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ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ
S ŽEHNÁNÍM NOVÉHO ZVONU

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
s koncem volebního období nastává čas
bilancování a hodnocení vykonané práce.
Ač se to nezdá, opět nás po 4 letech čekají
komunální volby, ve kterých si my, všichni
občané svobodně zvolíme své zastupitele.
Byl bych rád, kdyby si většina našich občanů
našla cestu k volebním urnám 4.a 5. října
2018 a přišla k volbám. Můžou si zvolit
svého kandidáta do zastupitelstva a určit
směr, kterým by se naše obec mohla ubírat
v dalším volebním období.
Nutno konstatovat, že v uplynulém období
jednalo zastupitelstvo obce převážně ve
shodě a občas se objevily protichůdné
názory, což je zcela normální a také žádoucí. Jednání probíhala, alespoň z mého
pohledu, v dobré atmosféře. Negativní
zkušeností je bohužel vysoká neúčast
některých zastupitelů na jednáních zastupitelstva obce i na pracovních schůzkách. Pokud jsou tak pracovně vytížení a nemají čas
se účastnit jednání zastupitelstva, nechápu
tedy, proč kandidují. Je však na voličích, zda
chtějí takové kandidáty podpořit.
Při nástupu do funkce starosty jsme
si společně s místostarostou rozdělili
kompetence a cíle. I když máme na určité
věci občas odlišné názory, hlavním cílem
je dosáhnout spokojenosti občanů, přestože to není někdy jednoduché. Co jeden
občan považuje za dobré, dalších deset
to považuje za špatné a naopak. Je dobré
budovat všeobecné povědomí o odpovědnosti každého občana sama za sebe, ale též
odpovědnost k ostatním a ke svému okolí.
V demokracii máme svá práva, ale také

povinnosti a odpovědnost. Dalším neméně
důležitým faktorem je, že zastupitel by měl
vždy hájit zájmy obce jako celku a nelze
upřednostňovat své vlastní zájmy. Důležité
je vnímat projednávané věci v širším kontextu a z různých hledisek.
Nejdříve jsem měl připravený velmi obsáhlý článek, který by shrnul celé volební
období, ale pak jsem zjistil, že vše podstatné jsem uvedl v minulých vydáních zpravodaje obce. Není mým cílem, ani nemám
v povaze otevírat před volbami různé kauzy,
ale chtě-nechtě si neodpustím alespoň
jednu poznámku.
Při nástupu do funkce jsem naivně předpokládal, že moje předchůdkyně bude (tak
jak jsem uvedl v úvodním článku zpravodaje
na začátku volebního období) spolupracovat
s novým vedením pro dobro občanů. Tato
domněnka se bohužel nenaplnila. Musím
konstatovat, že spolupráce s paní Drahoslavou Veselskou na pozici účetní nebyla
dlouhodobě možná. Osobní zášť a averze
vůči mně i místostarostovi však byla silnější
nežli zdravý úsudek a sebereflexe. Nemluvě
o vyjadřování se na veřejnosti. Všichni jsme
nahraditelní, jen někteří si to nedokážou
připustit. Proto logicky došlo po dohodě
k ukončení pracovního poměru. Po změně účetní nenastala žádná katastrofická
situace a úřad funguje dále a plní veškeré
povinnosti a závazky. V dnešní době si
musíme zvykat, že některé zaběhlé věci se
postupem času mění, ale to je vývoj a ten
se nedá zastavit.
Trochu jsem smutný z toho, jak někteří
občané podléhají tzv. „šuškandě“ a mají
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rádi senzace, které se bohužel ve většině
případů nezakládají na pravdě. Občas je
až úsměvné, co vše může vytvořit lidová
tvořivost. Někdy jsou tyto zprávy vytvářeny
ryze účelově, ale doufám, že šiřitelů „zaručených“ zpráv bude co nejméně.
Jsem spokojen, že se v uplynulém volebním období podařilo realizovat dvě nové
akce:
- Ukliďme Poddvorov, kdy při jarní procházce společně uklízíme okolí obce.
- Předhodová beseda u cimbálu, kterou
obec pořádá a finančně zajištuje. Cílem je
pomoci stárkům a krojované chase s pořádáním hodů a trochu jim ulevit od starostí.
Další významnou událostí naší obce byly
tento rok oslavy 100. výročí československé státnosti, které proběhly ve dnech
30. 6. – 1. 7. 2018. Na Čekačce byla zasazena lípa za účasti našich hostů, a to paní
senátorky a starostky Ratíškovic Ing. Anny
Hubáčkové, poslankyně dolní komory parlamentu paní Ing. Jany Krutákové, starostky
Dolních Bojanovic Ing. Evy Rajchmanové
a starosty Nového Poddvorova Zdeňka
Brhela. Následně pak byly položeny věnce
k pomníku padlých a slavnostně otevřena
výstava v základní škole. Večer zpříjemnila dechová hudba Bílovčanka. V neděli
sloužil slavnostní mši Mons. Josef Nuzík,
pomocný biskup a generální vikář olomoucké arcidiecéze za hojné účasti občanů.
Velmi působivý byl obřad žehnání nového
zvonu. Po ukončení mše byl zvon zavěšen
do zvonice. První tóny nového zvonu pak
zahájily odpolední program, a to besedu se
čtyřmi cimbálovými muzikami na parketu u
školy. Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem, kteří se na pořádání oslav podíleli, jak
panu faráři Čamkovi, farníkům a kostelníkům
za přípravu mše, paní ředitelce Hajdové,
zaměstnancům školy, obce, občanům za
poskytnuté materiály pro výstavu i občanům,
kteří dbají o pořádek před svými domovy.
Oslavy proběhly důstojně a se ctí. Zároveň
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je též nutno poděkovat všem dárcům za
jakýkoliv finanční příspěvek na náš společný
zvon, který bude připomínat tuto událost
mnoha generacím. V rámci oslav došlo
i k obnově grafit na bocích kapličky, vnitřní
výmalbě a obnově čelního nátěru, včetně
nátěru vstupních dřevěných dveří. Můžeme
konstatovat, že se o naše kulturní památky
vzorně staráme.
No a co se událo v oblasti investic od
vydání prosincového zpravodaje?
Byla provedena demolice objektu bývalého kina a pohostinství. Na jeho místě by
měla vzniknout zpevněná plocha a posezení
se zelení. Vytvoří se tak důstojné prostředí
u kapličky sv. Martina.
Na větrný mlýn jsme obdrželi kladné stanovisko památkové péče, a tak bude v srpnu
provedena ochrana dřeva hlavních konstrukcí proti škůdcům v částce 90 000 Kč, která
měla být provedena již v roce 2013.
Těsně před zahájením je výstavba chodníků
podél komunikace u základní školy, následně
parkoviště a chodníky za kulturním domem.
Předpokládaná investice je 1 451 322 Kč.
Tento rok se konečně podařilo získat
dotaci ze SFDI na II. etapu bezbariérových
chodníků v ulici Radniční. Předpokládané
výdaje na akci činí 2 417 486 Kč, výše dotace 85% činí 2 054 863 Kč. Práce by měly
být zahájeny koncem prázdnin a ukončeny
nejpozději do konce roku.
Na dovybavení knihovny (nové regály,
výpočetní technika) jsme získali dotaci
z prostředků Jihomoravského kraje ve výši
45 000 Kč a konečně prostřednictvím
Mikroregionu Hodonínsko jsme taktéž byli
úspěšní a obdrželi dotaci na opravu studny
v Čekačce ve výši 92 198 Kč z předpokládané hodnoty 153 664 Kč. Pokud vše půjde
jak má, tak celkový předpokládaný objem investic za tento rok by měl činit 4 112 472 Kč
a předpokládaná výše dotace by měla dosáhnout 2 192 061 Kč. Přesné hodnoty
budou známy až po realizaci projektů.
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Pro další volební období je před dokončením projekt rozšíření sběrného dvora, na
který by měl být na podzim vypsán dotační
titul. Dále je rozpracován projekt sportovního areálu za školou, u kterého taktéž předpokládáme dotační podporu. Vše bych rád
připravil tak, aby nové zastupitelstvo mělo
co nejméně práce a byli jsme úspěšní při
získávání dotací.
Po srpnových tradičních krojovaných
hodech nás čeká ještě poslední větší akce
a tou je malé setkání Charty venkovských
obcí, které se bude tentokrát konat u nás
a to ve dnech 13. – 16. 9. 2018.
Vážení zastupitelé a spoluobčané, dovolte, abych vám poděkoval za téměř čtyři roky
společné práce pro naši obec. Ač jsem ni-

kdy v minulosti nebyl členem zastupitelstva
obce, ani jsem nijak nepůsobil v komunální
politice, myslím, že končím toto volební
období se ctí a s dobrým pocitem vykonané
práce. Vážím si důvěry, kterou mi občané
a zastupitelé v minulých volbách dali. Pro
další volební období jsem zvažoval kandidaturu, ale nakonec jsem se rozhodl, že
smysl to má, a kandidovat do zastupitelstva
obce budu.
Závěrem chci popřát všem klidnou dovolenou, mnoho pěkných letních dnů, stárce,
stárkovi a celé krojované chase vydařené
hody a spoustu zábavy. Načerpejte mnoho
nových sil a po prázdninách zase vzhůru do
nové pracovní činnosti.
Ing. Ivo Padalík, starosta obce

