto
akci můžeme hodnotit jako velmi úspěšnou
a chtěli bychom ji i v příštím roce zopakovat.
Rovněž v dubnu pořádala obec akci „Ukliďme

informuje
knihami se již čtenáři seznamují. Beseda se
uskuteční spolu s obecním úřadem a klubem
seniorů 12. ledna 2017.
Nový rok je dobré začít s knihou, která potěší,
obohatí nás, uklidní a přinese zážitky těch, kteří
se o ně chtějí podělit s námi. Dovolte, abych
využila této příležitosti a co nejsrdečněji vás
pozvala do nové knihovny, abyste si tam takovou
knihu skutečně našli.
Marie Pryglová - knihovnice

vinobraní
Poddvorov“, které se naši členové aktivně
zúčastnili.
V měsíci květnu se naši členové zapojili do
akce, kterou pořádal klub seniorů „Lázeňské
odpoledne“. Dík patří nejen členům zahrádkářského svazu, kteří pomohli seniorkám připravit
taneční parket s cukrárnou, ale také členům,
kteří přišli v dobových kostýmech a tuto akci
podpořili.

Starý Poddvorov
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Nesmíme také opomenout, že během celého
jarního období jsme zajišťovali vzorky vína na
košty do okolních obcí. Vzpomeňme alespoň tu
největší „Výstava vín Podluží“, oblastní, která se
konala v Kosticích 23. - 24. dubna 2016. Naši
členové na ni dodali 32 vzorků po 4 lahvích.
V srpnu jsme pořádali zájezd do Olomouce
na „Letní Floru“. Účastníci zájezdu byli velmi
spokojení, míň už pořadatelé. Důvod nespokojenosti byl ten, že když se zájezd zajišťoval, bylo
zájemců na plný autobus, bohužel v průběhu
se začali odhlašovat, až zůstala jen polovina.
Příští rok máme v plánu, že uskutečníme zájezd
na Zemi živitelku do Českých Budějovic. Po
zkušenostech, které z minulé akce máme,
zvažujeme, zda zájezd vůbec pořádat.
Další akcí, a možná tou největší, kterou jsme
letos pořádali, bylo „krojované vinobraní“.
Chtěli bychom poděkovat všem zúčastněným,
jak malým, tak velkým, jak mladým, tak těm
starším, všem, kteří přiložili ruku k dílu - a to
dílo se skutečně povedlo! Zvláště bychom chtěli
poděkovat Mgr. Hajdové a Ing. Kůrečkovi, kteří
zakomponovali do celého vinobraní divadelní
vystoupení o životě Štěpána Příkazského

Z

myslivecké společnosti

V areálu myslivny proběhlo v první polovině
roku hned několik kynologických akcí, které
byly organizovány Okresním mysliveckým
spolkem Hodonín. Dne 10. 4. 2016 proběhl
svod loveckých psů, a to za dohledu odborných
kynologických rozhodčích. Další kynologickou
akcí byly zkoušky bezkontaktního norování
malých loveckých plemen. Dostavilo se 16 psů
plemen: Jack Russel teriér, jagdteriér, foxteriér
hladkosrstý a jezevčík drsnosrstý. Všichni psi
obstáli.
Na jaře se členové spolku aktivně zapojili
do dubnové akce „UKLIĎME PODDVOROV“.
V termínu 21. – 25. 5. 2016 proběhla
výstava NATURA VIVA v Lysé nad Labem, které
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z Lužic. Doufáme, že se akce líbila, a že s vaší
pomocí ji můžeme příští rok zopakovat.
Dovolte, abychom využili této příležitosti
a nabídli i dalším spoluobčanům, aby přišli
mezi nás. Hlavně vyzýváme mladší vinaře, kteří
by do naší práce jistě přinesli nové myšlenky,
nápady, rady.
Na závěr dovolte, abychom popřáli prožití
radostných svátků vánočních, hodně zdraví,
štěstí a osobní spokojenosti v novém roce nejen
našim členům zahrádkářského svazu, ale všem
občanům obce Starý Poddvorov.
Václav Varmuža,
předseda ZO ČZS Starý Poddvorov

jsme se zúčastnili. Jednalo se o celostátní
výstavu v oborech myslivost, rybářství, včelařství
a zahrádkářství.
Během roku probíhaly pravidelné brigády.
V roce 2016 bylo odpracováno 1 491 brigádnických hodin. Děkujeme všem členům
za odvedenou práci! Povinnosti pro nás však
nekončí, v zimním období bude probíhat
pravidelné přikrmování zvěře.
V nadcházejícím roce 2017 nás čeká
nezbytná oprava střechy myslivny, na kterou
byla přislíbena dotace z rozpočtu obce.

