zima 2018
ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

KORDULKA NA FESTIVALU
VE STRÁŽNICI

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
letošní podzim byl opět
po čtyřech letech ve znamení komunálních voleb,
tedy voleb do obecního
zastupitelstva. Chtěl bych,
s tejn ě j a ko v minul ých
volbách, tímto poděkovat
všem občanům, kteří se
voleb zúčastnili. Volební
účast překročila hranici
60 %, což dokazuje, že čím
dál většímu počtu občanů
záleží na dění v naší obci.
Celkem se voleb zúčastnilo
5 stran a uskupení, které
navrhly své kandidáty. Volby
přinesly, stejně jako minule,
obměnu jedné třetiny složení zastupitelstva obce. Na
prvním ustavujícím zasedání
zastupitelstva obce konaném dne 30. 10. 2018 došlo ke zvolení staronového
v e d e n í. Z a s t u p i te l s t v o
zvolilo Ing. Ivo Padalíka do
uvolněné funkce starosty
o b c e, p o m ě r e m h l a s ů
8:0:1 (pro, proti, zdržel se)
a dosavadního místostarostu JUDr. Jaroslava Mikuše
vystřídal Tomáš Očenášek
s poměrem hlasů 6:0:3 ve
funkcei neuvolněného místostarosty.
Nutno taktéž poděkovat

bý valým zastupitelům ve
volebním období 2014 2018, paní Mgr. Miroslavě
H ajdové, Ing. Edu a r du
Gertnerovi a Josefu Ježovi
za vykonanou práci. Věřím,
že nově zvolení zastupitelé
Ing. Tomáš Kuchař, Tomáš
Očenášek a Erik Mazuch
budou přínosem. Zároveň
doufám, že spolupráce
všech zaměstnanců obce
a zastupitelů bude i nadále směrována pouze ku
prospěchu roz voje naší
obce a spokojenosti našich
občanů.
Uplynulý půlrok byl ve
znamení stavebních prací.
O prázdninách probí hala v ýstavba chodníků
u základní školy a výstavba
parkoviště za kulturním
domem. Druhou stavbou
byla realizace dlouho avizovaných bezbariérových
chodníků v ulici Radniční,
která byla podpořena, jak
z prostředků Státního fondu
dopravní infrastruktury, tak
z povinného finančního
podílu obce. Poslední částí
bezbariérových chodníků,
která nebyla realizována, je
úsek v křižovatce ulic Řádek
a Radniční. Tuto část plánu-

Starý Poddvorov

jeme v budoucnu a chceme
ji řešit komplexně společně
s křižovatkou, budovou
bývalého pohostinství a veřejného prostranství v okolí.
Cílem v ýstavby II. etapy
bezbariérových chodníků je
zajistit bezpečnost chodců
v nejvíce rušné části obce
od křižovatky až k základní
škole. Děkuji občanům za
trpělivost, kterou měli po
dobu realizace výstavby.
Aby chodník y sloužily
svému účelu, chtěl bych
požádat občany, aby neparkovali, nestáli, ani nijak
nezasahovali svými vozidly
do chodníků. Tímto svým
jednáním porušují vyhlášku
o pozemních komunikacích, a navíc, v případě
kontroly ze strany SFDI ,se
vystavujeme riziku sankce
krácení či odebrání dotace
ze strany fondu. Prostředky
fond vydal na zvýšení bezpečnosti chodců, nikoliv
k pohodlnějšímu parkování.
Proto buďte ohleduplní a nezpůsobujte svou činností
obtíže druhým, zvláště pak
starším méně pohyblivým
s p o l u o b č a n ů m, d ě te m
a maminkám s kočárk y.
Další, tentokrát drobnou
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stavbou, byla revitalizace
studny v Čekačce. Studna
byla dotačně podpořena
z prostředků Jihomoravského
kraje za pomoci DSO Mikroregionu Hodonínsko a s 50%
účastí obce. Studna je umístěna na cyklotrase a bude
sloužit občanům i turistům ke
krátkému zastavení. Nejenže
dostala nový atraktivní kabát,
ale současně bylo provedeno
její důkladné vyčištění. Vodu
však nelze použít k pití, ale
pouze k osvěžení, či k zálivce
v horkých dnech - stačí jen
zapumpovat.
Pr v ní sr pnovou neděli
proběhly tradiční krojované hody. Stárkovi, stárce
a krojované chase se počasí
v ydařilo a myslím, že byli
všichni spokojení. Z důvodu
tropick ých teplot nastala
malá změna, kdy povolení
hodů bylo uděleno před
radnicí. Předhodová beseda
u cimbálu potvrdila, že se
opět vracíme mezi kulturní
podlužácké obce. Chtěl bych
tímto poděkovat všem účinkujícím a paní Světlaně Přibilové
za sestavení programu. Byl
jsem mile přek vapen, že
zábava probíhala za hojné
účasti mládeže až do 3 hodin
do rána.
V měsíci ř íjnu z avr šilo
oslav y 100. v ýročí vzniku
republiky sousedské posezení. Naše seniorky vyzdobily
sál, zajistily harmonikáře,
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napekly buchty a k dobré
náladě přichystaly i malou
scénku. Součástí posezení
bylo pokračování v ýstav y
pana Vladimíra Kašíka o našich legionářích. O několik
dní později se uskutečnila
beseda na téma „Československé legie 1914 - 1920“,
ve které pan Mgr. Trávníček
z Klubu vojenské historie
Valtice vysvětlil přítomným,
co to vlastně legie byly, a kdo
mohl být nazýván legionářem.

Zpravodaj

Co na nás čeká v dalším
období? Je dokončena
projektová dokumentace
pro rozšíření sběrného
dvora a taktéž vybudování
víceúčelového hřiště u základní školy. Začátkem
roku bychom chtěli požádat o dotační podporu
u obou projektů. Zastupitelstvo se zabývá nákupem dodávkového vozidla
pro potřebu pracovníků
obce, aby byla zajištěna

bezpečná přeprava osob
i materiálu. Uvažovaný je
i nákup techniky pro údržbu
chodníků, kdy není v možnos tech z am ě s tn a nců,
zvláště v zimním období,
tuto údržbu zajistit. Dále se
bude zastupitelstvo zabývat
všemi body ve volebních
programech. Prioritou je
řešení budov y bý valého
pohostinství, příprava území
v lokalitě Újezda a mnoho
dalších. Obec má před
sebou spoustu úkolů dotýkajících se majetkoprávních
z áležitos tí a pozemků.
Vzhledem k povaze těchto
jedná ní a s lož i to s tem,

pověř ilo z as tupi tels t vo
obce zastupitele advokáta
JUDr. Jaroslava Mikuše
jednáním v těchto záležitostech. Dále se bude muset
zastupitelstvo zabývat výší
s to č n é h o, o d p a d o v ý m
hospodářstvím a dalšími
záležitostmi pro řádný chod
naší infrastruktury a náklady
s ní spojených.
Vá žení spoluobčané,
doufám, že osudové
osmičky, které jsou neodmyslitelně spojeny s historií
naší republiky, nám ještě
do konce roku nepřinesou
žádné špatné události, a že
uplynulý rok 2018 bude

brán jako rok poklidný a plný
oslav stého výročí vzniku
republiky.
Blíží se čas vánočních
svátků, proto mi dovolte,
abych vám popřál jak
jménem svým, tak jménem
zastupitelstva a zaměstnanců obce, klidné a pohodové
Vá noce v k r uhu s v ých
blízkých, do nového roku
2019 přeji mnoho zdraví,
štěstí a osobní spokojenosti.
Ing. Ivo Padalík,
starosta obce

SBÍRKA NA NOVÝ ZVON DO KAPLE SV. MARTINA
Povoleno Krajským úřadem Jihomoravského kraje č. j. JMK/45/768/2018.
Termín konání 23. 3. 2018 - 31. 8. 2018
Celková suma, kterou se podařilo
nashromáždit na speciálním účtu
a do pokladniček činí: 113 590,- Kč.
Vyúčtování sbírky:
Výroba zvonu: 156 090,- Kč
Technické vybavení zvonu: 68 123,- Kč
Celkové náklady na nový zvon: 224 213,- Kč
Příjem ze sbírky: 113 590,- Kč
Rozdíl: - 110 623,- Kč
S b í r ko u s e p o d a ř i l o n a s h r o m á ž d i t
50,6 %. Rozdíl - 110 623 Kč uhradila obec
Starý Poddvorov.

Všem přispěvovatelům, kteří se sbírky
zúčastnili a přispěli na tuto výjimečnou
událost, děkujeme.
Zvon i tato sbírka se trvale zapíše do historie
naší obce.
Další práce, instalace a opravy v kapli:
1) Výměna technického vybavení a el.
pohonů stávajících zvonů za nové pohony
s lineárními motory: 148 427,- Kč
2) Oprava fasády, výmalba vnitřního prostoru, nátěr dveří a oprava stávajících sgrafit po
stranách kapličky: 14 830,- Kč
Zvony celkem 372 640,- Kč
Oprava fasády 14 830,- Kč
Celkové náklady na kapli sv. Martina
v roce 2018 činí: 387 470,- Kč

Starý Poddvorov

5

MÍSTOSTAROSTA
Milí spoluobčané,
když začínám psát tento článek, tak
nemám slov. Volby dopadly, tak jak dopadly
a někomu změnily zásadním způsobem
život. Mně určitě. Děkovat za důvěru už
vám ale nebudu, teď už je na mně, abych
dokázal, že si ji zasloužím.
Pan starosta byl novým složením vedení
obce mírně zaskočen. Ale já věřím, že to
byl krok správným směrem, uvidíme na
konci volebního období a doufám, že při
bilancování mi dá pan starosta zapravdu.
Každý máme nějaké představy o tom, jak
a co v obci zlepšit. Já také, ale nebudu tady
všechno popisovat. Některé věci je potřeba
ještě nechat uležet a vyčkat na vhodný čas.
Jsou projekty, které jsou nyní aktuální
(prioritní), jsou rozjednané a je potřeba
je dovést do zdárného konce. Pak jsou
projekty, které prioritami nejsou. U těchto
je potřeba dělat postupné kroky, i když vám
občanům neviditelné, aby, až se prioritami
stanou, jsme byli připraveni. Myslím tím,
aby byly vyřešeny majetkoprávní vztahy,
soulad s územním plánem, projektová
dokumentace apod.
Pan starosta a pan bývalý místostarosta
toho mají spoustu rozdělaného. A já jim s tím
rád pomůžu. Více méně, je to nyní má práce
a povinnost.
Myslím, že jsou pro obec nejzásadnějším
projektem Újezda. Na tomto projektu jsem
od začátku s JUDr. Mikušem projekčně
spolupracoval. Po volbách i nadále počítám,
že se naše role v tomto projektu nezmění.
Je důležité, aby se první etapa realizovala,
a aby všichni pochopili, že zvolená strategie,
která byla velice komplikovaná se spoustou
překážek, je jediná možná. Problémy
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jsou od toho, aby
se řešily a slovo
nejde, neexistuje!
To je moje motto.
Další prioritou
a myslím, že ne
u ž j e n p r o m ě,
je rekonstr ukce
pohostinst ví na
Řádku. Můj názor
jste si mohli přečíst
ve zpravodaji „zima 2017“. JUDr. Mikuš svůj
názor prezentoval ve zpravodaji „léto 2018“.
Ostatní zastupitelé, pan starosta, stejně
jako vy, mají samozřejmě také svůj názor.
Můžeme se navzájem inspirovat a společně
nalézt nejvhodnější řešení. O tom by
měla proběhnout vážná debata v první
polovině příštího roku, abychom mohli ještě
téhož roku nechat zpracovat studii. V roce
2020 by pak mohlo proběhnout územní
a stavební řízení, pak projekt pro provádění
stavby, výběrové řízení a poté realizace
v roce 2021, když to dobře půjde. Ovšem
s rekonstrukcí hospody souvisí také oprava
fasády a případné drobné stavební úpravy
kulturního domu. A tím to nekončí. Měla
by se také vyřešit úprava návsi a zastávky
autobusu. Tady mám také své představy.
To je jen „malá” část toho, co by bylo
potřeba v obci vyřešit. O tom ale zase příště.
V případě dotazů, mě můžete kontaktovat
na čísle 724 162 263 nebo napsat email na
mistostarosta@poddvorov.cz

