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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
při psaní tohoto úvodníku se za okny
vesele sype sníh, Vánoce klepou na
dveře a obchodníci se předhánějí v nabídce
vánočních dárků….. Je to až neuvěřitelné,
jak ten čas letí. Mám pocit, že čím jsme
starší, tím se čas zrychluje. Když jsme
chodili do školy, tak minuta ve škole trvala
celou věčnost a nedočkavě jsme čekali,
až zazvoní. Po škole prásknout s kabelou
domů a „tradáá“ ven. Byla to paráda,
zvláště před Vánocemi pokud byl sníh.
Právě sníh dělá z tohoto období ty pravé
svátky. Ani jsme si tehdy neuvědomovali,
že jdeme na vzduch, že vlastně cvičíme,
protahujeme se, budujeme sociální a citové
vazby s kamarády, a co já vím co všechno.
Dříve to nemělo název, ale prostě se to dělo
samo a nemuselo se o tom diskutovat, dělat
semináře a konference. Zkrátka nebyla ta
technika, která nám ve všem pomáhá, ale
zároveň nás neuvěřitelně zotročuje. Ano,
nemusíme si nic pamatovat, protože si
můžeme vše on-line najít. Jediné, co však
nejvíc trpí, a čeho si nevšímáme, je, že se
vytrácí lidskost, pokora, úcta, slušnost
a sounáležitost. Doufám, že o Vánocích
odložíme alespoň na chvíli naše oblíbené
a nezbytné elektronické pomocníky a budeme se věnovat dětem, rodině a přátelům.
Od toho právě Vánoce jsou.
Omlouvám se za krátké zamyšlení, ale teď
se vraťme k obecním záležitostem. Co nám
přineslo posledního půl roku?
Poddvorovské hody se vydařily, za což
bych chtěl poděkovat letošním stárkám,

stárkům jejich rodičům a v neposlední
řadě celé chase. Jsem rád, že se po téměř
třiceti letech obnovila podlužácká tradice
pořádání předhodové besedy u cimbálu,
kterou na svá bedra převzala obec, a to jak
po stránce organizační tak finanční. Mile
jsme byli překvapeni z hojné účasti místních
občanů. Děkujeme. Doufám, že jsme udělali
radost převážně občanům bydlících v okolí
hodového areálu a hlavně, že jsme tímto
alespoň částečně ulehčili krojované chase
od starostí s pořádáním hodů. Doufám, že
v této tradici a spolupráci budeme i nadále
pokračovat.
Listopadové sousedské posezení bylo
tentokráte spojeno s vystoupením Komorního hudebního divadla z Brna pod vedením
Mgr. Radima Sasínka, které domluvily naše
seniorky. Svým výpravným programem
„Hašlerky aneb ta naše písnička česká“
pobavilo celé publikum. Tradičně proběhla
ochutnávka napečených dobrot a mladého
vína, za což všem účastníkům děkujeme.
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V sobotu 18. 11. 2017 proběhl v plně
obsazeném sále KD v Mikulčicích slavnostní
křest CD naší zpěvačky Jany Otáhalové
s názvem „Ej, až já budu veliká“. Byl jsem
pozván jako zástupce obce a měl jsem tu
čest stát se jedním ze tří kmotrů tohoto CD.
Obec se na tomto projektu také sponzorsky
podílela. Případní zájemci si mohou toto
CD zakoupit na podatelně obce v přízemí
u paní Bílkové.
Co se týče investičních akcí? Jak jsem
v minulém zpravodaji avizoval, obec již
podruhé neobdržela dotaci na výstavbu
chodníků. Zastupitelstvo schválilo podání
opětovné žádosti o dotaci na SFDI s tím,
že prostřednictvím dotací bude realizovaná
pouze střední část. Výsledky žádosti budeme znát nejdříve koncem května. Doufám,
že do třetice to vyjde. Z vlastních zdrojů
tedy budeme realizovat část chodníků u ZŠ
a parkoviště za kulturním domem, včetně
přilehlých chodníků.
V létě a na podzim proběhly některé
opravy místních komunikací a to zalévání
asfaltových spár v ul. Radniční a drobné
opravy v ulici Hanácká. V Sádkách byl obnoven nový asfaltový povrch v místech, kde
v dřívější době došlo k propadení starých
sklepů (vinař. Krásná hora, u Šupového).
Hned po Novém roku v lednu by měla
proběhnout demolice bývalého kina č. p.
50. Demolice si vyžádá dopravní omezení
v okolí objektu po dobu nezbytně nutnou.
V měsíci říjnu a listopadu se podařilo
zrealizovat opravu komunikace u školy,
kdy došlo k rozšíření komunikace o 1 metr
a současně k vybudování přechodového
prahu, který bude zvyšovat bezpečnost
chodců a zpomalovat dopravu. Celkové
náklady na stavbu by neměly překročit
plánovaný rozpočet. Stavba proběhla
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v souladu se smlouvou a projektovou
dokumentací. Komplikace, jak stavební
firmě, tak hlavně občanům, způsobila delší
neprůjezdnost úseku, která byla způsobena
deštivým počasím. Musely proběhnout
zátěžové zkoušky únosnosti a muselo se
opakovaně počkat, než povrch vyschne.
Bez zkoušky nebylo možno ve stavbě
pokračovat. Kolaudace by měla proběhnout
koncem roku. Rozšířením a změnou povrchu
došlo ke zvýšení bezpečnosti v tomto úseku
zvláště v zimě.

Dále byl zadán projekt na rozšíření
sběrného dvora tak, aby bylo možno na
podzim příštího roku požádat o dotaci
z OPŽP. Navržený sběrný dvůr by již měl
splňovat požadavky dnešní doby.
Zastupitelstvo schválilo zadání „Posouzení odtokových poměrů - Starý Poddvorov:
Krásná hora“. Proč další studie či posouzení? Doposud všechny snahy o realizaci
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záměru ztroskotaly na nesouhlasu vlastníků
dotčených pozemků. Na druhou stranu je vidět posun a snahu těchto vlastníků pozemků
tuto problematiku řešit. Přibývá těch, kteří
začali v této lokalitě aplikovat zatravnění
sadů a ozeleňování meziřadí vinic. Možná
si někteří uvědomili, že tato opatření jsou
nezbytná, aby zabránili splavování ornice,
a tím znehodnocování vlastních pozemků.
Dalším efektem ozelenění je zpomalení
odtoku přívalových srážek a větší poměr
zasakování. Cílem zadaného posouzení
je vybrat ze zpracovaných návrhů takový,
který by byl za předpokladu co nejmenších
zásahů do vlastnických práv realizovatelný
a hlavně účinný. Přívalov ým srážkám
bohužel nezabráníme, voda vždy poteče
z kopce, ale můžeme jejich dopad alespoň
minimalizovat.
Na Větrném mlýnu byla ukončena sezóna
a až do jara bude celý areál uzamčen.
Příští rok je na mlýnu plánovaná tlaková
ochrana dřeva proti škůdcům v hlavních
konstrukcích. Dále by mělo být posouzeno
možné obnovení studny.
A co budova pohostinství na křižovatce?
Proč to tak dlouho tr vá ??? Bude to
rekonstrukce, demolice, nebo nová stavba
či cokoliv jiného? Nutno zdůraznit, že se
bude jednat o poměrně velkou investici a je
nutno ji vnímat v širším kontextu. Budova by
měla splňovat co nejmenší energetickou
náročnost a také účelné využití pro všechny
občany. Ač nerad, musím v této souvislosti
připomenout skutečnost, že kdyby byly
vynaložené prostředky na novou přístavbu
kulturního domu ve výši přesahující 5. mil.
korun použity na realizaci části projektu
„Rekonstrukce Pohostinství a kulturního
domu“ zpracovaný fy S-Projekt Zlín v roku
2007, mohla být záležitost pohostinství
a vstupu do KD již vyřešena. Nicméně

o tomto tématu se dočtete dále ve zpravodaji. Než se definitivně rozhodne, mělo
by se o tomto tématu s občany nejdříve
diskutovat.
Koncem léta bylo vybudováno našimi
pracovníky nové sběrné hnízdo pro třídění
odpadů v Čekačce na výjezdu z obce.
Kontejnery na plast, papír a sklo v rámci
mimořádné akce dodala spol. EKO-KOM,
za což děkujeme. Umístnění bylo vybráno
pro lepší dostupnost sběrného místa pro
obyvatele v této části obce. Chtěl bych
připomenout občanům, že od posledního
čísla zpravodaje se zlepšila situace ohledně
nepořádku kolem sběrných hnízd, ale zase
pozorujeme, že se v tříděném odpadu
nacházejí věci, které tam zjevně nepatří.
Nepleťte si prosím plasty s běžným komunálním odpadem.
Věčné téma – prodejci energií. Opět
se v posledních dnech v naší obci objevili
prodejci energií, kteří obcházejí převážně
naše starší občany. Chci upozornit, že
pokud nemáte předem smluvenou schůzku
s prodejcem a nemáte zájem cokoliv měnit,
nereagujte na jejich nabídky a nevpouštějte
je do svých obydlí. Podomní prodej je v naší
obci zakázán!
Dále je nutno připomenout, že příští
rok budeme oslavovat významné výročí
a to 100 let od vzniku naší republiky.
V souvislosti s tím jsem na listopadovém
zasedání zastupitelstva obce seznámil
zastupitele s posudkem stavu zvonů a jejich
pohonů v naší kapličce, který zpracovala
specializovaná firma BOROKO. Navržena
je kompletní výměna pohonu a změna
nevhodného uchycení zvonů. Nejstarší zvon
z roku 1771 je v celkově špatném stavu a je
doporučeno jeho užití jen k občasnému
zvonění. Jako nejvhodnější varianta je
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doporučeno odlití a instalace třetího zvonu
pro pravidelné zvonění. Právě tento nový
zvon by mohl být vysvěcen v příštím roce
k výročí vzniku naší republiky. Finanční prostředky by mohly být získány formou darů od
občanů. Celkový finanční objem na výrobu
a instalaci třetího zvonu a jeho pohonu je
přibližně 190 000 Kč. Myslím, že tento
počin by byl důstojným připomenutím nejen
vzniku republiky, ale i připomenutím bojů
našeho národu za svobodu a demokracii.

Vážení spoluobčané,
přeji Vám, abyste nadcházející svátky
vánoční strávili v klidu a pohodě se svými
blízkými, každodenní starosti hodili na
chvíli za hlavu. Dětem přeji hodně dárků
a radostných chvil u stromečku. V novém
roce 2018 pak co nejvíce zdraví, štěstí
a osobní spokojenosti.
Ing. Ivo Padalík, starosta obce

NÁVŠTĚVA SENÁTU ČR
A JEDNÁNÍ O TĚŽBĚ ŠTĚRKOPÍSKU
Na pozvání paní senátorky za Hodonínsko,
Ing. Bc. Anny Hubáčkové, jsme se společně
s představiteli obcí regionu Hodonínsko
a mikroregionu Nový Dvůr zúčastnili jednání
na půdě Senátu Poslanecké sněmovny
České republiky na téma „Těžba štěrkopísku v lokalitě Bzenec komplex“. Jednání
předcházela premiéra filmu „Živý plášť
planety země – GEODERMA,“ jenž pojednává o ochraně půd a půdního života, který
je neuvěřitelně rozmanitý a pro nás téměř
neviditelný. Po té následovala prohlídka
samotného senátu, jednacího sálu a pak
prohlídka přilehlého Kolovratského paláce,
kde má svou kancelář paní senátorka. Zde
jsme si prohlédli zelený salonek a také využili
i vstřícnosti pana senátora Bublana (bývalý
ministr vnitra), který nám ukázal prostory
růžového salonku, které nejsou veřejně
přístupné. Po té následovalo jednání za
přítomnosti tajemnice senátu a byly zde
komplexně shrnuty veškeré učiněné kroky
k zamezení těžby v této lokalitě. Z jednání
vyplynulo: Spojujme své síly, bojujme dál
a nenechávejme své občany bez pitné
vody!!! Jsme zásadně proti těžbě štěrkopísku
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v Uherském Ostrohu! Bez vody člověk
přežije pouhé tři dny!
Co pro nás jako pro obec znamená boj
proti těžbě štěrkopísku?