Zpravodaj

Ing. Monika Veselská

N ovinky M isijního

Návštěva nemocných
Jednou z aktivit Misijního klubka, která
proběhla v posledním týdnu o prázdninách,
byla návštěva nemocných společně s panem
farářem Miloslavem Čamkem. Místním babičkám
a dědečkům jsme rozdávali čaje „Dobrá nálada“
ze sponzorského daru od firmy Sonnentor
Čejkovice, které děti dozdobily veselými kolíčky.
Společně s dětmi z místní scholy jsme zazpívali
známé křesťanské písně k potěšení všech,
které jsme navštívili a nejednou jsme byli svědky
milého a nečekaného dojetí. Potěšení a radost
tak byla na obou stranách.
Misijního štrúdlování
V neděli 16. října byl uspořádán 3. ročník
Misijního štrúdlování u příležitosti oslav Misijní
neděle. Prodávaly se štrúdle, koláčky, zákusky
a jiné dobroty, které upekli farníci ze Starého
a Nového Poddvorova a i z Čejkovic. Do
pečení se zapojilo asi 30 lidí, někde i celé
rodiny. Velkou část všech prodávaných dobrot
připravili novopoddvorovští farníci, kterým tímto
také srdečně děkujeme za jejich podporu.
„Ukládejte si tedy peníze k chudým, je to
lepší, než konat zázraky. Když konáte zázraky,
jste Božími dlužníky, když dáváte almužny, je
Vaším dlužníkem Bůh.“ Almužny našich milých
farníků vynesly z letošního prodeje štrúdlů
krásných 12.000,- Kč pro misie. Kéž slouží
nejpotřebnějším. Všem, kdo jste se zapojili
jakýmkoliv způsobem – DĚKUJEME!

klubíčka

Oslava misijní neděle
Světový den modliteb za misie, slavený
každoročně předposlední neděli v říjnu, je
v České republice známý pod názvem Misijní
neděle. Tento den je spojený s finanční sbírkou
na podporu misijních oblastí a v celé církvi se
začal poprvé slavit v roce 1926.
Slaví se jako den modlitby a podpory misií
v každé diecézi, farnosti a instituci katolického
světa. Papež k této příležitosti vydává poselství,
národní ředitel Papežských misijních děl píše
dopis, který je rozesílán do všech farností. Věřící
ve všech katolických farnostech světa se tedy
během Misijní neděle společně modlí a finančně
přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou následující rok podporovány projekty na
pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze
Papežské misijní dílo šíření víry (PMD ŠV), jehož
počátky sahají do roku 1818.
Na základě ustanovení Kongregace pro
evangelizaci národů a Stanov PMD se Misijní
neděle slaví ve všech farnostech a diecézích
různého ritu na celém světě. Peníze, sesbírané
pro misie na Světový den misií v každé diecézi,
farnosti a institutu katolického světa, se všechny
odevzdávají národní kanceláři PMD a nesmí se
použít na jiné účely.
V našem kostele sv. Martina jsme Misijní
neděli slavili 23. října. Schola zpívala krásné
písně a děti z Misijního klubka nesly 11 darů
k oltáři, každý s danou přímluvou k aktuálním
děním ve světě. Odpoledne jsme se v „Mostu
modlitby“ spojili s celým křesťanským světem
v modlitbách za misie. Za doprovodu krásných
písní a skutečných příběhů, které zazněly
z úst dětí, jsme mohli prožít malou atmosféru
misií před svatostánkem. Velký dík na tomto
místě patří právě dětem, které hodně pomáhaly
s přípravami, nacvičovaly písně a těšily se na
Misijní neděli. Kéž jim Pán požehná a odmění
jejich úsilí.
Adéla Kuchařová

Starý Poddvorov
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P oddvorovská

scholička

Svůj pátý rok činnosti započala v září
scholička při kostele sv. Martina. Zpívali jsme
na farní pouti v krásném chrámu ve Křtinách (děkujeme Světlaně a Vítkovi Přibilovým za hudební
podporu) nebo při slavnostní mši během Misijní
neděle. Také jsme mohli posloužit hudebním
doprovodem na pohřbech. Především však
pravidelně zpíváme na „dětských“ mších ve
čtvrtek v podvečer.
Zveme a těšíme se na nové zpěváčky. Velmi
bychom uvítali i muzikanty, kteří nám v současné
době hodně schází.
Marie Bartálová

R odák M etoděj B ortlík
ale srdcem byl stále u nás na
Moravě. V Americe přispíval
do časopisu HOSPODÁŘ,
ve kterém chtěl přiblížit život
a tradice české komunitě, ale
i občanům Ameriky a podělit
se s čtenáři o jeho zážitky
z dětství.
„Cesta do Betlému“ je
jedním takovým článkem, kde
vzpomíná na tradice, které už
přišly v zapomnění.
Petr Krejčí
Bývalý rodák Metoděj Bortlík ze Starého Poddvorova
(narozen 5. června 1895,
zemřel 22. srpna 1949) před
mnoha lety opustil rodnou
zem a zapustil své kořeny
za oceánem, v Baltimore,
Maryland, USA.
Chuť po cestování ho táhla
za novým dobrodružstvím,
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Cesta do Betlému, píše
M. Bortlík, Baltimore, Md.
Opsáno z časopisu Hospodář,
ročník 59, rok 1949
V době vánočních svátků
přichází na mysl vzpomínky
na prožité Štědré večer y,
někdy šťastné a veselé, jindy
nešťastné a truchlivé.
Bylo mi necelých šest let,
když se moje matka domlou-