Zpravodaj

Tomáš Očenášek

VOLBY
Ve dnech 5. a 6. 10. 2018 proběhly volby do Zastupitelstva obce. V naší obci
k volbám přišlo 66,41 % voličů. Volby skončily těmito výsledky:
Volební strana č. 1 – ROVNOST, POCTIVOST A TRVALÉ HODNOTY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ivo Padalík
Pavel Dostál
Jan Šupa
Aleš Fiala
Michaela Šťastná
Vladislav Blažej
Michal Schovánek
Lubomír Konečný
Roman Lunda

256 platných hlasů
186 platných hlasů
149 platných hlasů
134 platné hlasy
116 platných hlasů
100 platných hlasů
77 platných hlasů
56 platných hlasů
48 platných hlasů

Volební strana č. 2 – KŘESŤANSKÁ
A DEMOKRATICKÁ UNIE – ČESKOSLOVESNKÁ STRANA LIDOVÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Drahoslava Veselská 169 platných hlasů
Vít Sasínek
158 platných hlasů
Josef Prygl
106 platných hlasů
Ludmila Malá
89 platných hlasů
Jaroslav Bílek
72 platné hlasy
Monika Čížková
76 platných hlasů
Jana Gajdošíková 49 platných hlasů
Henrich Strýček
95 platných hlasů
Michaela Pospíšilová 57 platných hlasů

Volební strana č. 3 - ČESKÁ STRANA
SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jaroslav Mikuš
Josef Jež
Miroslava Hajdová
Věra Svobodová
Ivana Sasínková
Roman Veselský

167 platných hlasů
144 platné hlasy
142 platné hlasy
50 platných hlasů
37 platných hlasů
85 platných hlasů

7. Petr Mikuš
45 platných hlasů
8. Josef Bílek
43 platné hlasy
9. Radomíra Veselská 79 platných hlasů
Volební strana č. 4 – DEVÍTKA PRO
PODDVOROV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tomáš Očenášek
Tomáš Kuchař
Eduard Gertner
Kamila Bařinová
Jakub Filípek
Ondřej Rygar
Lubomír Číž
Jiří Vala
Jaromír Rygar

152 platné hlasy
148 platných hlasů
145 platných hlasů
103 platné hlasy
56 platných hlasů
42 platné hlasy
79 platných hlasů
33 platné hlasy
38 platných hlasů

Volební strana č. 5 – NESTRANÍCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Miroslav Hřebačka
Erik Mazuch
Josef Luža
Jiří Plecák
Jaroslav Pospíšil
Andrej Sučko
František Strýček
Hana Gebauerová
Patrícia Límová

184 platné hlasy
134 platné hlasy
121 planý hlas
116 platných hlasů
52 platné hlasy
81 platný hlas
101 planý hlas
43 platné hlasy
38 platných hlasů

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva
obce Star ý Poddvorov, k teré se ko nalo 30.10.2018 byl zvolen starostou
obce Ing. Ivo Padalík a místostarostou obce
Tomáš Očenášek.

Starý Poddvorov
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MALÉ SETKÁNÍ EVROPSKÉ CHART Y VENKOVSKÝCH OBCÍ VE STARÉM PODDVOROVĚ
Za jednoho prosluněného prodlouženého
víkendu v září přivítala naše obec delegáty
z mnoha zemí Evropské Unie, účastníky
malého setkání EVROPSKÉ CHART Y
VENKOVSKÝCH OBCÍ. Konkrétně k nám
zavítali členové z městeček Bienvenida
(ŠPANĚLSKO), Bievre (BELGIE), Cashel
(IRSKO), Kannus (FINSKO), Lasse (RAKOUSKO), Strzyzow (POLSKO), Nadur
(MALTA), Næstved (DÁNSKO), Tisno
(CHORVATSKO), a také první vicepresident
Frank Holle z Hepstedu (NĚMECKO) spolu
s novým presidentem Boyem Scholzem
z holandského města Esch.
Podařilo se nám naplánovat velmi pestrý program, v němž nechyběla návštěva
našeho větrného mlýna, rozhledny, firmy Sonnentor s prohlídkou, večeře ve
sklepních prostorách čejkovského zámku
s cimbálovou muzikou, malá prohlídka
centra Hodonína apod. Dále jsme mohli
představit akce Krojové vinobraní a Dýňový
víkend, které se právě v tomto termínu staly
součástí programu.
Hlavně jsme se ale museli držet tématu
našeho setkání – Solidarita; Realizace
myšlenky solidarity na místní a evropské
úrovni – představení praxe a zkušeností
formou prezentace, diskuse a sdílení
úvah. Na toto téma jsme zorganizovali dva
workshopy.
Ten první proběhl ve velké zasedací
místnosti Městského úřadu v Hodoníně na
téma Solidarita k osobám s duševním onemocněním v ČR. Mgr. Markéta Jurásková
a Bc. Michaela Klepáčová odvedly skvělou
práci, když samy dokázaly nachystat celé
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páteční dopoledne spolu s hosty z týmu
Práh Jižní Morava a prezentací služeb
Psychocentra Domeček Hodonín.
Druhý workshop proběhl v sobotním
dopoledni v našem kulturním domě, kam
za námi přijela slečna Kateřina Puczoková
z jihomoravského regionálního centra na
podporu integrace cizinců. Činnost tohoto
centra spočívá v pomoci a podpoře integrace
cizinců na území JMK. Velmi zajímavé téma
dnešní doby rozvinulo pestrou diskusi na
otázku imigrace, s níž se jednotlivé členské
státy EU potýkají nejrůznějším způsobem.
Z rozpočtu projektu Charty EU na období
2017–2018 nám bude přidělen příspěvek
na organizaci, jenž pokryje náklady spojené
s tímto setkáním. Rozpočet obce Staréhý
Poddvorov tedy nebude nijak zatížen.
Za posledních mnoho let se na všech
hlavních nebo malých setkáních, případně
setkání mladých, vystřídalo spoustu delegátů zastupujících Starý Poddvorov. Vždy
se z těchto míst navracíme plni nádherných
zážitků. Jsem přesvědčen, že jsme tentokrát
i my ukázali náš kraj, tradice, pohostinnost,
kus obyčejného venkovského života v jedné

Zpravodaj

malebné jihomoravské vesnici. A z následných ohlasů vás mohu ubezpečit, že se
nám to podařilo na výbornou. Za to všechno
patří díky všem, co se na organizaci tohoto
setkání jakkoli podíleli – především panu
starostovi, obecním zaměstnancům, překladatelům, paní učitelce Hajdové a všem
zaměstnancům školy, zahrádkářům, atd.
Velké díky patří také hostitelským rodinám. Navzdory probíhajícím pracím na
vinohradech a polích, přípravám na akci
Krojové vinobraní, navzdory jakémusi ostychu a bariéře řeči, navzdory tomu všemu
nabídly svůj čas, ubytování a pohostinnost
svých domovů. Odměnou jim za to byly
nezapomenutelné chvíle ve společnosti
svých hostů a navázání nových přátelství
napříč celou Evropou.
ing. Tomáš Kuchař

Starý Poddvorov
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CHARTA VENKOVSKÝCH OBCÍ EU - NADUR

Tak jako každý rok, tak i v roce 2018 uspořádala Charta venkovských obcí EU, jejíž
členem je i naše obec, velké setkání svých
členů. Letošní setkání si vzalo na starost
městečko Nadur, které leží na ostrově Gozo,
patřící ke státu Malta.
Proto se v jeden horký letní čtvrtek brzo
ráno vydala na cestu i naše malá skupinka
cestovatelů v zastoupení 3 mladá děvčata,
4 dospělí a jedna seniorka. Místem odletu
byla Vídeň. Cesta tam proběhla bez zádrhelů, se zahajovací štamprlkou i uvítáním
starosty. Let byl velice klidný a pro nezkušené cestovatele velkým zážitkem, jelikož bylo
naprosto jasno a viditelnost úžasná. Daly se
pozorovat jednotlivé ostrovy v Chorvatsku,
např. souostroví Kornati, dále krásný tvar
boty Itálie, Sicílie atd. Po přistání na nás
a další skupinky účastníků z jiných států už
čekal autobus, který nás převezl k trajektu
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mířícímu z ostrova Malta na ostrov Gozo.
První dojem z ostrova byl úchvatný – velká
skála trčící nad modrým mořem, krásné letní
počasí, palmy, vysazené ostrůvky květin
v kruhových objezdech. Ostrov Malta byl
dlouho pod vládou Spojeného království
Velké Británie, takže se zde jezdí vlevo,
zásuvky jsou britského provedení, školský
systém je také inspirován Anglií a samozřejmě tu každý mluví vynikající angličtinou.
V přístavišti trajektů nás už čekali hostitelé
a starými mikrobusy nás převezli na obecní
úřad v městečku Nadur, kde proběhlo
první rychlé přivítání, malé občerstvení
a registrace účastníků. Poté si účastníky
rozebraly hostitelské rodiny. Naším hostitelem byla rodina ředitelky místní dívčí
katolické základní školy. Jen pro časovou
představu – ze Starého Poddvorova jsme
vyjížděli v půl sedmé ráno a do rodiny jsme