Přehled významných projektů volebního období 2014 - 2018

2015 Přístavba kulturního domu
Sběrný dvůr - stavební část

dotace

obec

celkem

600 000 Kč

4 553 854 Kč

5 153 854Kč

-

655 130 Kč

655 130 Kč

-

270 000 Kč

270 000 Kč

703 618 Kč

78 179 Kč

781 797 Kč

Oprava studny Na Vyhlídce (u Redkového)

93 225 Kč

62 055 Kč

155 280 Kč

Studie erozních a odtokových poměrů

33 333 Kč

21 117 Kč

54 450 Kč

25 000 Kč

47 335 Kč

72 335 Kč

Revitalizace místní knihovny

50 000 Kč

102 183 Kč

152 183 Kč

Nové perutě větrného mlýna

137 000 Kč

15 875 Kč

152 875 Kč

Asfaltová plocha u hřiště

-

200 000 Kč

200 000 Kč

Rozšíření zastávky na Čekačce směr od Hodonína

-

30 000 Kč

30 000 Kč

Oprava havarijního stavu kanalizace v Radniční ulici

-

600 000 Kč

600 000 Kč

Vybudování el. přípojky na větrný mlýn

-

123 590 Kč

123 590 Kč

V dražbě zakoupena nemovitost bývalého kina

-

440 000 Kč

440 000 Kč

Oprava pohostinství na křižovatce
Přírodní zahrada v mateřské školce

2016 Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého (u hřbitova)
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2017 Větrný mlýn - výroba hřídele, nové venkovní schody 182 000 Kč

58 015 Kč

240 015 Kč

mlýn - instalace kam. systému. zabezp. venk. osvětlení

-

225 000 Kč 223 000 Kč

mlýn - oprava štěrkové přístupové cesty

-

30 000 Kč

30 000 Kč

Vybudování panelové komunikace v sádkách

-

417 290 Kč

417 290 Kč

Kompletní rekonstrukce bytu nad školkou

-

225 000 Kč 225 000 Kč

Kompletní rekonstrukce vozovky u základní školy

-

815 501 Kč

Oprava oplocení víceúčelového hřiště

-

133 393 Kč 133 393 Kč

2018 Demolice bývalého kina a pohostinství

-

636 620 Kč 636 620 Kč

815 501 Kč

Výroba nového zvonu vč. el. pohonu - kaple

-

224 213 Kč 224 213 Kč

Výměna el. pohonu stávajících zvonů - kaple

-

148 427 Kč 148 427 Kč

Projekty a studie 2014-2018

-

Studie protierozních a odtokových poměrů Starý
Poddvorov

-

Studie veřejných prostranství Újezdy a Sádky
(probíhá)

202 810 Kč

Posouzení odtokových poměrů Krásná Hora

-

-

67 760 Kč

20 755 Kč

9 245 Kč

30 000 Kč

Posouzení stavu budovy pohostinství na křižovatce

-

-

27 769 Kč

Energetické zhodnocení budovy KD pro možnost
zateplení a žádosti o dotaci z OPŽP

-

-

18 150 Kč

Program rozvoje obce 2018-2024 (probíhá)

Akce, které budou dokončeny do konce
roku 2018
Parkoviště za KD a chodník podél komunikace u
základní školy
Bezbariérové chodníky v ulici Radniční

Dotace

45 790 Kč 248 600 Kč

Předpokládané celkové náklady

- 1 451 322 Kč
2 054 863 Kč

2 417 486 Kč

Revitalizace studny v Čekačce

92 198 Kč

153 664 Kč

Vybavení knihovny

45 000 Kč

90 000 Kč

2 192 061 Kč 4 112 472 Kč
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30 000 Kč
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Připravované akce
Sportovní areál za školou - probíhají projektové práce
Rozšíření sběrného dvora - probíhají projektové
práce
Park a veř. prostranství v místě demolice kina projektové práce
Pohostinství na křižovatce - přípravy
Oprava fasády a okolí KD - přípravy
Rozšíření hřbitova - uvažované
Újezda - majetkoprávní jednání - probíhá
Vnější nátěr větrného mlýna - uvažované

REKONSTRUKCE HOSPODY „NA KŘIŽOVATCE“
Vážení spoluobčané,
v mém minulém příspěvku do zpravodaje
jsem se zabýval otázkou co dál s nevyužívaným
objektem bývalé hospody „Na křižovatce“.
Touto otázkou se zabýval i příspěvek pana Tomáše Očenáška a z proběhlého dotazníkového
šetření, které bylo uskutečněno v naší obci ve
druhém čtvrtletí 2018, vyplývá, že otázka využívání, respektive nevyužívání tohoto objektu,
patří mezi prioritní zájmy našich občanů.
V probíhající diskuzi s občany většinově
převažuje názor, že tento objekt by neměl být
zbourán, ale rekonstruován, a to, pokud možno,
v co nejkratší době.
Mám za to, pokud chceme naplnit zájem a
představu občanů „uvést řádně nevyužívaný
objekt (myslím tím nejenom hospodu, ale celý
areál kulturního domu) v co nejkratší době
(maximálně do čtyř let) do provozu“, musíme
provést následující:
A) venkovní úpravy:
1. Opravit střechu a izolaci základů včetně odvodu vody, která zatéká pod základy ze silnice.
2. Přestěhovat autobusovou zastávku na
okraj kulturního domu (nyní se zde nacházejí
kontejnery na odpad).

3. Dobudovat parkoviště za kulturním
domem, včetně napojení na bezbariérové
chodníky. Výstavba parkoviště i bezbariérových
chodníků (od KD po ZŠ) by měla být zahájena
a dokončena ještě v tomto roce.
4. Vyznačit řádnou a zejména přehlednou
křižovatku, a tím umožnit podmínky pro vytvořené skutečně reprezentativní návsi naší obce.
5. Sjednotit fasádu celého objektu (v části
výměna oken a zateplení).
6. Instalace tepelného čerpadla a solárních
panelů pro zajištění celoročního provozu celého
objektu. Přepokládám, že celý objekt bude celoročně využíván pro restaurační (kavárenské),
spolkové (klubové), společensko-kulturní a část
pro sportovní (malé sporty) účely.
B) vnitřní úpravy
Vnitřní úpravy jsem popisoval v mém předcházejícím příspěvku, nicméně rád bych se o nich
ještě zmínil. Vzhledem k plánovanému celoročnímu využití by měl 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
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ve služebním bytě, nacházejícím se v místě
současné bytové jednotky.
2. Celý objekt je nutno, vzhledem k jeho předpokládanému celoročnímu využívání, vybavit
novým vytápěním s využitím alternativních zdrojů,
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. Ve zbývající části nevyužívané hospody
by bylo zřízeno restaurační (kavárenské, informační centrum) s obslužným provozem pro poskytování běžného občerstvení alko (pivo, víno
místních vinařů apod.), nealko (limo, káva, čaj)
a jídlo (ohřívané párky, pizza, bagety apod.). Ve
zbývající části malého sálu by mohl být zřízen
salonek pro rodinné oslavy pro cca 30-40 lidí.
5. 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.
6. Současná místnost pod jevištěm by byla
používána jako obslužná místnost pro vystupující a uložení zařízení při využívání velkého sálu
kulturního domu.
7. Ve sklepní části objektu pod hospodou
by mohla být provozována prodejna výrobků
místních vinařů a podnikatelů.
8. Celý areál by měl být provozován Obcí
Starý Poddvorov ve spolupráci s místními občany a podnikateli.
9. Pro bližší pochopení mého návrhu přikládám zjednodušený náčrtek
Při hledání řešení budoucnosti hospody „Na
Křižovatce“ proběhl rozbor projektové dokumentace zpracované v roce 2008 (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.
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Rád bych se také v krátkosti zmínil o postupu
při zajišťování pozemků pro výstavbu inženýrských sítí v trati Újezda v rámci I. etapy budoucí
výstavby rodinných domů.
V současné době získala Obec Starý Poddvorov formou darovacích smluv do vlastnictví
již osm pozemků. Tímto bych chtěl jménem
obce všem dárcům poděkovat za výbornou
spolupráci. Nyní jednáme ohledně převodu
s Pozemkovým úřadem ČR, který předběžně
přislíbil taktéž bezplatný převod dotčeného pozemku na Obec Starý Poddvorov. Po zajištění
pozemků nutných pro výstavbu inženýrských
sítí bude zpracována projektová dokumentace
a požádáno o vynětí ze ZPF.
JUDr. Jaroslav Mikuš, místostarosta

VYZÝVÁME OBČANY,
KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM
PRODAT POZEMEK
NEBO JAKOUKOLIV
NEMOVITOST, ABY SE
NEJDŘÍVE OBRÁTILI
NA OBEC STARÝ PODDVOROV. DĚKUJEME.