V případě povolení těžby by bylo vážně
a nevratně poškozeno prameniště vody
(Bzenec komplex) v katastru města Uherský Ostroh, které zásobuje pitnou vodou
prostřednictvím společnosti Vak Hodonín
více než 130 000 obyvatel Jihovýchodní
Moravy, včetně Starého Poddvorova.
Štěrkopísek funguje jako ochrana tohoto
prameniště, v případě povolení těžby by
došlo dle posledních posudků k nevratnému
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odtěžení filtračních vrstev a obnažení
prameniště, které je náchylné na jakoukoliv
kontaminaci. V případě výpadku či zničení
tohoto zdroje vody není v našem regionu jiný
náhradní zdroj o takové vydatnosti. Těžební
společnost usiluje o povolení již více než
10 let a postupnými kroky zdolává jednu
překážku za druhou.

Čemu dát zelenou?
Co lidé potřebují více?
Zisk z prodeje písku nebo pitnou vodu
pro 130 000 obyvatel ….. myslím, že jako
starostové máme jasno!
„ NE TĚŽBĚ ŠTĚRKOPÍSKU“
Ing. Ivo Padalík, starosta obce

ZPRÁVA ZE SETKÁNÍ NA TÉMA
„SUCHO A EROZE“
konaného dne

23. 11. 2017 na regionálním centru v hodoníně

Dne 23. 11. 2017 se v Hodoníně pod
záštitou paní senátorky Ing. Bc. Anny
Hubáčkové a ve spolupráci s Místní akční
skupinou Dolní Morava, z. s. uskutečnilo setkání nad problematikou sucha,
hospodaření s vodou a zadržení vody
v krajině na území našeho regionu. Touto
problematikou se v letošním roce také
vážně zabývali starostové obcí Regionu
Podluží na podzimních zasedáních Rady

starostů v Dolních Bojanovicích a Hruškách.
Setkání se zúčastnili starostové obcí
Lužice, Ladná, Dolní Bojanovice, Starý
Poddvorov, Terezín, Kostice, Hrušky, Mikulčice, Lednice, města Hodonín a odborníci
z institucí, kterých se tato problematika týká.
Hosty byli pan prof. Ing. Miroslav Dumbrovský z Ústavu vodního hospodářství
krajiny, Dr. Ing. Antonín Tůma, ředitel pro
správu Povodí Moravy, Ing. Miriam Dzuráková
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s kolegy z VÚV TGM Brno a Ing. Petr Koutný
z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Společně se diskutovalo nejen nad studií
protierozních opatření pro jednotlivé obce
regionu, která v minulých letech vznikla, ale
také nad dalšími problémy v regionu, jako
je záměr těžby štěrkopísku u Moravského
Písku, která ohrožuje zdroj pitné vody pro
náš region, využití důlních vod, obnovy či
výstavby závlah, dále o kvalitě a možném
využití odpadních vod z ČOV, které při velkém
suchu jsou často jediným zdrojem vod
v recipientech, ale také o budoucí podpoře
projektů v životním prostředí, které v roce
2018 vyhlásí Jihomoravský kraj a Místní akční
skupina Dolní Morava z.s.
Pan prof. Ing. Dumbrovský, který zpracoval
studii protierozních opatření pro obce v našem regionu zdůraznil ve své prezentaci, že
stupeň ohrožení vysychání půd je pro naši
oblast extrémní a dochází ke zvyšování rozsahu ploch, které jsou erozí ohroženy. Vyčíslil
také škodu, která by mohla vzniknout ztrátou
půdy při pěstování erozně nebezpečných
plodin (kukuřice, řepka, slunečnice). Půdní
erozí dochází ke ztrátě půdy - 1 cm smyvu
na 1 ha přichází krajina o 100 m³ půdy.
Náklady na těžbu erozně splavené půdy jsou
minimálně 300 Kč (někdy i 1000 Kč) pro 1 m³
půdy. Ztrátou půdy a její následnou těžbou
dochází k ekonomickým škodám minimálně
65 000 Kč na 1 ha. Pro Českou republiku
by bylo efektivnější poskytovat dotace na
ochranu půdy, než tak jako nyní, pouze
dotace podle rozměrů obhospodařovaných
ploch. Omezit by se měly zvláště rozsáhlé
plochy erozně nebezpečných monokultur.
Další opatření proti erozi jsou zatravňování
údolnic, průlehy záchytné i svodné, ochranné
nádrže. Opatření proti erozi probíhají pomalu,
nejsou nastaveny politické a ekonomické
podmínky, nejsou ani nástroje, jak je prosadit
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do praxe. Nejnáročnější problém je vyřešení
vlastnických vztahů, tady je aktivita na straně
starostů – mají v rukou návrhy řešení a studie
protierozních opatření. Řešením problémů
s erozí by byly komplexní pozemkové úpravy,
tam však starostové naráží na to, že obec
nesplňuje podmínky pro vyhlášení komplexních pozemkových úprav. Státní pozemkové
úřady mají ve své moci vyhlášení komplexní
pozemkové úpravy v obci, kde dochází
k problémům jak s vodní, tak větrnou erozí.
Nezanedbatelnou úlohu v boji proti erozi je
osvěta zemědělců a změna dotační politiky
státu. Důležitá je také následná kontrola
protierozních opatření, jestli tyto opatření
plní svou funkčnost. Nejvíce erozí zasaženým
katastrem je katastr obce Čejkovice, tam
dochází k velké degradaci půdy, naopak jako
vzorovou obec, která na svém území vytvořila
mnoho protierozních opatření, vyzdvihl pan
prof. Dumbrovský obec Šardice.
Paní senátorka Ing. Bc. Anna Hubáčková
oznámila chystanou novinku v podobě finanční podpory ze strany Jihomoravského kraje.
Na začátku roku 2018 bude Jihomoravský
krajský úřad vypisovat dotační program
pro podporu vzniku a rekonstrukcí malých
vodních nádraží, mokřadů, tůní, opravu
koryt drobných vodních toků, říčních ramen
a protierozních opatření. Ve výzvě bude
alokováno přibližně 6 mil. Kč, žadatelé
mohou být obce, dobrovolné svazky obcí,
veřejnoprávní instituce a církve. Maximální
výše dotace na projektovou dokumentaci
bude 50 000 Kč, na realizaci projektu pak
300 tis. Kč.
Diskuze se dotkla problému ztráty vody
v katastrech obcí Mikulčice a Moravská
Nová Ves způsobenou zrušením jezu na
řece Moravě. Pan Dr. Ing. Tůma, ředitel
Povodí Moravy v diskuzi sdělil, že se tímto
problémem zabývají a problém řeší se
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Slovenskou republikou. Dále se dotkl
problému s hospodařením s omezenými
vodními zdroji, zejména s vodou pro závlahy.
Zdroje podzemních vod jsou omezené,
nepostačují k zásobování obyvatelstva
pitnou vodou v plném rozsahu, a proto je
v průměru kolem 40 % obyvatel závislých
na dodávkách pitné vody z povrchových
zdrojů (nádrží). A to vyjma Kraje Vysočina,
kde je tento poměr opačný. Upozornil,
že Dyjsko – svratecká vodohospodářská
soustava představuje převážnou část nádrží
jako vodárenských s přednostním využívání
povrchové vody k dodávce surové vody pro
pitné účely. Zejména v době sucha a poklesu
hladin hospodaření na nádržích vychází ze
schválených regulačních stupňů, kde hrozí
odstavení dodávek vody pro závlahy z důvodu
zachování jejich zbytkového množství v nádrží
pro vodárenství. Z tohoto důvodu je nezbytné
účelné hospodaření se všemi vodními
zdroji a posílení akumulace povrchových
vod. Při stálém poklesu hladin podzemních
vod a jejich ohrožení nelze předpokládat
zvýšení dodávek podzemní vody pro pitné
účely. Doporučení pro všechny zemědělské
subjekty je, aby si vytvořili vlastní akumulaci
v závlahových nádržích v době nadbytku
vody – v době na vodu bohatších jarních
měsících a v době intenzivních srážek.
Na setkání se řešil problém s využitím vod
z ČOV. Odborníci z Výzkumného ústavu
vodohospodářského upozornili na legislativní
překážky návratu vody z ČOV např. jako
závlahu, upozornili také na kvalitu odpadních
vod a tím možné omezení jejich využívání
(např. rezidua hormonů a farmak).
Starostové byli upozorněni na možnost
předběžných konzultací svých projektů
malých vodních nádrží, mokřadů, revitalizací
toků a opatření v krajině se správcem povodí
– pořizovatelem základních vodohospo-