Zpravodaj

dorazili kolem 15. hodiny. Cestování bylo
tedy celkem náročné, ale to nám nemohlo
bránit v tom, abychom se nevydali na rychlý
výlet na nejznámější pláž ostrova Gozo Rambla Bay. Krásná písčitá pláž, voda teplá,
prostě ideální představa léta.
Na první večer byla naplánovaná večeře
v rodinách, kde jsme se seznámili i s našimi
spolubydlícími, manželským párem z Belgie.
I přes jazykové těžkosti, paní mluvila jen
trochu anglicky, a my francouzsky nemluvíme vůbec, jsme probrali rodiny, naše
životy apod. V této diskuzi jsme pokračovali
i večer na hlavním náměstí v Naduru, kde
se postupně všichni účastníci scházeli na
místní víno, pivo nebo třeba náš oblíbený
Aperol Spritz.
Program druhého dne zahájil impozantní
průvod městem, který vedli místní skauti
a doprovázeli jej hrou na xylofony, což byl
velký zážitek. Po nutných zahajovacích
proslovech a výstupu místních tanečnic

jsme pokračovali v pochodu do místní botanické zahrady s majákem, ze kterého byl
fantastický výhled na celý ostrov obklopený
mořem. Zde byl na památku setkání odhalen
a všemi starosty dotvořen, malý památník.
Po obědě, který probíhal v místní farní
hale, následoval výlet do potravinářských
podniků, které se zabývají výrobou lokálních
specialit a na pamětihodnosti ostrova do
nejstaršího městečka na ostrově Xewkija
a baziliky Ta Pinu. Naštěstí i v tento náročný
den nám zbyla chvilka na koupání na
Rambla Bay. První den byl uzavřen velkým
kulinářským večerem, kde se, jak už se
stalo tradicí, Poddvoráci prezentují v krojích,
s moravským vínem, chlebem a škvarky.
I při tom ale zbyl čas na tanec, ochutnání
kulinářských specialit ostatních členských
zemí a samozřejmě všech tekutých dobrot.
A že chutnat bylo co, to ví každý, kdo se
někdy setkání účastnil.
I proto nebylo úplně jednoduché se
v sobotu ráno přesvědčit vstát na další náročný den. Ten zahajovala oficiální diskuze
nad problémy celé Evropské unie. Jedním
z nejžhavějších témat se samozřejmě stalo
téma, které také hýbe Českou republikou,
a to je téma migrantů. Je nutné ale říci, že
Českou republikou hýbe zbytečně, protože
tento problém se nám naprosto vyhýbá, jiné
státy řeší jiné mnohem zásadnější problémy
ohledně této tématiky. Po diskuzi následoval
opět oběd ve farní hale a po obědě jsme se
vydali autobusy na další poznávání ostrova,
tentokrát na megalitické chrámy Ggantija
Temples, zařazené mezi chráněné památky
UNESCO. Odpoledne jsme zakončili v zálivu, kde ještě před pár lety stála nejznámější
přírodní turistická atrakce Azurové okno,
které se ale bohužel vlivem spodních proudů
před časem zřítilo. Na sobotní večer byl opět
naplánován velmi atraktivní program, a to

Starý Poddvorov
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barbecue večer v zálivu Dahlet Qorrot Bay.
Večerní koupání, k tomu doprovod místních
hudebních skupin, dobré jídlo a pití - prostě
vše, co k Maltě neodmyslitelně patří.
Neděle byla posledním dnem na ostrově.
Začala krásnou slavnostní mší v maltézštině
a angličtině. Mši doprovázela místní schóla,
a i pro nevěřící byla velkým zážitkem. Oběd
jsme měli naplánovaný v hostitelských
rodinách. Při obědě jsme s hostiteli i s našimi
belgickými spolubydlícími probrali mnoho
témat a shodli se na spoustě věcí. Jelikož
jsme byli všichni v podstatě stejného věku
a i s dětmi podobného věku a založení,
bylo velmi zajímavé poslechnout si životní
zkušenosti a názory z jiného koutu Evropy.
Na odpoledne jsme měli se skupinou našich
cestovatelů naplánovaný výlet do Blue
Lagoon – do Modré laguny, kam jsme jeli
pronajatým motorovým člunem, jehož řidič
nás ještě předtím povozil kolem ostrova
a ukázal nám krásná zákoutí s azurovou
vodou. Tyto lokality jsou velmi oblíbené
sportovními potápěči a ani se jim při té kráse
nedivíme. Modrá laguna je hojně turisticky
navštěvovaná, proto jsme si vybrali vylodění
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na druhé, trochu klidnější straně laguny. Tam
nás naprosto ohromilo okno ve skále, kterým bylo možno proplout na druhou stranu
laguny na volné moře. Celý program setkání
zakončil ten večer slavnostní raut na hlavním
náměstí, kde bylo možno se nejenom projet
místní bryčkou taženou koněm, ale také
zatančit si s místními krojovanými tanečníky.
Pondělí bylo ve znamení cesty zpět. Naše
skupina se vracela zpět s mezipřistáním
přes Mnichov. Jelikož jsme měli zpoždění
už při odletu z Malty, došlo v Mnichově ke
zpoždění při překládce zavazadel. Do Vídně
jsme tedy doletěli my, ale naše zavazadla
už ne. Po poradě na zákaznickém centru
nám bylo doporučeno počkat si na další let
z Mnichova, kde prý zavazadla budou. Ta
sice byla, ale ne všechna. Jedno zavazadlo
dorazilo až ve středu, dva dny po našem příletu. To byla jediná kaňka na kráse našeho
výletu na ostrov Gozo. Jinak byl celý pobyt
velkým zážitkem a vřele doporučujeme i těm,
kteří se setkání Charty ještě nezúčastnili,
aby se nebáli a šli do toho.

Zpravodaj

Kamila a Tomáš Bařinovi

ŠKOLA? V POHODĚ!
Pohoda prostředí, pohoda učení a otevřené partnerství jsou tři pilíře, na kterých stojí
koncepce naší školy.
Pohodu prostředí po materiální stránce se
nám daří stále zlepšovat také díky projektům
Evropské unie OPVVV (Operační program
Výzkum, v ý voj a vzdělání), konkrétně
projektu Šablony pro základní a mateřské
školy. K 31. srpnu tohoto roku jsme ukončili
projekt Šablony pro ZŠ a MŠ a od 1. září
pokračujeme v projektu Šablony pro ZŠ
a MŠ II. V rámci těchto projektů integrujeme
do dětského kolektivu naší mateřské
školy dvouleté děti s tím, že zajišťujeme
individuální péči prostřednictvím chůvy.
Chůva v mateřské škole pomáhá pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté
děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy
dítěte, zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví a individuálních potřeb dítěte.
V základní škole se intenzivně věnujeme
doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, vedeme je v klubu zábavné logiky,
kde mají možnost strávit odpoledne hraním
deskových her, a máme čtenářský klub, ve
kterém se snažíme rozvíjet zájem o knihy
a čtenářskou gramotnost. V listopadu jsme
pro žáky zakoupili deset notebooků pro
zapojení ICT do vzdělávání. Děti tak mají
možnost pracovat individuálně s počítačem
ve všech vyučovacích předmětech.
Ve druhém pololetí školního roku pořídíme
v rámci tohoto projektu tablety do mateřské
školy a školní družiny. Na tabletech budou
děti pracovat pod vedením paní učitelky
minimálně jednu hodinu týdně. Pro ty, kteří
mají k této technice předsudky a myslí si,
že děti by neměly ve školce sedět a „hledět
do tabletu“ uvádím několik důvodů, proč

je to pro děti důležité. V době, kdy nás
informační technologie obklopují, chceme
všem dětem bez rozdílu umožnit práci na
tabletu či notebooku a dětem, pro které to
není vzácností, bychom chtěli ukázat další
možnosti a využití technologií - ne jen pro
hraní her.
Samozřejmě i pohoda učení je pro nás
důležitá. Snažíme se žáky motivovat, podnítit u nich zájem, vyučovat pestře a vesele
a k tomu využít všech možných prostředků
a postupů, neboť, jak říkal Herbart: „Nuda
je smrtelný hřích učitele.“ Lepší je ztratit pět
minut hrou, kterou se žáci něco naučí, nebo
je něčím obohatí, než jen striktně sedět
a drilem se učit. Hra dokáže mobilizovat
aktivitu dětí tak, jako málokterá jiná činnost.
Při hře dochází k úžasnému soustředění.
Podaří-li se nám učení zakomponovat do
hry, docílíme nejvyšší efektivity.
Sám Komenský říkal: „Škola budiž místo
veselé, plné pastvy pro oči vně i uvnitř.“
Je prokázáno, že schopnost zapamatovat
si, reprodukovat, zrovna tak jako tvořivě
pracovat jsou velmi závislé na prostředí,
v němž se nalézáme (Houška 1991). U dětí je
tato citlivost mnohem větší než u dospělých.
Aby žáky vyučování bavilo, musí být každý
okamžik ve škole strávený příjemně. A o to
se snažíme každý den, být s dětmi v pohodě.
Na závěr bych chtěla všem popřát za
všechny děti a zaměstnance školy příjemné
a pohodové prožití vánočních svátků a do
nového roku 2019 jen to dobré.

Starý Poddvorov

Mgr. Sylvie Hrbáčková
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Z OBŘADNÍ SÍNĚ A NÁVŠTĚVA U JIBILANTKY

V měsíci říjnu jsme přivítali NAŠE malé
občany. Patnáct rodičů přišlo, aby se
slavnostně zapsali do pamětní knihy obce
a přijali blahopřání z rukou pana starosty.
Další akcí kulturní komise bylo slavnostní
setkání občanů, kteří v letošním roce oslavili 80 let života. Po slavnostním programu
a zápisu do pamětní knihy probíhala beseda
se starostou obce.
Program na všechny akce v obřadní síni
připravují žáci naší základní školy.
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Paní Marie Filípková oslavila významné
životní jubileum 95 let života. Kulturní
komise připravila návštěvu starosty obce
Ing. Ivo Padalíka u oslavenkyně, která se
v současné době nachází v domově důchodců v Hodoníně. Po gratulaci a předání
darů od obce, jsme strávili příjemnou hodinu
na besedě u jubilantky.

Zpravodaj

POZVÁNKA DO KNIHOVNY

Knihovna v naší obci se stále vylepšuje.
Dotace na v ybavení knihovny v rámci
dotačního programu JMK – „Podpora
rozvoje venkova v Jihomoravském kraji
2018“, kterou obec v tomto roce obdržela,
byla využita na vybavení knihovny novým
počítačem, tiskárnou, pojízdným stolíkem,
doplňky do dětského koutku a hlavně na
pořízení nových regálů na knihy. Knihovní
fond se stále rozšiřuje. Obecní úřad dává na
nákup nových knih 10.000 Kč ročně. Je to
velká částka, ale ceny knih se v současné
době pohybují dost vysoko. Pro knihovnu
se nabízí řešení: vyřazovat staré, opotřebované, málo čtené knihy, což dělám velmi
nerada. Někteří čtenáři mají zájem o knihy
staršího vydání, jiní chtějí novinky, ať už to
jsou historické knihy, severské detektivky,
romány, apod. Knihovna se snaží zajistit
a vyhovět co nejvíce požadavkům čtenářů,
a to i v rámci výměnného fondu, nebo
prostřednictvím půjčovny Městské knihovny
v Hodoníně.

V letošním roce byly nejstaršími čtenářkami – 94letá paní Horňáková Františka
a 95letá Filípková Marie. Nejmladší čtenáři
jsou Herzová Lucie a Sasínek Patrik. Čtenáři s nejvíce vypůjčenými knihami jsou 95letá
Filípková M., Vytopilová M., Štěpánková M.,
Varmuža V. a Dáňová A.
Nejvíce půjčované knihy byly od spisovatele Vondrušky V., dále nejvíce žádané knihy
od spisovatelů - Potzsche O., Moyesové J.,
Steelové D., Horákové N., Dána D., Fojtové
V., Javořické V., Pittnerové V.
V příštím roce budou vyřazené knihy
vystaveny v samostatném regále knihovny
a čtenáři si je mohou vzít. Dále bude
uskutečněna výstava „Jak šel čas naší
knihovnou“ – půjčování knih v minulosti
a různé zajímavosti. Srdečné pozvání všem
do nově vybavené knihovny.

