STARÝ
PODDVOROV
ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

LÉTO 2019

Obec, stárci a chasa Starý Poddvorov Vás
všechny srdečně zvou na

Tradiční krojované hody
Program:
Pátek 2. 8. 2019

Beseda u cimbálu, hraje CM Matěje Kůrečky, CM Grajcar
Začátek ve 20.00 hodin, vstupné 100,- Kč.

Sobota 3. 8. 2019 Oldies party, hraje DJ Buben
Začátek ve 20.00 hodin, vstupné 80,- Kč.
Neděle 4. 8. 2019 Hodová mše svatá v kostele sv. Martina
Začátek v 9.00 hodin.
Průvod obcí a zábava pod zeleným, hraje DH Bojané.
Začátek ve 14.00 hodin, vstupné 100,- Kč.
Pondělí 5. 8. 2019 Průvod obcí a zábava pod zeleným, hraje DH Bílovčanka.
Začátek v 19.00 hodin, vstupné 100,- Kč.

Do průvodu jsou zváni všichni občané i krojované děti.

Těší se na Vás stárci: Adéla Šedivá a Josef Čech
Petra Bílková a Vít Bařina

SLOVO STAROST Y
Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou letní vydání
obecního zpravodaje. Po několika
suchých létech, takřka za 5 minut
dvanáct, dorazily na jaře tolik
očekávané srážky a zavlažily
vyprahlá pole, vinice a sady.
Ještě do půli dubna byl celkový
roční úhrn srážek v naší obci
320 mm oproti dřívějšímu průměru 600 mm. Srážky byly vyvážené, téměř zahradní deštíky,
kdy se více jak 90 % vody zasáklo
do země. Naštěstí do doby psaní
tohoto příspěvku nepřišel žádný
přívalový déšť, který by napáchal škody. Právě v souvislosti
se zamezením vzniku škod se
zastupitelstvo obce rozhodlo,
na žádost nejvíce ohrožených
občanů, zakoupit protipovodňové pytle. Ty si občané v případě
potřeby umístí v místech, kde
nestíhá kanalizace pojmout tak
velkou přívalovou vlnu. Od tohoto opatření očekáváme, že dojde
k minimalizaci škod v případě
nenadálé pohromy.
Co se událo od minulého zpravodaje? Pro zimní údržbu chodníků byl zakoupen malý komunální
traktor KIOTI s radlicí a kartáčem
pro úklid sněhu. Ihned po dodání
byl plně využit a přívaly sněhu
jsme s vypětím všech sil zvládli.
Pro celoroční využití kartáče byla
dokoupena nástavba pro zametání komunikace. Dále obec pořídila použitý dodávkový automobil
pro přepravu materiálu, techniky
a pracovníků za cenu 350 000 Kč.
V zimním období byla zkolaudována II. etapa chodníků od
křižovatky po základní školu. Na
jaře provedla firma ještě drobné
opravy, které se projevily po
zimě. Dále proběhla kolaudace
parkoviště za kulturním domem
a instalace venkovního LED
osvětlení.
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V JARNÍM OBDOBÍ JSME PODALI
NĚKOLIK ŽÁDOSTÍ O DOTACE:
1) Venkovní sportoviště u základní školy – Min. pro místní rozvoj
– nepodpořeno / budeme podávat
do dalšího kola
(fin. objem 5 mil. Kč)
2) Doplnění herních pr vků –
dětská hřiště – Min. pro místní
rozvoj- nepodpořeno / budeme
podávat do dalšího kola
(1,2 mil. Kč)
3) Rozšíření sběrného dvora –
OPŽP / v současné době v procesu hodnocení
(5 mil. Kč)

PŘIPRAVOVANÉ
DOTAČNÍ TITULY:
1) Větrný mlýn (nátěr, turistické
posezení, altán u studny)- Interreg přeshraniční spolupráce
SK-CZ / podaná žádost
(750.000 Kč)
2) Rekonstrukce kotelny základní
školy – OPŽP / příprava k podání
žádosti
(1,3 mil. Kč)

S poměrně velkými investicemi
musíme počítat v areálu základní a mateřské školy. Těsně před
prázdninami proběhla instalace
elektronického zabezpečovacího
systému a kamer (v hodnotě
194 114 Kč) pro zvýšení bezpečnosti dětí. V tomto roce by
měla proběhnout kompletní
rekonstrukce kotelny, která po
více než 24 letech provozu nevyhovuje dnešním bezpečnostním
ani ekonomickým standardům.
Do budoucna je nutno počítat s rekonstrukcí elektrických
rozvodů a v neposlední řadě je
potřeba uvažovat o výměně střechy základní školy. Na Újezdech
se dokončuje proces převodu
pozemků. Následovat by měly
projektové práce a výstavba inženýrských sítí v této lokalitě. Z dotačního titulu byla ve spolupráci
s městem Hodonínem, odborem
územního plánování, pořízena
studie veřejných prostranství
v lokalitě Sádky a Újezda, která vymezuje veřejné prostory
a stavební čáru. Bez této studie
nelze v dnešní době takřka nic
zastavět. Dalším dlouhodobým
úkolem je budova Pohostinství na
křižovatce, pro kterou se připra-
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vuje architektonická studie nejen
samotné budovy, ale i přilehlého
okolí. V současné době probíhají
projektové práce na vybudování
III. etapy chodníků od Zvonice
směrem do Čekačky. Chodník by
měl být veden po pravé straně
směrem od Zvonice. Využili jsme
nabídky slovenského partnera
Obec Kočín - Lančár a zapojili se
do dotačního titulu přeshraniční
spolupráce INTERREG V-A SK/
CZ. S pomocí této spolupráce
bychom chtěli provést úpravy na
větrném mlýnu. Pokud bude projekt podpořen, mělo by na mlýně
vzniknout malé posezení pro
návštěvníky, provedl by se nový
nátěr mlýna a součástí by měla
být i obnova altánu u studny.
Ještě několik slov k údržbě obce.
Občas se objeví stížnosti občanů
na práci našich pracovníků, že tu
a tam něco není posečeno, nebo
naopak je posečeno a nemělo být
apod. V minulých letech jsem
avizoval, že bude nedostatek
pracovníků určených k provádění veřejnoprospěšných prací,
tedy hlavně k údržbě zeleně.
Úřad práce má jen omezené prostředky, které umožňují v obcích
naší velikosti zaměstnat pouze
jednoho pracovníka. V dřívějších
dobách jich bylo v průběhu roku
u obce zaměstnáno daleko více
než v současnosti a tento rozdíl
je znát. Při současném srážkovém
úhrnu a rychlosti růstu trávy jsme
se zaměřili na plochy dětských
hřišť, parků a velkých ploch. Jedná se o plochy hojně využívané
občany a parkové plochy, které
dělají vizitku obci. Na ostatní
dojde řada později. Dále je nutno
připomenout, že jeden pracovník
vykonává současně obsluhu sběrného dvoru a jedna pracovnice
současně s údržbou má na starosti i správu kulturního domu. Je
dobré taky připomenout, že tito
zaměstnanci jsou velkou oporou
při organizaci a realizaci veškerých kulturních akcí pořádaných
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MÍSTOSTAROSTA