Zpravodaj

vala s otcem o „betlému“,
řkouc: „Všecí už to majů a je to
vhodné. Děcka nemožů búřit,
když ráno vstáváme a než sa
popraví dobytek a posnídá
sa a kluci sa vypraví do školy,
to všecko zabere čas a na
ustýlání není kdy. U betléma
sa enom odhodí plachta, kluci
vylezů, plachta sa spustí a je
to.“
Táta namítal, že si matka
vymýšlí jakési novoty, ale
nakonec přivezl z Hodonína
dvě prkna, na vysoká čela
postele navrch přibil laťky a na
ně položil prkna. Matka přes
prkna přehodila květovanou
plachtu jež dosahovala blíže
podlahy a na prkna nakladla
parádní peřiny. Mezi prkny
a pelestí vznikla prostora
asi půl metru, kde moji dva
starší bratři a já jsme pak spali.
Přicházely pak sousedky,

obdivovaly to a říkaly, že si také
pro děcka betlém zrychtujů.
V betlémě se nám panečku
líbilo. Ať byla beseda nebo
ne, pěkně jsme si tam zalezli
a čertovina začala. Nevýhodu
jsem měl v tom, že jsem spal
nohama proti bratrům, kteří
byli mezi 11 a 13 lety stáří.
Darebníci mi strkali palce od
nohy do úst, duchnu ze mě
stahovali a všechny nepříjemné věci tropili, aby mě
rozbrečeli.
Obyčejně ale pohrozil táta
„kočičákem“ a pak bylo ticho.
Pak si moji bratři vymysleli
novou zábavu. Vypravovali si
o čarodějnicích, klekánicích,
světýlkách, podhoděncích
a strašidlech. Věděli, mizerové, že se bojím a měli
z toho švandu. Když bylo
zhasnuto, šeptali si: „Vidíš to
strašidlo? Jak má zelené oči,
jak plužná kolečka a leze po
zemi. Ú, ú, úž je tu u postele
a natahuje ruku sem. Honem
se zakryjme!“ Přitom ze mě
stáhli duchnu a já hrůzou se
zavrtával mezi ně. Několikráte
mě vystrašili tak, že jsem řval
a matka musela rozsvítit.
Jednou však vstal táta,
vytahal nás všechny, popadnul
pytlík na tabák s kočičí kůže,
na němž měl drátěný „šparák“.
Nasekal nejstaršímu Pavlovi
a pak Petrovi a nařídil: „Pavle,
ty budeš spát s tím malým
a Petr proti vám nohama,
a esli eště učuju písk, tož vás
zmaluju nanovo.“
Krátkou dobu byl pokoj. Pak
ale zase se začali bratři prát