Starý Poddvorov

Marie Pryglová - knihovnice
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KRONIKÁŘ - UPLYNULO 65 LET...
Osobní vzpomínka na závažnou havárii
naftového vrtu č. 10 u naší obce.
Psal se 1. květen 1953. Občané naší
obce se připravovali k odjezdu na májové
oslavy do Hodonína, kam je měly odvézt
nákladní auta naftového závodu, který byl
umístěn v místě zdejšího hřiště. Před odjezdem pronesl vedoucí závodu Slovák Križko
projev, ve kterém řekl: „O Poddvorovsku,
o takej malej dzedinke sa bude hovorit v celej
republike, že naftári splnili záväzok a vyvrtali
rekordné hľbku“. Jednalo se o vrt č. 10.
Na druhý den se jeho proroctví vyplnilo,
ale takovým způsobem, o jakém se mu ani
v tom nejhorším snu nezdálo.
2. května po poledni se ozval zlověstný
svist unikajícího zemního plynu. Občané
už věděli, o co jde, protože stejný problém
nastal už u vrtu č. 4 u lesa Lapoštorf. Tam
se ale únik podařil zklidnit. Po chvíli místní
rozhlas svolával vrtné dělníky odpolední
směny na vrtu č. 10 k předčasnému nástupu
na směnu.
Jako patnáctiletý kluk jsem tušil dobrodružství, tak jsem se tam vydal. Vrt byl
umístěn v lokalitě „Koziny“ asi 200 m od
posledních domů Čekačky. Vrtnou soupravu
jsem znal, protože jsem tam chodil za
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otcem, který tam pracoval, a tak jsem si
troufl přijít až do blízkosti věže. Stroje stály
a pod vrtnou plošinou v tzv. sklepě jsem
viděl horečný ruch. Co se stalo, ve snaze
splnit závazek k 1. máji a vyvrtat co nejvíce
metrů? Bylo vyvrtáno necelých 1000 m, ale
nedostatečně zabudováno – zapaženo. Plyn
o vysokém tlaku pronikl vedle vrtu zeminou
a tak uzavírací armatury byly k ničemu. Pak
bylo slyšet, jak se rozběhl jeden ze dvou
mohutných šestiválcových Dieselů zn. ČKD.
Po pár okamžicích se ozval výbuch, vzápětí
druhý a při třetím výbuchu byla celá vrtná
souprava v plamenech.
V panické hrůze ze strachu o život jsem
utíkal od věže a zastavil se až v bezpečné
vzdálenosti.
Erupce se nedala zastavit. Mluvilo se
o různých možnostech, přijeli hasiči až
z Brna, dokonce se údajně uvažovalo o náletu bombardéru a bombou požářiště zavalit.
Nakonec byla hořící sonda nechána svému
osudu. Prováděla se pouze bezpečnostní
opatření. Jednu chvíli se uvažovalo dokonce
o evakuaci Čekačky. Téměř 50 m vysoká
vrtná věž 4 hodiny odolávala plamenům,
asi v půl šesté večer věž poklesla, a pak se
s třeskem zřítila směrem k Čekačce.
Více než 10 dnů hořel oheň viditelný
svou září na mnoho kilometrů, pak zřejmě
podzemním závalem oheň zhasl. Potom začal
z vrtu tryskat do výše desítek metrů gejzír
blátivé tekutiny, která stále stékala do potoka
pod Lapoštorfem. Tato tekutina, snad nějaký
tekutý písek z vrtu, vytékal po celou dobu
erupce a usazoval se v korytě potoka a do
okolí, dále do říčky Prušánky a přes Dolní
Bojanovice až téměř k rybníkům Písečný. Tyto
vodoteče se následně čistily snad dva roky.

Zpravodaj

Když erupce samovolně skončila, naskytl
se na dějiště katastrofy otřesný pohled.
Vrtné zařízení, motory, čerpadla, rotační stůl
s vrátkem a další bylo pokryto příkrovem bláta a písku, vedle ležela zřícená, pokroucená
vrtná věž. Okolí vrtu zdevastováno. Smutný
byl pohled na okolní polnosti. Půda pokrytá

šedým blátem, větve ovocných stromů
obalené a ztěžklé blátem visely k zemi.
Otřesný pohled.
Tato katastrofa si naštěstí nevyžádala
lidské životy, jedenáct vrtních dělníků bylo
popálených, měli hlavně sežehnuté vlasy
a byli okamžitě dopraveni do Hodonína do
nemocnice, která byla krátce otevřena.
Popálení dělníci neměli vážnější následky.
Dnes už po tehdejší katastrofě není ani
památky, pamětníci odcházejí, tak jsem
považoval za vhodné tuto pro naši obec už
jen zajímavou dávnou událost vzpomenout.
Vzpomíná František Uhrovič,
kronikář obce

LOGO VÝROČÍ KOSTELA
Logo nás symbolickým způsobem informuje o nějaké významné události. Naše
logo, které vidíte před sebou, bylo zpracováno k 750. výročí kostela sv. Kunhuty.
Zpracoval ho p. Bohumil Bortlík ze Starého
Poddvorova. Uprostřed je znázorněna věž
kostela, která je charakteristickým znakem
této stavby. Nad křížem věže je číslice
informující o významu této události. Napravo
a nalevo jsou číslice letopočtu, které udávají
doložený počátek kostela a současnost.
V oválném směru jsou dva klasy a mezi nimi
je hrozen vína jako symboly lidské práce
na polích a vinohradech. Ve spodní části
je kalich a proměněná hostie, ze které vycházejí paprsky Boží lásky a milosrdenství,
a prostupují až na vrchol věže. Celé logo
nás uvádí do hlubiny, kterou v sobě chrám
nese. Od prvopočátku byl náš kostel místem
bohoslužeb a modliteb věřících. Vždy z něho
vyzařovala síla a moc Boží lásky, odpuštění
a milosrdenství.

Plody země a lidské
práce se stále stávají
pokrmem a nápojem
duchovním. Síla
vír y, naděje a lásk y
je nesena stálým
zpřítomňováním oběti
Ježíše Krista na kříži,
jeho smrtí a vzkříšením.
Proto je chrám místem
setkání Boha s člověkem a naopak. Jsme
poz váni k novému
nalezení Ježíše Krista
jako cesty, pravdy a života. K tomu nás má
přivést prožívání celého jubilejního roku.

Starý Poddvorov

P. Miloslav Čamek
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750. VÝROČÍ KOSTELA A „MY“
Je to už třičtvrtě tisíciletí, co v Čejkovicích stojí kostel zasvěcený sv. Kunhutě,
která byla manželkou německého císaře
Jindřicha. Toto zasvěcení přinesli do naší
obce templářští rytíři, kteří v té době zde
sídlili a spravovali toto území. Na tvrzi sídlil
kontur, do jehož kompetence spadaly další
templářské majetky a hrady. V té době byla
sv. Kunhuta moderní světice s velkou
úctou. Protože rytíři byli převážně německé
národnosti, tak nechali postavit kostel této
světici. Jak o tom víme? První zmínka
o našem kostele je ve spisu olomouckého
biskupa Bruna ze Schaumburgu, kde řeší
spor mezi templářskými rytíři a žďárským
klášterem o majetek ve vsi Vrbice, kde
je zmiňován, že v Čejkovicích je kostel
zasvěcený sv. Kunhutě / v roce 1269/.
Duchovní správu v té době zajisté vedli
příslušníci řádu templářů. Po roku 1311,
kdy byl řád templářů zrušen, nejsou žádné
doklady o vedení duchovní správy. Ještě
v roce 1308 je doložen duchovní správce
z řad templářů, z farářů není znám do r.
1624 ani jediný. Husitská doba se všemi
zvraty, násilnostmi a drancováním se určitě
hluboce dotkla také Čejkovic a celého
širého okolí. Vesměs řádná duchovní správa
farností byla přerušena, kostely byly často
zničeny a vypáleny a vesnice se staly liduprázdnými. Dalším velmi těžkým obdobím
byla třicetiletá válka, která proběhla jako
jeden veliký požár celou Evropou. Právě
za této války zpustla čejkovická fara, takže
když jezuité v roce 1624 převzali čejkovský
statek, vykonávali též duchovní správu nejen
tady, ale také v Kobylí, Bořeticích, Pavlovicích, Hovoranech, Mutěnicích a Šardicích.
Prvním jezuitským administrátorem fary byl
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v roce 1625 Petr Pavel Garsulin, který měl
k sobě několik spolubratří. Když v roce
1645 Švédové obléhali Brno, vydrancovali
a zapálili Čejkovice, vyhořel zámek i kostel.
Kostel opravili jezuité v roce 1673, ale již
v r. 1692 znovu vyhořel i s větší částí celého
městečka. Požár vypukl v panské kovárně.
Jak se dovídáme z písemných pramenů,
tehdy se i zvony rozlily. Pak byl znovu kostel
postaven zednickým mistrem Auerem z Olomouce, ale jen provizorně, protože nebyly
peníze a byla velká chudoba. Naši předkové
to tak nenechali a už v roce 1700 přistavěli
věž s hodinami. Po pěti letech 19. července
1705 vtrhli do Čejkovic uherští povstalci
a chrám Páně zničili ohněm. Tentokrát se
zvony zachovaly, protože věž pod nimi byla
klenutá. Za dvacet dva roků, roku 1727 byl
kostel znovu dostavěn a na věž byla dána
nová báň s makovicí. Jakoby to bylo
pravidlem, že kostel musí vyhořel. Po více
jak půl století v roce 1778 je zničen ohněm
jak kostel, tak všechny farní budovy a třetina
Čejkovic. Když si představíme, z jakého
materiálu byly postaveny domy a jaké byly
střechy (převážně doškové ze slámy, nebo
dřevěného šindelu), tak se nemůžeme divit,
že při vzniku požáru třetina obce i s kostelem
byla zničena. V letech 1783- 84 byl kostel
asi za 8660 zlatých zcela znovu postaven,
ale byl opatřen jen rákosovým stropem.
Zvony byly zavěšeny na zvonici, vystavěné
na dvou zděných pilířích z boku kostela
směrem k faře. Tehdy nebyla věž. V této
podobě sloužil kostel až do roku 1890,
kdy se pro špatný stav přistoupilo k jeho
generální opravě. 3. června 1890 byl kostel
uzavřen a dva roky se bohoslužby sloužily
na sýpce vedle zámku. V letech 1891 -