Zpravodaj
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PŮDORYS PŘÍZEMÍ

TERASA

43.06m²

87.08m²

SALONEK

6.85m²

CHODBA

3.10m²

PŘEDSÍŇ

WC

17.50m²

63.28m²

INFOCENTRUM

6.86m²

6.35m²

SCHODIŠTĚ

SKLAD

5.88m²

WC
36.15m²

KUCHYNĚ

25.50m²

POKOJ

27.81m²

OBÝVACÍ POKOJ

15.16m²

KUCHYNĚ+JÍDELNA

PŮDORYS PŘÍZEMÍ - VARIANTA 4

STUDIE 4/2018

REKONSTRUKCE POHOSTINSTVÍ NA ŘÁDKU

4.30m²

PŘEDSÍŇ

ŠATNA

5.66m²

13.94m²

CHODBA

5.06m²

SCHODIŠTĚ KOUPELNA
6.17m²

varianta 4 dle návrhu JUDr. Jaroslava Mikuše, místostarosty obce Starý Poddvorov

V.Č. 4

M=1:150

OSLAVY 100 LET NAŠEHO STÁTU
V říjnu uplyne 100 let, kdy se konečně
naplnila odvěká touha našich předků zbavit
se nadvlády Rakouska-Uherska a vytvořit samostatný stát. Byl to jeden z nejdůležitějších
kroků národa k volnosti a svobodě. Velkou
zásluhu o vznik státu měl první prezident
Tomáš Garrigue Masaryk. 28. říjen 1918 je
tento významný mezník naší historie. Tohoto
dne se v naší obci konala slavnostní schůze,
na které promluvil p. řídící Zdeněk Sadovský.
„My jsme zvítězili, mnozí tomu nechtěli
věřit, že porážka rakouského vojska by byla
našim vítězstvím.“
(Cit: kronika obce)
Mužové a otcové se vrací domů z války.
Začíná nová doba.
My jsme tento významný den našeho státu
oslavili ve dnech 30. června a 1. července
bohatým programem. Pro děti byla připravena
prezentace hasičského sboru a záchranné
služby. Hlavní pietní akty vypukly v sobotu
v 18 hodin sázením lípy Svobody v Čekačce.
O výsadbu tohoto stromu, jenž je našim
státním stromem, a který bude snad našim
potomkům připomínat hrdost národa, se postarali pozvaní hosté - senátorka Ing. Bc. Anna
Hubáčková a poslankyně Ing. Jana Krutáková, starostové sousedních obcí Ing. Eva
Rajchmanová a Zdeněk Brhel a především
přítomné děti.
Kladení věnce k pomníku padlých provedl
starosta obce za doprovodu dobových vojáků. Kytici květů položili také pozvaní hosté.
Důstojnost akce podtrhla nejen státní hymna,
ale také nejoblíbenější písně našeho prvního
prezidenta - „Teče voda, teče“ v podání žáků
školy a „Ach synku, synku“, kterou zahrála
dechová hudba Bílovčanka. Program sobotního večera si mohli občané zpestřit prohlídkou
výstavy v budově základní školy či tancem při
dechové hudbě. Dobrou náladu pokazilo jen
chladné počasí.
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Výstava věnovaná těmto významným událostem měla čtyři části:
- Pr vní jsme nazvali Naše obec očima
dětí. O tuto část se postaraly svými literárními a výtvarnými pracemi děti. Připravily ji učitelky
základní školy.
- Druhá část byla věnována vývoji naší školy
od zavedení povinné školní docházky v letech
1774 po současnost. Sestavila ji ředitelka školy.
- Třetí připomínala vývoj naší obce v průběhu
100 let. O její realizaci se postaraly Františka
Bílková a Miroslava Hajdová za pomoci všech
občanů, kterým bychom chtěli touto cestou
poděkovat.
- Poslední část byla dílem Vladimíra Kašíka.
Nejen že představil naše legionáře a padlé
v I. světové válce, ale unikátní byly i panely
zapůjčené z Československé obce legionářské
v Praze. Návštěvníci se mohli podrobně seznámit s trudnou válečnou cestou italských legií.
Jednou z expozic výstavy byl zvon sv. Václav
a film, který měl našim občanům přiblížit jeho
odlévání a zrod ve firmě Dytrychových v Brodku
u Přerova.
Druhý den proběhla slavnostní mše u zvonice
za hojné účasti věřících. Mši sloužil a náš zvon
požehnal Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup
a generální vikář olomoucké arcidiecéze. Závěr
našich slavností se odvíjel v duchu folklorním.
Při Besedě u čtyř cimbálových muzik se předvedla Malá cimbálová muzika, CM Malina, CM
Dur a CM Matěje Kůrečky. Zazpíval nám nový
ženský a mužský sbor ze Starého Poddvorova,
který se vytvořil právě na počest tohoto významného výročí. V programu se předvedli také malí
zpěváčci a verbíři a DFS Kordulka.
Touto společenskou akcí jsme se snažili
důstojně oslavit 100 letou svébytnost našeho
národa, připomenout trudnou cestu našich
předků ke svobodě a demokracii. Těm, co nás
přišli podpořit svou účastí, děkujeme.
Přípravný výbor

Zpravodaj

Starý Poddvorov
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VÝZVA K OBČANŮM
Vážení spoluobčané,
děkujeme tímto všem, kdo nám poskytli
k uveřejnění své dokumenty, fotografie nebo
jiné materiály, a také všem, kdo nám byli nápomocni radou, informací či jakkoliv jinak, ohledně
našich rodáků, kteří byli v legiích nebo padli
v 1. světové válce.
Dále si Vás dovolujeme požádat o zapůjčení
zejména dobových historických fotografií, deníků a zápisků či jiných materiálů našich občanů,

kteří byli v 1.světové válce. Chtěli bychom toto
období co nejvíce zmapovat a uspořádat další
podobnou výstavu, popřípadě pokusit se vydat
knihu na toto téma.
Poskytnuté fotografie budou naskenovány,
ostatní materiály ofoceny a obratem bez jakéhokoliv poškození vráceny.
Děkujeme předem za spolupráci.
Vladimír Kašík,
mobil: 723 115 625

ZVON SV. VÁCLAV
Na památku 100. výročí vzniku Československa zastupitelstvo na návrh starosty obce
projednalo a následně schválilo zhotovení
nového zvonu do kaple sv. Martina.
Zvon je určen ke každodennímu zvonění
v tónině fis2. Spolu se stávajícími zvony
sv. Liborem (DONÁT) z roku 1771 a ocelolitinovým zasvěceným sv. Martinovi z roku 1920,
který věnoval katolický spolek jako náhradu za
zvon zrekvírovaný za první světové války, bude
vytvářet vyladěný trojzvuk.
Zvon je zhotoven věhlasnou zvonařskou dílnou Dytrychových z Brodku u Přerova. Na zvonu
je vyobrazen sv. Václav jako patron české
státnosti, obecní znak jako symbol příslušnosti
k naší obci a český dvouocasý lev jako symbol
Československé republiky.
V horní části zvonu pod závěsem je nápis:
SVATÝ VÁCLAVE NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM
NI BUDOUCÍM.
Dolní okraj lemuje nápis:
L. P. 1918 – 2018 VĚNOVALI OBČANÉ
STARÉHO PODDVOROVA K 100. VÝROČÍ
VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY.
Text je dozdoben lipovými ratolestmi.
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Forma na odlévání zvonu
Obec pro tuto mimořádnou událost uspořádala veřejnou sbírku, která trvá až do
31. srpna 2018. Do té doby je možno finančně přispívat jak do pokladničky na obci, tak
na transparentní účet vedený u FIO Banky
č.ú. 2401405200/2010. Pořizovací hodnota
nového zvonu včetně příslušenství a montáže
činila 224 213 Kč.
K datu 12. 7. 2018 je na bankovním účtu
celkem 72 313 Kč. Po ukončení sbírky budou
ještě přičteny finanční příspěvky z pokladničky.
Těm, co již pomohli, děkujeme, těm, co se ještě
rozmýšlí, posíláme výzvu k účasti.

Zpravodaj

Montáž zvonu a nových lineárních motorů,
které nahradily zastaralé pohony lanové,
provedla firma BOROKO- Rostislav Bouchal
z Brodku u Přerova. Instalace nového zvonu si
vyžádala drobnou úpravu stávající zvonové stolice. Na původním horním místě zůstal nejstarší
zvon z roku 1771, ocelolitinový byl přesunut pod
něj. Nový zvon je zavěšen v horní části na místě
ocelolitinového.
Ing. Ivo Padalík a organizační výbor
Odlévání zvonu.

Původní zavěšení zvonů.

Nové uspořádání zvonů po provedené rekonstrukci a instalaci nového zvonu a výměně
el. pohonu.

Starý Poddvorov
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SLOVO K VOLIČŮM
Blíží se opět komunální volby, jednotlivé
strany již tvoří své kandidátky, ale já bych se
ještě chtěla v krátkosti ohlédnout za uplynulým
volebním obdobím. Provedla jsem malý výzkum
účasti zastupitelů na jednotlivých zasedáních
v průběhu celého volebního období. Vycházela
jsem z tabulky, kterou najdete na konci mého
článku a můžete si mé výpočty ověřit.
Nejdříve bych připomněla zástupce za
jednotlivé strany:
- Nezávislí: Drahoslava Veselská, Miroslav
Hřebačka, Vít Sasínek
- TOP 09: Ivo Padalík, Eduard Gertner, Pavel Dostál
- Česká sociálně demokratická strana:
Jaroslav Mikuš, Josef Jež, Miroslava Hajdová
Zástupci strany Nezávislých chyběli ze
43 zastupitelstev 37krát, pracovali tedy na
13,95%.
TOP 09 chyběli 8krát, pracovali na 81,4%.
Zastupitelé ČSSD chyběli 13krát, pracovali
na 69,8%.