v betlémě, opírali se nohama
proti sobě a výsledek byl ten,
že nadzvedli prkna a celý
betlém se zřítil.
Musela opět matka vstát,
sbírat po podlaze peřiny a tátův
kočičák měl hody. Jindy jsme
se zase tahali o duchnu,
roztrhli ji a spali pak v peří.
Přešla tři léta a bratři chodili
do dvorů na tovarych, když
se nám narodila sestřička.
To jsem se měl dobře! Těch
koblih, trdelníků a pěťáků
od kmotrů! Ale potom, za
půl roku, počalo mé trápení.
Začaly jarní práce, bratři měli
úlevu a šli na panské a já, když
jsem přišel ze školy, matka mi
přivázala chůvkou sestřičku na
záda a musil jsem dělati chůvu.
Nejhůře bylo o prázdninách.
Matka s otcem odešli do pole
a mně v červnu a červenci přivázali na záda „fagana“ a prut,
dali krajíc chleba a musil jsem
pást husy. Na pastvisku bylo
plno kluků a děvčat. Hráli si na
kolo mlýnské, skákali šibenku
nebo si hráli na koně. To byl
kousek provázku, vpředu
byli dva kluci „koně“ a vzadu
„kočiš“ s proutkem a dělaly
se dostihy. A mě nikdo nechtěl
do hry, protože jsem měl za
hrbem „fagana“ a nemohl
jsem utíkat. Někdy mě z milosti
vzali a skákal jsem šibenku i s
„faganem“. Nemohl jsem se
dočkati večera.
Ale ani potom nebylo vysvobození. Matka narychlo
sestřičku převinula, znova mi ji
uvázala, než naleje prasátkům
a podojí krávy. A na ulici kluci
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„liskali haban“ (míč). Někdy
jsem matku ošidil. Buďto jsem
štípáním sestřičku rozbrečel
nebo se vymlouval, že mám
mokrá záda a využil jsem
příležitosti utéci.
Pak to již matka prohlédla a
„fagan“ též málo řval. Čert mi
vnuknul gestapáckou myšlenku, vytáhl jsem špendlík z tátova nedělního klobouku a píchal
ubohou sestřičku. Ovšem ta
třepala ručkama a matka ji
ustrašeně vzala a prohlížela,
jestli nemá „ourok“. Otec
však mě pozoroval, popadl
mě za ruku a špendlík jsem již
z prstů nemohl vypustit. Tehdy
jsem nevečeřel. Když tátův
„šparák“ dotancoval, ještě
mi připomenul: „Včil hajdy do
betléma a ráno si to řeknem“.
Toť se ví, že ráno mě nebylo
k vidění.
Podobné slasti se pak několikráte opakovaly. To zase,
když jsem uspával sestřičku
na kolébce, stoupnul jsem si
na kruhy, houpal ji, až jsem
kolébku převrhnul. Jindy jsem
ji nakrmil šťovíkovým listem.
Táta dělal březová košťata
a na trámu v sednici měl zavěšen provaz, jímž košťata utahoval. To bylo lákavé. Jakmile
otec vyšel, zhoupnul jsem se
na provaze. Větší rozkomíhání
a vrazil jsem do stolu, na němž
hořela petrolejová lampa. Vezmu to zkrátka: rozbitá lampa,
hořící petrolej, tátův „šparák“
a poslední slova: „hajdy do
betléma!“
Po všech těch utrpeních
počal jsem betlém nenávidět.
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Jiní kluci v létě spávali na půdě
v seně, v zimě měli postele
nebo palandy u stropu ve
stájích a mohli v létě brousit
po dědině. V zimě na palandě
rozsvítili si čadící malou petrolejovou lampičku a mazali
„duráka“ nebo „zamrzlíka“ až
ponocný troubil desátou.
A u nás? O šesté se pomodlit
bolestný růženec, mě to tlačilo
do kolen a matka ještě přidávala všelijaké desátky. Pak jsme
se museli svléci a do betléma
– do kriminálu a spát od sedmi
večer do sedmi hodin ráno.
Ovšem, že jsme protestovali,
matka se však ohradila: „To se
ví, budem vysviťovat a pálit petrolín a propálit každý den dva
krajcary! Hybajte do betléma!“
Jak jsem ten betlém nenáviděl, a tátův šparák a kočičák!
Česnekem jsem mu jej natřel,
aby se zlámal a rozsypal,
všecí kluci mi to radili, ale
nepomohlo to.
Konečně všechno přešlo.
Odrostli jsme z dětství a každý
člen naší rodiny ubíral se svojí
životní cestou a mě osud zavál
do Ameriky.
Navštívil jsem rodný kraj
v podzimu 1946. Zastihnul
jsem rodiče ve vysokém stáří,
přes 80 let. Shlédnul jsem
celé Moravské Slovácko,
Slovensko a Čechy. Zmizelo
mnoho doškových chaloupek
na našich vesnicích, na jejich
místech stojí úhledné jednoposchoďové domky.
O Božím hodě byl můj den
odjezdu zpět do Ameriky. Snad
naposled byl jsem s rodiči
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a sourozenci dohromady při
štědrovečerní večeři. Když
malí koledníci zpívali „Nesem
vám noviny z betlémské
krajiny“, pohlédnul jsem do
kouta světnice, kde stával
náš betlém. Stála tam postel
moderního stylu, na níž si
hověl synovec Franta. Ani táta
již neměl známý „kočičák“.
Odešli navždy ti, kdož z kočičí
kůže uměli pytlíky na tabák
hotoviti, odešel Jožka dráteník, který umělecky uhotovené
„šparáky“ do fajfek pletl.
A ještě na jeden betlém
vzpomínám. Asi v roce
1935 dlel jsem u svých přátel
v Endicott, N. Y. Bylo kolem
10 hodin o Štědrém večeru,
když u dveří zpívaly mužské
hlasy koledu. „To jsou králi
s betlémem,“ povídá můj
přítel a vpustil je do kuchyně.
Měli bílé řízy (po americku
„najgány“), zlaté koruny z papíru a byli to asi 40 let staří
Slováci. Po slovenském zvyku
koledovali, nosili na márách
betlém a vybírali příspěvky na
nově postavený kostel.
Nikdo je neodmítnul a každý
počastoval, aby jim při zpívání
hrdlo nevysychalo. Podobně
bylo i u přítele. Jednu „pro
zahřátí“ a ještě pohárek
vína, a poněvadž zůstávali
v sousedství a doba byla pokročilá, byla to jejich poslední
štace. „Daj teda, Bože, zdraví“
a samá podobná blahopřání
a vyprazdňoval se pohárek
za pohárkem, víno aj „tvrdů“.
Konečně se loučili, že si to
dozpívají zejtra, a že chtějí též
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být o Štědrém večeru doma.
Mráz byl silný a sněhu vedle
chodníků nad hlavu. Snad to
byl kluzký chodník nebo nohy
„nakoledovaných“ koledníků,
ale když vystoupili z domu,
zakymácel se „betlém“ i koledníci a pojednou ve sněhové
závěji ze všeho byl šumajstr
(na Slovácku míchané fazole
s kroupami). Mezi botami
vyčnívaly ze sněhu žerdě nosítek betléma. Okamžik jsme
byli bezradní, ale pak nám
manželka přítele rychle hodila
kabáty a vyhrabávali jsme ven
koledníky, doprovodili jsme
je domů a trosky betléma
schovali do garáže. Příští ráno
pak hráběmi jsme vyhrabovali
ze sněhu „ztracené ovečky“.
O Štědrém večeru každý
vzpomíná na přátele, rodiče,
sourozence i rozličné štědré
večery a příhody. Slyším-li však
slovo „betlém“, vzpomenu
si vždy na ten náš betlém
a tátův „kočičák“ se šparákem,
který pálil více než maďarská
paprika a po jehož účincích
musel jsem si týden ve škole
dávati beranici na sedadlo.
V tehdejších dobách často
jsem přemýšlel, zdali Josef na
útěku z Betléma před Herodem tolik vytrpěl co já. Snad
jej tlačila kuří oka od chůze,
ale mohl si ještě sednout
a odpočinout. Já po cestě do
našeho betléma ani to jsem
nemohl.