Zpravodaj

1892 byla uskutečněna generální oprava,
při které byla zbudována nová střecha, byl
postaven nový strop, přistavěna nová věž
kostela. Kostel získal současnou podobu.
Stavbu vedli stavitel Antonín Tebich z Brna
a architekt Josef Chlebeček z Vídně. Určitě
velkým dnem pro farnost bylo vysvěcení
kostela brněnským biskupem dr. Františkem
Bauerem 9. listopadu 1892. Léta rozvoje
a klidu byla přerušena 1. světovou válkou,
kdy muselo narukovat do armády velké
množství mužů z celé monarchie, také z Čejkovic, více jak sedmdesát se jich nevrátilo,
zahynuli na frontě. Z celé farnosti více jak sto
mužů. Byla to velká rána pro rodiny, farnost
i další generace. Během války byly sejmuty
zvony z věže a odevzdány pro válečné účely.
V říjnu v roce 1932 byly tři zvony požehnány
biskupem Josefem Kupkou.
Netrvalo ani deset roků a rozhořel se další
válečný konflikt - 2. světová válka, která
opět všechno zpřevracela naruby. Dlouho
se netěšili farníci z nových zvonů. Přichází
rok 1942 a zvony opět musí dolů z věže
a být vydány pro válečné účely. Zůstal jen
umíráček. Na interiéru kostela se pracuje
dál, je opravován prostor a věci k bohoslužbám. Za P. Doupovce je připravován
projekt stavby nového hlavního oltáře, který
byl dokončen v roce 1947. Kamenný oltář
je z mramoru se dvěma svatostánky nad
sebou a vrchní oltářní deska je z pískovce,
retabulum je tvořeno obrazem sv. Kunhuty
od vídeňského malíře Karla Madjera z roku
1863 ve vyřezávaném rámu, který tvoří
andělé a nahoře se sochami Nejsvětější
Trojice podle bamberského stylu. Kolem
obrazu je tmavé dřevěné ostění. Na celém
oltáři je 34 andělů. Oltář tvoří monumentální
celek.
V roce dokončení nový oltář posvětil
brněnský biskup dr. Karel Skoupý. Ještě

v tomto roce byly pořízeny dva ocelové
zvony, které nahradily zabavené na válečné účely. Po roce 1948 přichází doba
komunismu, která chce učinit ráj na zemi
a nového člověka. Přitom člověka ničí
a snaží se vymazat Boha z lidských srdcí.
To se projevilo v možnostech zvelebování
kostela a především na ztrátě víry, která
se projevuje dodnes. Dalším velkým
dílem v našem kostele byla instalace podlahového topení, která proběhla v letech
1969 a 1970 z iniciativy P. Jaromíra Mikuláška, tehdejšího faráře. Velice zpříjemnilo
prožívání bohoslužeb a celkovou atmosféru
slavení. A tak je tomu dodnes. Téměř
každých dvacet let byla opravována fasáda
kostela, naposledy na přelomu tisíciletí.
Během let byly restaurovány oltáře a některé
sochy. Také malba v kostele byla pravidelně
obnovována, naposledy v roce 2011.
Můžeme s jistotou říci, že kostel byl po celou
dobu pečlivě udržován a opravován podle
možností finančních a materiálních. Také
zvony byly doplněny v roce 1994 o čtyři nové
bronzové. Tam, kde znějí zvony, tam ještě
žije víra a hlas církve je možné zaslechnout.
V současnosti byl restaurován hlavní oltářní
obraz sv. Kunhuty, je to krásné dílo svým
pojetím a kompozicí. Zářící postava patronky
kostela nás bude provázet rokem tohoto
výročí. Náš kostel je hluboce zapsán v srdci
všech farníků. Jeho výročí nás má přivést
k novému zápalu víry a k nalezení živého
Boha, se kterým se ve společenství věřících
shromážděných v kostele setkáváme.
Prázdný kostel je muzeum. Jedině kostel
plný věřících je tím živým chrámem, kde
Duch Svatý působí. Protože každý z nás
staví chrám svého života na skále, kterou
je Ježíš, proto jsme povoláni k naplnění
všech tužeb a možností. Všechna setkání,
která se mají uskutečnit, jsou pozvánkou

Starý Poddvorov
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na cestu neničící člověka, zachovávající
v pořádku prostředí pro život a vedou k cíli.
Na cestu následování Pána, bych vás rád
pozval a společně s vámi udělal pěkný krok
v jeho přítomnosti a zakusil dotek jeho lásky,
pokoje a hluboké radosti. A sv. Kunhuta ať

nám vyprosí mnoho darů a milostí od Ježíše,
pro šťastný život nás a budoucích generací.
K tomu Vám ze srdce žehnám
P. Miloslav Čamek, farář

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH V KOSTELE
SV. MARTINA VE STARÉM PODDVOROVĚ LP 2018
Pátek 21. 12. 2018 svátost smíření
„svatá zpověď“ před Vánocemi od 16:00
do 17:45 hod. (4 zpovědníci)
4. neděle adventní - 23. 12. 2018
9:00 hod. mše svatá
Pondělí 24. 12 . 2018 Š tědr ý den
14:30 otevírání Betléma; 21:00 hod.
„Půlnoční mše svatá“ - zpívá chrámový sbor
Úterý 25. 12. 2018 - Slavnost Narození
Páně - 9:00 hod. mše svatá - zpívá chrámový
sbor
Středa 26. 12. 2018 - Svátek sv. Štěpána
9:00 hod. mše svatá s krojovanými
Neděle 30. 12. 2018 - Svátek sv. Rodiny
9:00 hod. mše svatá; obnova manželských
slibů - zpívá dětská schola a mužský
a ženský sbor

Pondělí 31. 12. 2018 - sv. Silvestra
15:00 hod. mše svatá + TE DEUM
Úterý 1. 1. 2019 - Slavnost Matky Boží P. M.
„ Nový rok“ - 9:00 hod. mše svatá
Neděle 6. 1. 2019 - Slavnost Zjevení
Páně - 9:00 hod. mše svatá, žehnání vody,
křídy, kadidla a zlata 16:00 hod. ve farním
kostele v Čejkovicích Tříkrálový koncert
ženského sboru „Levandula“
Neděle 13. 1. 2019 - Svátek Křtu Páně
9:00 hod. mše svatá; 15:00 hod. přednáška
sl. Anny Ambrozkové v Orlovně v Čejkovicíh
„140 dní pod africkým sluncem“
Srdečně zvu všechny farníky k prožití
vánočních svátků při bohoslužbách v našem
filiálním kostele sv. Martina.
P. Miloslav Čamek, farář

VÁNOČNÍ BLAHOPŘÁNÍ

Zůstaň Dítě Ježíši, zůstaň pravé Světlo také v našem srdci, v našich rodinách, Ty, který
jsi Bůh, zůstaň s námi! Ty jsi přítomný, Ty jsi s námi. To je největší radost, jakou může
člověk mít! (sv. Jan Pavel II.) Požehnané vánoční svátky, ať nad námi září po celý rok
Světlo přicházející z Betléma! Vám ze srdce přeje a žehná.
P. MILOSLAV ČAMEK, FARÁŘ
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AKCE ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ČEJKOVICE V RÁMCI 750.
VÝROČÍ KOSTELA SV. KUNHUTY 1629 - 2019 NA ROK 2019
LEDEN
- neděle 6. 1. 2019 - 16:00 hod. Tříkrálový
koncert ženského sboru „Levandula“ - kostel
sv. Kunhuty
ÚNOR
- P. Pleskač - přednáška - Orlovna
BŘEZEN
- pátek 15. 3. 2019 Postní duchovní obnova
- neděle 17. 3. 2019 - P. Tomasz Samuel
Kazaňski, SAC - Radešínská Svratka
DUBEN
- Den otevřených dveří na faře
KVĚTEN
- pátek 24. 5. 2019 - „ Noc kostelů“
ČERVEN
- neděle 2. června 2018 Oslava 750. výročí
kostela - 10:00 hod. Slavná mše svatá
přenášená TV Noe
- odpoledne farní den na farní zahradě

- neděle 16. června 2019 - Výroční zásvětná
pouť do Žarošic
ČERVENEC
- pondělí 22. 7. - čtvrtek 25. 7. 2019 poutní
zájezd na slovenská poutní místa
SRPEN
- Stanování s táborákem na farní zahradě
ZÁŘÍ
- neděle 1. 9. 2019 v 10:30 hod. Bylinkové
slavnosti
- sobota 14. 9. 2019 pěší pouť na Zlatou
sobotu do Žarošic
ŘÍJEN
- Hudební večer
LISTOPAD
- neděle 10. listopadu 2019 - 10:30 hod.
udílení svátosti biřmování
PROSINEC
- Vánoční tvoření na faře

Srdečně vás všechny zveme k prožívání této mimořádné události a k zapojení do jednotlivých
akcí, kde se má vytvářet živé společenství a vzájemné přátelství mezi všemi obyvateli a farníky.
P. Miloslav Čamek

SDRUŽENÍ RODIČŮ
I v letošním školním roce působí při
základní a mateřské škole sdružení rodičů,
které se snaží zpříjemnit žákům školní rok.
Prvním takovým zážitkem byla návštěva
Mikuláše s andělem, kteří děti vyzkoušeli
z básniček, zeptali se jich na chování ve
škole a ve školce a předali jim balíčky plné
dobrot.
Jelikož v posledních letech ubývá sněhu
a děti nemají přes zimu tolik možností
sportovat, pořádáme každoročně bruslení
rodičů s dětmi na zimním stadionu v Hodoníně. Výhodou je, že máme pro sebe

celou ledovou plochu a dostatek pomůcek
pro výuku bruslení. Bruslit jsme vyrazili
8. prosince a v dalším kalendářním roce
plánujeme další dvě víkendová setkání.
V sobotu 19. ledna se bude konat tradiční
ples rodičů, který zahájí děti slavnostní
polonézou. Ty se jistě budou těšit na pestrou
tombolu. Letos poprvé bude hrát hudební
skupina JAMA, která hraje převážně české
a slovenské písničky. Tímto jste všichni co
nejsrdečněji zváni.

Starý Poddvorov

Mgr. Světlana Přibilová
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ZAHRÁDKÁŘI
Vážení spoluobčané, zahrádkáři;
v září letošního roku proběhl již IV. ročník
Poddvorovského krojového vinobraní, který
byl tentokrát spojen se setkáním Charty
evropských obcí. Počasí se nám vydařilo,
stejně jako celá akce. Touto cestou chceme
ještě jednou poděkovat všem, kteří k tomuto
zdaru dopomohli. DÍKY!!!!
A co nás čeká příští rok? Stejně jako
každoročně začínáme Výroční členskou
schůzí, která se tentokrát ponese v duchu
voleb. Budeme volit předsedu, tajemníka,
pokladníka, ale i nový výbor. Pokud máte
zájem, přijďte mezi nás a kandidujte.
Uvítáme nový vítr, nápady i členy.
Blíží se Vánoce a konec roku 2018.
Chceme vám všem touto cestou poděkovat
za účast a spolupráci při všech akcích
konaných naší organizací a popřát hodně
zdraví, radosti, pohody, štěstí a úspěchů
v roce 2019.
Zlatuše Jurkovičová
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MISIJNÍ ŠTRÚDLOVÁNÍ
A O S L AV Y S V Ě T OV É HO DNE MISIÍ V NAŠÍ
FAR NOSTI
Již tradičně proběhl v rámci oslav Misijní neděle 5.
ročník Misijního štrúdlování
v naší obci. Téměř třicet lidí
se zapojilo do pečení a příprav sladkých dobrot, které
se v neděli 14. října nabízely
za dobrovolný příspěvek
spolu s misijními kalendáři.
Balíčků se štrúdly a různými
koláčky bylo nachystáno
163 kusů a vše bylo rozebráno během pár minut.
Výtěžek 13.365 Kč byl odeslán na podporu projektů
Papežských misijních děl ve
světě. Upřímné poděkování
patří touto cestou všem, kdo
se jakýmkoliv způsobem
podíleli na celé akci a také
obecnímu úřadu.