Nejukázněnější zastupitelé, kteří si zodpovědně plnili svou povinnost, byli zástupci TOP
09. Jak může zastupitel pracovat, jak může
ovlivňovat činnost obce, jak může přinášet
názory našich spoluobčanů, když se neúčastní
ani jednání? O další práci v komisích ani
nemluvím. Nemá-li zastupitel přehled o činnosti v obci, nemůže zodpovědně odpovídat
na dotazy voličů. Volby nejsou o volebních
slibech, ale o práci pro obec po čtyři roky.
Nejde jen o sezení jednou za měsíc na schůzi
zastupitelstva, ale o práci v komisích, výborech,
o účasti na akcích pořádaných v obci. Smutné
je, že se zastupitelé neúčastní ani akcí, které
sami (jako obec) pořádají.
Kritizovat dovedou všichni, pracovat jen ti,
co chtějí.
Hajdová Miroslava, zastupitel

zastupitel
Vít Sasínek
Miroslav Hřebačka
Drahoslava Veselská
Mgr. Miroslava Hajdová
Ing. Eduard Gertner
Josef Jež
Pavel Dostál
JUDr. Jaroslav Mikuš
Ing. Ivo Padalík
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celkem nepřítomen
17
12
8
6
5
4
4
3
0

Zpravodaj

zápis

datum

2

19.11.2014

3

10.12.2014

Nepřítomni

4

14.1.2015

5

11.2.2015

Jež

6

11.3.2015

Hřebačka

7

15.4.2015

Veselská

Sasínek

8

13.5.2015

9

10.6.2015

Hajdová

Hřebačka

10

15.7.2015

Sasínek

Gertner

Jež

11

12.8.2015

Mikuš

Gertner

Sasínek

Hřebačka

12

16.9.2015

Hřebačka

13

14.10.2015

Veselská

Sasínek

14

11.11.2015

Mikuš

Jež

15

16.12.2015
Sasínek

Gertner

Dostál

Sasínek

16

13.1.2016

17

10.2.2016

18

10.3.2016

19

13.4.2016

Jež

20

11.5.2016

Mikuš

Gertner

21

29.6.2016

Hřebačka

Sasínek

22

20.7.2016

Gertner

Hajdová

23

7.9.2016
Sasínek

24

12.10.2016

Hajdová

25

9.11.2016

Sasínek

26

14.12.2016

27

18.1.2017
15.2.2017

Veselská

Hřebačka

29

15.3.2017

Hřebačka

Hajdová

30

12.4.2017

Sasínek

31

9.5.2017

Hřebačka

32

14.6.2017

Sasínek

33

19.7.2017

Hajdová

34

13.9.2017
11.10.2017

36

15.11.2017

Dostál

Jež

28

35

Hřebačka

Sasínek

Hřebačka

37

13.12.2017

38

17.1.2018

Hřebačka

Dostál
Sasínek

39

14.2.2018

Hajdová

Veselská

40

14.3.2018

Veselská

Sasínek

41

18.4.2018

Veselská

Sasínek

42

16.5.2018

Veselská

Sasínek

43

13.6.2018

Veselská

Sasínek

Starý Poddvorov

Hřebačka
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PODĚKOVÁNÍ
Obec Star ý Poddvorov děkuje paní
Mgr. Miroslavě Hajdové ku příležitosti
ukončení funkce ředitelky Základní a mateřské školy ve Starém Poddvorově, kterou
vykonávala více než 25 let. Za její působení
byla škola velmi vysoce hodnocena jak
po stránce pedagogické, tak z hlediska
mimoškolních aktivit. Nelze opomenout,
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že je zakladatelkou a dlouholetou vedoucí
dětského národopisného souboru Kordulka.
Děti pod jejím vedením jsou vychovávány
k lásce a uchovávání folklórních tradic. Taktéž
v oblasti kultury a společenského života v obci
zastává velmi významnou funkci, za což jí za
všechny spoluobčany chceme poděkovat
a popřát mnoho úspěchů při další činnosti.

Zpravodaj

DÁNSKO – Næstved 2018
V březnu tohoto roku jsme se, za typicky
chladného severského počasí, zúčastnili setkání v dánském městě Næstved. Abychom se
dostavili zavčas k místu, odkud nás organizátoři
všechny společně na letišti v Kodani vyzvedli,
zvolili jsme přílet do tohoto hlavního města
již o den dříve. Takto jsme měli příležitost
v klidu si Kodaň projít a nasát atmosféru blízké
Skandinávie.
Kodaň je příjemné město plné vody, kde
jsme si vychutnali jedinečnou atmosféru
s nezaměnitelnými místy. Leží na východním
pobřeží největšího dánského ostrova Sjælland
a jeho symbolem je soška Malé mořské víly,
hledící do daleka na širé moře. Mohli jsme
obdivovat významné budovy, které utvářejí
nezapomenutelné panorama Kodaně: monumentální Mramorový kostel Frederikskirken,
který je největší stavbou svého druhu ve Skandinávii, ústřední kodaňskou katedrálu Panny
Marie – Vor Frue Kirke, Kulatou věž Rudentårn,
ve které funguje nejstarší hvězdárna v Evropě
atd. Kodaň je velmi čisté město, kde mnohdy
spíše než troubení aut, uslyšíte cinkání zvonků
kol. Tady je kolo takřka dopravním prostředkem
číslo jedna. Dánové jezdí na kole vždy, všude a za
každého počasí. Navíc mají cyklisté přednost
před auty, místní ulice lemují zaparkovaná

kola a funguje tu opravdu mnoho půjčoven.
Jak se praví, trochu alternativy nikdy neuškodí,
proto jsme se v liberálním Dánsku vydali i do
Svobodného státu Christiania, alternativní čtvrti
a jednoho z nejstarších squatterských a hippie
sídlišť v Evropě. Je to území s vlastními zákony
a s volnomyšlenkářským duchem na místě
bývalého opuštěného vojenského pozemku.
Žije si svým vlastním životem a dveře dobře
naladěných návštěvníkům jsou vždy otevřeny.
Městečko Næstved leží od hlavního města asi
jednu hodinu cesty autobusem. Již během cesty
probíhal první z mnoha workshopů na hlavní
téma: „Tolerance, solidarita a lidská práva“.
Po příjezdu a registraci si nás „rozebrali“ místní
obyvatelé. Opět jsme v jednotlivých rodinách
byli ubytováni s delegáty různých zemí.
Během pár dnů jsme společně s ostatními
navštívili různá zajímavá místa nejen v Næstve-

Starý Poddvorov
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du, ale i blízkém okolí – radnici a místní školu,
kde probíhaly pracovní části setkání formou
prezentací a diskusí, dále muzeum tradičních
řemesel v blízkosti moře, dílnu místních umělců,
sklárnu z části zavřenou díky ekonomické krizi
apod. Shodli jsme se, že mezi nejzajímavější
patřila návštěva internátní školy, na kterou mohou odejít žáci po osmé třídě zcela dobrovolně.
Většinou volí tuto variantu ti, co se nedokázali
rozhodnout, na kterou střední školu podají
přihlášku. V této škole studenti i bydlí, připravují
si jídlo a tráví společně volný čas. Studium trvá
rok a dělí se na obory. Po jednom školním roce
se studenti rozloučí a pokračují na středních
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školách, avšak daleko lépe připraveni na život
dospívajícího člověka.
Dánsko je podle World Happiness Report
nejšťastnější zemí na světě. Toto označení
získalo několikrát za sebou díky vysoké úrovni
spokojenosti místních obyvatel s vlastním
životem. Dánové jsou spokojení i s maličkostmi,
mají velkou důvěru v úřady a instituce, přístup
ke vzdělání je tu otevřen všem a panuje tu nízká
nezaměstnanost. To je dosti inspirativní. Jejich
klid, pohodu a vřelou pohostinnost jsme měli
možnost poznat na vlastní kůži.

Zpravodaj

Ing. Tomáš Kuchař

LITVA 2018
Youth meeting Charty obcí EU 2018 v Žagare
Letošní setkání mladých Charty obcí EU proběhlo v malém městečku na severu Litvy u hra-nic
s Lotyšskem. Naše cesta začala 31. května,
kdy jsme brzy ráno odjížděly směr hlavní město
Praha. Tam jsme nasedly na letadlo, které nás
dopravilo do Rigy. Na letišti nás poté vyzvedli
mladí organizátoři ze Žagare a autobusem jsme
se všichni společně dostali do cíle. Čekalo tam
na nás moc milé přivítání. Všichni se s námi
bavili a pořád opakovali jejich oblíbenou větu:
„Smile and be happy!“ – „Usmívejte se a buďte
šťastní!“. Následovala registrace a rozdělení do
rodin. Bohužel jsme nemohly být všechny spolu,
ale každá jsme zase zakusila jiné, velmi zajímavé
a celkem i náročné podmínky.
Program byl velmi, ale velmi nabitý! Nenechali nás ani chvíli oddychnout. Hned po příjezdu
jsme nasedli na kola a udělali si projížďku

kolem Žagare. Další aktivity byly různé. Měli
jsme hry a tanečky, výlety po okolí, sportovní
den, ochutnávali jsme místní jídla a po večerech
jsme měli možnost se více poznat s ostatními
členy naší party. Následující den nás čekal
výlet do nedalekého města Joniškis, kde jsme
navštívili synagogy. V jedné z nich se pořádala
přednáška o toleranci a solidaritě v Evropě,
což bylo hlavním tématem celého meetingu.
Poslední večer byl zakončen slavnostní večeří,
u které jsme se mohli podívat jak na taneční, tak
i pěvecká vystoupení. Na závěr nás pohostili tradičním dezertem, který se podává na svatbách
a jeho příprava je velice náročná. Naši partu
tvořili mladí z: Litvy, Lotyšska, Švédska, Dánska,
Francie, Rakouska, Rumunska, Maďarska,
Malty a nás z Česka.
Ukončením programu v Žagare ale náš výlet
zdaleka nekončil. Zamířily jsme opět do Rigy,
kde jsme přespaly v hostelu. Navštívily jsme
centrum města a prohlédly si památky. Nejvíce
nás zaujala vyhlídka, ze které bylo vidět na
celé město. Výlet jsme si naplno užily, byla to
velká zkušenost, navázaly jsme spoustu nových
přátelství a poznaly, jak žijí místní lidé. Už teď se
těšíme na další setkání a doufáme, že budeme
moci být jeho součástí.
Adina Fialová
Leona Jordánová
Veronika Strýčková