dářských plánovacích dokumentů (Plánů
dílčích povodí) a to s vazbou na podporu
a posouzení souladu záměrů obcí s těmito
plánovacími dokumenty. Kontaktní osoba za
povodí Moravy, s.p. – Ing. Miroslav Foltýn,
vedoucí útvaru vodohospodářského plánování, mail.: foltyn@pmo.cz, tel.: 541637637.
Další doporučení obcím je projednání záměrů
s Agenturou ochrany přírody a krajiny, a to
opět s vazbou na požadavky a podmínky
dotačních titulů Ministerstva životního prostředí. Kontaktní osoba je Ing. Petr Koutný,
který hodnotí projekty v rámci Operačního
programu životní prostředí na Agentuře
ochrany přírody a krajiny.
Diskutována byla i problematika možnosti
využití důlních vod případně důlních děl.
Studii vlivu těžby na podzemní vody po cca
30 letech hornické činnosti v současné době
zpracovává státní podnik Diamo, výstupy
ze studie budou projednány s OBÚ v Brně
a budou přístupné i starostům.
Cílem tohoto setkání byla odborná diskuze
nad problémy regionu, kde se starostové
obcí dozvěděli mimo jiné i důležité věci
týkající se praktických rad, jak postupovat
při realizacích opatření pro zlepšení životního
prostředí ve svých obcích a kde jsou naopak
velké překážky, které nejsou v jejich silách
vyřešit samostatně, nýbrž jen s pomocí
podobných setkání s odborníky a politiky.
Další setkání je naplánováno na konec
ledna příštího roku 2018.
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REKONSTRUKCE HOSPODY
„NA KŘIŽOVATCE“, ANO A CO DÁL?
Vážení spoluobčané,
při jednáních na pracovních schůzkách
a při diskuzích na zastupitelstvech obce se
velmi často zabýváme otázkou, jak využít
objekt nyní nevyužívané bývalé hospody
„Na křižovatce“.
Mezi radikálnější návrhy patří zbourání
současné budovy a její nahrazení parkovištěm nebo zcela novou budovou, která
by sloužila jako nová hospoda a současně
by byla určena pro další služby, které
se v současné době nachází na bývalé
„Hasičárně“. Tou méně radikální možností
je pak varianta zahrnující opravu celého
objektu, kdy by byla zachována hospoda
a venkovní posezení. Ve zbývající části by
pak byla zřízena kuchyň s malou pekárnou.
Malý sál by pak mohl být rozdělen na část
pro pořádání rodinných oslav a část pro
informační centrum.
Při hledání řešení budoucnosti hospody
„Na Křižovatce“ proběhl rozbor projektové
dokumentace zpracované v roce 2007
(náklady na její pořízení byly přes 1. mil. Kč)
a proběhly také konzultace se zpracovatelem, firmou S. projekt plus a.s. ze Zlína. Nad
rámec toho pak byl vypracován firmou ASA
expert a.s. posudek stavu objektu hospody
s malým sálem a bytem.
Na základě těchto podkladů a zejména
návrhů spoluobčanů jsem dospěl k závěru,
že tuto záležitost nelze řešit pouhou
rekonstrukcí části týkající se nevyužívané
hospody, malého sálu a bytové jednotky, ale
je třeba vše řešit i v návaznosti na využívání
kulturního domu a nedávno dokončené přístavby. Jedině tak bude možné zajistit udržitelnost a životaschopnost celého objektu.
Navrhuji proto vytvoření multifunkčního
kulturně společenského centra, které bude
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díky svému stálému využití životaschopné
a bude mít následující parametry:
1. Celý objekt bude využíván jako kulturní,
společenské, sportovní a komunitní centrum
s celoročním provozem, pro které je nutné
zajistit celoroční obsluhu. Tuto obsluhu by
měla zajišťovat správcovská rodina, která
by bydlela ve služebním bytě, nacházejícím
se v místě současné bytové jednotky.
2. Pro zabezpečení celoročního provozu
by mělo být zajištěno vytápění, které by
mělo být zajištěno alternativními zdroji
energie, jako je tepelné čerpadlo a solární
energie.
3. V návaznosti na byt správce by mohla
být zřízena kuchyň s malou pekárnou. Zde
by bylo možné připravovat jídlo (catering,
pečení tradičních koláčů a občerstvení) pro
akce konané v novém multifunkčním centru.
4. V menší části nevyužívané hospody
by bylo zřízeno informační centrum obce
s obslužným provozem pro poskytování
běžného občerstvení alko (pivo, víno
místních vinařů apod.), nealko (limo, káva,
čaj) a jídlo (ohřívané párky, pizza, bagety).
5. Ve zbývající části malého sálu by
mohl být zřízen salonek pro rodinné oslavy
pro cca 30-40 lidí, umístěna knihovna
s půjčovnou krojů a spolková místnost.
6. Současný salonek pro rodinné oslavy,
nacházející se v suterénu přístavby kulturního domu (mimochodem velmi špatně
přístupným pro starší a hendikepované lidi),
by byl upraven jako sportovní místnost pro
provozování malých sportů např. cvičení,
stolní tenis apod.
7. Současná místnost pod jevištěm by
byla používána jako obslužná místnost pro
vystupující a uložení zařízení při využívání
velkého sálu kulturního domu.

Zpravodaj

8. Ve sklepní část objektu pod hospodou
by mohla být provozována prodejna výrobků
místních vinařů.
9. Celý areál by měl být provozován obcí
Starý Poddvorov ve spolupráci s místními
občany a podnikateli.
Při čtení mé představy o rekonstrukci hospody „Na křižovatce“ vás jistě napadne, že
jsou daleko důležitější věci na řešení v obci,
jako je výstavba chodníků od křižovatky k ZŠ
a MŠ, řešení křižovatky na „Řádku“, a s tím
související umístění autobusové zastávky,
přípravné práce na výstavbu rodinných
domů na Újezdách, rozšíření sběrného
dvora apod. Ano, máte pravdu. Výše uvedené akce jsou však již průběžně projektově
a dokladově realizovány a je třeba přemýšlet,
jak život v obci dále zkvalitnit. Osobně se

domnívám, že využití celého areálu jakožto
kulturně společenského centra je neméně
důležité pro budoucí spokojený život všech
občanů naší obce.
Vážení spoluobčané, tímto příspěv kem jsem chtěl vyvolat diskuzi, abychom
mohli využít vaše názory na uvažovanou
rekonstrukci. Budu velmi rád za veškeré
podněty, se kterými přijdete přímo za mnou,
nebo nás s nimi seznámíte na některém ze
zastupitelstev obce.
Přeji krásné prožití vánočních svátků
a po celý rok 2018 vám přeji mnoho zdraví
a spokojenosti.
JUDr. Jaroslav Mikuš, místostarosta

co s ní
Mezi občany Starého Poddvorova koluje
mnoho polopravd, omylů a mýtů o skutečném
stavebně technickém stavu naší hospody
“Na Řádku”. Proto jsem se rozhodl, že vás
prostřednictvím zpravodaje seznámím s fakty.
V roce 2007 byl zpracován firmou S-projekt
plus, a.s. stavebně - statický průzkum a o 9 let
později v roce 2016 byl zpracován firmou
ASA expert a.s. další odborný posudek.
Z posudků shodně vyplývá, cituji závěr
novějšího posudku:
„Z výše uvedeného lze v přítomném čase
konstatovat (na základě aktuálního ohledání),
že poruchy nalezené na objektu pohostinství
jsou způsobeny účinky vlhnutí zdiva, jakožto
celého objektu, a konstrukčním (statickým)
poškozením v části přístavby. Objekt jako
celek nevyvozuje důvody k jeho bezprostřední
demolici. Provedení jakýchkoliv stavebních
zásahů, vyjma nejnutnějších prioritních
opatření, by mělo předcházet zpracování potřebného stupně projektového dokumentace
se zpracováním architektonické dispoziční

a účelové studie dle zadání objednatele.
Včetně návrhu koncepce provedení etap
s možným zajištěním jejich financování.“
Posudky, rovněž shodně, navrhují tato
opatření, cituji:
„Na základě skutečností zjištěných při
prohlídce objektu lze objekt doporučit k jeho
dalšímu užívání. Tomu by v prvotní fázi mělo
předcházet provedení úkonů (prvotních
opatření), které povedou k zastavení dalšího
poškozováni objektu. V další fázi objektu je
nutné provést úkony (sekundární opatření),
vedoucí k odstranění příčin a závad a následně
potřebné rekonstrukci objektu.
Prvotní opatření
Mezi prvotními úkony doporučuji provést
oživení komínových těles vedoucích do
sklepních prostor objektu za účelem umožnění
provětrávání těchto vlhkostí poškozených prostor. S tímto by mělo být dále spojeno vyklizení
těchto prostor od veškerého odpadu a nečistot
vč. nečistot z povrchu zdiva a podlahy. Provedení odstranění nesoudržných povrchových
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úprav za účelem umožnění vysychání zdiva.
Jako další úkon doporučuji provést odstranění
skládky zeminy v dvorní části, společně s odstraněním křovin zadržující vlhkost v blízkosti
objektu. Stávající odvedení dešťových vod
do bezprostřední blízkosti objektu je vhodné
nahradit odvedením, případně zaústěním do
obecní dešťové kanalizace. Povrchová úprava
vlhkosti poškozeného soklového zdiva by
měla být odstraněna pro umožnění odvětrání
vlhkosti ze zdiva do vnějšího prostoru se
zajištěním ochrany proti pronikání srážkové
vlhkosti např. jeho opláštěním.
Sekundární opatření
Sekundární opatření musí být provedeny
v rozsahu potřebném pro budoucí užívání
objektu. Mezi hlavními úkony by pak měla
být zahrnuta výměna střešní krytiny společně
s dalšími navazujícími prvky a konstrukcemi,
sanace vlhkého zdiva, včetně provedení úkonu zabraňující příčinám jeho vzniku. Vzhledem
k charakteru a míře zasažení vlhkosti zejména
v podzemní části objektu pravděpodobně
již nedojde k trvalému odstranění vlhkosti,
ale pouze ke snížení na přijatelnou úroveň.
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Mezi další opatření lze zařadit obnovu obálky
objektu, kompletní rekonstrukce technického
zařízení objektu. S vybudováním nového účelu
užívání musí být spojená otázka s možným
širším využitím dosud nevyužívaného půdního
prostoru, s celkovou změnou koncepce
využití objektu, s vyřešením samostatného
bezbariérového přístupu realizovaného např.
v místě stávající přístavby obytné části objektu,
která by byla odstraněna, a tím by bylo
umožněno využití přístupu a příjezdu z dvorní
části objektu.“
Jako neznalý věci jsem byl jednoznačně,
stejně jako většina z vás, pro demolici
objektu a výstavbu nového zařízení, ale
po nastudování výše zmíněných posudků
a osobní prohlídky stavby jsem svůj názor
změnil. Jednoznačně nejrealističtější řešení
vzhledem ke stavu objektu a finanční náročnosti možných variant, bych shrnul do tří bodů:
1) Demolice a výstavba nového zařízení
(odhad nákladů 19 mil. Kč)
2) Rekonstrukce přízemí hospody (předsálí, hospoda, kuchyně, sociální zázemí
a další nevyužité části) a základní asanační
opatření vyplývající z posudků zpracovaných v roce
2007 a 2016 (odhad
nákladů 4,5 mil. Kč)
3) Rekonstrukce přízemí hospody viz var. 2
+ vestavba do podkroví
případně do suterénu
(odhad nákladů 9 mil. Kč)
Na základě výše popsaného jsem toho názoru, že
bude vzhledem k potřebám
obce a jejich obyvatel
a vzhledem k finanční
náročnosti jednotlivých
variant využití objektu případně pozemku nejlépe
vyhovovat rekonstrukce

Zpravodaj

přízemí původní historické části objektu (varianta 2), která je v poměrně dobrém stavebně
technickém stavu i přesto, že se jedná o objekt
více jak 100 let starý. Součástí rekonstrukce
by měla být demolice přístavby s bytem, která
je v havarijním stavu a navíc negativně působí
na hlavní část objektu.
Využití objektu by podle mě mělo zůstat
zachováno, jelikož se objekt nachází na strategickém místě v centru obce, kde navazuje
na kulturní dům. Hostinec zde vždy sloužil
při kulturních akcích k občerstvení účastníků
a byl vždy vyhledávaným místem zdejších oby-

vatel. V blízkosti se také nachází vinné sklepy
a vzhledem k rozvíjející se vinařské turistice
a cykloturistice v posledních letech je vhodné
hostinec pro místní obyvatele a turisty zachovat.
Rekonstruovaný objekt s rekonstruovanou
kuchyní by určitě přilákal nové investory
a zájemce o provozování hostince včetně
provozování kuchyně. V současném stavu
dochází k chátrání objektu a pro objekt se jen
stěží najde ochotný investor.
Nevyužité prostory, zejména část od autobusové zastávky by mohla sloužit např. jako
pekárna nebo informační centrum. Opravou
střechy by došlo k zakonzervování půdy v současném a nezhoršujícím se stavu a možnému
dalšímu využití těchto prostor v případě potřeby.
Místo zbourané přístavby směrem do dvora
bych navrhoval rozšíření hostince o letní terasu,
kterou ocení nejen projíždějící cyklisté v letních
měsících.
Jelikož mi je jasné, že slova nemůžou
dostatečně popsat moji představu, nelenil
jsem a přikládám i grafickou podobu toho
“O čem sním, když nemůžu spát”.
Tomáš Očenášek
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VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ
S N Ě M OV N Y PA R L A M E N T U Č R
konané ve dnech

20.

a

21.

října

2017

za obec starý podvorov
Poř.
číslo

Volební strana

Počet
platných hlasů

1.

ANO

149

2.

KDU-ČSL

59

3.

Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)

57

4.

KSČM

44

5.

Česká pirátská strana

38

6.

ČSSD

30

7.

ODS

24

8.

TOP 09

16

9.