S vatá Z emě -

páté evangelium

Už v nejstarších křesťanských dobách věřící
lidé putovali na svatá místa, kde žil Ježíš a kde
se udály události popisované v evangeliích.
Putovat do Svaté země bylo odjakživa náročné
a nebezpečné. Od počátku křesťanství byla
tato místa v živé paměti křesťanů spojena
s náležitou úctou. Věděli o nich nejdříve ti,
kteří byli svědky události, které se tam staly
a potom jejich následovníci. V dobách římské
nadvlády nad Izraelem patřila do Římské říše.
Po Ediktu milánském z roku 313, kdy císař
Konstantin dává církvi svobodu, jsou na těchto
místech postaveny první křesťanské chrámy.
Když v 7. století toto území dobijí Peršané, tak
jsou všechny kostely strženy nebo přeměny
na mešity. Dvanácté století přivádí do země
křižáky, kteří přichází osvobodit svatá místa
od nadvlády muslimů. Na určitou dobu se jim
to podaří. Dokonce vzniká na území Svaté
země království. Místa spojena s Ježíšovým
životem jsou znovu obnovena a nad nimi jsou
postaveny kostely. Osmanská říše znovu
porazí křižáky a svatá místa padnou pod jejich
nadvládu. Více jak čtyři sta let je spravována
osmanskými Turky. Na svatých místech mají
povolení žít a starat se o ně františkáni, některá
místa zůstala neobnovena. Musí se za návštěvy
platit Osmanům. Od poloviny 19. století patří
Palestina pod britskou nadvládu. V této době
se začínají svatá místa obnovovat, na dalších
budovat nové kostely a kaple. Tato novodobá
historie těchto míst trvá do dnešní doby.
Navštívit Svatá místa byl vždycky nezapomenutelný zážitek. V minulosti byl spojen s mnoha
nebezpečími a často s mnoha obětmi. Člověk
21. století překonává velkou vzdálenost těchto
míst letecky, po lodi nebo klimatizovanými
autobusy či auty. Jako tehdy, tak také dnes je
přítomné určité nebezpečí. V minulých dobách
to byli všemožní lupiči, potulní vojáci nebo rytíři,
dnes jsou to fanatičtí teroristé.

Před několika týdny jsem měl možnost letět
do Svaté země. Z neděle na pondělí jsme letěli
z Prahy do Tel Avivu a za 3,5 hod. jsme přistáli
na území Izraele. Bylo brzo ráno v pondělí
3 hod. 36 min. místního času. Přivítalo nás
téměř letní počasí, teploměr ukazoval 24°C.
Po odbavení a převlečení jsme v 5 hod. odjeli
místním autobusem do Jaffy (biblického Joppe)
u Středozemního moře. Tam za zpěvu ptáků
při rozednění stojíme před domem Šimona
koželuha a čteme kapitolu ze skutků apoštolů.
V ní čteme o tom, jak má Petr na střeše domu
zjevení, kde mu Bůh dává poznat to, že co Bůh
prohlásil za čisté, to může jíst. Znamená to,
že do církve jsou povoláni všichni lidé. Potom
jdeme úzkými uličkami na návrší, kde stojí brána
víry z kamene. Nahoře brány jsou vytesáni
muži ze „ šófary“ (beraními rohy) a troubí do
nich - to je víra Starého zákona Božího lidu při
boji o Jericho. Na levém sloupu je znázorněna
víra Abrahámova při obětování Izáka - kozorožec. Na pravém sloupu je znázorněna víra
Jákobova - vidění žebříku. Sestupujeme dolů
z návrší a jsme u kostela sv. Petra, který spravují
františkáni. Cestou podél Středozemního moře
vidíme ve vodě Andromidiny kameny. Toto
nám připomíná starobylost tohoto přístavu, do
kterého byly dopravovány libanonské cedry při
budování Jeruzalemského chrámu. Po několika
kilometrech přijíždíme do Caesareje přímořské, kde se zachovaly z římských doby dva
akvadukty, které přiváděly vodu do tehdejších
měst. Můžeme zde zachytiti vyspělost tehdejší
civilizace. Moře je příjemně teplé, ale fouká
silný vítr, jsme nevyspalí z letadla, tak nás téměř
nikoho koupání neláká.
Další naší zastávkou toho dne je Haifa,
město nově zbudované, ve velikosti Znojma
asi 50 tisíc obyvatel. Obdivujeme čilý stavební
ruch při stavbě nových panelových domů,
silnic, kruhových objezdů. Jsme překvapeni
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vedením inženýrských síti po fasádách domů.
Prvním takovým živým duchovním místem, které
navštěvujeme, je kostel P. Marie Karmelské Stela Maris na Karmelském pohoří. Slavíme zde
první mši svatou v kapli za oltářem. Modlíme se
v kostele, kde cítíme hloubku modlitby a meditace P. Marie a bratří karmelitánů, kteří zde žijí.
Vstupujeme do jeskyně, kde přebýval prorok
Eliáš. V klášterní kavárně si dáváme dobrou
kávu. Nasedáme do autobusu, jedeme směrem
do Nazareta, kde se před námi objevuje klenot
Blízkého východu Bazilika Zvěstování, která byla
postavena v letech 1964 - 1969. Naše kroky
vedou do podzemí baziliky, kde nad místem
domu, v němž bydlela Panna Maria, je postavena podzemní loď baziliky. Modlíme se společně
a potom každý z nás v tichu zakoušíme velikost
největšího zázraku v dějinách lidstva. Po kladné
odpovědi Marie, se stane „zázračné vtělení
Božího Syna.“ Na oltáři čteme slova: „Zde se
stalo slovo tělem a přebývalo mezi námi.“ Jsme
dojati z této zázračné skutečnosti, která se zde
stala a zároveň vnímáme Ježíšovu blízkost a jeho
velikost. Prohlídka horní části baziliky uchvacuje
krásou madon ze všech zemí světa, které jsou
znázorněny na stěnách více jak 82 obrazy. Také
stojíme u obrazu Československé madony,
kde si uvědomujeme naši národní příslušnost.
V prostoru baziliky se ještě nachází kostel sv.
Josefa, kde na tomto místě podle tradice žila