Starý Poddvorov
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MALÉ SETKÁNÍ EVROPSKÉ CHARTY
VENKOVSKÝCH OBCÍ VE STARÉM PODDVOROVĚ
Ani se to nezdá, ale budou tomu už 4 roky, co
jsme přivítali na pár dnů ve Starém Poddvorově
účastníky setkání Charty obcí EU. Ve dnech
13. - 16. září 2018 budeme mít tu čest naše
přátele z členských zemí Evropské Unie přivítat
znovu. Je to stejný termín, kdy bude probíhat
i Krojové vinobraní a Dýňový víkend.
Téma setkání: Solidarita. Realizace myšlenky
solidarity na místní a evropské úrovni – představení praxe a zkušeností Starého Poddvorova
a projektových partnerů formou prezentace,
diskuse a sdílení úvah.
Pozvánku jsme poslali do deseti zemí, odkud
budeme očekávat skupinky po 4 delegátech.
Konkrétně to jsou: Bienvenida (ŠPANĚLSKO),
Bievre (BELGIE), Cashel (IRSKO), Kannus (FINSKO), Lasse (RAKOUSKO), Strzyzow (POLSKO),
Nadur (MALTA), Næstved (DÁNSKO) a Tisno
(CHORVATSKO). Dále jsme pozvali všechny
členy nového předsednictva. To vše pochopitelně
dle schváleného projektu, který má dost striktní
pravidla, jenž musíme beze zbytku splnit. Všechny
tyto delegáty ubytujeme v hostitelských rodinách.
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Z rozpočtu projektu Charty EU pro roky
2017–2018 nám bude přidělen příspěvek na
organizaci. Dále se budeme snažit přizvat blízké
obce a organizace ke spolupráci. Proto již dnes
můžeme říci, že rozpočet Starého Poddvorova
nebude nijak zatížen.
Pokud byste rádi ubytovali některého
z delegátů, či jakkoli jinak pomohli s organizací setkání, přihlaste se, prosím, na obecním
úřadě. Zavčasu bude oznámeno, kdy se poté
sejdeme společně v kulturním domě. Tam
budou předány všechny potřebné informace
k tématu a organizaci celého setkání.
Za posledních mnoho let se na všech hlavních
nebo malých setkáních, případně setkání mladých, vystřídalo spoustu delegátů zastupujících
Starý Poddvorov. Pevně věřím, že nejen pro ně,
ale i pro ostatní občany Starého Poddvorova, bude
zase velkým zážitkem přivítat a hostit v naší vesnici
přátele z mnoha koutů Evropy. Spoléháme na vaši
pomoc a spolupráci.
Ing. Tomáš Kuchař

Zpravodaj

NOVÉ PRESIDIUM CHARTY OBCÍ EU
Milí spoluobčané, dovolte, abych vás
seznámil se změnami ve vedení Charty EU.
Veškeré projekty financování Evropské
Charty venkovských obcí jsou schvalovány
vždy na dva roky dopředu a posílají se
Evropské komisi. První projekt je zaměřen pro
dospělé, druhý pro mládež. Ačkoli je příprava
projektů rok od roku náročnější z hlediska
požadavků Evropské komise, nestalo se
ještě, že by nebyl některý schválen. Až ten
poslední, zaměřený pro mládež. To znamená
velkou komplikaci při organizaci jednotlivých
setkání a příspěvků na cesty. Při analýze příčin
se došlo na chyby především v komunikaci
předsednictva Charty EU. Někteří členové se
na organizaci celé struktury Charty podíleli už
jen velmi okrajově.
Nejen proto současný president Karl
Grammanitsch rozhodl o uspořádání voleb
do nového presidia. Každý člen, resp. každá

země, mohla navrhnout svého kandidáta.
Zastupitelstvo obce Starý Poddvorov schválilo, na návrh starosty, nominaci Ing. Tomáše
Kuchaře, který má záležitosti Charty EU na
starosti již více jak devět let.
Volby se uskutečnily v rakouském městě
Hainburg, nedaleko Vídně v sobotu 16.
června 2018, a na post druhého viceprezidenta byl zvolen zástupce České republiky
Ing. Tomáš Kuchař.
Ke zvolení blahopřejeme a těší nás, že
máme zastoupení v samotném vedení Charty.
Určitě je na místě poděkovat bývalému
předsednictvu za práci, jenž po mnoho let
vykonávalo. Nově zvolenému a omlazenému
vedení nezbývá než popřát hodně štěstí
a zápalu pro tuto práci, kterou každý z nich
vykonává dobrovolně a zadarmo. Duchovní
otec a zakladatel Frans Ronnes by byl určitě
spokojen.

VÝSLEDKY VOLEB:
President:
Boy Scholtze (Esch, Holansko)
1.vicepresident a pokladník: Frank Holle (Hepstedt, Německo)
2.vicepresident:
Tomáš Kuchař (Starý Poddvorov, ČR)
další členové:
Zsuzsanna Lukács (Nagyçenk, Maďarsko) – koordinátor pro mladé
Niall Gregory (Cashel, Irsko) - webmaster
Annette Savin (Cissé, Francie)
Eucharist Camilleri (Nadur, Malta)
Joachim Krüger (Ockelbo, Švédsko)
Více informací o jednotlivých členech:
http://www.europeancharter.eu/presidium-dailyboard/

Ing. Ivo Padalík

Starý Poddvorov
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ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY
Školní rok 2017/2018 máme za sebou
a mně nezbývá než naposledy vyhodnotit
výsledky naší výchovně vzdělávací činnosti.
Pracovali jsme druhý rok v projektu Šablony,
který jsme věnovali především dětem v oblasti doučování a přípravě na vyučování. Žáci
v odpoledních hodinách mohli navštěvovat
Čtenářský klub nebo Klub deskových her.
Oba kluby přinesly své výsledky. Výrazně se
u našich žáků zvýšil zájem o četbu, zlepšily
se výsledky v matematice. Pod vedením
vyučujících se žáci připravovali na vyučování,
opakovali si a prohlubovali učivo, což usnadnilo práci rodičům. I když v letošním roce byl
projekt ukončen, připravujeme pro další dva
roky jeho pokračování.
Pouze jeden problém nám ztížil naši práci.
Průběh projektu byl natolik časově náročný,
že jsme se nemohli žákům věnovat v jiných
kroužcích. Nebylo v našich silách připravit
pro žáky další oblíbené činnosti jako sportovní

hry či kroužek keramiky. Den má bohužel jen
24 hodin. Ve své činnosti pokračoval pouze
DNS Kordulka.
Závěrečná pedagogická rada vyhodnotila
výsledky vzdělávání žáků a udělila 33 dětem
vyznamenání, což činí při celkovém počtu žáků
školy 80,49 %.
Nikdo z žáků nebyl klasifikován známkou
nedostatečnou, žádný žák nebyl trestán
důtkou či sníženou známkou z chování. Na
tyto krásné výsledky můžeme být právem
náležitě hrdi.
Pochvalu formou knihy obdrželi tito žáci školy:
Adéla Stávková za reprezentaci ve výtvarných soutěžích, Vít Přibil a Štěpán Bařina za
reprezentaci školy ve zpěvu a verbuňku.
Ráda bych touto cestou poděkovala dětem za jejich celoroční práci a popřála jim slunečné prázdniny.
Mgr. Miroslava Hajdová, ředitelka školy

PŘEHLED ŽÁKŮ, KTEŘÍ ZÍSKALI VYZNAMENÁNÍ:
třída
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Výsledky vzdělávání - vyznamenání

1.

Herzán Sabastian, Fiala Sebastián, Šeniglová Eliška, Vaněček Tobiáš

2.

Hassa Matyáš, Kalužík Jakub, Opluštil Tomáš, Ružička Matyáš, Sasínek Samuel,
Šturma Václav, Zvolánek Michal, Herzová Lucie, Netíková Anna, Veselská Alžběta,
Vítová Eliška, Vítová Liliana, Zavadilová Erika

3.

Bařina Štěpán, Tichánek Tadeáš, Blažej Patrik, Herzán Dominik, Vala Dominik,
Čechová Elena, Fuchsová Tereza, Gebauerová Vanessa

4.

Gajdošík Ondřej, Přibil Vít, Trecha Matyáš, Zavadil Šimon, Bílková Eliška, Stávková
Adéla

5.

Pryglová Anna, Lamačová Soňa

Zpravodaj

ÚSPĚCHY ŽÁKU ŠKOLY A DNS KORDULKA
V SOUTĚŽÍCH
Pěvecké a verbířské soutěže:
Štěpán Bařina
1. místo Verbíři Podluží
2. místo v národní přehlídce verbířů ČR
3. místo Zpěváčci Podluží
Alma Přibilová
1. místo Zpěváčci Podluží
3. místo „ O věneček z rozmarýnu Fanoša
Mikuleckého“
Vít Přibil
1. místo Zpěváčci Podluží
2. místo „O věneček z rozmarýnu Fanoša
Mikuleckého“
1. místo Verbíři Podluží
Elena Čechová
3. místo Zpěváčci Podluží

Výtvarné soutěže:
Adéla Stávková získala 1. místo v soutěži
Brněnský hrnek 2018 svým keramickým
výrobkem na téma „Máme rádi zvířata“.