Starostové a nezávislí

13

10.

Strana svobodných občanů

6

11.

Strana zelených

5

12.

Sdružení pro republiku

3

13.

Sportovci

3

14.

Občanská demokratická aliance

2

15.

Česká strana národně socialní

2

16.

Řád národa - Vlastenecká unie

1

17.

Cesta odpovědné společnosti

1

18.

Dělnická strana sociální spravedlnosti

1

19.

Strana Práv Občanů

1
463

Celkový počet voličů
Počer odevzdaných úředních obálek
Účast v %
Počet platných hlasů

12

802
465
57,98%
463

Zpravodaj

SETKÁNÍ CHARTY
VENKOVSKÝCH OBCÍ EU - KANNUS (FINSKO)
Finsko nepatří mezi typické letní dovolenkové destinace, proto i mé okolí bylo
překvapené, když jsem jim oznámila, že
v letošním červenci navštívím zemi tisíce
jezer. Spolu s dalšími osmi delegáty jsme
strávili pět nezapomenutelných dnů v severozápadní oblasti Finska v městečku Kannus,
ve kterém se ve dnech 6. – 10. června konalo
velké setkání Charty venkovských obcí EU.
Bydleli jsme u místních rodin, a to v typicky
finských dřevostavbách nebo na farmách.
Oblast kolem Kannusu je totiž překvapivě
úrodná, pěstují zde nejen brambory a pícniny,
ale třeba i jahody! Městečko Kannus se tedy
skládá z malého centra, kolem něhož jsou
rozesety jednotlivé farmy a usedlosti (i ve
vzdálenosti 15 km od centra). Okolí obklopují
jen samé louky, pole a lesy. Jezero byste
v okolí Kannusu hledali velmi těžko.
Program setkání byl velmi pestrý a bohatý.
Celé setkání jsme zahájili společnou mší
v luteránském kostele, poté následoval
vlajkový průvod a oficiální uvítání. V dopoledních hodinách se konaly workshopy,
zvlášť pro mládež a pro dospělé. Starostové
obcí pak řešili budoucnost Charty EU. My
mladí jsme prostřednictvím skupinových

aktivit navazovali nová přátelství s ostatními
delegáty a kupříkladu jsme se zabývali
národními stereotypy. Představte si, že více
jak polovina delegátů Evropy si o Češích
myslela, že se nevkusně oblékají. Tuto
zažitou představu jsme ostatním národům
hned pátečního večera vytloukli z hlavy.
Měli jsme s sebou v kufrech naše kulturní
eso. Kroj! Celá naše skupina oblečená
do zjednodušené verze kroje sklidila velký
úspěch. Troufám si říci, že jsme byli nejlépe
oblečenou delegací – aspoň pro tento večer.
Sobotní odpoledne jsme strávili procházkou městečkem, prohlídkou skanzenu
v centru města a celé jsme to završili
společným fanděním. Kannus má totiž svůj
vlastní baseballový tým a my měli možnost
shlédnout a dumat nad prapodivnými pravidly
finského baseballu. V rodinách o nás bylo
dobře postaráno. Každý správný Fin má
doma svoji vlastní malou saunu situovanou
vedle koupelny. A ačkoliv se venkovní teplota
vyšplhala přes den až na 25 °C, pozvání do
sauny nemohl nikdo z nás odmítnout.
Finsko a moře? Ano! V neděli nás organizátoři setkání vyvezli na pravou finskou pláž.
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Ti odvážnější z nás se dokonce v Severním
ledovém moři i koupali. Písek na pláži hřál,
větřík pofukoval a voda měla příjemných
14°C. Ten, kdo se nechtěl oddávat vodním
radovánkám, našel vyžití v blízkém lanovém
centru, aquaparku nebo na golfovém hřišti.
Setkání bylo zakončeno již tradičně
závěrečnou slavnostní večeří, na které se
nám představily taneční a pěvecké skupiny
z Kannusu. Proběhlo společné zhodnocení
setkání, fotografování a sdělování zážitků
nebralo konce. Druhý den ráno byl ve
znamení loučení. Všichni jsme se z malého
vlakového nádražíčka rozjeli zpět do svých
domovů roztroušených po celé Evropě.
Co se organizace setkání týče, Kannus
nasadil velmi vysokou laťku. Program byl
pestr ý, zábavný, obohacující, zároveň
však byl poskytnut i dostatečný prostor
pro společný čas rodin a jejich hostů. To
vnímám jako velké pozitivum. Měli jsme
možnost diskutovat o nejrůznějších tématech
s pravými Finy v jejich domácnosti, jezdili
jsme s nimi na výlety, poznávali krásy přírody.

14

Hostitelské rodiny nám vyprávěly o typicky
finských zvycích, způsobu života a podobně.
Setkání Charty všem vřele doporučuju,
hlavně mladým. Nebojte se a jeďte příště
taky. People meet people!
Jana Padalíková

Zpravodaj

Letošní setkání Charty obcí Evropské
Unie bylo skutečně výjimečné. Nejen tedy
z pohledu zajímavosti místa a země, ale
skutečnou profesionalitou přípravy. Skvěle
se podařilo nakombinovat program s volným
časem, kdy jsme se sami mohli rozhodnout,
co budeme podnikat. A pravdou je, že nám
hostitelské rodiny skutečně vycházely vstříc.
Pohostinnost místních je mimořádná a my
jsme měli možnost ve společně trávených

chvílích u stolu či v sauně poznat opravdovou
tvář Finska.
Pokud by měl každý účastník sepsat sbírku
svých zážitků a poznatků, zřejmě by to vydalo
na hodně tlustou knihu. Přesto bych se
o jednu zajímavost podělil.
I když se u nás doma v létě stmívá až kolem
deváté, desáté večer, přesto je noc tmavá
a na obloze můžete zahlédnout spoustu
hvězd. To se vám ve Finsku, respektive
v Kannusu, který je severně od Helsinek
ještě asi 300 km, opravdu nestane. Slunce
zapadne za obzor až někdy kolem půlnoci
a zase vyjde po třetí hodině ráno, nicméně
o tmě se nedá hovořit ani omylem. Během
těchto hodin je prostě jen šero. Takže pokud
jsem si od pana domácího půjčil v jednu
hodinu po půlnoci kolo, abych se před
spaním ještě projel, něco jako cyklistické
světlo jsem vůbec nepotřeboval. Možná se
ptáte, jak se v takovém šeru vlastně spí – asi
nic moc, ale protože jsem měl možnost
spát v dětském pokojíku, jehož okna šla
venkovními roletami dokonale zastínit, se
spánkem jsem žádný problém nezaznamenal.
Dovolte, abych se vrátil na začátek – cesta
ze Starého Poddvorova až do městečka
Kannus by byla na jeden „zátah“ velmi komplikovaná a náročná, proto jsme využili
možnosti zůstat necelé dva dny v hlavním
městě Helsinkách. Pečlivě jsme si naplánovali, která místa chceme navštívit. A o putování
po těchto zajímavostech se s vámi podělím
v dalším zpravodaji.
Následující hlavní setkání Evropské Charty
venkovských obcí bude pořádat městečko
Nadur, jenž leží na ostrově Gozo, patřící
k republice Malta. Pokud byste měli mezi
19. – 23. červencem chuť navštívit toto další
mimořádně půvabné místo v Evropě, jsem
vám pro další informace k dispozici.
Ing. Tomáš Kuchař

Starý Poddvorov
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EVVO NA NAŠÍ ŠKOLE
Co je to EVVO? Ptají se často děti, ale
i jejich rodiče, když někde tuto zkratku vidí
nebo slyší. Doslova to znamená Environmentální Výchova, Vzdělávání a Osvěta, kde
význam slova environmentální je týkající se
životního prostředí. EVVO je chápána nejen
jako výchova k řešení problémů týkajících se
životního prostředí a jeho ochrany, ale zejména jako výchova žáka k trvale udržitelnému
rozvoji. Má přispívat k přijetí zodpovědnosti
za stav životního prostředí, vytvářet podmínky
pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany
životního prostředí. EVVO je celoživotním
procesem, reagujícím na aktuální změny
poznání, sociální změny a další.
Environmentální výchova má na naší škole
nezastupitelné místo. Již od předškolního
věku vedeme děti k úctě k přírodě a všemu
živému a učíme je nebýt lhostejnými ke svému
okolí a prostředí, ve kterém se pohybují a ve
kterém vyrůstají.

Žáci mateřské školy se učí pozorováním
přírody a změn v přírodě v závislosti na počasí,
poznávají ovoce, zeleninu, stromy a květiny,
zvířata a jejich mláďata. Přírodní materiál používají ke svým výrobkům. Několikrát během
školního roku zajíždí do center ekologické
výchovy, kde se účastní výukových programů.
V tomto školním roce to bylo Ekocentrum
Dúbrava v Hodoníně a zážitková exkurze
mezi bylinkami v Sonnentoru v Čejkovicích.
V základní škole je environmentální výchova
integrována v rámci běžné výuky především
do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět
(Prvouka, Vlastivěda a Přírodověda). EVVO
se ale promítá do téměř všech vzdělávacích
oblastí a je v závislosti na probíraném učivu ve
větší či menší míře součástí většiny předmětů.
Kromě běžné výuky se také žáci základní školy účastní výukových programů ekologických
center v Hodoníně, Velkých Pavlovicích
nebo v Brně. Rádi v naší škole přivítáme
i odborníka z řad rodičů, ochotného dětem
přiblížit téma, kterému se věnuje. Na podzim
pro žáky 3., 4. a 5. ročníku připravil zajímavou
prezentaci o lese a významu lesa u nás
i jinde ve světě lesní inženýr pan Petr Přibil.
V letošním školním roce, stejně jako
loni, jsme se zapojili do projektu s názvem
„Ukliďme Poddvorov“ společně s Obecním
úřadem ve Starém Poddvorově.
Tradičně pořádáme v rámci EVVO jarní
a podzimní sběr papíru. Soutěžíme ve třídách
o nejvyšší počet zachráněných stromů, kdy
každých odevzdaných 100 kilogramů papíru
zachrání jeden strom. Samozřejmě jsou odměněni i jednotlivci. V posledních letech se
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počet odevzdaných kilogramů starého papíru
stále zvyšuje. V roce 2015 jsme navážili
8 440 kg, v roce 2016 to bylo 8 858 kg.
V tomto roce se k nám na jaře poprvé přidaly i děti mateřské školy. V roce 2017 nám
rodiče žáků základní i mateřské školy přivezli
rekordních 9 327 kg starého papíru.