K oncert y

Svatá Rodina po návratu z Egypta. Jsou zde
také zbytky synagogy, kde dospělý Pán Ježíš
uprostřed shromážděných židů čte úryvek
z proroka Izaiáše, který vztahuje na sebe a říká:
„Dnes se naplnila tato slova Písma“, domácí
židé ho nepřijali. Posledním místem tohoto
dne byla Kána Galilejská. Je to místo, kde
Pán Ježíš vykonal první zázrak na přímluvu své
matky. Je přítomen na svatbě, kde docházelo
víno, byla ohrožena svatební hostina a také
pověst novomanželů. Pán promění vodu ve
víno, zachrání svatební veselí a má radost,
že mladí lidé prožívají jeden z nejkrásnějších
dnů života - raduje se s nimi. V kostele na
tomto místě obnovili přítomní manželé své
manželské sliby. Také jsme ochutnali zdejší
víno. Pozvání Ježíšovo na svatbu platí i pro
naši generaci. On chce být svou blízkostí
přítomen a ve své velikosti oslavován. Vnímali
jsme na těchto svatých místech velikost Boží
lásky a živou přítomnost Pána, který zázračným
vtělením vstoupil na tento svět. Vánoce, které
budeme prožívat, jsou svátky velkého Božího
obdarování. Darem je narozený Pán Ježíš, který
vstupuje do lidských srdcí, v nichž si vytváří svůj
příbytek. Není většího daru, než Mesiáš Ježíš.
Kdo otevře prostor víry ve svém srdci, ten zakusí
záchranu a Pán se mu stane králem a blízkým
Bohem. (pokračování příště)
P. Miloslav Čamek, farář

a přednášky ve farním kostele

sv .

K unhut y

v roce

2017

8. ledna 2017 - v 15:00 hod. - Vánoční koncert v kostele - Svátek křtu Páně
účinkují Mutěňané - Čejkovjané a Mužáci z Kobylí
5. března 2017 - neděle v 15:00 hod. v Orlovně přednáška P. Marka Orko Váchy na téma
„Ochrana životního prostředí“
6. března 2017 - pondělí 12. března 2017 neděle - Farní exercicie (duchovní obnova)
P. Jiří Šindelář, redemptorista (misionář)
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P ořad bohoslužeb o V ánocích v kostele
M artina ve S tarém P oddvorově LP 2016

sv .

• Pátek 16. 12. 2016 svátost smíření „svatá zpověď“ před Vánocemi od 16:00 - do 17:45 hod.
(4 zpovědníci)
• 4. neděle adventní - 18. 12. 2016 - 9:00 hod. mše svatá
• Sobota 24. 12. 2016 - Štědrý den - 14:30 hod. otevírání Betléma - 21:00 hod.
„půlnoční mše svatá“
• Neděle 25. 12. 2016 - Slavnost Narození Páně - 9:00 hod. mše svatá
• Pondělí 26. 12. 2016 - Svátek sv. Štěpána - 9:00 hod. mše svatá
• Pátek 30. 12. 2016 - Svátek Svaté Rodiny - 17:00 hod. mše svatá
• Sobota 31. 12. 2016 - sv. Silvestra - 15:00 hod. mše svatá na poděkování za uplynulý rok
• Neděle 1. 1. 2017 - Slavnost Matky Boží P.M. „Nový rok“ - 9:00 hod. mše svatá
• Čtvrtek 5. 1. 2017 - Vigilie Slavnosti Zjevení Páně - 17:30 hod. mše svatá
• Neděle 8. 1. 2017 - 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, farář

K ulturní

kalendář

2017

ve

S tarém P oddvorově

1. 1.

Novoroční setkání občanů

21. 1.

Ples Rodičů

29. 1.

Dětský karneval

18. 2.

Obecní ples

12. 3.

Zpěváček Podluží

9. 4.

Ukliďme obec Poddvorov

21. 5.

Lázeňské odpoledne

4. 6.

Den dětí - Cesta pohádkovým Poddvorovem

25. 6.

Slavnost Božského Srdce

4., 5., 6. a 7. 8.

Tradiční krojované hody

16. a 17. 9.

Dýňový víkend

16.9.

Krojované vinobraní

12. 11.

Sousedské posezení

16. 11.

Lampionový průvod s ohňostrojem

29. 11.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku

17. 12.

Vánoční besídka

Starý Poddvorov

25

Z činnosti DSO

Centrum společných služeb

Mikroregion Hodonínsko (dobrovolný svazek
obcí) sdružuje 11 členských obcí. Svazek byl
založen v roce 2004 za účelem prosazování
a koordinace společných zájmů členských obcí
především v oblastech cestovního ruchu,
regionálního rozvoje, přeshraniční spolupráce,
kultury a životního prostředí.

Mikroregion Hodonínsko se k 1.8.2016 zapojil
do projektu „Posilování administrativní
kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“,
zkráceně také „Centra společných služeb“
(CSS), realizovaného Svazem měst a obcí ČR
(reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017)
financovaného z evropského sociálního fondu
prostřednictvím
Operačního
programu
Zaměstnanost. Navazuje na úspěšný projekt
„Meziobecní
spolupráce“
realizovaný
od května 2013 do listopadu 2015.