obcí, spolky, farníky apod. Tito
lidé vykonávají činnosti, které
vedou ke zdárnému průběhu
volnočasových akcí. Jistě je potěší
slovo pochvaly či uznání.
Pár slov ke stání na chodnících.
Jsem rád, že občané, které jsem
osobně upozornil, že chodníky
nebyly budovány za účelem rozšíření parkovacího stání pro auta,
mne pochopili a již zde nestojí,
ani neparkují, čehož si nesmírně vážím. O ostatních, kteří to
nerespektují, si musíte udělat
úsudek sami.
První srpnový víkend nás čekají
tradiční krojované hody. Stárkům,
stárkám a krojované chase přeji
klidné a stabilní počasí a doufám, že vše dopadne podle jejich
představ. Tak jako v předcházejících letech bude obec pořadatelem páteční předhodové Besedy
u cimbálu, na kterou jste všichni
srdečně zváni. Budeme rádi, když
s námi strávíte příjemný večer
pod hodovů májů.
Závěrem bych chtěl poděkovat
paní Marii Hájkové, která po
mnoho let vykonávala funkci
správkyně kulturního domu.
Mimo to se stará a pečuje o kroje
v půjčovně, za což jí patří velký
dík. Chtěl bych jí popřát jménem

obce hodně zdraví, spokojenosti
a mnoho sil do dalších let …
„a paní Hájková, ať Vám vaše záliba v krojích ještě dlouho vydrží.“
Vážení spoluobčané,
je čas školních prázdnin a letních dovolených. Přeji vám, ať
v tomto čase načerpáte mnoho sil,
pokud se chystáte na dovolenou,
přeji mnoho zážitků a šťastný
návrat domů. Dětem příjemné
léto a pěkné koupání.

Vážení spoluobčané,
je to už půl roku, co jsem nastoupil do funkce místostarosty.
Řeklo by se dlouhá doba, ale mně
to nepřijde. Spousta nových úkolů
a povinností a doma mi práce stojí.
Ale nelituji. Je pozdě večer a zítra
uzávěrka zpravodaje „léto 2019“.
„Co tam?“ Navázal bych na minulý
zpravodaj, kde jsem si (nám) vytýčil prioritní úkoly.
Úkol č. 1 Újezda – Dnes, když
tento článek píšu, tak ještě není
úplně hotovo. Myslím ale, že to
pan JUDr. Mikuš, až na pár vlastníků, vyřešil v relativně krátké době,
když vezmu v úvahu, že „Újezda“
se řeší už od minulého režimu.
K dnešnímu dni nám chybí získat
poslední 2 pozemky do vlastnictví,
abychom mohli nechat zpracovat

projektovou dokumentaci a začít
řešit výstavbu inženýrských sítí
pro I. etapu rodinných domů. Že
nekecám, si můžete zkontrolovat
na veřejně přístupném portálu
katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
Doufám, že až vyjde tento článek
ve zpravodaji, tak budeme ještě
dál, ale nepředbíhejme. Kdybyste
někdo potřeboval s něčím ohledně
pozemků na Újezdách poradit,
vysvětlit postup etapizace nebo
členění stavebních pozemků,
případně nabídnout obci pozemky
ke koupi, neváhejte a kontaktujte
mě na email nebo mobil. Níže
uvádím kontaktní údaje.
Úkol č. 2 Hospoda na Řádku
– Tento úkol jsem si vzal za svůj
a momentálně jsme s ostatní-

mi zastupiteli dospěli ke shodě.
Můžeme tak nechat zpracovat
architektonickou studii, kterou
bych vám chtěl představit ve zpravodaji „zima 2019“. Jak už jsem se
zmiňoval v minulém zpravodaji,
tak spolu s hospodou bude studie
řešit i úpravu návsi, křižovatky
s přesunutím zastávky, parkovací
stání a opravu fasády kulturního
domu tak, aby vše ladilo a dávalo
dohromady smysl.
To je ode mě zatím vše, i když
toho řešíme mnohem víc. Ale tím
vás nebudu zatěžovat. Možná
příště, všechno pěkně popořádku.
Tomáš Očenášek
mistostarosta@poddvorov.cz
+420 724 162 263

Ing. Ivo Padalík, starosta obce

OZNÁMENÍ
Od června 2019 došlo ke
změně správce kulturního
domu. Novou správkyní KD
je paní Marcela Dáňová
tel.: 607 688 663.
Objednávky na pronájem
sálu lze domluvit na OÚ na
tel.: 518 372 123
e-mail: obec@poddvorov.cz.

LEGENDA
pozemky ve vlastnictví obce
(výstavba IS)
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CO ŘEŠÍ SENÁTORKA
ANNA HUBÁČKOVÁ?

ním řízení lze souhlasit, nikoli
však se způsobem provedení.
V předložené verzi vůbec nejde
o ochranu občana a veřejného zájmu. Stavební řízení se občanovi
naopak hodně vzdaluje! Zřizuje
se totiž nový model úřadů. Navrhuje se zřízení samostatného
nejvyššího stavebního úřadu
se sídlem v Praze a v krajských
městech budou základní stavební
úřady, které budou mít své pobočky někde v území. Zda ty pobočky
budou tam, kde dosud nebo jen
v městech s rozšířenou působností a jaké budou mít pravomoci,
to se zatím neví. Nebudou však
součástí stávajících městských