Opět jsme se zapojili do soutěže „O PAPÍROVÉHO KRÁLE“, kterou každoročně
vyhlašuje TESPRA Hodonín, s.r.o. Za rok
2016 byly vyhodnoceny dvě kategorie: 1.
kategorie - množství přepočteno na 1 žáka
- tady jsme získali 2. místo a 2. kategorie celkové množství za školu - v této kategorii
jsme se umístili na 17. místě. Soutěže se
zúčastnilo 31 škol hodonínského okresu.
V rámci školního recyklačního programu
Recyklohraní, do kterého se naše škola
zaregistrovala na podzim roku 2016, jsme
odevzdali 36 kg starých elektrospotřebičů
a 23 kg baterií a akumulátorů.
Všem, kteří nám touto cestou přispívají,
jménem dětí děkujeme.
Mgr. Sylvie Hrbáčková

FOTBAL
Vážení sportovní příznivci, spoluobčané,
rád se s vámi podělím o nové záležitosti
našeho fotbalového klubu. Hned z kraje letní
přípravy jsme se dostali do vážné situace, to
když nás opustili oba brankaři a zůstal pouze
dorostenec Jaroš. Po velkém úsilí se nám
podařilo přivést velezkušeného brankáře
Horeckého, který hned od prvních zápasů
patří k velkým oporám týmu. Tento problém

však nebyl jediný, a tak vzápětí zjišťujeme,
že nás opouští Pavelka. Kádr se sice podařilo doplnit dalšími hráči, přišli Vacenovský,
Jagoš, Lacko a ke konci podzimní části se
připojil Novák Jan. Dále se do hry zapojovali
dorostenci, hlavně Gertner, Horňák, Jaroš
a Veselský ml., který má, bohužel pro nás,
i povinnosti v hokeji. Zpočátku sezony se
dařilo vyhrát a sbírat body. Pak ovšem kvůli

Starý Poddvorov
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zranění a nemocem jsme opět podzim dohrávali v malém počtu hráčů, což se projevilo
i na výsledcích. I když se ale pár posledních
utkání prohrálo, bylo to se silnými soupeři,
a i tak to herně nevypadalo špatně. Velký
nedostatek je určitě v útočné fázi, ale přesto
věříme, že se konečně začnou prosazovat
hlavně hráči z našeho dorostu. To je vlastně
i náš prvořadý úkol pro naši další práci.
U dorostu byla výkonnost velmi dobrá,
tým byl doplněn kvalitními hráči a kluci
předváděli hodně vyrovnané výkony. Zpočátku i díky nezkušenosti trenéra byly
výsledky rozpačité, ale postupně se
kluci dostali v tabulce hodně nahoru.
U starších žáků došlo v létě k velkým
změnám. Hodně hráčů skončilo, někteří
přešli do dorostu a z toho důvodu přišli
hráči z okolních obcí. Bohužel se nepodařila
navázat trvalá spolupráce s některým klubem
z okolí. V situaci, kdy je hráčů v těchto
kategoriích málo, to bude mít velký vliv do
budoucnosti. Přesto se podařilo vybudovat
osu týmu. Výsledky nejsou však příliš dobré,
proto musíme s hráči vhodně trénovat.

U starší přípravky se bohužel projevuje
ten nedostatek hráčů více, než jsme přepokládali. Při přeložení některých zápasů
se ze soutěže stal spíše boj o přežití. Díky
nemocem se hráči na zápasy scházeli
v malém počtu a ani v mladší přípravce
nebyl stav lepší. Do budoucna musíme
popřemýšlet o opětovném sloučení, což
bude pro nejmladší hráče na škodu. I pro
trenéry je to složitá situace, jelikož v tomhle
počtu to je neúnosné trénovat. Bohužel mi
připadá, že o fotbal je v naší obci stále menší
zájem, a to se projevuje ve všech směrech.
Trenérů je málo a i hráčů ubývá.
Bojujeme zatím, jak se dá. Ale bez podpory
obce bychom už dávno nefungovali. Tímto
chci vedení obce poděkovat za významnou
podporu, ale také všem, kteří mají snahu
s námi spolupracovat nebo alespoň v neděli
přijít na fotbal. Sice se nám v restauraci opět
mění nájemce, ale snad si všichni najdeme
v nabídce něco, co nás osloví. Doufáme, že
se podaří udržet fotbal i pohostinství v naší
obci.
Za TJ Hynek Winkler

3 . R O Č N Í K „O PUTOVNÍ POHÁR PODDVOROVSKÝCH ULIČEK“

Dne 11. 8. 2017 se na hřišti Starého Poddvorova sehrál 3. ročník špílmachrů nad 33 let.
Po vyčerpávajícím zápase Čekačka vs. Řádek, který skončil nerozhodně výsledkem 3:3,
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muselo rozhodnout o výsledku trestné
střílení, kde zvítězilo těsně družstvo Řádku.
Tímto bych chtěl poděkovat všem zúčastněným hráčům, organizačnímu týmu,
TJ Starý Poddvorov a také fanouškům,
fanynkám, kteří nás přišli v páteční podvečer

podpořit, neméně také obci Starý Poddvorov
za finanční podporu této akce.
Doufáme, že se v dalších ročnících
sejdeme v hojném počtu a budeme tímto
zakončovat „po hodový“ týden.
Vladislav Blažej

ZAHRÁDKÁŘI
Vážení spoluobčané, zahrádkáři,
jako už tradičně, v září jsme uskutečnili
již třetí ročník Krojovaného vinobraní. Letos
nám sice počasí moc nepřálo, stejně jako při
prvním ročníku, ale i přesto věříme, že se líbilo.
Některým se zdál program zbytečně dlouhý, ale
věřte, že při krásném počasí byste tenhle dojem
neměli. Chtěli bychom touto cestou ještě jednou
poděkovat všem krojovaným, kteří nás podpořili
v průvodu, ale i všem, kdo se na naší akci podíleli
jakýmkoliv způsobem. Bez vás by to nešlo! Díky.
A na co se můžete těšit v příštím roce?
V únoru bude Výroční členská schůze ZO
ČZS Starý Poddvorov, kde máte možnost zjistit,
jak výbor celý rok pracoval i jaké jsou plány pro
další činnost. Například v dubnu vás chceme
pozvat na již tradiční košt pálenek, který máme
v plánu tentokrát spojit se zabijačkovými speci-

alitami. Doufáme, že i tentokrát se akce podaří
a vy přijdete ochutnat ať už pálenky či „ovárek“.
V září uskutečníme opět Krojované vinobraní
spojené s Dýňovým víkendem. Tentokrát bude
o to zajímavější, že proběhne současně se
setkáním tzv. Malé Charty. Chtěli bychom proto
znovu poprosit o zapojení se do této krásné
tradice a podporu v krojovaném průvodu obcí.
Doufáme, že se uvidíme nejen u těchto
jmenovaných, ale u všech akcí pořádaných
naší organizací.
Blíží se Vánoce a konec roku 2017. Chtěli
bychom vám touto cestou popřát do roku
2018 hodně zdraví, pohodu, radost, štěstí
a úspěchy jak v soukromém životě, tak i v tom
pěstování.
Za ZO ČZS Zlatuše Jurkovičová

Starý Poddvorov
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KLUB SENIOREK
Klub seniorů Přístav - Bučovice pozval
poddvorovské seniorky na kulturní odpoledne konané 1. 10. 2017. Po krátké
cestě osobními auty se 14 poddvorovských
seniorek sešlo se skupinou pořadatelek akce
před zámkem v Bučovicích.
Čas návštěvy jsme zahájily prohlídkou
zámku, který patří k unikátním stavbám italské
renesance ve střední Evropě. Prošly jsme
zrenovované prostory zámku a obdivovaly
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arkádové nádvoří s 90ti sloupy a krásnou
kašnou. Na zámeckém nádvoří město
Bučovice pořádá kulturní akce všeho druhu.
Po té jsme se přesunuly do kina Brigáda, kde nás čekal program připravený
seniorským klubem a městským úřadem.
Program byl koncipován v duchu secese po
30.léta minulého století. Konala se přehlídka
dobových šatů, klobouků, prádla. Přehlídku
zajišťovala firma Dantes. I my, seniorky

Zpravodaj

z Poddvorova, jsme byly dobově oblečeny
a vzbudily jsme zasloužený obdiv. Byla nám
vyhrazena čestná místa v první řadě, takže
jsme dobře viděly a slyšely stylovou hudbu.
Do programu byla zařazena i věcná tombola,
kterou jsme podpořily.
Odjížděly jsme z Bučovic spokojené a plné
pozitivní energie.
Mlynářské odpoledne se uskutečnilo
poslední neděli v srpnu. Sešlo se hodně domácích, ale navštívili nás i občané z okolních
vesnic. Celé odpoledne zpříjemnili harmonikáři a dobroty, které děvčata napekla. Bohužel dobrou náladu pohodového odpoledne
narušila nepřízeň počasí. Vzhledem k tomu,
že byl velmi pozitivní ohlas na celou akci,
rozhodly jsme se uspořádat v příštím roce
opět toto setkání. Prostředí na našem větrném mlýně je pro taková setkání předurčené.
Františka Padalíková
Ve dnech 21. – 22. 9. 2017 uskutečnil
klub seniorek zájezd do Babiččina údolí.
Při této příležitosti jsme navštívily mnoho
krásných a zajímavých míst.

První zastávka našeho putování byl skanzen Krňovice. Majitelé tohoto skanzenu
opravovali i náš větrný mlýn. Bylo zde
mnoho krásně zrekonstruovaných roubenek
a větrných a vodních mlýnů. Po této návštěvě
jsme se vydaly na prohlídku renesančního
zámku Opočno, který na pozvání kněžny
Zaháňské navštěvovala babička Boženy
Němcové i s vnoučaty.
Další zastávkou bylo Staré bělidlo a splav,
kde prožila své dětství Božena Němcová.
Nachází se tu babiččin pomník se sochami
babičky a jejich vnoučat v nadživotní velikosti.
Postavy mají budit dojem, že se vracejí
ze zámku na Staré bělidlo. V pozdějších
odpoledních hodinách jsme odjely do
Náchoda, kde jsme byly ubytované. Prošly
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jsme náchodské náměstí, kde je umístěna
socha spisovatele Josefa Škvoreckého
v životní velikosti.
Druhý den naše putování směřovalo do
polského města Kudowa Zdroj. Je to lázeňské město, připomínající naše Luhačovice.
Odsud jsme pokračovaly k perle českého baroka, zámku Kuks, který sloužil
jako nemocnice pro vysloužilé vojáky.
V areálu zámku je velká bylinková zahrada,
monumentální kostel Nejsvětější Trojice

a jedna z nejstarších lékáren „U Granátového
Jablka“. Po prohlídce zámku končila naše
cesta v Litomyšli, kde je nejdelší náměstí
v republice. Je to také rodiště českého
skladatele Bedřicha Smetany. Návštěvou
tohoto města skončil i náš zájezd.
Díky organizaci paní Padalíkové jsme
prožily krásné dva dny a poznaly místa
a města, která jsme toužily navštívit.
Za Klub seniorek Marie Rampáčková

I N F O R M AC E Z K N I H O V N Y
Je tomu rok, co se zahájilo půjčování
knih v nové, rekonstruované knihovně. Na
začátku roku 2017 se uskutečnily dvě velmi
úspěšné a zajímavé besedy, a to s lékařem
a spisovatelem MUDr. Janem Pavlíkem, který
v letošním roce vydal novou knihu o jeho
rodném Horňácku pod názvem Putování
po rodném kraji očima vzpomínek. Dále to
byla beseda s paní Věrou Sosnarovou, která
přežila gulag. Tyto besedy velmi zaujaly,
o čemž svědčila velká účast.
V tomto roce je využíváno půjčování knih
v rámci výměnného fondu. Knihy zapůjčuje
Městská knihovna Hodonín asi na půl roku
a pak je převáží do jiných knihoven. Výměna
se zajišťuje jednou za měsíc. Čtenáři si
mohou zažádat o knihy dle svého zájmu
nebo od konkrétního spisovatele. Tak např.
čtenářky mají zájem o knihy od spisovatelky
V. Javořické a V. Pittnerové, detektivky od
spisovatele Jo Nesbo. Velký zájem je také
o historické knihy. V současné době jsou to
nejvíce knihy od Jana Bauera a hlavně od
Vlastimila Vondrušky. Tento spisovatel měl
besedu v Městské knihovně Hodonín, které
se zúčastnil i náš čtenář a byl tak nadšen,
že dokázal povyprávět snad všechno, co na
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této besedě zaznělo. Nejvíce zaujalo dílo
Přemyslovská epopej. V současné době ji
máme i v naší knihovně.
Na sousedském posezení v kulturním
domě MUDr. Augustin Svoboda věnoval
knihovně svou novou knihu Potvoráci jací
tací. Od tohoto našeho rodáka máme již
tři knihy, a to Starý Poddvorov – dějiny
obce, Historie staropoddvorovských rodů,
Potvoráci jací tací. Pokud je ještě někdo
nečetl, může si je půjčit v knihovně.
Nejaktivnější čtenáři naší knihovny jsou
Filípková Marie – nejstarší 94letá čtenářka,
dále Štěpánková Miroslava a Dáňová Anna.
Velkým problémem je nezájem o knihy
u dětí a mládeže. Žáci a studenti využívají
většinou knihovnu na povinnou četbu do
školy. Knihy se zajistí z naší knihovny, pokud
jsou k dispozici, nebo v Městské knihovně
Hodonín v rámci výměnného fondu nebo
meziknihovní výpůjčkou. Knihovna se snaží
zajistit všechny požadované a potřebné knihy
a doufá, že se čtenáři ke knihám dle svého
zájmu někdy vrátí a rádi si přečtou to, co je
bude zajímat.
Dobrá spolupráce je s klubem seniorů.
Mezi seniorkami je hodně čtenářek, mají