Vanessa Gebauerová
Čestné uznání Zpěváčci Podluží

Soutěž ve sběru odpadových surovin:
Žáci školy se umístili na 3. místě v okresní
soutěži „O papírového krále“.
Celkem jsme odevzdali 10,82 t starého
papíru, což činilo 251,63 kg na jednoho žáka.
Nejlepší sběrači byli odměněni dárky.

Skupina verbířů Malé Kordulky ve složení
Štěpán Bařina, Vít Přibil, Matyáš Hassa,
Dominik a Sebastián Herzánovi získali
1. místo ve skupinovém verbuňku v soutěži
Verbíři Podluží.

Vítězové podzimní soutěže:
1. místo Samuel Sasínek
261 kg
2. místo Dominik Herzán
211 kg
Sebastian Herzán 211 kg
3. místo Dominik Vala
210 kg

Štěpánka Maděryčová
2. místo Zpěváčci Podluží
3. místo „O věneček z rozmarýnu Fanoša
Mikuleckého“

Vítězové jarní soutěže:
1. místo Alžběta Veselská
2. místo Matyáš Hassa
3. místo Václav Šturma

Sebastian Herzán
3. místo Verbíři Podluží

Alžběta Bařinová
2. místo Zpěváčci Podluží

649 kg
400 kg
254 kg

Mgr. Miroslava Hajdová, ředitelka školy

Starý Poddvorov
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ŽÁCI POMÁHAJÍ ZVÍŘATŮM V ZOO HODONÍN
Žáci školy pomáhají zvířatům v ZOO
Hodonín.
Budete-li procházet zoologickou zahradou
v Hodoníně, najdete v teráriu tuto tabulku.
Částku 1 500 Kč jsme věnovali na chov
hroznýše. Peníze jsme získali v humanitárních
sbírkách při adventních akcích.

TRIO
Po třech letech se v celé republice konala
soutěž základních uměleckých škol v oboru
komorní hra s cimbálem. Velký úspěch v ní
zaznamenalo trio ve složení Štěpán Bařina
cimbál, Vít Přibil housle a Ondřej Gajdošík
violoncello. Ti se postupně probojovali školním
kolem v Dolních Bojanovicích, okresním kolem
v Kyjově a krajským kolem ve Veselí nad
Moravou až do ústředního kola v Mikulově.
To se konalo v nástupním sále mikulovského
zámku. Nádherná akustika ještě umocnila jejich
hudební výkon a trio získalo 1. místo ve své
kategorii, druhé nejvyšší bodové ohodnocení
v celé soutěži a speciální cenu od firmy Strunal
Schönbach s. r. o. (český výrobce hudebních
nástrojů). Klukům blahopřáli významné hudební
osobnosti jako například Dalibor Štrunc (vedoucí souboru Cimbal Classic), Jan Rokyta ml.
(Ensemble FLAIR), Petr Gablas (Harafica).
Vyvrcholením celé soutěže byl koncert vítězů
ve velkém zámeckém sále, na kterém vystoupili
nejlepší soutěžící ve hře na cimbál, na dudy,
v komorní a souborové hře. Zde si trio zahrálo
jednu ze svých soutěžních skladeb. Našim
mladým hudebníkům blahopřejeme a těšíme
se, že nám budou svou hudbou dělat radost
i nadále.
Mgr. Světlana Přibilová
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Zpravodaj

UKLIĎME PODDVOROV 2018
Tento rok pořádala obec již třetí ročník
ekologické akce „Ukliďme Poddvorov“. Ač
jsme předpokládali, že se nasbírá minimum
odpadu, tak opak byl pravdou. Tento rok
bylo sebráno 2 300 kg odpadu, který se
podařilo z jedné třetiny vytřídit. Zúčastnily
se jak děti z naší školy, tak místní zájmové
organizace - Myslivecký spolek, zahrádkáři,
klub seniorů a mnoho dobrovolníků. Společná
akce se vydařila a byla zakončena tradičně

na myslivně při opékání špekáčků. Děti byly
odměněny drobnými sladkostmi a paní učitelka
s dětmi převzala diplom za nejlepší uklízeče
nepořádku. Všichni, kteří se zúčastnili, dali
najevo svou aktivitou, že jim záleží na prostředí
kolem nás. Ti, kteří zůstali doma, se třeba
rozmyslí a pevně věřím, že příští rok tuto akci
svou účastí podpoří. Děkujeme všem za účast
a mysliveckému spolku za poskytnuté prostory.
Ing. Ivo Padalík

Starý Poddvorov
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KNIHOVNA INFORMUJE

Naší knihovny se také týká GDPR – ochrana
osobních údajů, a tím spojená ustanovení.
Musí být provedena úprava přihlášek čtenářů,
doplněn knihovní řád (v současné době je
na webových stránkách knihovny). Bližší
informace jsou poskytovány čtenářům při
návštěvě knihovny.
V dotazníku Programu rozvoje obce se
objevila i otázka knihovny.
Knihovna se nachází v blízkosti institucí,
které využívají všichni občané, tedy i návštěvníci
knihovny. Je to obecní úřad, pošta, obchod.
Knihovna je k dispozici téměř celý den
v pondělí, aby to bylo vyhovující pro všechny
(8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin). Pro
zájemce o knihy, kteří nemohou využít knihovnu

24

v týdnu, je možnost přijít v sobotu od 15:00 do
16:00 hodin. I když máme pěknou knihovnu, je
stále co vylepšovat a obnovovat. V tomto roce
obdržela obec dotaci na vybavení knihovny
v rámci dotačního programu JMK - „Podpora
rozvoje venkova v Jihomoravském kraji 2018“.
Tyto prostředky budou využity pro vylepšení
chodu knihovny ke spokojenosti čtenářů
a návštěvníků.
Knihovna chce být co nejblíže všem občanům, aby se v ní cítili dobře, našli zde místo
pohody, kde si vyberou dobrou knihu nebo
se sejdou se sousedy, spoluobčany nebo
známými. Školní děti jsou také srdečně zvány
– po prázdninách nebo kdykoliv.
Pryglová Marie, knihovnice

Zpravodaj

ZPRÁVY Z MYSLIVECKÉHO SPOLKU
23. 4. 2018 jsme pořádali zájezd do Kroměříže na výstavu - Myslivci, rybáři, včelaři, kde
jako doprovodný program byla Okresní výstava
trofejí, Jarní svod psů a mnoho dalších akcí.
V odpoledních hodinách jsme měli exkurzi
v pivovaru Zubr v Přerově včetně ochutnávky
piva a doprovodného programu.
Ve dnech 4. - 5. 5. 2018 jsme vlastními
silami opravili střechu skladu krmiv a střechu
altánu v areálu myslivny, kterou nám poškodila
vichřice. Střechy byly opraveny částečně
z dotací od Obce Starý Poddvorov.
16. 6. 2018 pořádal náš Myslivecký spolek
Zkoušky nováčků v norování, kterých se
zúčastnilo 15 psů loveckých plemen. Z našich
členů se těchto zkoušek zúčastnili Bílek
Bedřich a Bílek Jan se svými odchovanci
z vlastní chovné stanice plemene Jagdterrier
a oba uspěli, získali první cenu.

8. - 9. 9.2018 se bude v naší honitbě
ve spolupráci s MS Zemeňák Mutěnice
konat Memoriál Jaroslava Hrabala. Jsou
to dvoudenní zkoušky ohařů se zadáváním
titulu CACT.

Starý Poddvorov
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V sobotu 8. 9. 2018 se budou konat
Podzimní zkoušky, což je zejména práce v poli.
V neděli 9. 9. 2018 se budou konat zkoušky
Speciální vodní práce, které proběhnou na
vodních plochách v honitbě MS Mutěnice.
Na obě zkoušky se mohou přijít podívat
všichni příznivci myslivecké kynologie.
Za MS Pavel Dostál, předseda

ZAHRÁDKÁŘI
Vážení zahrádkáři, spoluobčané,
chtěli bychom vás v kostce informovat o dění
v naší organizaci. Začneme tím, co se už
letos uskutečnilo. V únoru byla výroční členská
schůze, na které předseda Václav Varmuža
zhodnotil uplynulý rok a zároveň přednesl plán
činnosti na rok 2018.
Na popud člena naší organizace p. Františka
Strýčka jsme v dubnu uspořádali Besedu u vína,
na které se díky naším občanům sešlo 93 vzorků,
ale bohužel nesešli se ti občané. Otázka zní: Proč?
Proč přišlo jen 45 návštěvníků? Vše bylo zajištěno:
občerstvení, po celou dobu vyhrávala cimbálová
muzika Malina, vytvořila se výborná atmosféra.
Z důvodu pořádání Besedy u vína jsme
tradiční košt pálenek přesunuli na měsíc
květen. To se ukázalo jako špatný tah, protože
bylo teplo a zájem byl podstatně menší než
předchozí roky. Přece jen jsme si navykli, že
tuto akci konáme v dubnu, kdy ještě není tak
horko, a proto je větší chuť se „zahřát“. Letos
se sešlo krásných 204 vzorků a jako tradičně,
byla rozmanitá nabídka ať již klasických destilátů,
tak i různých likérů. O občerstvení bylo tentokrát
postaráno v podobě zabíjačkového ovaru
a k dobré náladě vyhrávala cimbálová muzika
Malina. V září chystáme dvě akce. Tou hlavní je
Krojované vinobraní, které bude tentokrát o to
zajímavější, že proběhne současně se setkáním
Malé Charty. Proto bychom chtěli znovu poprosit
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o podporu a aktivní zapojení se do této krásné
akce v krojovaném průvodu obcí.
Dovolte nám, abychom napsali ještě pár
řádek k zahrádkám na „Hraničkách“. Po x-letech
(možná 20 letech) se nám konečně, díky
místostarostovi JUDr. Mikušovi, podařilo zapsat
do katastru nemovitosti sklad, který se nachází
na konci Čekačky. Díky tomu nám byl přidán
do pachtu i celý pozemek, který tvoří jednotlivé
zahrádky. Naše organizace bude vyzývat všechny
nájemce zahrádek k sepsání Podpachtovní
smlouvy a výběru poplatku za užívání pozemku.
Vážení spoluobčané,
příští rok proběhnou volby do výboru naší ZO
Českého zahrádkářského svazu. Chceme tímto
apelovat na všechny, hlavně mladé lidi, přijďte
do naší organizace, nechte se zvolit do výboru,
vneste nové nápady, náměty, vžeňte nejen do
výboru, ale do celé organizace nový vítr.