MISIJNÍ MOST MODLITBY
Vždy v předvečer svátku
Světového dne misií probíhají ve světě na různých
místech noční adorace,
bdění a modlitby za misie,
misionáře i všechny, kdo
nějak ým způsobem ve
světě trpí. V naší farnosti již
pravidelně na tuto událost
zve Misijní Klubko, které
působivým podáním se zpěvy, rozjímáním a skutečnými
příběhy, oživuje současnou
atmosféru trpících dětí ve
světě. Akce nese název
Misijní most modlitby a má
velkou podporu u papeže.
Jsou na ni zváni všichni,
kterým není lhostejný stav
dnešního světa. Svatá Matka Tereza z Kalkaty říká:
„Hlad na světě není proto, že
bychom nedokázali nasytit
chudé, ale proto, že nedokážeme nasytit ty bohaté.“

Starý Poddvorov

KLUBKO PŘEDSTAVUJE
SVATÉ NA DĚTSKÝCH
MŠÍCH
Vždy ve čtvrtek na dětské
mši svaté je, v rámci příprav
na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 (vyhlášený
sv. otcem Fr anti š kem),
představen jeden svat ý.
V uplynulých týdnech se tak
děti a ostatní mohli seznámit
například se sv. Ludmilou,
sv. Václavem, sv. Terezií
z Lisieux, sv. Markétou Marií
Alacoque, sv. Kateřinuou
Alexandrijskou, sv. Cecílií
a sv. Barborou. V neděli
11. listopadu, v den svátku
patrona našeho kostela,
přijel na svém koni také sv.
Martin a pověděl nám něco
ze svého života. Farníkům
přivezl nové svatomartinské
víno k ochutnání, které pan
farář předtím požehnal. Dne
6. prosince přišel do kostela
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za dětmi také očekávaný
a velmi oblíbený svatý Mikuláš v doprovodu andělů.
Přiblížil jim svůj život, který
prožil na zemi, povzbudil děti
k dobrým skutkům a přinesl
s sebou již tradičně sladké
odměny. Všichni svatí jsou
představováni formou rozhovorů a děti jsou tak příjemně
vtaženy do života těch, které
církev prohlásila a uznala
za svaté. Touto cestou patří
poděkováním všem, kdo se
ujali rolí těchto světců,
nastudovali texty a přiblížili
nám tak jejich život. Je ještě
mnoho dalších, kteří čekají
na své představení a velký
dík vyslovuji také našemu
panu farář i Čamkovi za
ochotu ke spolupráci.
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HRA
O SVATÉM VÁCLAVOVI
V rámci misijního měsíce
října uvedly děti z Misijního Klubka Hru o svatém
Václavovi od autorky Marie
Holkové. Divadlo bylo velmi
poutavé, silně se dotýkající
naší historie a v podání dětí
velmi přesvědčivé. Dívkám,
které divadlo zcela samy,
bez z ás ahu dospělých,
nacvičily a připravily, patří
nejen obdiv, ale také dík, že
nám takovým způsobem přibližují život patrona českého
národa. Byla jsem svědkem,
jak společným dnem pro
nácvik divadla musela být
neděle po mši svaté, neboť
přes týden jsou všechny holky tak vytíženy učením nebo
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mimoškolními aktivitami, že
není možné najít společný
termín zkoušky. Proto je
velká škoda, že nebyl větší
zájem z řad obyvatel přijít
a shlédnout tento krátký
příběh, který opravdu stál
za to. Svého ocenění se jim
však dostalo v Rajhradě,
kam jsou pokaždé se svým
divadlem zvány, aby těšily
a povzbuzovaly nemocné
a svěřené osoby u sester
Těšitelek. Jako vždy i letos
jim v adventním čase přivezly
radost a drobné dárky.
Adéla Kuchařová

Z ČINNOSTI SENIOREK
I když letošní léto bylo hodně horké, naše
seniorky nezahálely.
V neděli 26. srpna uspořádaly ll. Odpoledne na mlýně. Napekly spoustu sladkého
i slaného pečiva a připravily další dobroty.
Pozvaly všechny spoluobčany na ochutnávku a posezení v přírodě u poddvorovského
mlýna. Přálo nám i počasí a odpoledne se
vydařilo.
Ve dnech 27. – 28. září jsme pořádaly
zájezd do Prahy. Během cesty jsme navštívily tolik medializované „Čapí hnízdo“. Kvůli
pozdějším otevíracím hodinám areálu jsme
měly možnost jen prohlídky venkovního
areálu. Další zastávkou na cestě do Prahy
byl Želivský klášter, který je nejstarším
klášterem ve střední Evropě. Potom jsme
navštívily zámek Konopiště, kde se nachází
velmi zajímavá sbírka starých válečných
zbraní. Ze zámku Konopiště jsme zamířily
už do Prahy, která byla cílem naší cesty. Vrcholem prvního dne byla návštěva Národního
divadla, konkrétně činoherního představení
„Maryša“ od bratří Mrštíků. Samotná hra na
nás nezapůsobila díky modernímu pojetí
a zpracování. Následující den byl trochu
volnější. Navštívily jsme Břevnovský klášter
a hřbitov, kde jsou pochovaní naši rodáci
– hudební skladatel a pedagog pan Pavel

Jurkovič a kněz P. Kajetán Sasínek. Byly
jsme nemile překvapeny, v jakém stavu se
hrob Otce Kajetána nachází. Z kláštera jsme
zamířily do středu Prahy, projely jsme se lodí
po Vltavě a měly jsme možnost vidět Prahu
trochu jinak. Tečkou pražského výletu byla
Žižkovská rozhledna, nejvyšší budova Prahy.
Tím náš výlet končil. Z Prahy jsme odjížděly
v pozdějších odpoledních hodinách.
100. výročí založení Československé
republiky jsme oslavily spolu s OÚ 28. října
„Jiřinkovým sousedským posezením“. Připravily jsme občerstvení, krásně vyzdobily
květinami sál kulturního domu, kam jsme
pozvaly všechny občany. K poslechu zahráli
harmonikáři a naše „děvčata“ předvedla
zábavnou scénku.
Kromě těchto větších akcí si zpestřujeme
naše schůzky např. táborákem s opékáním
špekáčků nebo večerním piknikem u osvětleného mlýna. Poslední naší akcí letošního
roku byl vánoční jarmark 2. prosince při
rozsvícení vánočního stromu.
V našich již zaběhnutých akcích hodláme
pokračovat i v příštím roce. Jaro zahájíme
„Velikonočním stromem“, na květen připravujeme IV. Lázeňské odpoledne.
Závěrem děkujeme všem, kteří naše akce
navštívili, a těšíme se na setkání v příštím
roce.
Klub seniorek
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Z KRONIKY TJ
Zápis o založení a činnosti stolního tenisu
Tělovýchovné jednoty Družstevník Starý
Poddvorov.
Stolní tenis se začal hrát ve Starém
Poddvorově asi v roce 1965. Začal se hrávat
v zimních měsících na požární zbrojnici,
později na starém sále v pohostinství na křižovatce. Stolní tenis se hrával nesoutěžně,
jen pro zábavu.
V roce 1970 se snažil založit oddíl stolního
tenisu Zdeněk Ryba – nepodařilo se! V roce
1972 – Radek Osička – nepodařilo se!
Až 1. září 1973 je založen oddíl stolního
tenisu. Zakladatelem je Metoděj Sasínek za
spolupráce a pomoci Mirka Hřebačky, Karla
Herzána a Pavla Sasínka. První přátelské
utkání s EHO Hodonín byla porážka 11:3.
Sestava mužstva: Sasínek Metoděj, Sasínek
Pavel, Svrček Pavel, Hřebačka Mirek,
Mikuš Jara. První mistrovské utkání ve
Svatobořicích – porážka 11:3. Sestava:
Sasínek Metoděj, Sasínek Pavel, Svrček
Pavel, Herzán Karel, Roller František,
Němec Petr.
Na soupisce bylo 18 hráčů: Sasínek
Metoděj, Sasínek Pavel, Herzán Karel,
Roller František, Hřebačka Miroslav, Němec
Petr, Svoboda Jaroslav, Svrček Pavel, Mikuš
Jara, Boubín Miloslav, Redek Josef, Havlík
Jiří, Blaha Petr, Cupal Miroslav, Svoboda
Josef, Prygl Vít, Pulkrábek Vladimír, Uhrovič
Josef.
Žákovské družstvo bylo založeno 1. září
1974 – soupiska 10 hráčů: Bílek Josef,
Jurkovič Josef, Redek Jindřich, Redek
Ladislav, Vytopil Pavel, Sasínek Jaroslav,
Sasínek Bohuslav, Veselský Petr, Mikuš
Pavel, Pileček Bohumil.
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Oddíl stolního tenisu byl po přihlášení do
mistrovské soutěže zařazen do základní
skupiny okresu do OP III. Po prvním roce
skončil mezi 10 účastníky své třídy na 7.
místě. Byla to sezóna 1973/1974.
Sezóna 1974/1975 umístění z 10 mužstev
na 7. místě.
Umístění hráčů v okresním žebříčku:
109. Herzán Karel
113. Roller František
116. Sasínek Metoděj
130. Sasínek Pavel
141. Němec Petr
146. Hřebačka Mirek
Sezóna 1975/1976 umístění na krásném
4. místě, které zaručilo v rámci reorganizace
soutěží postup do okresního přeboru
II. třídy. Byl to pro oddíl velký úspěch!
Sezóna 1976/1977 – umístění na 8. místě.
Družstvo posílil Zavadil Jiří z Moravského
Písku, který se přistěhoval do Nového
Poddvorova. Byly v jednání přestupy Z. Ryby
a P. Komosného z Hodonína. Tyto přestupy
se bohužel neuskutečnily. V této sezóně
bylo založeno „B“ družstvo, ve kterém byli
prosazováni mladí nadějní hráči a žáci. „B“
družstvo bylo zařazeno do základní soutěže
a skončilo na posledním místě.
Sezóna 1977/1978 – umístění na 8. místě.
„A“ družstvo se zachránilo před sestupem
do nižší třídy tím, že několik zápasů koupilo.
V této sezóně skončil s veškerou aktivní
činností vedoucí oddílu stolního tenisu
Metoděj Sasínek, který se odstěhoval do
Hodonína. Též skončilo “B“ družstvo i žákovské družstvo. Od této sezóny se nepořádal
žádný turnaj, ani tradiční jako byl vánoční,
na který se do Poddvorova sjížděli nejlepší
tenisté celého okresu. Jako o vedení oddílu

Zpravodaj

se staral Karel Herzán a František Roller.
Sezóna 1978/1979 - oddíl se nepřihlásil
do soutěže a tím pádem byl v yřazen.
Je to velká škoda, jak pro oddíl stolního
tenisu, tak i pro celou TJ Družstevník Starý

Poddvorov. Stolní tenisté měli vytvořeny
dobré podmínky a měli podporu výboru TJ.
Opsáno z kroniky TJ