Zpravodaj

velký zájem o knihy. Jednou měsíčně se
v knihovně schází a plánují svou velmi aktivní
činnost v obci.
Naše knihovna je moc pěkná, je možno
využít i dětský koutek, jsou zvány maminky
i babičky, ale také tatínci a dědečci s dětmi
i vnuky, hlavně v pondělí, kdy je knihovna
otevřena od 8:00 – 12:00 a od 13:00 do
17:00 hodin. Cesta do knihovny může být

využita také k vyřízení různých záležitostí –
obecní úřad, pošta …
Knihovna je pro všechny a všichni jsou
vždy vítáni.
Nechť první kroky v příštím roce vedou i do
knihovny a přispějí k pohodě, štěstí, zdraví.
Marie Pryglová - knihovnice

H O DY 2 017
Ve dnech 4.- 7. 8. 2017 proběhly v naší
obci tradiční krojované hody. Jako každý
rok pro nás hody začaly stavěním májek
stárkám a následující den panu starostovi.
V letošním roce se všichni stárci i s rodiči
domluvili na menší změně, jelikož měly hody
po dobu několika let stejný program. Změnu
jsme se rozhodli udělat v pátek před hody.
Požádali jsme obec o finanční příspěvek
a pomoc s programem. Pozvali jsme tedy
cimbálovou muziku Stupavu. Celý program
začal různými vystoupeními, které zajistil
a domluvil pan starosta. Vystoupili například
různí zpěváčci nebo taneční soubory. Po programu hrála samotná cimbálová muzika. Od
soboty až do pondělí, zůstal program stejný,
takže v sobotu byla zábava ve formě “oldies”
diskotéky, která probíhala až do ranních
hodin, a jako vždy k nám zavítali návštěvníci
jak starší, tak i mladší. Do průvodu v neděli
přišlo 14 kluků a 18 děvčat. Počasí nám ze
začátku moc nepřálo, ale přesto se hodová

neděle vydařila. K tanci a poslechu nám hrála
dechová kapela Legrúti, což zůstalo stejné
i na hodové pondělí. I když v předcházejících
letech byl program na páteční večer v podobě letní diskotéky, tak se nám letos podařilo
vydělat mnohem více peněz, než v minulých
ročnících. Celý program a průběh hodů
se řešil s rodiči stárků, stárek a s panem
starostou, a proto bychom byli rádi, aby tomu
bylo tak i v následujících letech.
Adina Fialová
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M I S I J N Í K L U B KO A S V Ě T O V Ý D E N M I S I Í
V N A Š Í FA R N O S T I
V neděli 15. října 2017 v rámci oslav Misijní
neděle, která se slaví vždy předposlední říjnovou neděli, proběhl v naší obci již 4. ročník
Misijního štrúdlování. Dobroty nám napeklo
kolem třiceti rodin a dobrodinců a v neděli po
mši svaté se prodaly za 10.660,- Kč, které
byly odeslány na konto Papežských misijních
děl na pomoc nejpotřebnějším ve světě. Na
všechny návštěvníky čekal před kostelem
horký čaj a obecní slivovice zdarma.
V předvečer Misijní neděle 21. října jsme
s dětmi z Misijního klubka a několika málo
lidmi z farnosti prožili Misijní most modlitby,
na který se děti celý měsíc říjen připravovaly.
Byla to atmosféra misií za doprovodu zpěvů,
modlitby a svědectví z prostředí, kde zvláště
děti strádají v nejrůznějších oblastech anebo
v důsledku těžkých životních podmínek.
K modlitbám za misie v předvečer oslav
Misijní neděle zve každoročně papež právě
v akci pod názvem Misijní most modlitby.
Most modliteb za misie je pořádán v celém
světě vždy v sobotu před Světovým dnem
misií ve 21 hodin a zde je malý návod, jak
jej připravit.

Kdo a jak může modlitební
most vytvořit a zorganizovat?
Misijní most modlitby mohou
připravit jednotlivci, rodiny, Misijní
klubka, společenství i celé farnosti
prostřednictvím společné modlitby
na misijní úmysl ve výše uvedený čas.
Jaká modlitba je vhodná?
Na tento úmysl můžeme věnovat
modlitbu růžence nebo jakoukoliv
jinou modlitbu za misie, stejně tak své
utrpení, skutky lásky nebo čas osobní
modlitby. Radost ze spojení s Bohem
tak předáme do mnoha potřebných
míst světa. Také papež František
vybízí celý svět k modlitbě za misie.
Za co se modlit?
Ve svých modlitbách mysleme na
misionáře, pronásledované, chudé,
trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem
lásky…, zahrnout můžeme také
prosby za šíření evangelia po celém
světě či za dar víry…
(převzato z www.missio.cz)

V současné době se u nás máme relativně
dobře, a proto někdy nechceme slyšet, že na
jiném koutě planety žijí lidé bez pitné vody,
potravin, bez školy či kostela. Stačí velmi
málo, abychom jim ze svého nadbytku občas
darovali svou almužnu nebo jen prostě přišli
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věnovat svůj čas před svatostánek a dát třeba
pár Zdrávasů za pronásledované a jinak trpící
bližní ve světě. Oni nám budou jednou svědky
před Bohem, že jsme nemysleli jen na sebe.

Děti z Misijního klubka také malovaly
krásné obrázky pro děti do Tanzanie, kam
je osobně odvezl tým lidí z PMD. Misionáři
do Tanzanie vezli humanitární materiál
a po předání obrázků poslal národní ředitel
PMD Leoš Halbrštát dětem krásný dopis
s poděkováním, kde vyjádřil opravdovou
radost a díky všech obdarovaných dětí. Je
to určitě pro všechny krásná zpětná vazba
a povzbuzení, že toto poslání má svůj smysl.
Uprostřed doby adventní se ještě děti
vypravily navštívit naše seniory a nemocné
spolu s panem farářem Miloslavem Čamkem.
Za doprovodu scholičky a její vedoucí Marušky Bartálové jistě všechny potěšily milou
písničkou a malým adventním dárečkem.
Adéla Kuchařová

P R O Č S L AV Í M E VÁ N O C E ?
Ptala se paní učitelka ve škole žáků: „Proč
slavíme Vánoce?“ Starší děti zmlkly. A tak
paní učitelka řekla: „To přece všichni víte.
Tak nám to řekne váš spolužák v první lavici.“
Žák odpověděl: „Paní učitelko, vždyť si přece
dáváme dárky.“Paní učitelku to překvapilo.
Protože byla věřící, tak si kladla otázku:
„Vždyť jsme o tom mluvili tolikrát při nejrůznějších příležitostech, jak v hodinách dějepisu,
tak ve společenských předmětech.“
O Vánocích slavíme narození Ježíše Krista
- Božího Syna v Betlémě. Na této zemi se
v historicky daném čase Josefovi a Marii narodilo dítě, stejně krásné jako ostatní, a přece
neobyčejné dítě - Boží Syn, náš Spasitel. Ten,
který přichází za lidmi, přestože ho to nakonec
stojí život. To je pravý význam Vánoc. Nikoli jen
dárky, líbivá idyla a lidové tradice. V narození
Ježíšově jsme obdrželi nevzácnější Boží dar
lidem. Chvalme ho za jeho lásku, kterou nám
projevil! Bůh v Kristu přišel za námi na naší
Zemi. Přichází také ke každému z nás, aby
nám ukázal a otevřel pravou cestu života, aby

nás vykoupil a zachránil od věčného zahynutí,
aby nám daroval nový život založený na lásce,
lásce Boží. S narozením Ježíše přišlo království
odpuštění a pokoje. Vnitřní radost z tohoto
pokoje pramení z odpuštění a smazání hříchů,
které přišel Pán odpustit. Přichází Bůh, aby
něco nového uskutečnil, přináší svobodu
a útěchu. Překonává naše pokušení, že nic
nemá smysl, a nic se nevyplatí dělat. Vždyť
celý svět je plný zoufalství a bolesti. Ale přichází
Bůh, který je Emanuel - Bůh s námi. On přináší
naději. Je to ta naděje, která se rodí, když
vidíme v betlémských jeslích Boha. Poselství
evangelia „Dnes se vám narodil Spasitel Kristus
Pán“, je neskutečně osvobozující. Je plné
radosti, úžasu a pokoje. Proto musíme běžet
přes hory, abychom tuto naději přinesli všem
lidem. Svět nemůže čekat, lidstvo má velikou
žízeň po spravedlnosti, po pokoji, po záchraně.
Až maličcí tohoto světa promluví o naději, ukáže
se její pravá podstata. Betlémské Dítě, které
se narodilo, je ve všem odkázáno na druhé.
Potřebuje Josefa, Marii a také nás. V malém
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dítěti je obsažena veškerá moc Boha, který
zachraňuje. V tom je div Vánoc. V otevřeném
srdci pro překvapení Boha můžeme vnímat pravou Boží velikost, v pokoře a úžasné křehkosti.
Náš Bůh je Bohem, který nás rád překvapuje
- tady je život, spása, záchrana. Překvapení
Boha dítěte je trvalé tajemství Vánoc, které je
stále přítomné. Je to tajemství Boha chudého
a slabého. Opouští svoji velikost, aby se sblížil
s každým z nás. Proto o Vánocích v blízkosti
Božského Dítěte se máme potěšit, uzdravit
a načerpat.