úřadů. Je pro mne divné, že se
zatím ani neví, kde bude občan
svou žádost o stavební povolení
dávat, kdo o ní bude rozhodovat,
ale tvrdí se, že to povede ke zjednodušení řízení! Kolik nás takový
pokus bude stát, to už není jasné
vůbec!
Svou senátní kampaň jsem vedla
s mottem: „Nenechám vás na suchu!“, a snažím se pro to udělat
maximum. Nejvíce času věnuji
stěžejní kauze v mém regionu:
„Ochrana pitné vody prameniště
Bzenec-komplex vs. těžba štěrkopísku v Moravském Písku.“
Tento konflikt veřejných zájmů
těžby štěrkopísku a ochrany pitné vody trvá od roku 2004 až do
současnosti. V roce 2018 byla tato
kauza projednána v rámci petice
na veřejném slyšení v Senátu
PČR, který jednoznačně podpořil
ochranu pitné vody a závěrem ve
svém usnesení doporučil učinit
veřejnou oponentur u k podkladům tohoto případu, na což
Ministerstvo životního prostředí
ČR nereaguje a snaží se tomu
vyhnout. Na můj dotaz ohledně
veřejné oponentury pan ministr
Brabec odpověděl, že veřejná
oponentura probíhá tím, že běží
další správní řízení, kde můžeme
uplatňovat připomínky k předkládaným posudkům, podkladům
a návrhům. To jistě ano, ale
bohužel v nich nikdy nedochází
k ověření pravdivosti ani posudků
předložených v rámci procesu
posuzování vlivu Ministerstva
životního prostředí ČR ani k přehodnocení posudků z hlediska
klimatických změn a vlivů dlouhodobého sucha. V současné
době již o těžbu štěrkopísku
nežádá firma Jampílek, ale firma
České štěrkopísky, která celý záměr převzala. Této firmě v lednu
2019 vydal Obvodní báňský úřad
v Brně rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. Nemůže nás
v žádném případě uklidnit věta,
že jde pouze o administrativní
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Na podzim v roce 2016 jsem
se stala senátorkou za Hodonínsko, volební obvod
č. 79. Náplní mojí práce
není jen samotná tvorba legislativy a dohlížení
a opravování zákonů, ale
také mnoho různorodých
činností jak v Senátu v Praze, tak především v mém
regionu na Hodonínsku
a Kyjovsku.

Během uplynulých dvou a půl
let ve funkci senátorky jsem
se po legislativní stránce velmi
aktivně věnovala zákonu o obcích, vodnímu zákonu, zákonu
o zpracování osobních údajů,
volebnímu zákonu a na konci
roku 2018 novele zákona o insolvencích. Tato novela zákona
byla velmi složitá. Jejím cílem
bylo zpřístupnit institut oddlužení více dlužníkům, kterých je
v ČR více než 800 tisíc a zmírnit
vstupní podmínky pro jejich oddlužení. Stala jsem se zpravodajkou k této novele v Senátu a byla
jsem pověřena novelu projednat
i v Poslanecké sněmovně. Projednávání bylo velmi emotivní, ale
změna byla přijata. Z těch nejdůležitějších a nejvýznamnějších
změn uvedu především zkrácení
lhůty insolvenčního řízení na
5 let, u důchodců a zranitelných
osob (invalidita II. a III. stupně)
na 3 roky a pokud dlužník vynaloží veškeré úsilí k uspokojení
pohledávek věřitelů, může být od
dluhů osvobozen, i když uhradí
jen minimum. Pro tisíce dlužníků
se tak otevírá cesta k oddlužení
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a šance na druhý životní start.
A přede mnou stojí další výzva:
jak legislativně pomoct mladým
lidem, kteří vstupují do života
s exekucí na dluhy, které často
způsobili nezodpovědní rodiče.
V současné době se věnuji novele stavebního zákona.
Předkladatelem je sice ministerstvo pro místní rozvoj, ale
zpracovatelem předlohy záměru
je hospodářská komora. To je
možná poprvé, co návrh zákona
nezpracovávají legislativci, ale
privátní právníci. Už to vzbuzuje
obavy, komu na míru je zákon
ušitý. Jistě, se základní ideou,
tedy urychlením a zjednoduše-

stanovení čáry v mapě! Naopak!
Tímto rozhodnutím se již otvírá
prostor pro žádost o těžbu! Co
musíme ještě udělat? Odvolání
proti rozhodnutí Obvodního báňského úřadu Brno byla podána.
Český báňský úřad zatím v dané
věci nerozhodl, a pokud vyhoví
žadateli o těžbu, musí být podána
žaloba k soudu. Na to se obce
zastoupené Vodovody a kanalizacemi Hodonín a.s. připravují.
Občanům není lhostejné to, jakým směrem se tato kauza ubírá.
Je pro ně zcela nepochopitelný
postoj Ministerstva životního
prostředí ČR, které zůstává na
svém tvrzení, že těžba není pro
pitnou vodu rizikem. Společně
s Vodovody a kanalizacemi Hodonín a.s., obcemi v mém regionu,
budu v boji o vodu aktivně pokračovat, a to všemi dostupnými
prostředky!
Dále se snažím obcím v mém
regionu aktivně pomáhat koordinačními jednáními ve věci
přípravy a realizace výstavby
dálnice D55 a to zejména v úseku
Moravský Písek – Bzenec – Rohatec – Břeclav. Výstavba dálnice D55 představuje mimořádně
důležitý rozvojový projekt, který
povede nejen ke zlepšení života
obyvatel, ale především ke zlepšení bezpečnosti a zrychlení dopravy
v daném úseku. Mou snahou
je napomoci urychlení procesu
přípravy projektu a jeho realizaci.
V Senátu se mi podařilo uspořádat dva odborné semináře a pět
výstav. Náš region tak mohla reprezentovat paní Ludmila Kováříková
se svoji uměleckou keramikou,
dále slavné fotografie stařenek
v krojích paní Líby Taylor pod
názvem Víchernice, mizející parádnice Moravy a umělecké fotografie skupiny KONTAKT. Domov
Horizont v Kyjově prezentoval výrobky svých klientů a pan Michael
Pavlovský svá dřevěná umělecká
díla v rámci výstavy Hravé umění.
Je mi ctí můj region každoročně

reprezentovat v ratíškovském kroji v rámci krásné akce Krojované
slavnosti v Senátu, kde vystupují
lokální soubory regionů a stejně
tak jsem pyšná, když naše soubory vystoupí v rámci Kulturního léta v Senátu např. soubory
z Ratíškovic, Bzence a Dolních
Bojanovic.
Ráda umožním prohlídky Senátu a zahrady žákům a studentům
z mého regionu.
V letošním roce jsem měla
tu čest reprezentovat Českou
republiku na zahraniční cestě
v rámci delegace s předsedou
Senátu v Ománu. Cílem této
cest y bylo podepsat dohodu
o letecké dopravě mezi Českem
a Ománem, projednání možnosti
zřízení konzulátů, rozšíření spolupráce obchodních komor Česka
a Ománu, rozšíření spolupráce
a výměny studentů vysokých škol
Univerzity Karlovy a Univerzity
Sultána Quboose a také možnosti
spolupráce v oblasti nakládání
s odpady, čištění vod, boje se
suchem, energetice či stavbě
železnic.
Jak jsem již zmínila na začátku,
práce senátorky je velmi různorodá a jsem ráda, že právě mně
jste dali tu důvěru Vás zastupovat
v Senátu PČR.
Se svými problémy se na mě
obrací i občané a setkávám se
s nimi v mé regionální kanceláři v Hodoníně, Sadová 1688/1.
V př ípadě zájmu si schůzku
prosím sjednejte s předstihem,
telefonicky či emailem u mé
asistentky paní Bírešové, email:
hubackova.kancelar@gmail.com,
tel.: +420 728 667 752. Pro schůzky v regionu preferuji pondělí
nebo čtvrtek, samozřejmě vše
dle domluvy.
Ráda se setkám i s Vámi!
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko
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HODNOCENÍ
ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
Další školní rok je za námi a nastal čas pro hodnocení výsledků
práce naší výchovně vzdělávací
činnosti, ale hlavně práce dětí.
V tomto školním roce jsme navázali na projekty z minulých
let. Pokračovali jsme v projektu
Šablony II, kter ý dokončíme
v příštím školním roce. Žáci tak