Zpravodaj

Výbor ZO ČZS Starý Poddvorov

KLUB SENIOREK
Také v letošním roce jsme uspořádaly
několik akcí, které našly oblibu nejen u našich
spoluobčanů.
Děkujeme všem, kteří nám vypomohli při
zhotovení kraslic na „Velikonoční strom“.
Poděkování patří také myslivcům a pracovníkům
obecního úřadu za výpomoc při organizaci
„Lázeňského odpoledne“ a v neposlední řadě
všem, kteří se přišli pobavit. Tyto akce našly
své příznivce nejen u našich občanů, ale také
širokého okolí. Rádi bychom v naší činnosti
pokračovaly i v příštím roce.
Žijeme také kulturou. Pravidelně zveme naše
spoluobčany na společné zájezdy do divadla
a také za poznáním po vlastech českých. Naše

členky navštívily jednodenní relaxační lázně
v Hodoníně a na listopad připravujeme termální
lázně v Maďarsku. Vlakem jsme se vydaly do
Moravského krasu na třídenní wellness pobyt.
Naši přátelé z Bučovic nás pozvali na jejich
„Kloboukové odpoledne“ v krásném zámeckém
prostředí. Prohlídka zámku byla velmi zajímavá,
celé odpoledne se vydařilo.
Nesložily jsme však ruce do klína. Srdečně vás
všechny zveme 27. 8. 2018 ve 14 hod. do areálu
větrného mlýna, kde se bude konat II. ročník
„Mlynářského odpoledne“ s ochutnávkou mnoha
dobrot, hudbou a dožínkovou scénkou.

Starý Poddvorov
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PEVNOST BOYARD
Jako každý rok pořádalo SRPŠ pro děti
zábavné odpoledne k ukončení školního roku.
Letos padla volba na soutěž ve stylu oblíbeného
televizního pořadu Pevnost Boyard. Již samotné téma vyvolalo u dětí zvědavost a radostné
očekávání. Pořadatelé se pečlivě připravili
a přišli i v kostýmech, což umocnilo atmosféru.
Hřiště u školy se proměnilo v nedobytnou
pevnost, kde děti na jednotlivých stanovištích
plnily fyzicky i psychicky náročné disciplíny, aby
pak se získanými klíči podstoupily závěrečnou
hádanku od otce Fury a mohly být propuštěny
z pevnosti s odměnou v podobě klíče z perníku.
Vše bylo ještě podpořeno originální hudbou
z televizní show. Děti si mohly vyzkoušet své
chuťové pohárky, odvahu, obratnost, sílu
i zapojit bystrý rozum. Během celého programu
bylo k dispozici profesionální malování na
obličej a vše bylo zakončeno tradičním opékáním špekáčků a diskotékou. Tímto bych
chtěla poděkovat všem, kdo se do této akce
zapojili - obecnímu úřadu, základní škole,
pohostinství U Ježka, členům výboru SRPŠ
a jejich rodinným příslušníkům.
Mgr. Světlana Přibilová
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VELIKONOČNÍ JARMARK PRO MISIE
Na Květnou neděli se ve Starém Poddvorově
uskutečnil již 3.ročník Velikonočního jarmarku
pro misie. I přes mrazivý vítr přišlo tuto akci
mnoho lidí podpořit. V nabídce byl čaj a káva
s drobným pohoštěním zdarma. Do organizace
bylo zapojeno několik dobrovolníků – nadšenců,
jejichž pomoc byla pro celou akci stěžejní.
Bylo připraveno 200 krabiček zákusků, které
se během chvilky vyprodaly. S pečením
dobrot a vyráběním různých velikonočních
dekorací vypomohlo téměř 30 dobrodinců nejen
z naší farnosti, ale i z okolních vesnic. Výtěžek
z letošního jarmarku činil rovných 21.000 Kč.
Tento dar byl hned po Velikonocích odeslán na
konto Papežského misijního díla, aby posloužil
tam, kde je nejvíce potřeba.
Všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili do
činnosti a svým darem přispěli na misie, upřímně

děkujeme. Poděkování patří také obecnímu
úřadu za zapůjčení stolů a lavic, našemu panu
faráři Miloslavu Čamkovi za duchovní podporu
a největší dík Pánu Bohu za požehnaný průběh
celé akce.

CELOSTÁTNÍ MISIJNÍ POUŤ V TŘEBÍČI
Ve dnech 25. a 26. května se děti z Misijního
Klubka vypravily do Brtnice k panu faráři Petru
Balátovi, kde měly možnost prožít program
letošní Noci kostelů. Přímo na faře se světil
pramen vody v historické studni, která se
nachází přímo ve sklepních prostorách starobylé
a krásně zrekonstruované barokní fary. Program
pokračoval prohlídkou věže jednoho z místních
kostelů, jehož duchovním správcem je právě
rodák Petr Balát z Čejkovic. Pod jeho vedením
byla i komentovaná prohlídka daného kostela.
Následující den jsme prožili krásnou atmosféru
Celostátní Misijní pouti v Třebíči, kde byl připraven bohatý program. Při dopolední mši svaté
v bazilice sv. Prokopa, kterou sloužil brněnský
biskup Vojtěch Cikrle, proběhl obřad přijímání
nových členů do misijních klubek. Z rukou
biskupa přijala požehnání do misijního poslání
i Veronika Krejčí, která se oficiálně přidala na

seznam dětí Misijního Klubka Starý Poddvorov.
Přítomen byl i národní ředitel Papežských
misijních děl Leoš Halbrštát, který dětem
osobně poděkoval za jejich činnost pro misie
a povzbudil je k dalším aktivitám. Na všechny
účastníky čekalo mnoho zážitků v podobě
soutěží s misijní tématikou, plavba na loďkách
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po řece, příjemné celodenní občerstvení,
stánky s misijním jarmarkem nebo bezplatná
prohlídka věže kostela či historického muzea
města Třebíč. Závěr dne patřil zpěváku Pavlu
Helánovi a jeho koncertu, který potěšil všechny
přítomné svým osobitým projevem i humorem.
Všichni jsme odjížděli s velkými zážitky a nadějí,
že dobré dílo ve světě má svůj význam. Na tomto
místě patří poděkování všem dospělým, kteří děti
na tuto akci vypravili a zvláště těm, kteří je svými
auty na místo dopravili. Mnohokrát děkujeme!
Adéla Kuchařová

ÚSPĚŠNÁ SEZONA FLORBALOVÉHO KLUBU
DOLNÍ BOJANOVICE

Letošní sezona patřila k nejúspěšnějším
v dějinách klubu. Na všech úspěších mají
velkou zásluhu tři hráči ze Starého Poddvorova.
Brankář Miroslav Smolen a hráči Adam Horňák
s Antonínem Havlíkem. Podařilo se jim společně
s bojanovskými hráči obhájit bez ztráty jediného
bodu titul v Orelské florbalové lize v kategorii
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juniorů. O měsíc později pomohli získat triumf
OFL v kategorii mužů na dvoudenním finále,
které pořádali bojanovští Orli. V kategorii mužů
i juniorů vyhrál kanadské bodování Adam Horňák za nejvíce gólů a asistencí. V premiérové
sezoně v soutěžích Českého florbalu postoupili
s muži do Jihomoravského přeboru.