Pravým darem Vánoc je narozený Boží
Syn. Proto se také my lidé navzájem
obdarováváme. Na prvním místě láskou,
vzájemnými vztahy, hlubokým Božím pokojem a vyjádřením těchto hodnot je náš
dárek. Má být vybírán s láskou, s určitou
mírou překvapení, vtipem a účelností. Vůbec

nejde o to, o Vánocích zahltit se navzájem
dárky, ale za symbolickým dárkem vidět vztah
lásky k blízkému člověku. Máme společně
zakusit a prožít „ Div Vánoc“- v malém dítěti
je veškerá moc Boha, který zachraňuje. To
bude možné jen v tichém úžasu nad jesličkami. Abychom to mohli prožít, je důležité, jak
jsme připravili cestu Pánu v adventní době
a s jakým očekáváním jsme k přicházejícímu
Pánu přistupovali.
Přijměte mé pozvání k vánočním bohoslužbám v našich kostelích, kde můžeme být
obdarováni pravým darem a překvapením
Boha.
Požehnané vánoční svátky, milost a pokoj
od narozeného Spasitele a radostnou
důvěru v Boží lásku a pomoc do nového
roku 2018 přeje
P. Miloslav Čamek, farář

P O Ř A D B O H O S L U Ž E B O VÁ N O C Í C H V KO S T E L E
S V. M A R T I N A V E S TA R É M P O D D V O R O V Ě L P 2 017
Pátek 22. 12. 2017 svátost smíření „ svatá zpověď“ před Vánocemi od 16.00 - do 17.45 hod.
(4 zpovědníci)
Neděle 24. 12. 2017 - 4. neděle adventní - 9.15 hod. mše svatá; Štědrý den 21.00 hod.
„Půlnoční mše svatá“
Pondělí 25. 12. 2017 - Slavnost Narození Páně - 9.00 hod. mše svatá
Úterý 26. 12. 2017 - Svátek sv. Štěpána - 9.00 hod. mše svatá
Neděle 31. 12. 2017 - Svátek sv. Rodiny a památka sv. Silvestra - 9.00 hod. mše svatá
a poděkování za uplynulý rok
Pondělí 1. 1. 2018 - Slavnost Matky Boží P. M. „ Nový rok“ - 9.00 hod. mše svatá
Pátek 5. 1. 2018 - Vigilie Slavnosti Zjevení Páně - 17.00 hod. mše svatá, žehnání vody,
křídy, kadidla a zlata
Neděle 7. 1. 2018 - Svátek Křtu Páně - 9.00 hod. mše svatá; 15.00 Vánoční koncert ve
farním kostele v Čejkovicích - Česká mše vánoční /“ Hej, Mistře“/ Jana Jakuba Ryby - účinkuje
Symfonický orchestr a sbor z Hodonína.
Srdečně zvu všechny farníky k prožití vánočních svátků při bohoslužbách v našem filiálním
kostele sv. Martina 					
P. Miloslav Čamek, farář
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BOBR V NAŠÍ KRAJINĚ
Vždycky, když jedu na Slovensko,
dívám se, kolik vody odtéká z naší krajiny
upraveným kor ytem řeky Moravy, aby
skončila někde daleko v moři. Kdysi jsme
mívali v krajině louky a močály, kde se voda
zdržovala, také půda byla v lepším stavu.
Nebyla tak udusaná a otrávená chemií,
takže dokázala vodu lépe nasávat. Jenže
nebyl dostatek potravin, tak se lidé snažili
zúrodňovat. Odvodňovali louky a prohlubovali koryta potoků a řek, aby voda rychleji
odtekla a půda se dala obdělávat. Teď, když
se otepluje, však odtéká až moc rychle,
spodní voda se ztrácí a my začínáme mít
problémy se suchem. Například nepamatuju
tak špatnou úrodu brambor, kukuřice i jiných
plodin jak byla letos. Situace se má podle
vědců zhoršovat, tak se začínají dotovat
různé programy na zadržování vody v krajině,
jímání dešťové vody apod. V našem okolí není
co zadržovat, protože tu až na Hrabinkovu
stružku žádné toky nejsou. A stejně zatím
ani nikoho nenapadlo na tomto potůčku
něco budovat. Až na Bobra evropského,
který k nám před pár lety zavítal a začal se
tam zabydlovat. Bobr má rád měkké dřeviny,
kterými se živí a používá je jako stavební
materiál na stavbu hrází. Různých druhů
vrb je pod Lapoštorfem dostatek, takže tu
má výborné podmínky. Tento hlodavec byl
u nás v 19. století vyhuben. Jestli se v našem
katastru už někdy předtím vyskytoval, nevím,
ale myslím, že na tak malém potoku by asi
neměl moc šancí na přežití, protože byl
tenkrát považován za škodnou a loven.
Přesto, že je to už více jak sto let, dochovalo
se dodnes heslo - ,,Zabij bobra, zachráníš
strom“. Tento názor, který začínají někteří
lidé křísit i teď, však nevypovídá o škodlivosti
bobra, ale spíš o chamtivosti člověka, který

si myslí, že každý strom na této planetě patří
jen jemu. V některých zemích Jižní Ameriky
byly firmou Monsanto apod. vypáleny deštné
pralesy jen proto, aby byla kde pěstovat sója
na krmení hospodářských zvířat v Evropě
a Americe. Na Sibiři člověk téměř vykácel
jeden unikátní prales, jen kvůli ubrouskům,
kterými si lidé v restauracích utírají ústa.
A aby jsme nechodili tak daleko, před
pár lety byly všechny stromy ve Vrbkách
vykáceny,kvůli štěpce do Hodonínské
elektrárny. Ano, elektřina je potřeba. Každé
děcko má dneska počítač, mobil, v žádném
moderním domě nesmí chybět televize,
pračky, myčky, sušičky, klimatizace, jsme
přece v jedenadvacátém století. Hodně
elektriky spotřebujeme také teď před
Vánocemi. Aby z nás měl Santa radost, tak
to musí všechno zářit, blikat, zpívat a hrát.
Někdy se zdá, že čím je člověk civilizovanější, tím víc Zemi škodí. Některé
zaostalé indiánské kmeny bobra uctívaly jako
posvátné zvíře, protože jim stavěl přehrady,
ve kterých se dařilo rybám a usazovaly se tu
divoké kachny a husy.

Toto je odvodňovací drenáž zapuštěná do
koryta Hrabinkovy stružky. Ještě před pár
lety z ní tekla voda i v létě, teď je listopad
a ani kapka.
Toto je normální stav potoka v deštivém
listopadu. Hladina je víc jak dva metry pod
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se bahnem. To bobr nedovolí tím, že po dně
často jezdí, kal se nemůže usadit.

terénem. Vymleté koryto a obnažené kořeny
prozrazují, že během přívalových dešťů
a bouřek voda zteče z okolních polí a koryto
zaplní, ale rychle odteče.

Vznikem vodní plochy získává naše příroda
novou tvář. Myslím, že hezčí.

A toto už je dílo bobra. Není jenom dobrý
stavitel, ale i údržbář. A neudržuje v bezvadném stavu jenom hráz ale i dno nádrže. Kdyby
nádrž opustil nebo byl zlikvidován, zanesla by

Tady je hloubka kolem 150 cm.Voda
vsakuje do břehů a zvyšuje hladinu spodní
vody.
Bohumil Pileček

H I S T O R I C K Á C E S TA O B C Í
Obě světové války tvrdě zasáhly do
života naší obce. Není tedy divu, že po
skončení všech hrůz a strádání, cítili
naši předci nutnost zanechat připomínku
a výstrahu pro další generace. K tomuto
účelu slouží pomníky a pamětní desky.

byl 15. srpna 1939, odhalen a vysvěcen byl
18. srpna P. Václavem Skalníkem.
Na pískovcovém dříku jsou vypsána jména
všech padlých vojáků, občanů Starého
Poddvorova. Uveden je datum narození
a datum, kdy položil svůj život za naši vlast.

Pomník obětem 1. světové války
U budovy základní školy je možno vidět
pomník, který nám má připomínat krutost 1.
světové války. Autorem pomníku je sochař
Ferda Štábla z Hodonína. Postaven na místo

Pamětní deska osvobození obce
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Již v roce 1945 byla na budovu obecního
úřadu instalována pamětní deska na památku
osvobození obce Rudou armádou 14. dubna
1945.
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Autorem původní desky, která byla černá
opaxitová, byl místní kameník František Prygl. Při rekonstrukci budovy obecního úřadu
v roce 1994 se rozbila, proto byla nahrazena
novou, žulovou se stejným nápisem. Dnes je

umístěna na pískovcovém kamenu v malém
květinovém zákoutí před obecním úřadem.
Obracíme se na občany, pamětníky
s prosbou: máte-li bližší informace k výše
jmenovaným objektům nebo historické
fotografie, které souvisí s odhalováním těchto
památek, či fotky padlých vojáků, přineste
nám je, rádi je zpracujeme /oskenujeme
a originály vrátíme/ a dáme do archivu pro
příští generace. V příštím roce budeme
vzpomínat 100 let od konce války a vznik
ČSR. K organizaci oslav těchto událostí
budeme potřebovat spoustu materiálu.
Předem děkujeme.
Miroslava Hajdová

Z K R O N I K Y TJ
Pro sezónu 1970 je počítáno v širším
kádru s následujícími hráči: Vala Pavel,
Trefilík Luboš, Boubín Miloš a Rabušic Mirek
jako brankáři, Boubín Josef, Bartál Josef,
Mazuch Oldřich, Novotný Ladislav, Guliš
Jaroslav, Uhrovič Ludvík, Sasínek Metoděj,
Gertner Josef, Sasínek Jaroslav, Kotásek
Josef, Ivičič František, Hajda Josef, Havlík
Mirek, Svoboda Jaroslav, Šupa Josef.
Přišly jen průměrné výkony celého oddílu,
a tak bylo i průměrné umístění po jarním
kole, i když tam byli hráči dobří a lepší.

V přípravných zápasech v letní přestávce
pro podzimní kolo 1970 se začal zapojovat
trenér Svoboda do hry proto, aby se zlepšila
kvalita s vyžadováním náročnosti od hráčů
a maximálního výkonu. Hrálo se zase v tom
tradičním úsilí, že se hrál jen průměrný fotbal.
Rok 1971 byl pro náš oddíl jen průměrný.
I když se trénovalo poctivě, nepřineslo to
stabilní zlepšení, abychom mohli myslet na
postup. Trenér Pavel Svoboda, aby předešel
krizi v našem oddílu kopané pro období
v roce 1972, uspořádal s několika nadšenci
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FOTO 1970
Zleva stojící: Gertner Josef, Bartál Josef, Boubín Miloš, Sasínek Metoděj, Vala Pavel, Boubín Josef
Klečící: Sasínek Jaroslav, Svoboda Jaroslav, Havlík Mirek, Sasínek Josef, Svoboda Pavel

„Silvestrovské posezení“ hráčů i funkcionářů
a ostatních členů Tělovýchovné jednoty.
Tímto se snažil stmelit kolektiv hráčů a utvořit
dobrou partu. Také vypracoval smlouvu mezi
Tělovýchovnou jednotou a hráčem, která
vymezovala práva a povinnosti.
Jarní kolo proběhlo ve znamení řadě
slabších výkonů, jak již po několik sezon
předešlých. A tak pro zpestření pro hráče
byl uspořádán zájezd s účastí na pohárovém
turnaji v Jižních Čechách, kde si naše
mužstvo vybojovalo II. místo.
V podzimním kole se zase tradičně
nedařilo. A tak nebylo o nic lepší ve výkonech
oproti jarnímu kolu, jen s tím rozdílem, že naši
hráči utvořili rekord v obdržených brankách.
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V mistrovském utkání naše mužstvo v Sudoměřicích vysoko prohrálo 1:13. Za výsledek
se hráči tak styděli, že vystoupili z autobusu
na Čekačce, a tak se humny rozešli do svých
domovů. Po této sezoně se Pavel Svoboda
vzdal funkce trenéra.
Funkci trenéra převzal Josef Redek, bývalý
hráč a člen výboru Tělovýchovné jednoty.
Probíhala zase jedna krize naší kopané. V podzimním kole při mistrovském
utkání Čejkovice – Poddvorov dne 24. 9.
1972 došlo několikrát ze strany rozhodčího
k nehoráznému porušení pravidel kopané.
V prvním poločase poškozoval svým špatným
rozhodováním střídavě jak čejkovické hráče,
tak i poddvorovské. Těsně před koncem I.
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poločasu čejkovický brankář vykopával míč,
při tom nastřelil naše hráče, ten se odrazil
do čejkovské branky. Tuto branku neuznal,
aniž by přerušil hru a na to o 6 minut ukončil
spíš I. poločas. Za stavu 0:0 ve II. poločase
neznalost a nemohoucnost rozhodčího
vyvrcholila. Hráč Čejkovic vystřelil míč na
branku Poddvorova. Ten šel asi 2 metry od
pravé tyče a opustil hrací plochu. Za pomezní
čárou jej zachytil divák z Čejkovic Alois
Fojtík, vběhnul s míčem do hřiště a vstřelil
míč do branky Poddvorova. Rozhodčí toto
uznal jako branku Čejkovic. Na upozornění
kapitána Poddvorova, že míč byl mimo hrací
plochu, rozhodčí prohlásil doslova: „Já vím,
ale míč vletěl do branky, ať jej tam vstřelil

kdokoliv, je to branka.“ Vznikla nepřehledná
situace, hráči doráželi na rozhodčího
a ten nakonec zápas ukončil pro pokus
inzultace. Nepomohlo, i když divák Fojtík
přišel za rozhodčím a upozornil ho, že míč
do branky kopnul on, coby divák, rozhodčí
své rozhodnutí o platnosti branky nezměnil.
Byl podán protest na okresní sekci
kopané ČSTV v Hodoníně ke spravedlivému
posouzení a potrestání. Rozhodnutí sekce
kopané bylo samozřejmě „spravedlivé“.
Zápas byl kontumován ve prospěch Čejkovic
3:0 pro inzultaci rozhodčího. Rozhodčí byl
ústně napomenut. Takový byl verdikt okresní
sekce kopané v Hodoníně.