v odpoledních hodinách mohli
navštěvovat Klub zábavné logiky
a deskových her nebo se věnovat
přípravě na vyučování v Doučování. Kromě aktivit spojených
s tímto projektem jsme pro žáky
znovu otevřeli kroužek keramiky,
ve své činnosti pokračoval DFS
Kordulka.

V letošním školním roce školu
navštěvovalo 46 žáků. Z nich
38 získalo vyznamenání, což činí
82,61 %, 11 z nich bylo hodnoceno samými jedničkami. Nikdo
z žáků nebyl klasifikován známkou nedostatečnou, žádný žák
nebyl trestán důtkou či sníženou
známkou z chování.

PŘEHLED ŽÁKŮ S VYZNAMENÁNÍM:
ROČNÍK
1.

VYZNAMENÁNI
Beckovský Maxim, Foltýn Adam, Hassa Tomáš, Kushtan Michal, Otáhal Eliáš, Sasínek Lukáš,
Přibilová Alma, Schovánková Alena, Tichánková Amálie

RÁDA BYCH PODĚKOVALA ŽÁKŮM NAŠÍ ŠKOLY ZA VZORNOU REPREZENTACI ŠKOLY A OBCE:
Matyáš Hassa
• 2. místo v soutěži Zpěváček
Podluží
• 2. místo v soutěži Verbíři Podluží v I. kategorii
Lucie Herzová
• 3. místo v II. kategorii – výtvarná
soutěž Mé toulky za zvěří

Vít Přibil
• 3. místo soutěži Zpěváček Podluží
• 3. místo v II. kategorii soutěže
Verbíři Podluží
• 2. místo v II. kategorii v národní
soutěži malých verbířů v rámci
Kunovského léta

odpadových surovin „O papírového krále“. Celkem jsme odevzdali
11,2 tun papíru, což činilo v průměru 287,18 kg na žáka.
Všem žákům i pracovníkům školy
děkuji za celoroční práci a přeji jim
krásné prázdniny.

V letošním roce jsme získali
3. místo v okresní soutěži ve sběru

Mgr. Sylvie Hrbáčková,
ředitelka školy

Elena Čechová
• 2. místo v soutěži Zpěváček Podluží
Štěpán Bařina
• 2. místo soutěži Zpěváček
Podluží
• 2. místo v postupové soutěži
Děti a píseň Slovácka
• 2. místo v II. kategorii soutěže
Verbíři Podluží
• cena předsedy Regionu Podluží
V soutěži ve skupinovém verbuňku naši chlapci získali 1. místo.

2.

Fiala Sebastián, Herzán Sebastian, Vaněček Tobiáš, Šeniglová Eliška

3.

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

VÝCHOVA K TRADICÍM OBCE

4.

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

JIŽ MNOHO LET MÁME V PROGRAMU NAŠÍ ŠKOLY ZAKOTVEN
CELOROČNÍ PROJEKT „VÝCHOVA K TRADICÍM OBCE“.

5.

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

SEBASTIAN HERZÁN
• 1. MÍSTO V I. KATEGORII SOUTĚŽE
VERBÍŘI PODLUŽÍ
• CENA STAROSTY OBCE STARÝ PODDVOROV
• 2. MÍSTO V I. KATEGORII V NÁRODNÍ
SOUTĚŽI MALÝCH VERBÍŘŮ V RÁMCI KUNOVSKÉHO LÉTA
• 3. MÍSTO V SOUTĚŽI ZPĚVÁČEK PODLUŽÍ
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Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV

CO JSOU TRADICE?
„Tradice je pojem, kter ý se
snaží vystihnout skutečnost, že
společenské instituce, způsoby
a formy lidské zkušenosti jsou
odevzdávané z generace na generaci, a tedy existují dřív, než
se člověk narodí.“
Jde tedy o souhrn zvyků a zvyklostí, jde o generační dědictví.
A právě toto generační dědictví chceme dětem naší školy
předávat.
V rámci tohoto projektu jsme
v letošním roce splnili tyto plánované aktivity:
- Dýňový víkend spojený s Krojovaným vinobraním, kterého se
zúčastnil aktivně soubor KordulS TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J

ka se svým pásmem Ve vinohradě.
- Adventní aktivity se již staly
tradicí naší školy: Rozsvěcování
vánočního stromku a Vánoční besídku s nastudováním pohádky.
V letošním roce jsme připravili
pro občany obce pohádku Princezna ze mlejna.
- Vynášení Smrtnice jsme organizovali jako jednodenní projekt
školy. Žáci se seznámili s pramenem této pohanské tradice,
připravili si adventní pochutinu
Boží milosti a provedli velikonoční výzdobu školy.
- Postupovou soutěž Zpěváček
Podluží jsme organizovali spolu
se souborem Kordulka a obecním
úřadem v rámci Regionu Podluží.

Celkem se zúčastnilo 30 soutěžících dětí. Zástupci naší školy
se umístili na předních místech.
- Mimo plán jsme se podíleli
na organizaci postupové soutěže
Podluží – soutěže verbířů. Do této
soutěže jsme přihlásili 6 chlapců
z naší školy. Všichni se umístili
na předních místech a postoupili
do národního kola do Kunovic.
- Již se stalo tradicí, že zajišťujeme program do obřadní síně,
při slavnostním vítání nových
občánků obce.