Zpravodaj

V Orelské florbalové lize “urvali” starší žáci
stříbrné medaile, kdy se republikové finále
konalo také v Dolních Bojanovicích. Reprezentovali hráči Tomáš Šťavík, Radim Lunda
a brankář Marián Šubrt, který byl vyhlášen
nejlepším brankářem turnaje.
Všem hráčům patří velké poděkování
za reprezentaci obcí Dolní Bojanovice

a Starý Poddvorov a florbalového klubu Orel
Dolní Bojanovice.
V případě zájmu o tento kolektivní sport
neváhejte přijít na tréninky, které začnou v půlce
srpna. Jsou zvány všechny děti, ale i rodiče.
Šéftrenér klubu David Bohun

Z KRONIKY TJ
Kulturní život a činnost Tělovýchovné
jednoty začal již vlastně při jejím založení,
neboť bylo usneseno uspořádat I. maškarní
ples. Tento se dobře vydařil a za získaný
peněžitý obnos bylo usneseno, že se zakoupí
dresy pro nově se zakládající oddíl kopané.
Po rozšíření členské základny se výbor
Tělovýchovné jednoty Sokol rozhodl pořádat vinobraní se starými slováckými zvyky
a taky pořádání slováckých krojových hodů.
V posledních letech se toto přenechalo
pořádat SSM v Poddvorově. A tak zůstalo
pořádání tradičního maškarního plesu, který je

v posledních letech dostaveníčkem masek ze
širokého okolí. Nápaditost masek nezná mezí,
a proto rej masek má velmi dobrou úroveň
a účast se pohybuje kolem 100 masek. Při
každém plesu jsou uděleny ceny v pořadí I.,
II., III., cena v nejhezčí masce. Vyhodnocení
cen se zúčastňují účastníci plesu.
Pod vedením dlouholetého člena Tělovýchovné jednoty a taky člena výboru Pavla
Svobody se začalo jednat o sehrání divadla.
Dal dohromady z místních nadšenců divadelní
kroužek. Zařízení a divadelní dekoraci nám
zapůjčil požární sbor zdarma, to bylo velmi
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a estrádní činnost se zasloužili manželé
Svobodovi a odstěhováním rodiny Svobodových z Poddvorova zanikla divadelní a také
estrádní činnost.
Výbor Tělovýchovné jednoty taky po mnoha
let pořádá rekreační zájezdy pro hráče a členy
za poznáním krás naší vlasti. Většina zájezdu
je spojena i s účastí na pohárových turnajích
v Jižních Čechách.
Naše Tělovýchovná jednota má družbu
v Německé demokratické republice s Tělovýchovnou jednotou LPG- Drážďany. Uskutečnilo
se již několik vzájemných autokarových návštěv.
Tyto jsou hodnoceny jako velmi dobré,
neboť přátelé z NDR se nám snažili ukázat
město Drážďany se všemi památkami a taky
světoznámou obrazovou galerii. Navštívili jsme
taky nedalekou Míšeň, kde jsme si prohlédli
výrobu míšenského porcelánu a zároveň jsme
si prohlédli Muzeum míšenského porcelánu.
My zase na oplátku přátelům z NDR ukazujeme náš kraj a pamětihodnosti republiky. Po
několik let naše Tělovýchovná jednota udržovala družstevní styk s TJ. Radimov ze Slovenska.
hezké a touto cestou děkujeme. Sehrálo se
několik divadel a to jako:
„Výměnkář“, „Napálený manžel, Čechy
krásné, Čechy mé“ a další.
Taky dík Pavlu Svobodovi jako zakladateli
estrádního kroužku při Tělovýchovné jednotě.
Získal řadu nadšenců, a tak po večerech začal
nacvičovat. Těchto estrád se uskutečnilo
několik a názvy jsou následující:
„Hospoda na Zavadilce, Ještě jednou na
Zavadilce, Vysílá studio Poddvorov, Vítejte
v Podivajzlicích a další.“
Toto všechno bylo pořádáno a bráno za
účelem kulturního sblížení všeho členstva
a hráčů oddílu kopané Tělovýchovné jednoty
pro upevnění dobrého soudružského kolektivu
a taky pro finanční podporu oddílu kopané,
neboť provoz tohoto sportu při průměrném
a méně průměrném pojetí hry oddílu kopané
je velmi náročné na finance. O tuto divadelní
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Po mnoho let se naše Tělovýchovná jednota
zaměřuje na sběr starého železa, tímto dbáme
na úpravu vzhledu obce a taky její okrajové
části. Tyto finanční prostředky nám pomáhaly
ze svízelných finančních situací oddílu kopané.
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Opsáno z kroniky TJ

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V letošním roce se při Tříkrálové sbírce vybrala částka 28 700,- Kč.
Tři krále přijal na radnici také starosta obce.

Starý Poddvorov
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BESEDA U ČTYŘ CIMBÁLOVÝCH MUZIK

1. Malá cimbálová muzika

2. CM Malina

3. CM Dur

3. CM Matěje Kůrečky

Ženský a mužácký sbor ze Starého Poddvorova
34
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Hody Starý Poddvorov
3. 8.--- 6. 8. 2018
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Pátek 3. 8. 2018 Sobota 4. 8. 2018 Nedele 5. 8. 2018 Pondelí 6. 8. 2018
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Andrea Maderycová a Josef Gertner
Starý Poddvorov
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Řešíte volbu nebo změnu povolání? V Centru vzdělávání všem zdarma poradí
Stejně tak, jako se v průběhu života mění naše potřeby v jakékoli oblasti, může se vyvíjet také náš
zájem o konkrétní profesní či vzdělávací směr. Pro někoho je daný obor celoživotním posláním, pro
jiného zastávkou po určitý čas.
Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci/ve škole spokojení, nebo přemýšlíte o změně? Kde a jak se ale
realizovat? Dnešní doba nám dává na výběr z mnoha možností. O to těžší může být rozhodování.
Co je pro nás v pracovním životě „to pravé“? Na nalezení odpovědi nemusíte být sami.
Centrum vzdělávání všem (CVV) se kariérovým poradenstvím zabývá dlouhodobě. Za dosavadních
pět let fungování této jedinečné služby prošlo bezplatnými osobními konzultacemi téměř tisíc klientů
při více než dvou tisících konzultacích.
Co dělá kariérový poradce?
Kariérový poradce je odborník, který umí pracovat s dětmi, dospívajícími i dospělými napříč profesemi
či vzděláním formou individuálních či skupinových aktivit. Kariérový poradce vám podá pomocnou
ruku, pokud tápete, kam dál ve svém profesním životě. Bude vaším průvodcem na cestě k lepšímu
uplatnění. Většina zájemců o kariérové poradenství v CVV absolvuje tři až čtyři konzultace. Záleží
ale pouze na vás a vašem tématu, kolik konzultací budete chtít využít. Poradce je k dispozici zdarma
všem zájemcům od 14 let. Tedy i žákům a studentům, kteří zrovna řeší výběr vhodné školy.
Individuálních konzultací můžete využít přímo na pobočkách v regionu. „Po předchozí domluvě termínu
jsme k dispozici na čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji – v Brně, Boskovicích, Hodoníně a ve
Znojmě. Stále častěji odpovídáme zájemcům o profesní rozvoj také online. Na live chatu při databázi
dalšího vzdělávání pomáháme s výběrem vhodného kurzu. E-mailová poradna řeší dotazy týkající
se profesního uplatnění,“ popsala další služby vedoucí centra Hana Rozprýmová.
Udělejte první krok
Objednejte se na nejbližší pobočku CVV. Poradce se vám ozve a v nejbližším možném termínu
proběhne osobní schůzka.
Martina Milotová
Kariérová poradkyně - Brno
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
www.vzdelavanivsem.cz

Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592
www.vzdelavanivsem.cz

Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně - Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343
www.vzdelavanivsem.cz

Pavla Frňková
Kariérová poradkyně – Boskovice
frnkova@vzdelavanivsem.cz
+420 727 965 847
www.vzdelavanivsem.cz
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JAK TŘÍDÍME ODPAD
Jak naše obec třídila, a na kterém místě se umístila mezi 26 obcemi, které patří ke svozové firmě
TESPRA Hodonín v roce 2017:
Plasty
15,4 kg /1 obyvatele
7. místo v pořadí
Papír
8,6 kg/ 1 obyvatele
19. místo v pořadí
Bílé sklo
5,3 kg/ 1 obyvatele
11. místo v pořadí
Barevné sklo
6,0 kg/ 1 obyvatele
18. místo v pořadí
Tetrapack
0,5 kg/ 1 obyvatele
19. místo v pořadí
Suroviny celkem 35,8 kg/ 1 obyvatele
14. místo v pořadí
V roce 2016 jsme vytřídili „pouze“ 30,5 kg/ 1 obyvatele, čímž jsme v roce 2017 v pořadí SKOKAN
skončili na 6. místě.
Všem spoluobčanům, kteří řádně třídí, děkujeme a chceme je povzbudit i do další spolupráce.
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VÝSLEDKY VOLEB
Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhlo
první kolo volby prezidenta ČR. V naší obci se
voleb zúčastnilo 529 voličů, což je 66,12 %.
Odevzdaných platných hlasů bylo 525. Volby
skončily těmito výsledky:
1. Miloš Zeman
2. Jiří Drahoš
3. Pavel Fischer
4. Michal Horáček
5. Marek Hilšer
6. Mirek Topolánek
7. Jiří Hynek

267 platných hlasů
93 platné hlasy
66 platných hlasů
47 platných hlasů
32 platné hlasy
11 platných hlasů
4 platné hlasy

8. Petr Hannig
9. Václav Kulhánek

3 platné hlasy
2 platné hlasy

Ve druhém kole volby prezidenta, které
se konalo 26. a 27. ledna 2018, přišlo volit
552 oprávněných voličů, což je 69,96 %, to
bylo o 3,84% více než v kole prvním. Voliči
vybírali ze dvou kandidátů. Odevzdaných
platných hlasů bylo 549. Nejvíce hlasů obdržel
Miloš Zeman, kter ý získal 358 platných
hlasů (65,21%). Jeho protikandidát Jiří Drahoš
obdržel 191 platný hlas (34,79%).

CO VYPĚSTOVALI NAŠI SPOLUOBČANÉ

Paní Marii Tomanové letos vykvetl Zmijovec stejně
jako v minulém roce paní Anežce Dostálové
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Čerstvé citrony si můžete utrhnout u pana
Jaroslava Šimka
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