Z OBŘADNÍ SÍNĚ
Starosta obce Ivo Padalík navštívil naši
občanku Hedviku Běhulovou /č. p. 38/,
která v letošním roce oslavila významné
životní jubileum 90 let.

9. listopadu se sešli v obřadní síni
občané obce, kteří v letošním roce oslavili
80 a 85 let života. Program připravili žáci
základní školy. V přátelském rozhovoru
s panem starostou oslavenci strávili krásný
podvečer.

Starý Poddvorov
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Přijetí našich nejmenších občanů panem
starostou. Vítání občánků se zůčastnilo
dvanáct mladých rodičů se svými dětmi.

Sňatky
Kristýna Dobšíčková a Petr Mandinec 119
Monika Kopřivová a Martin Řehánek 352
Nora Klein a David Löffler		
341

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození
Róbert Mareček		
Šimon Juránek		
Mattia Vévoda		
Christian Vytopil		
Barbora Kolářová		
Vojtěch Mráka		
Veronika Váczy		
Justýna Janoušková		
Adéla Skočíková		
Nikol Svobodová		
Alex Otáhal		
Adam Bartálů		
Rozálie Bukovská		
Martina Schovánková		
Helena Pryglová		

299
229
280
37
239
266
75
271
184
172
221
351
126
257
359

VÝZNAMNÉ JUBILEUM V ROCE 2018
99
Sasínková Růžena		
95
Mazuchová Marie		
Filípková Marie		
94
Horňáková Františka		
93
Svoboda Vladimír		
92
Zálešáková Anna		
91
Novotná Helena		
Běhulová Hedvika		
90
Sasínek Bohuslav		
85
Trefilíková Marie		
80
Bařinová Emilie		
Bortlík Josef		
Kosinová Ludmila		
Uhrovič František		
Veselský Miroslav		

Úmrtí
Marie Popovská		
Anežka Uhrovičová		
František Strýček		
Karel Sasínek		
Josef Mokrý		
Milan Popovský		
Ludmila Trefilíková		
Marta Prýglová		
Bedřiška Veselská		
Vladislav Šimek		

53
44
68
336
266
53
258
225
117
175
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133
270
28
3
249
254
195
38
259
207
29
85
262
157
189

P L Á N K U LT U R N Í C H A KC Í 2 018
1. 1.

Novoroční ohňostroj

20. 1.

Ples rodičů

28. 1.

Dětský karneval

10. 2.

Obecní ples

7. 4.
20. 5.
3. 6.
10. 6.
3., 4., 5. a 6. 8.
11. 8.
15. a 16. 9.

Ukliďme Poddvorov
Lázeňské odpoledne
Den dětí
Slavnost Božského Srdce Ježíšova
Tradiční krojované hody
Turnaj uliček Čekačka versus Řádek
Dýňový víkend

15. 9.

Krojované vinobraní

11. 11.

Sousedské posezení

16. 11.

Lampionový průvod s ohňostrojem

2. 12.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku

8. 12.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu

16. 12.

Vánoční besídka

Starý Poddvorov
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Obec Starý Poddvorov
srdečně zve všechny občany na tradiční

Novoroční setkání
občanů
1. ledna 2018 v 17:00
u obecního úřadu.
Ohňostroj a svařák bude
připraven.
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Ples rodičů
rodičů
Ples
20. 1.
1. 2018
2018
20.
Hraje: Lalia
Lalia -- muzikanti
muzikanti zz Moravy
Moravy
Hraje:

Dětský karneval
karneval
Dětský
28. 1.
1. 2018
2018
28.
15:00
vv 15:00

VIII. Obecní
Obecní ples
ples
VIII.
10. 2.
2. 2018
2018
10.
Hrají: Vacenovjáci
Vacenovjáci
Hrají:
Starý Poddvorov
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Charitní pečovatelská služba Hodonínsko
Charitní pečovatelská služba působí v obcích Mutěnice, Dolní Bojanovice,
Josefov, Prušánky, Starý Poddvorov, Nový Poddvorov, Lužice, Čejkovice,
Ratíškovice a nově ve městě Dubňany.
Naším cílem je doplnit péči rodiny tak, aby si senior zachoval co nejvyšší míru
samostatnosti a zůstal co nejdéle v přirozeném domácím prostředí.
Posláním Charitní pečovatelské služby je poskytování pečovatelských služeb seniorům,
kteří potřebují pomoc a podporu při péči o sebe a svou domácnost, a to z důvodu stáří
nebo zdravotního stavu.
Pro uživatele, zaměstnance a širokou veřejnost Oblastní Charita Hodonín pořádá tyto
aktivity: každý první pátek mše svatá za charitní dílo v kostele sv. Vavřince v Hodoníně,
Tříkrálová sbírka v obcích, Postní almužna, Potravinová a materiální sbírka, Dny otevřených
dveří, Besídka na den matek v DPS Mutěnicích, Den dětí, Charitní táborák u DPS v Dolních
Bojanovicích, Dny otevřených dveří na všech Domech pečovatelské služby, Benefiční
koncerty, Vánoční posezení pro seniory a mnohé další.
Informace o našich službách naleznete na webových stránkách www.hodonin.charita.cz
nebo na telefonním čísle vedoucí služby Jitky Koperové 731 134 258.

Ať vás Bůh, dárce pokoje, naplní
pokojem, radostí a důvěrou. (Ř5, 13)
36
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Víte, že odkládáním vysloužilých elektrospotřebičů na místa zpětného odběru:
-šetříte energii, materiál, lidské zdraví
i finanční prostředky,

-zabraňujete úniku nebezpečných látek při
neodborném rozebírání spotřebičů, - chráníte
přírodu a uchováváte kvalitní život na Zemi.
Více informací na www.elektrowin.cz

RECYKLOVAT JE NEJEN SPRÁVNÉ, ALE TAKÉ SNADNÉ
Se závěrem roku 2016 ukončil v České republice systém zpětného odběru a recyklace
vysloužilých elektrospotřebičů svůj jedenáctý
rok. Jedná se o stejný systém, jako po mnohem delší dobu funguje i ve zbytku Evropy.
Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa
odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní
systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu,
už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali
17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů
o hmotnosti více než 260 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného
komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na sběrné místo, odkud bude odvezeno
k ekologické recyklaci. Získané suroviny
dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá
elektrozařízení odložit:
-Sběrné dvory měst a obcí – na nich
můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na
místo bydliště.
-Prodejny elektro – prodejci jsou povinni
převzít staré spotřebiče při nákupu nového
zboží systémem „kus za kus“. Podle novely
zákona, která začala platit na sklonku roku
2014, musejí obchody s prodejní plochou
větší než 400 m2 odebrat i malý spotřebič,
jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů,
aniž byste byli nuceni koupit si nový.
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-Vybrané servisy – rovněž odebírají
spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu
„Jsem zpět“ můžete dokonce pomoci
dobré věci. Pokud přinesete starší, ale
stále plně funkční elektrospotřebič, a ten
projde přísnými zkouškami, můžete ho
věnovat některé neziskové organizaci,
například Fondu ohrožených dětí. Více
o projektu se dozvíte na www.jsemzpet.
cz.
-Dobrovolní hasiči - se sběrem
spotřebičů pomáhá také již více než
1300 hasičských sborů po celé České
republice.
-Města a obce podle zákona musejí
nejméně dvakrát ročně zorganizovat
svoz nebezpečného odpadu, do
kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.
Kolektivní systém ELEKTROWIN také
organizuje vzdělávací a informační akce,
při nichž můžete za odevzdaný spotřebič
získat dárek. Sledujte proto pozorně
internetové stránky www.elektrowin.
cz a facebookový profil Recyklace
je legrace, kde najdete vždy aktuální
informace.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený
sběr, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení a elektroodpadu všech
skupin s hlavním zaměřením na velké
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domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého
založení v roce 2005, tedy za 11 let svého

působení na trhu, zrecykloval více než
17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů
o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.

Energie už nebudou starostí
Poradíme a pomůžeme Vám v oblasti plynu a elektřiny






snížení nákladů za energie
řešení problémových smluv
osobní kontakt v kamenné kanceláři
veškerou administrativu vyřídíme za Vás
zajistíme přepis energií na jinou osobu

Již se máte na koho obrátit
Štefánikova 10
695 01 Hodonín
Tel: +420 720 757 310
Tel: +420 773 776 552
e-mail: info@centrum-uspor.cz
www.centrum-uspor.cz

Otevírací doba:
Pondělí 9-12 13-17
Úterý
9-12 13-17
Středa
9-12 13-17
Čtvrtek 9-12 13-17
Pátek
9-12 13-15
... a nebo kdykoliv po dohodě

Volba povolání
Uprostřed různých životních situací je to právě profese, do které investujeme velké množství
času. Cítíte se v ní tak, jak potřebujete? Jste
spokojení, nebo hledáte změnu? Tápete při
volbě vhodné školy? Možná hledáte radu, jak
zlepšit pracovní podmínky ve stávající práci,
nebo přemýšlíte o úplném restartu své kariéry?
Buďte připraveni na pohovor
Jak daleko jste na cestě k vysněné profesi?
Kariérový poradce je tím, kdo může vaše kroky
velmi usnadnit či usměrnit. Ať už jste z vesnice
či z města, máte vysokoškolský titul nebo
základní vzdělání. Situace na trhu práce se
neustále mění. A vy musíte pružně reagovat.

Martina Milotová
Kariérová poradkyně - Brno, Boskovice
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně - Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343
Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592

Starý Poddvorov
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Obec zajistila pro všechny občany výtisk brožury

Cesty k bezpečí,
která bude doručena do každého domu.
Brožura obsahuje návody na řešení
krizových situací, v kterých se může
občan vyskytnout.

Žádáme občany, aby v období zimní
údržby komunikací, neparkovali svá
auta na silnici.
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KORDULKA NA MF V ŠUMPERKU

PŘ Í P R AVA O B EC N Í H O
VÁN O Č N Í H O ST RO M K U

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