CO SE NÁM NEZDAŘILO:
Neuspořádali jsme projekt
Fašaňk. Termín této folklorní
tradice totiž vycházel na dobu

9

jarních prázdnin. Také ani letos
jsme nezvládli domácí přehlídku
dětských zpěváčků O perníkové
srdce Poddvorova. Vzhledem
k tomu, že stěžejní práce by závisela na činnosti DFS Kordulka,
tuto aktivitu jsme do konce roku
nezvládli. Soubor připravuje natáčení CD a činnost jsme museli
zaměřit na vystoupení na Slovensku a v Šumperku. Další práci
již její členové a vedení nebylo
schopno zvládnout.
Hlavním cílem tohoto projektu
je vést žáky k tradicím naší obce,
aktivně zapojit do aktivit co nejvíce žáků. Děti, které mají velký

zájem o folklór, podporovat ve
folklorních aktivitách. Hlavní
podíl na udržování tradic má
především DFS Kordulka, který
pracuje jako kroužek naší školy.
Našim dalším cílem je udržovat
folklorní tradice v obci a vést žáky
k tomu, aby si těchto tradic vážili.
Všemi aktivitami tohoto celoročního projektu výrazně škola
zasahuje do kulturního dění
obce. Tím se žáci učí zapojovat se
do života obce, být hrdi na svou
obec a uvědomovat si své kořeny.
Tento náš projekt se výrazně
podílí na regionální výchově
dětí, na širokém vlivu školy na

celou obec. O této činnosti naší
školy a o 23leté činnosti souboru
Kordulka byl uveřejněn článek
v časopise Malovaný kraj.
Mgr. Miroslava Hajdová

PRAHA 28. 5. 2019
Projekt Praha patří v naší
škole k tradicím. Děti se
v rámci tohoto projektu seznamují s hlavním městem
naší republiky a na jeho
závěr se jedou do Prahy
podívat.
V úterý 28. května jsme
tedy vyrazili vlakem
z Břeclavi. Cesta ubíhala
rychle a po necelých třech
hodinách už jsme vystupovali na hlavním nádraží
v Praze.
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Nejdříve jsme navštívili Václavské náměstí se sochou sv.
Václava. Poté jsme pokračovali
na Staroměstské náměstí. Staroměstská radnice byla bohužel
v rekonstrukci, takže představení
na Pražském orloji jsme neviděli.
Odtud jsme se dostali na Karlův
most a vyjeli lanovkou na Petřín.
V kavárně Petřínské rozhledny
jsme se museli schovat před deštěm a zahřát se šálkem čaje. Celou
cestu nám pršelo a byla docela
zima. Po návštěvě zrcadlového
bludiště jsme se vydali kolem
Hladové zdi po schodech ke
Strahovskému klášteru a Loretě.

Zlatá ulička, Daliborka a shlédli
jsme i výměnu stráží.
Metrem jsme se potom dostali
k Andělu, kde jsme měli objednané ubytování v apartmánech.
Ráno jsme posnídali, sbalili se
a po cestě k Národnímu technickému muzeu jsme se ještě
zastavili na malý nákup doplnit
zásoby pití.
Prohlídkou výstavních sálů Národního technického muzea jsme
strávili celé dopoledne. Dětem se
líbily všechny vystavené předměty a fotily, co se dalo.
Když jsme si nakoupili drobné
suvenýry, vydali jsme se přes
Letňanské sady hledat muzeum
hraček. Nakonec se nám podařilo
najít Muzeum lega a tam si mohli
všichni prohlédnout spoustu
výrobků ze stavebnice. Potom
už nás čekal oběd u McDonalda.
Po obědě jsme se vydali k Národnímu divadlu, kde jsme měli
objednanou prohlídku. Po cestě
z Václavského náměstí jsme narazili na Galerii ocelových figurín.
Tady se děti vyřádily. V galerii
byla spousta modelů aut a do
každého z nich se mohly děti posadit. Kromě aut zde byly figuríny
filmových hrdinů.
Pak už jsme spěchali do Národního divadla. Tady jsme absolvovali velmi pěknou prohlídku
s výkladem a dostali jsme se
dokonce na střechu divadla.
Metrem jsme potom přejeli na
stanici Vyšehrad. Odtud jsme ale
museli k samotnému Vyšehradu
pěšky. Na Slavínském hřbitově
jsme obdivovali hroby známých
osobností a Prahu si pak prohlédli
ze skály, ze které podle pověsti
skočil Šemík s Horymírem.
Poslední cesta byla metrem na
stanici Hlavní nádraží, odkud nás
vlak odvezl do Břeclavi a tam už
na děti čekali rodiče.

Odpoledne nás čekala prohlídka
Pražského hradu. Začali jsme
chrámem sv. Víta, následovala

Mgr. Sylvie Hrbáčková,
ředitelka školy

Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV

S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J
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Z ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ

ZAHRÁDKÁŘI

Z LITERÁRNÍ SOUTĚŽE ŽÁKŮ ŠKOLY NA TÉMA „MŮJ SVĚT“
MŮJ SVĚT

MŮJ SVĚT

MŮJ SVĚT

Můj svět je škola. Škola mě baví.
Vždycky, když ráno dojdu do školy, nachystám si učení a odevzdám
sešit s domácí úlohou. Ve škole
mě baví všechny předměty až na
tělocvik. A navíc máme hodné
paní učitelky. Do školy chodím
proto, abych se něco naučila a byla
s kamarády. Ve škole mě baví,
když jsem služba. V lavici sedím
s Matyášem Ružičkou. Jsem ráda,
že s ním sedím, ale někdy mě
hodně štve. Jinak to tu mám ráda.
Lucie Herzová, 3. ročník

V mém světě mě naplňuje sport,
hudba, příroda a lidé kolem mě,
a také zvířata. Pokaždé, když
jsem v souvislosti s těmito věcmi,
jsem v dobré, a dokonce i ve skvělé náladě. Když jsem v přírodě
a dostanu do rukou fotoaparát,
fotím jako o život. V přírodě se
mi fotí nejlépe hlavně detaily.
Kolikrát si člověk při pohledu na
fotku uvědomí, jak může i malá
kytička být kouzelná. I ohořelé
dřevo vyfocené při západu slunce
vypadá jako mistrovské dílo.
Sport je další součástí mého
světa. U sportu si sice vyčerpám
svou energii, ale také při něm
relaxuji. Samozřejmě, že v každé
mé aktivitě si přeju dosáhnout
velkého úspěchu, ale to chce asi
každý.
Hudba, hudba je další z mých
zálib. Zpěv a poslech hudby mě
odreaguje od problémů mého
světa. Při zpěvu se cítím skvěle
a při poslechu hudby také.
No prostě, tohle je můj svět.
Někomu můj svět přijde divný,
ale mně ne. Mám svůj svět ráda
a vždycky ho mít budu.
Adéla Stávková, 5. ročník