ZE SPORTU
Vážení příznivci fotbalu Starého Poddvorova, po nějakém čase dostávám příležitost
napsat pár řádků do poddvorovského
zpravodaje.
Minulý rok v prosinci byla svolána valná
hromada TJ Starý Poddvorov, na které jsem
byl znovu zvolen předsedou TJ. Dneska
přemýšlím o tom, jestli bylo dobře, že
jsem tuto funkci přijal. Protože mám fotbal
rád, tak jsem si řekl, že to ještě jednou
zkusím. Vím, že kluci, kteří to přebrali po
mém patnáctiletém působení, dneska ví,
že není vůbec lehké fotbal ve Starém Poddvorově provozovat. Poddvorovský fotbal
se nacházel v situaci, kdy první mužstvo
na tom nebylo úplně nejlépe, pohybovalo
se v sestupových vodách. U mládeže se
rozhodovalo, do jaké soutěže se přihlásí,
a zda se vůbec přihlásí. Situace se vyřešila
tak, že k prvnímu mužstvu přišel nový trenér
Olda Rozsypálek, který přivedl nové hráče.
U mládeže si trenéři prosadili soutěže, které
zvládnou odehrát. Nakonec všechno dobře
dopadlo.
Novou sezonu jsme začali trochu v jiném
duchu a snažíme se, aby mužstva byla
úspěšnější, a myslím, že se nám to zatím
daří. Stačí se podívat na tabulky soutěží.
V listopadu jsme ukončili sezonu, ale jen
pro diváky. Dne 22. listopadu se uskutečnila
schůze výboru, které se zúčastnilo deset
členů. Plánovala se zimní příprava. Dneska
už víme, že přípravka bude mít pronajatou

tělocvičnu s bazénem v Čejkovicích. Žáci
budou využívat umělý povrch ve Starém
Poddvorově, dorost v yužije tělocvičnu
v Prušánkách, se kterými jsme se do nové
sezony spojili. I. mužstvo bude trénovat
v Dubňanech v hale Želva a dále bude
využívat kopcovitý terén ve Starém Poddvorově. Už dnes máme domluvené soupeře
na přátelská utkání, která se budou hrát
na umělých hřištích v okolí. Na schůzi se
probrala situace u mužstev a troufám si
napsat, že debaty byly někdy ostřejší, ale
nakonec jsme se na všem dohodli. V pár
větách bych se chtěl zmínit, co je vlastně
potřeba, aby ten náš fotbal fungoval. Jsou
mezi námi takoví, kteří tvrdí, že fotbal dostává spoustu peněz. Ano, je to pravda, ale
musíme si uvědomit, že bez nich to nepůjde.
K dnešnímu dni má naše základna kolem
devadesáti aktivních hráčů. O tyto hráče se
starají trenéři, kteří tuto práci konají bezplatně. Tady se dostávám k tomu, že naše hřiště
je v sezoně využíváno na sto procent, takže
denně - tréninky přípravek, žáků, dorostu
a I. mužstva a pak zápasy, které se hrají
v sobotu a v neděli. Je proto zapotřebí udržet
hřiště v dobrém stavu. Začínáme tím, že se
na jaro na hřiště rozveze 70 až 80 tun písku,
pak začíná spuštění závlahy a její opravy.
Letos se vyměnilo sedm zavlažovacích puků
a v příštím roce nás čekají další. V průběhu
roku hnojíme hřiště podle stavu trávy, jedná
se zhruba o 4 až 5 hnojení. Další starostí
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je celoroční sečení trávy. Seče se dvakrát
týdně a jedno sečení trvá zhruba tři hodiny.
Každý pátek se musí nalajnovat, protože
se hraje každý týden mistrovské utkání. Do
toho všeho musíme započítat úklid, praní
dresů, kterých je v některých týdnech i pět
sad. Tuto práci vykonáváme sami ve volném
čase, mimo praní dresů. K tomu je potřeba
připočítat prášky na praní, benzin, latex,
elektřinu, plyn a vodu na závlahu, nákupy
míčů a dalších sportovních potřeb. Máme
tady hráče z okolních vesnic, kterým se
proplácí cestovné, to jsou jediné peníze,
které se hráčům dávají. Jinak všichni pro
poddvorovský fotbal děláme zdarma. Kdo
si myslí, že je to jinak, ať si to jde vyzkoušet.
Bez práce výboru, trenérů, bez financí a bez
hráčů fotbal hrát neumíme. Tady je potřeba
apelovat na rodiče, aby nám pomáhali svoje
děti přivést na hřiště, a tak je odlákali od

světa počítačů a mobilů. Budou tak vědět,
že jejich děti dělají něco pro zdraví.
Už kdysi jsem psal, že jsme obec, která
nemá ani tisíc obyvatel, ale má momentálně
čtyři mužstva (bývá i šest). Když se podíváme po okolí, kdo se může tímto počtem
pochlubit? Jsou mnohem větší vesnice
a nemají fotbal vůbec. Nesnažme se proto
pokazit něco, co funguje, vždyť jsme dlouhé
roky bráni za fotbalovou vesnici. Chtěl bych
všem, kdo nám fandí, poděkovat za přízeň.
Blíží se konec roku, proto bych chtěl všem
občanům popřát krásné Vánoce a šťastný
nov ý rok 2019, ať jsme v novém roce
spokojeni a šťastní.
Předseda TJ Starý Podddvorov,
Miroslav Hřebačka

FOTBAL
Vážení spoluobčané, sportovní přátelé,
hodnotit fotbal v naší obci po podzimní části
je o to snaží, že se u nás fotbalu docela daří.
Muži jsou na pěkném 4. místě a máme
nejlepšího střelce celé soutěže okresního
přeboru Lukáše Kašíka s 11 brankami.
V dorostu po skončení minulého ročníku
nastaly velké změny. Pro věk opustilo a přešlo do mužů pět hráčů, kde i hrají. Nastal
problém, co dál, když z žáků přešel pouze
jeden hráč. Vyvolali jsme několik jednání
s Prušánkami, kde fotbal je momentálně bez
dospělých. Přešlo k nám z žáků 5 hráčů,
a tím jsme vyřešili pokračování dorostu.
Začátek byl dost špatný. Patnáctiletí kluci
nemají ty zkušenosti ani výkonnost jako
hráči, co hrají za dorost tři roky. Čas ale
ukázal, že kluci se do toho dostali a už
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začali hrát slušný fotbal, a tak páté místo
je spokojenost, když čtvrtý má 16 bodů,
stejně jako náš dorost. Chci vyzvednout
práci trenéra Luboše Konečného, který
se výborně o své svěřence stará. Pomáhá
mu trenér z Prušánek, který přišel se svými
kluky, které trénoval v žácích.
Nejúspěšnějším družstvem mládeže jsou
naši žáci, kteří jsou v tabulce druzí a prohráli
pouze s prvními v tabulce - Svatobořicemi.
Je to příslib pro náš dorost. Máme i dva
hráče ve výběru okresu - talenty Františka
Lukáče a Štěpána Winklera.
Naši nejmenší, přípravka („fotbalový
potěr“, jak se také říká) se hodně zlepšila. Ti
se fotbal zatím učí, tak výsledky nemůžeme
brát v potaz. Je tam řada talentů, kteří
potřebují hrát a hrát.
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Škoda, že nemáme přípravky dvě, všude
je mají jen u nás ne, i když by se hráčsky
obsadili. Rodiče nechápou, že jedině, když
budou hrát více zápasů, se vyhrají, což

bude to pro nás dobře a oni získají vyšší
výkonnost.
Miroslav Rabušic,
jednatel a manažer mládeže

STARŠÍ PŘÍPRAVKA PODZIM 2018
OKRESNÍ SOUTĚŽ SK. A
Starší přípravka TJ Starý Poddvorov
se v letošním roce utkala dvoukolově
s mužstvy SK Čejč, FK Mutěnice, TJ Sokol
Dambořice, FC Kyjov, SK Dolní Bojanovice,
FK Hodonín a TJ Sokol Nenkovice. Celkem
tedy naše přípravka odehrála 14 zápasů,
ve kterých desetkrát prohrála a čtyřikrát
zvítězila.
Nutno také uvést, že všechny zápasy jsme
neodehráli v plné sestavě a to vzhledem ke
zdravotnímu stavu dětí, nebo jejich jiným
povinnostem, vzhledem ke kterým se nemohli některých zápasů zúčastnit. Na hřišti
nám chyběli právě při těsných prohrách,
kdy tyto zápasy mohly také skončit naším
vítězstvím, ale takový je sport. Abyste měli
trochu představu, kdo jsou naši nejčastější
střelci gólů, tak se jim dařilo takto: Patrik
Blažej 21 gólů, Patrik Sasínek 15 gólů,
Tomáš Opluštil a Jan Fiala shodně 11 gólů,
David Fiala 4 góly a Jakub Kalužík 3 góly.
Tak to je snad vše, co se týká výsledků
a teď trochu k dalším věcem ohledně starší
přípravky. Předně bych chtěl uvést, že před
podzimní částí ukončil své působení u starší
přípravky Karel Herzán, který byl k tomuto
nucen v zhledem ke sv ým pracovním
povinnostem, ale nezanevřel na nás a pokud
je potřeba a může, přijde nám vždy pomoct,
ať už na zápas nebo na trénink. Karla Herzána u přípravky vystřídal Robert Sasínek,
který, jak si myslím, bude rovněž pro děti
přínosem, vzhledem ke zkušenostem,

které nasbíral během své dlouhé fotbalové
kariér y a nyní je může předat dál. Po
skončení sezóny jsme dětem uspořádali
ukončení sezóny, kdy se odehrál zápas proti
tatínkům a maminkám, ale vzhledem k tomu,
že padalo hodně gólů na obou stranách,
a nikdo přesně neví, jak tento zápas skončil,
nemohu vám přesný výsledek říct, ale děti
stále trvají na tom, že vyhrály ony! Tak jim
to asi budeme věřit a doufat, že jarní část
bude ještě lepší než ta podzimní.
Co se týká docházky na samotné tréninky, tak na toto si stěžovat nemůžeme,
jelikož byly dny, kdy se nás na tréninku
sešlo třeba i sedmnáct. Je to sice dobře,
ale jelikož s námi trénují i ti nejmenší ve
věku do pěti let, je někdy těžké takovýto
trénink absolvovat v tempu, které bychom
si představovali s těmi staršími hráči, jelikož
právě ti nejmenší potřebují individuálnější
přístup a na to je nás málo. Takže pokud by
měl někdo chuť a hlavně čas nám s dětmi
pomoct, ať se obrátí buď přímo na trenéry
starší přípravky nebo na vedení TJ Starý
Poddvorov.
Rovněž budeme rádi, pokud naše řady
rozšíří nějací noví hráči, jelikož je lepší,
když jsou děti na hřišti a ne doma u svých
počítačů, telefonů a tabletů. Na závěr
bych chtěl touto cestou také poděkovat
firmě MANICA s.r.o., která dětem, jako
sponzorský dar, zakoupila novou sadu
dresů s dlouhým rukávem v hodnotě
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10.000,- Kč. Takže pokud by měl někdo
zájem se nechat inspirovat firmou MANICA
s.r.o. budeme jen rádi.