Mezi
hlavní
činnosti
mikroregionu
Hodonínsko se řadí výstavba cyklostezek
a cyklotras, která je výsledkem vzájemné
spolupráce jednotlivých členských obcí
mikroregionu. V rámci území mikroregionu
Hodonínsko tvoří cykloturistika nedílnou
součást turistických atraktivit. V posledních
letech došlo k vybudování cyklostezek
Hodonín – Lužice, Hodonín – Dubňany
a Dolní Bojanovice – Starý Poddvorov.
Dále se Mikroregion Hodonínsko zabývá
problematikou vodního režimu v krajině,
neboť dochází ke ztrátě půdy vlivem větrné
a vodní eroze. Taktéž nevhodný způsob
zemědělského
hospodaření
způsobuje
negativní vliv na krajinu. Dochází ke smyvu
půd, erozi půd, znečišťování vodních toků
a ke ztrátě úživnosti půdy. Cílem je nalezení
vhodných opatření na území členských obcí
Mikroregionu Hodonínsko.
Monika Valášková, manažerka CSS
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Hlavním cílem projektu je, prostřednictvím
vytvoření CSS na bázi meziobecní spolupráce
při DSO, dosáhnout:
1) zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné
správy a veřejných služeb poskytovaných
v rámci samostatné, příp. přenesené působností
obcí, prostřednictvím zkvalitnění a rozšíření
služeb poskytovaným občanům zapojených
obcí,
2) zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů
k poskytovaným veřejným službám,
3)
zlepšení
informovanosti
občanů
o poskytovaných veřejných službách,
4)
zvýšení
dostupnosti
a
kvality
poskytovaných veřejných služeb pro
občany,
5) přenos znalostí a vytvoření/rozšíření
znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců
DSO.
Marek Šimek, specialista pro rozvoj
mikroregionu

Služby poskytované CSS
CSS poskytuje potřebné a požadované služby
(dle požadavků starostů, a dalších zástupců
obcí) v oblasti veřejné správy s důrazem na
samosprávné kompetence např. v oblasti
rozvoje
obcí,
právního
a
správního
poradenství, organizačních a ekonomických
agend, finančně-rozvojového managementu,
poskytování informačního servisu apod. CSS
poskytuje obcím rovněž odborné poradenství v
oblasti přeneseného výkonu státní správy

Zpravodaj

(přestupková agenda, správa poplatků,
evidence obyvatel a další) s cílem zvýšit
odbornost a efektivitu jejich rozhodování.
Rozhodovací pravomoc zůstává vždy na
samotných obcích.

prací na naplňování cílů svého strategického
dokumentu. Součástí těchto aktivit bude
i aktualizace strategických dokumentů,
příprava
akčních
plánů,
zpracování
projektových záměrů, realizace projektů apod.

CSS
slouží
jako
společně
sdílená
administrativní kapacita obcí například pro:
přípravu obecně závazných vyhlášek, přípravu
právních
dokumentů,
přípravu
vzorů
nájemních nebo kupních smluv, zajištění
odborných konzultací k aktuálním novinkám v
legislativě, zajištění právních služeb pro obce,
zajištění vzdělání v požadovaných oblastech
veřejné správy, přípravu, řízení a administraci
projektů obcí, přípravu, řízení a administraci
projektů mikroregionu, monitoring dotačních
titulů, projektové poradenství obcí, přípravu a
pravidelné aktualizace webových stránek DSO,
přípravu informačního zpravodaje pro občany,
propagaci a zvyšování informovanosti
o činnosti CSS, odborné konzultace k
veřejným zakázkám, zpracování vzorových
dokumentů k veřejným zakázkám, organizaci
společných nákupů energií nebo jiných
komodit, prosazování společných zájmů např.
při vyjednávání s dodavateli služeb obcí
(odpady, elektřina, plyn, telekomunikace
apod.), spolupráci při zajištění zpracování
strategie rozvoje obce, poradenství v oblasti
přenesené působnosti obcí.

CSS má také roli kontaktního centra pro
občany DSO. V případě omezené dostupnosti
vlastního obecního úřadu, se mohou občané
obracet se svými požadavky na CSS a to
v následujících oblastech:
1) Problematika činností vykonávaných
obecními úřady v přenesené i samostatné
působnosti
(např. dotazy na změnu bydliště, náležitosti
podání vůči obecnímu úřadu, dotazy zda danou
problematiku úřad řeší a jakým způsobem,
co je třeba doložit, jak vyřídit povolení sjezdu
na komunikaci, zábor veřejného prostranství,
žádost o poskytnutí informací dle zák.č.
106/1999 Sb., apod.)
2) Dotazy na příslušnost státních orgánů,
včetně základních informací o těchto orgánech
(na jaký orgán se mám v daném případě
obrátit, je příslušný obecní úřad obce? Např.
stavební povolení, vyjádření dotčených orgánů
ke stavbám, vyřízení oprávnění k podnikání,
doprava, sociální služby, apod. obecně, jak
a kým řešit životní situace vůči orgánům státní
správy, apod.)
Monika Valášková, manažerka CSS
Marek Šimek, specialista pro rozvoj
mikroregionu

Úřední hodiny CSS
Pondělí 7:00 – 16:00
Čtvrtek 7:00 – 16:00
Adresa kanceláře CSS
Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
Další oblastí činnosti CSS je naplňování cílů
stanovených v aktuálních rozvojových
dokumentech DSO. Zaměstnanci CSS budou
pravidelně monitorovat a vyhodnocovat průběh

Tel.: 607 043 652
Email: valaskova@hodoninsko.eu

Starý Poddvorov
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Úřední hodiny
OÚ Starý Poddvorov
Pondělí 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Žádáme občany, aby dodržovali úřední
hodiny.