Můj svět je vlastně můj život.
Každý den se stane něco jiného.
Mám to někdy těžké, někdy lehké, někdy se musím učit, někdy
ne, někdy mohu jít ven, někdy
ne. Většinou hraji na koncertě
nebo mám hodinu houslí. Někdy
mi to nedovolí počasí.
Kromě chození ven mám moc
rád hudbu, která mi zlepší náladu a inspiruje mě. Když jsem
v přírodě, cítím se jako doma
a zapomenu na vše zlé a myslím
jen na to dobré. Často však vidím, jak lidé znečišťují přírodu.
To se mi opravdu nelíbí! Když
chci něco napsat, potřebuji klid
a ticho, jinak mi to trvá a nemůžu
se soustředit.
Můj svět je hezký, někdy je
však taky nesnesitelný. Nejradši
bych byl, kdybych neměl žádné
nepřátele, ale to nejde.
A když tak přemýšlím, co bych
vám ještě řekl, uvědomuji si, že
moje nejklidnější místo, kam
chodím, je les.
Můj svět je hezký, kouzelný,
zajímavý… Prostě můj svět.
Vít Přibil, 5. ročník

MŮJ SVĚT
V mém světě si všelico představuji. Když něco provedu, tak
si z toho velkou hlavu nedělám.
Někdy si svět představuji růžově
a jindy naopak bledě. Když jsme
hráli proti AC Sparta Praha, tak
jsem si myslel, že to půjde samo,
ale nebylo tomu tak. Bylo to dobré utkání, ale prohráli jsme 11:1.
Když jsme s nimi hráli podruhé,
vyhráli jsme 5:2. Tehdy jsem se
naučil, že nic nejde samo, vše
závisí na mém úsilí a snaze být
lepší a lepší.
Tadeáš Tichánek, 4. ročník

Vážení spoluobčané, zahrádkáři;
v únoru letošního roku jsme si na
Výroční a volební členské schůzi
zvolili nový výbor zahrádkářského svazu. Předsedou je i nadále
Václav Varmuža, místopředsedou
se stal František Hassa, pokladní
je Petra Štětková, zapisovatelka
Zlatuše Jurkovičová. Dalšími
členy výboru ZO ČZS Starý Poddvorov jsou: Vladislav Blažej,
Michaela Fialová, Vít Plecák ml.,
Pavel Bařina, Petr Herzán, Jan
Fiala.
V dubnu jsme uskutečnili již
tradiční košt pálenek a letos
jsme se opět vrátili k ochutnávce
utopenců. K dobré náladě nám
vyhrávala CM Malina. Výsledkové listiny byly ke zhlédnutí na
obvyklých místech. I tentokrát se
nám podařilo vystavit 200 vzorků
pálenek a likérů, mnohdy i velmi
netradičních jako Nektarinka, či
Mandarinka, Fire, Chilli, Arónie
Nero....
8. 6. 2019 proběhl 2. ročník Besedy u vína, kde se sešlo krásných
68 vzorků vína místních vinařů.
K dobré náladě nám hrála CM
Matěje Kůrečky. Zdálo by se, že
všechno je v tom nejlepším pořád-

ku, ale dovolte mi otázku: „Proč
nám poskytnete vzorky vína či
pálenek (za což jsme velmi rádi),
ale již nepřijdete na akci samotnou?“ Je smutné, že seženeme
tolik vzorků, ovšem návštěvnost
je minimální. Například na Besedě u vína se sešlo jen 11 návštěvníků, kolem půl osmé večer
přišli další, čímž se nám zvýšila
návštěvnost na 19 návštěvníků!!!
Není to smutné? Tyto akce přece

nepořádáme sami pro sebe, ale
pro nás všechny!!
Naše další plány na kulturní
akce jsou Zarážání hory a Krojované vinobraní, na které vás již
nyní srdečně zveme. Doufáme,
že tentokrát se naše úsilí vyplatí
a návštěvnost bude vyšší.
Zlatuše Jurkovičová

SDRUŽENÍ RODIČŮ
Sdružení rodičů se i v tomto uplynulém školním roce snažilo žákům
zpříjemnit jejich pobyt v základní
a mateřské škole. Stejně jako v minulých letech jsme zakoupili dárky
do tomboly na dětský karneval, občerstvení ke dni dětí a odcházející
páťáky odměnili knihou. Ukončení
školního roku jsme letos naplánovali na předposlední školní den,
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aby si děti mohly další den přijít
pro vysvědčení a oslavit poslední
školní den s rodiči. V loňském
školním roce jsme připravili hru
podle televizní soutěže Pevnost
Boyard. Jelikož tato soutěžní hra
měla velký úspěch, rozhodli jsme
se ji zopakovat i v tomto roce.
Některé disciplíny jsme ponechali
beze změny, jiné jsme obměnili,

aby to bylo pro děti napínavější. Jako odměnu jsme připravili
perníkový klíč, který umožňuje
dostat se po splnění všech úkolů
z pevnosti. Nechyběl ani tradiční
táborák a diskotéka. Tímto bych
chtěla poděkovat všem členům
výboru za organizaci a obětavou
práci po celý školní rok.
Světlana Přibilová
Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV
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ZPRÁVY Z MYSLIVECKÉHO SPOLKU
REKONSTRUKCE STŘECHY
V sobotu 11. května jsme provedli
výměnu střešní krytiny a latí.
Veškeré práce byly prováděny
svépomocí. Finance na rekonstrukci byly částečně poskytnuty
z rozpočtu obce.

STŘELBY
MYSLIVECKÉHO SPOLKU
Dne 1. 6. se uskutečnily každoroční povinné střelby Mysliveckého spolku Starý Poddvorov. Při této
akci se dbá na bezpečné zacházení
a manipulaci se zbraní. Akci jsme
pojali formou menší soutěže.
Střílelo se na 60 asfaltových terčů
ve třech různých střeleckých disciplínách. Celkem byly tři kategorie:
členové do 60-ti let, členové nad 60
let, hosté. První příčku v kategorii
do 60-ti let obsadil Pavel Dostál
mladší s nástřelem 49 zásahů.
Druhou příčku obsadil Jan Bílek s
počtem 45 zásahů. Třetí pozice připadla Josefu Horňákovi s nástřelem 44 zásahů. V kategorii starších
a zkušenějších, neboli kategorii
nad 60 let, obsadil 1. pozici Vladislav Dekař s počtem 31 zásahů.
Druhou pozici zaujmul Bedřich
Bílek s počtem 30 zásahů. Poslední
medailovou pozici obsadil Josef
Prygl starší se skóre 30 zásahů.
Za hosty zde stříleli pánové Pavel
Navrátil, Karel Ondráček, Robert
Čížek a Ivo Padalík. První místo
z nich utržil pan Pavel Navrátil s
nástřelem 31 zásahů.

Své dva svěřence rasy Welshterrier
také předvedl člen našeho spolku
Josef Trefilík. Jagdteriérra, jehož
majitel je Karel Bohůn, předvedl
v jeho zastoupení Zdeněk Dekař.