To je snad vše, co jsem chtěl říct,
s pozdravem Jan Fiala

STARŠÍ ŽÁCI
Starší žáci po odchodu několika hráčů
do dorostu začali tuto sezónu se dvěma
novými hráči z Prušánek. Pár zápasů nám
sice trvalo, než jsme se sehráli, ale podzimní
část se nakonec povedla a skončili jsme na
druhém místě s jednou prohrou a jednou
remízou. Příprava do jarní části bude
probíhat na umělce, a když počasí dovolí,
tak na hřišti. Chceme se hlavně zaměřit
na využití standardních situací a přechodu
do útočné poloviny tak, aby byl projev hry
viditelně lepší. Musím klukům poděkovat
za jejich výkony, protože v tak úzkém kádru
se projeví každá absence. Jinak všem přeji
hodně úspěchů nejenom v novém roce, ale
i v dalších letech.
Hynek Winkler

PODĚKOVÁNÍ
Ročník 1948 v letošním roce oslavil
své 70. narozeniny.
2. června nás přijal na obecním úřadě pan
starosta Ing. Ivo Padalík. Ve vzpomínkách
nás vrátil do školních let a seznámil nás
se současným rozvojem a životem v naší
obci. Následoval pěkný kulturní blok našich
zpěváčků za doprovodu cimbálové muziky.
Závěrem nám pan starosta předal pamětní
listy, upomínkové předměty, pěknou kytičku
a přípitkem popřál hodně zdraví a životního
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optimismu do dalších let, spokojenost
v rodinách i v osobním životě.
Poté následovala prohlídka základní
školy, kde jsme strávili 5 let. Navštívili jsme
hroby našich spolužáků na místním hřbitově.
Setkání se zúčastnilo 11 spolužáků, 5 se ze
zdravotních důvodů omluvilo a 8 spolužáků
zemřelo.
Od 16:00 hodin následovalo společné
setkání se spolužáky z Dolních Bojanovic.
Celé odpoledne nám zpříjemnila harmonika,
písničky a dobré jídlo. Celkem se nás sešlo
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30 a všichni vydrželi až přes půlnoc. To je
důkaz, že setkání po létech se vydařilo ke
spokojenosti nás všech.
Ještě jednou děkujeme panu starostovi
Ing. Ivo Padalíkovi za důstojné přijetí na

obecním úřadě a také p. Mgr. Miroslavě
Hajdové za prohlídku školy.
za spokojené spolužáky
Anežka Gertnerová

Charitní pečovatelská služba Hodonínsko
Charitní pečovatelská služba Hodonínsko poskytuje péči seniorům a zdravotně
postiženým v těchto obcích: Mutěnice, Dolní Bojanovice, Starý Poddvorov,
Nový Poddvorov, Čejkovice, Ratíškovice, Josefov, Lužice, Prušánky a Dubňany. Službu
zajišťuje tým 12 pracovnic, které jsou rozděleny v příslušných obcích.
V roce 2018 využilo služeb pečovatelské služby celkem 188 uživatelů.
Od roku 2019 se péče rozšiřuje i do města Hodonína.
Cílem pečovatelské služby je pomáhat seniorům překonávat obtížné životní situace, které
vznikají v důsledku pokročilého věku, nemoci nebo ztrátou blízkého člověka.
Všichni pracovníci pečovatelské služby Vám přejí požehnané svátky Vánoční a pevné zdraví
do Nového roku 2019
Jitka Koperová
vedoucí služby
tel. 731 134 258

MAS DOLNÍ MORAVA PŘIDĚLOVALA DOTACE
Pro Místní akční skupinu Dolní Morava,
z.s. byl rok 2018 úspěšným rokem. Podařilo
se vyhlásit první dotační výzvy MAS pro
podporu rozvoje území našich obcí. Díky
těmto výzvám MAS rozhodla o přidělení dotací úspěšným žadatelům za celkem 24 mil.
Kč. Velkou část přidělených prostředků
představovaly dotace pro zemědělce a menší podnikatele v rámci Programu rozvoje
venkova (PRV). Podpořenými aktivitami byly
také příměstské tábory, sociální podnikání
či komunitní centra.
V současné době jsou vyhlášeny výzvy,
které mají podpořit technické vybavení
složek IZS, a dále rozvíjet infrastrukturu
základních škol a sociálních služeb. V roce

2019 bude MAS v yhlašovat v ýzv y ve
všech dosud nevyčerpaných programech.
Přehled všech dotačních titulů najdete na
webových stránkách MAS.
Důležitá informace pro zemědělce!
Zemědělští podnikatelé mohou v roce
2019 žádat o dotaci do těchto programů:

Starý Poddvorov
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Program

Aktivita

Míra dotace

PRV
Nezemědělské
podnikání

Investice na založení a rozvoj nezemědělských
činností. Podpora zaměřená rovněž na agroturistiku - spojení místní výroby a zemědělských
produktů s ubytováním, podporu vybraných
nezemědělských činností, podporu drobných
regionálních výrobců, farem a podniků, zvýšení
odbytu místních výrobků jak pro obyvatele, tak
pro návštěvníky a další.

25 % - pro velké
podniky
35 % - pro střední
podniky
45 % - pro malé
podniky

PRV
Zemědělská
infrastruktura

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné 90 %
investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí
ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních
cest. Kromě rekonstrukce a výstavby polních
cest bude podporována i obnova či výstavba
souvisejících objektů a technického vybavení.

PRV
Konkurenceschopné
zemědělství

Podpora zahrnuje investice v živočišné a rost- 50 %
linné výrobě, je určena na zemědělské stavby
a technologie. Uspět mohou též investice na
pořízení mobilních strojů pro zemědělskou
výrobu.

PRV
Zpracování
a uvádění na trh
zemědělských
produktů

Peníze lze získat na aktivity (vybavení, tech- 45 % - pro mikro
nologie), které se týkají zpracování, uvádění a malé podniky
na trh nebo vývoje zemědělských produktů. 35 % - pro střední
podniky

PRV
Sdílení zařízení
a zdrojů

Podpora spolupráce minimálně dvou sub- 45 % nebo 50 %
jektů při společném sdílení zařízení a zdrojů. v závislosti na typu
Záměrem je pomoci malým hospodářským spolupráce
subjektům ve venkovských oblastech s cílem
společně nalézt úspory v rozsahu, kterých
nedosahují, pokud působí samostatně.
Podporovány budou společné investice na
realizaci projektu.

OPŽP – Protieroz- Průlehy, zatravněné pásy, meze, remízky, 80 %
ní opatření
větrolamy apod.
Pro více informací kontaktujte kancelář MAS Dolní Morava (od 1.1.2019 jako MAS Jižní
Slovácko), sledujte naše webové stránky www.mas-dolnimorava.cz či facebookový profil
naší MAS.
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PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ OBCE
STARÝ PODDVOROV NA ROK 2019
1. 1.
19. 1.
2. 2.
24. 2.
17. 3.
12. 5.
26. 5.
31. 5.
2. - 5. 8.
25. 8.
14. - 15. 9.
10. 11.
15. 11.
1. 12.
7. 12.
15. 12.

Novoroční setkání s ohňostrojem
Ples rodičů
Obecní ples
Dětský karneval
VIII. ročník Zpěváčci Podluží
Přehlídka dětských verbířů Podluží
Lázeňské odpoledne
Den dětí
Tradiční krojované hody
Mlynářské odpoledne
Dýňový víkend
Sousedské posezení
Lampionový průvod
Rozsvícení Vánočního stromku
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Vánoční besídka

HARMONOGRAM SVOZU PY TLŮ 2019
PLASTOVÝ ODPAD
11. 1. 2019

12. 7. 2019

8. 2. 2019

9. 8. 2019

8. 3. 2019

6. 9. 2019

5. 4. 2019

4. 10. 2019

3. 5. 2019

1. 11. 2019

14. 6. 2019

13. 12. 2019
Starý Poddvorov
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SLUŽBY KONTAKTNÍHO CENTRA
VE STARÉM PODDVOROVĚ
ANEB DROGY TU BYLY, JSOU A BUDOU
Kontaktní adiktologické centrum Vážka působí od roku 2000 v Hodoníně
a okolních obcích. V rámci terénního
programu poskytujeme služby i ve Starém
Poddvorově. Jsme tu pro osoby ohrožené
závislostí na návykových látkách, tedy
pro uživatele drog a pro patologické
hráče. Posláním Kontaktního centra je
minimalizace zdravotních a sociálních
rizik spojených s užíváním návykových
látek a aktivizace a motivace uživatelů
drog ke změně životního stylu tak, aby při
užívání drog škodili co možná nejméně sobě
i svému okolí. V případě úsilí o abstinenci
od drog rádi pomůžeme s vyřízením léčby.
Rodičům a blízkým osobám uživatelů drog
nabízíme poradenství. Naším cílem je
navázat kontakt s uživateli návykových látek,
nabídnout jim své služby, pomoci jim řešit
problémy, do kterých se dostávají v souvislosti s užíváním drog, a předcházet šíření
infekčních nemocí přenosných krví. Tím
zároveň usilujeme o ochranu společnosti
před šířením negativních společenských
jevů. Zajišťujeme také bezpečnou likvidaci
použitého injekčního materiálu.
V rámci terénního programu nabízíme
výměnu injekčního materiálu (za použité
injekční stříkačky vydáváme čisté), distribuci zdravotního materiálu, díky kterému je
aplikace drogy bezpečnější, poradenství
a informační servis, testování na infekční
nemoci (žloutenky, HIV) z kapilární krve,
krizovou inter venci, asistenční službu
a základní zdravotní ošetření. V budově kontaktního centra v Hodoníně nabízíme navíc
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hygienický a potravinový servis a provedení
orientačních drogových testů z moči.
V případě potřeby se na nás můžete
kdykoliv obrátit, ať už s dotazem či se
žádostí o službu. Rádi za vámi přijedeme,
zachováváme mlčenlivost, naše služby lze
využívat anonymně a jsou zdarma.

Zpravodaj

PhDr. Táňa Faltisová
vedoucí Kontaktního
adiktologického centra Vážka
kontakt: k-centrum@hodonin.charita.cz,
tel.: 731 428 359

Sdělení Okresního soudu v Hodoníně k řízením o péči o nezletilé děti
Okresní soud v Hodoníně sděluje, že od 1.9.2018 mění dosavadní praxi v opatrovnickém
řízení, konkrétně v řízeních, týkajících se úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí a styku
s nimi. Tato nová praxe je založena na spolupráci více institucí a vkládá důvěru v rodiče, že
jsou schopni se v oblasti rodičovských záležitostí o svých dětech mezi sebou dohodnout.
Cílem tohoto nového opatření je, aby si děti odnášely co nejméně traumat z rozpadu
rodiny.
V souvislosti s tím žádá soud všechny rodiče, podávající k soudu návrh na úpravu těchto
záležitostí, aby:
1/ V návrzích vždy uváděli telefonický kontakt (mobilní telefon) na oba rodiče.
2/ Počítali s tím, že velmi záhy po podání návrhu bude soud oba rodiče telefonicky
kontaktovat a dohodne s nimi další postup.
Respektování těchto pravidel by mělo vést ve většině případů k významnému zkrácení
doby trvání řízení, je proto i v zájmu samotných rodičů a jejich dětí. Všem rodičům za
spolupráci soud předem děkuje.

XV. Ples rodičů
19. 1. 2019
hraje hudební skupina JAMA.

IX. Obecní ples
2. 2. 2019
hraje DH Bílovčanka
CM Malina
Předtančení připravili žáci základní školy.
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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Srdečně zveme na

Novoroční setkání
1. 1. 2019
v 17:00 u obecního úřadu

Oznámení obecního úřadu
Poslední úřední den letošního roku je pátek 21. 12. 2019
Těšit se na vás budeme opět 2. 1. 2019.

Oznámení redakční rady:
Uzávěrka letního čísla Zpravodaje 2019
je 20. června 2019.
Všichni obyvatelé a dopisovatelé jednotlivých organizací mohou
své příspěvky předat osobně nebo e-mailem na podatelně OÚ
paní Františce Bílkové.
Z organizačních důvodů žádáme o dodržení termínu.
Děkujeme.
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DÝŇOVÝ VÍKEND

KORDULKA NA FESTIVALU V ŠUMPERKU
Foto přední strany obálky: dobová fotografie
Zpravodaj vydává Obec Starý Poddvorov, 696 16 Starý Poddvorov
Povoleno MKČR E 12424
č. reg. značky 370600796
Tisk: tiskárna LELKA, Dolní Bojanovice
Toto číslo vyšlo ve Starém Poddvorově 15. prosince nákladem 400 výtisků