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. je neziskovou organizací, která
má za cíl přispívat ke všeobecnému rozvoji obcí ve své vymezené územní
působnosti. MAS Dolní Morava aktivně působí zejména v oblastech ochrany
životního prostředí, dotačního a projektové poradenství, podpory uchování
kulturního dědictví regionu, podpory vzdělanosti a sportu, koordinace aktivit
v cestovním ruchu a podpory zemědělství a vinařství.
Důležitou podmínkou její činnosti je existující a dobře fungující spolupráce
veřejného (města a obce) a soukromého (podnikatelé, neziskové organizace)
sektoru, formou metody "komunitně vedeného místního rozvoje". V naší
MAS tak v současné době spolu obce, podnikatelé i neziskové organizace
usilují o získání podpory a finančního krytí pro realizaci a naplnění cílů
stanovených ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolní
Morava (SCLLD) pro období let 2014 až 2020.

Pracovní tým MAS je tu pro Vás
Jste zástupce obce, spolku, církve, či podnikatel, zemědělec nebo fyzická
osoba a máte zájem o podporu vašeho projektu nebo nápadu z finančních
prostředků EU?
Obraťte se na nás!
Pro naše území máme schváleno více než 90 mil. Kč.
Jsme připraveni vám poradit či pomoci s nalezením vhodného dotačního
titulu a zkonzultovat váš projektový záměr.
Těšíme se na vás v prostorách Regionálního centra na Masarykově
náměstí v Hodoníně.
Více o informací naleznete na www.mas-dolnimorava.cz.
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BYDLENÍ
Financování bydlení – hypoteční
úvěr, stavební spoření,
refinancování úvěru, zrcadlová
hypotéka
Pojištění nemovitosti,
domácnosti

ZHODNOCENÍ ÚSPOR
Garantované či dynamické
zhodnocení
Krátkodobé i dlouhodobé
zhodnocování
Příprava rychlé rezervy na
nečekané výdaje

DŮCHOD
Finančně vás zajistíme na důchod
penzijním připojištěním
POJIŠTĚNÍ
Životní, rizikové, úrazové
(pojištění smrti, trvalých
následků, invalidity, denního
odškodného aj.)
Občanské odpovědnosti
Odpovědnosti zaměstnavateli
POJIŠTĚNÍ VOZIDEL
Povinné pojištění
Havarijní pojištění
Pojištění právní odpovědnosti
(DAS)

ZAJIŠTĚNÍ DĚTÍ
Spoření na budoucí bydlení
Spoření na studium
Zajištění na úraz

VŠECHNO ZDARMA
NEZÁVAZNĚ
SROVNÁNÍ VÍCE BANK a POJIŠŤOVEN

KONTAKT: VESELSKÝ JIŘÍ
Tel.: 606 606 074
Starý Poddvorov
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Obec Starý Poddvorov
srdečně zve všechny občany
na tradiční

Novoroční setkání
občanů
1. ledna 2017 v 17:00
u obecního úřadu.
Ohňostroj a svařák bude
připraven.

Hledáte práci z domu?
Obor zdraví a kondice – nabídky najdete na
www.pracevevolnu.cz
30
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VÝZNAMNÉ JUBILEUM V ROCE 2017
90

98
Veselská Bedřiška

117

Trefilíková Ludmila

258

Sasínková Růžena

133

Novotná Helena

195

Běhulová Hedvika

38

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

94
Mazuchová Marie

270

85

Filípková Marie

28

Prokopová Veronika

80

93
Horňáková Františka

3

92
Svoboda Vladimír

249

91
Zálešáková Anna

248

254

Šindar František

181

Pryglová Zdenka

265

Mokrá Marie

266

Svoboda František

274

Vytopilová Marie

281

Cupalová Anežka

136

V červenci 2016 oslavila krásných 90 let
paní Anna Zálešáková.
Za obec jí přišel
gratulovat pan starosta
Ivo Padalík, který přišel
nejen jako starosta, ale
i jako její vnuk.

Starý Poddvorov

31

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narození
Ondřej Veselský

22

Nikola Mašlaňová

154

Klára Kuchařová

311

Ondřej Hudeček

142

Sofie Mazuchová

309

Ema Dočkalová

333

Matúš Polášek

335

Lucie Šťastná

198

Vanesa Löfflerová

341

Šimon Konečný

88

Úmrtí
Leopold Holátko

168

Jaroslav Bílek

286

Anna Pawelková

291

Jaromír Veselský

282

Marie Havlíková

135

Ludmila Filípková

91

Jaroslava Kirschnerová

267

Božena Svobodová

249

Josef Veselský

140

Jaroslav Pospíšil

308

Karel Havlík

191

Marta Loučková

28

Sňatek
Miroslava Kuchyňková

96

Jan Vrzal

295

Aneta Kmentová

151

Patrik Rozehnal

DÝŇOVÝ
VÍKEND
2016

rozsvícení
vánočního
stromku

Foto přední strany obálky: dobová fotografie
Zpravodaj vydává Obec Starý Poddvorov, 696 16 Starý Poddvorov
Povoleno MK ČR E 12424
Tisk: tiskárna LELKA, Dolní Bojanovice
Četnost vydání 2x ročně
Toto číslo vyšlo ve Starém Poddvorově 15. prosince 2016 nákladem 400 tisků