Všem zúčastněným gratulujeme.
Myslivosti Zdar!
Předseda MS Starý Poddvorov
Pavel Dostál

INFORMACE Z NAŠÍ KNIHOVNY
Knihovna přivítala tentokrát děti
ze školy. Nejdříve se přišly podívat do knihovny děti z družiny
v rámci měsíce knihy v březnu.
Seznámily se s knihovnou a hlavně jim bylo vysvětleno, kde a jak
mají najít potřebné informace dle
zadaných úkolů. Děti zaujaly hry,
tvořily obrázky dle knih, které si
vybraly.
V dubnu proběhla akce dětí ze
ZŠ, kde si plnily úkoly v rámci
projektu. Proběhlo velké vyhledávání informací pro zadané úkoly.
Dále děti písemně odpovídaly na
otázky, co by chtěly v knihovně,
která je jejich oblíbená kniha, jaké
knihy je zajímají, zda by měly
zájem o stolní hry, malování, případně jiné tvořivé akce. K tomuto
malovaly obrázky. Na otázku, zda
přijdou do knihovny, většinou
odpověděly ano. Inspirací pro
knihovnu je hodně. Všechny děti
obdržely drobné dárky. Děti, které
již chodí do knihovny, dostaly svítící propisovací tužky. Tato akce
byla zajímavá, úspěšná, přihlásilo
se 5 nových čtenářů.

V červnu 2019 proběhla v naší
knihovně revize knih, která se provádí vždy po 5 letech.
Ve čtvrtek 27. 6. 2019 jsme u nás
přivítali spisovatele MUDr. Jana
Cimického, CSc., který je velmi oblíben u našich čtenářů. Zavzpomínal na slavné spisovatele, básníky
a herce u nás a ve Francii, s nimiž

měl příležitost se poznat, na jejichž
osobnost se nedá zapomenout
a utkvěli mu v duši. Bylo to velmi
zajímavé a příjemné setkání. Knihy
od tohoto spisovatele si můžete
vypůjčit v knihovně. Tato beseda se
uskutečnila spolu s klubem seniorů
a hlavně díky obecnímu úřadu.
Marie Pryglová - knihovnice

ZKOUŠKY NOVÁČKŮ
V areálu Mysliveckého spolku Starý Poddvorov proběhly dne 15.6.
Zkoušky nováčků. Jsou to zkoušky
v bezkontaktním norování malých
loveckých plemen. Po jejich složení se stávají psi lovecky upotřebitelnými. Zkoušek se zúčastnilo 11
psů a všichni psi zkoušku zvládli.
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VZPOMÍNKA DCERY NA SVOU MAMINKU
PANÍ ŠTĚPÁNKU BARTÁLOVOU (ROČ. 1915)
Moje maminka se vždy na Velký pátek modlila těmito slovy:
Dnes Velký pátek, Krista Pána na smrt vedou,
Židé a Pilát před ním jdou.
Pilát se ohlédne: „Pane, co se třeseš, zdali máš zimnici?“
„Já zimnici nemám a žádný ji mít nebude, kdo si na mne
na Velký pátek třikrát Otčenášem vzpomene.“
„Otče náš, jenž jsi na nebesích…….“
(3x opakovat)
Na Velký pátek se před východem slunce chodilo pro vodu
k potoku – k Hrabínkově stružce.
Maminka se celou cestu modlila, a když přišla k potoku, nabírala
vodu s těmito slovy:
Beru vodu na své ruce, Krista Pána na své srdce.
Voděnko čistá, která tečeš od Pána Krista,
jenž obmýváš břehy, kořeny,
obmyj i mě, bídné stvoření.
Vždy, když vstupovala na hřbitov, pozdravila se s dušičkami
v očistci těmito slovy:
Pochválen buď Ježíš Kristus, dušičky,
to patří vám,
abyste mě přivítaly,
až já jednou přijdu k vám.

Lázeňské odpoledne se v letošním roce konalo již po čtvrté.
Odbornou veřejností byl program
a celý průběh akce hodnocen
s obdivem.
Neunikla nám však velmi malá
účast místních občanů!!!!
B o h u ž e l.
Náš původní záměr byl přinést

novou kulturní změnu do obce.
Jezdí se k nám pobavit stále více
lidí z okolních i vzdálených obcí.
Děkujeme jim za přízeň.

din. Mimo kulinářských zážitků
jsou připraveny soutěže pro děti
i dospělé. Srdečně vás všechny
zveme.

Přesto vás, milí spoluobčané,
co nejsrdečněji zveme na mlýn,
kde se 25. srpna sejdeme na
Mlynářském odpoledni ve 14 ho-

Seniorky ze Starého Poddvorova

Z KRONIKY TJ
ROK 1973
Od nového roku 1973 byla změna
v názvu Tělovýchovná jednota Místní hospodářství na Tělovýchovná jednota Družstevník
Poddvorov.
Jak v předešlém, tak i v tomto
roce se poddvorovské kopané
stále nedařilo a hrálo se stále
stejně špatně. V letní přestávce
byl uspořádán zájezd do Borovan a jižních Čech, kde jsme se
zúčastnili pohárového turnaje
a stali se jeho vítězi. Tyto zájezdy
se pořádají ve dvou a tříletém rozmezí a někdy i častěji. Stejně tak
hosté z Borovan zajíždějí k nám

Tuto poslední tradici jsem převzala a dodnes ji používám.
Miroslava Štěpánková

většinou mimo pohárové turnaje.
Po sehrání přátelského utkání se
večer s přáteli z Borovan účastníme
taneční zábavy nebo je místní vinaři z řad sportovců pozvou do svých
vinných sklípků. Tuto vzájemnou
družbu lze hodnotit velmi kladně,
neboť se rozvíjí družba kulturní
a především sportovní, neboť je
vždy oboustranná spokojenost,
jak našich účastníků, tak Borovanských u nás. Vždy jsme mile přijati v Borovanech, kde mnozí naši
členové navazují přátelské vtahy.
Naši žáci se zúčastnili pohárového turnaje v Dol. Bojanovicích, kde
se umístili na II. místě.

Z ČINNOSTI KLUBU SENIOREK
Také v tomto roce se „Europark“
před obecním úřadem oděl do
velikonočního hávu. Stromy i celý
park zdobilo na dva tisíce kraslic
a tři desítky zajíců. Moc hezká
podívaná.
Dubnový zájezd do Katowic- solných dolů Wieliczka a Krakova se
velmi vydařil. Díky tomu, že jsme
měly ubytování téměř v centru
města, užily jsme si všech kulturních památek do sytosti. Celý
zájezd se odvíjel ve velmi dobré
náladě a díky informovanosti
o památkách a historii Polska nás
velmi obohatil.
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stojící z leva: Cahlík Pavel, Cupal Miroslav, Prygl Jiří, Vytopil František, Bařina Karel,
Válek Zdeněk, Pulkrábek Rudolf,klečící z leva: Bílek Josef, Uhrovič Josef, Prygl Vít, Šupa
Jan, Veselský Petr, Trefilík Ladislav, Pulkrábek Ladislav, ležící: Vytopil Pavel a Havlík Jiří
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ROK 1974
Pro rok 1974 byl na výroční členské
schůzi zvolen výbor ve složení:
Pulkrábek Rudolf • předseda
Sasínek Pavel • jednatel
Veselský František • hospodář
Trefilík Karel • kulturní referent
Nesvadba Milan • zdravotník
Redek Josef • trenér
Pospíšil Josef		
Gertner Bohuš		
Sasínek Jaroslav		
Veselský Josef		
Boubín Miloslav		
Majzlík Jaroslav		
Tradičně T. J. uspořádala maškarní ples, který se dobře vydařil.
Před jarní sezonou oddílu kopané
převzal Pulkrábek R. hospodáře
po Pilečkovi Bohušovi. Před zahájením jarního kola kopané byla pro
hráče a ostatní členy uspořádána
zdravotní přednáška. I. mužstvo
pod vedením trenéra Redka hrálo
ve 4. třídě se stejně střídavými
výkony jak v předešlých letech.
Žákovské družstvo trénoval Bartál Josef. Byl uspořádán turnaj
I. mužstva za účasti: T. J. Násedlovice, T. J. Čejkovice, T. J. Terezín
a domácího Poddvorova. Pohárový turnaj žáků: D. Bojanovice,
Čejkovice, Lužice a Poddvorov.
V letošním roce byl uspořádán
zájezd do Borovan, kde se naše
mužstvo zúčastnilo pohárového
turnaje a umístilo se na II. místě.
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V tomto roce začal hrát aktivně
Vévoda Ladislav a Majzlík Mirek,
který byl velmi dobrou posilou
pro náš útok.
Uspořádali jsme v tomto roce
tradiční krojové Martinské hody,
na kterém jsme získali finanční
prostředky. Ke konci roku začalo
probíhat cvičení žen v základní
tělesné výchově, která vedla Jindra
Rollerová. Byla velká škoda, že to
vydrželo jen jednu zimu.
V letošním roce opustili naše
sportovní řady dva naši členi:

Veselský Rostislav a Prygl Pavel.
„Čest jejich památce!“

ROK 1975
Z roku 1975 je velmi málo písemností o činnosti Tělovýchovné
jednoty, neboť se dosti často v tuto
dobu střídaly hlavní funkce ve
výboru.
Při návštěvě u příležitosti pohárového turnaje v Borovanech se
zjistilo, že vlastní svůj autobus.
A tak padl návrh, že i naše T. J. by
si mohla pořídit vlastní autobus.

Borovanští se nabídli, že nám
to zprostředkují, jak se nějaký
uvolní. Jednalo by se o odkoupení
od Dopravního podniku Praha.
Po příjezdu z Borovan toto bylo
projednáno ve výboru a počítalo
se s tím na příští rok 1976. Bylo
taky rozhodlé, že hlavní finanční
prostředky se budou zajištovat ze
sběru železného šrotu.

Z ČINNOSTI DFS KORDULKA
Soutěž dětských folklorních souborů Podluží se letos konala v Dolních Bojanovicích. Náš soubor se
umístil na 2. místě svým pásmem
Jarmark.

Doslovně opsáno z kroniky TJ

TJ DRUŽSTEVNÍK STARÝ PODDVOROV
PŘÍPRAVKA

VIII. ročník regionální soutěže
Zpěváček Podluží jsme opět uspořádali v našem kulturním domě.

TRENÉŘI:
Jan Fiala a Robert Sasínek

STOJÍCÍ Z LEVA:
Dominik Herzán, Samuel Sasínek, Tomáš Opluštil, Patrik Sasínek, Jakub Kalužík, Patrik Blažej

1. MÍSTO V III. KATEGORII
ZÍSKALA ALŽBĚTA BAŘINOVÁ

PRVNÍ ŘADA Z LEVA:
Sebastian Herzán, David Fiala, Marian Sůkal, Jan Fiala, Lukáš Sasínek, Matouš Sůkal

Podíleli jsme se organizačně na
regionální soutěži Verbíři Podluží.
Připravili jsme i doprovodný program této soutěže.
Hudební doprovod všech našich
aktivit zajišťuje CM Matěje Kůrečky.
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PODDVOROVSKÝ PĚVECKÝ SBOR
Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vám představila
smíšený pěvecký sbor ze Starého
Poddvorova. Počátky našeho
sboru můžeme spojit s vystupováním na Vinobraní, které již
tradičně pořádají v půlce září zahrádkáři ze Starého Poddvorova.
Ti pokaždé požádali paní učitelku
Hajdovou, zda by nevytvořila
kulturní program. Oslovila pár
jedinců, o kterých předpokládala, že neodmítnou „ztrapnit se“
na podiu. Dalším naším vystoupením bylo posezení u cimbálu
při příležitosti oslav 100. výročí
vzniku Československé republiky. Mezi občany, alespoň podle
reakcí z publika, se tyto kulturní
vložky staly populární, a proto
přišla výzva, tentokrát od Světlany Přibilové, zda nemáme zájem
se scházet pravidelně a sestavit

třeba i větší repertoár, se kterým
bychom mohli občas někde vystoupit. Světlana sama se nabídla
„obětovat se“ a náš smíšený sbor
vést. Vzhledem k jejímu pracovnímu nasazení a počtu těles, které
vede, si samozřejmě této nabídky
velmi vážíme a tímto bychom
jí také chtěli poděkovat. Nemá
to jednoduché, jelikož většina
z nás je hudebním vzděláním
nepolíbená a pokud se řekne,
v jaké tónině zpíváme, většině to
nic neříká. Bohudíky jsou mezi
námi i zpěváci, kteří v minulosti sbírali ceny na pěveckých
soutěžích a ti také sbor táhnou.
Ostatní se ale nenecháváme zahanbit a myslím, že mohu směle
říct, že v poslední době, kdy se
skutečně scházíme každý týden,
to zní líp a líp. Náš repertoár by
měl být ryze podlužácký a chtěli

bychom zpívat písničky, které
nejsou pr voplánové hity, ale
spíše pocházejí ze starých historických zpěvníků. O tento výběr
se nám stará další členka, Jana
Osičková. Naše řady bychom ale
rádi i rozšířili, proto bych chtěla
pozvat všechny, co rádi zpívají,
rádi se obléknou do kroje, aby se
k nám přidali. Zkoušíme každý
čtvrtek ve 20:00 v základní škole.
Tímto bych chtěla poděkovat paní
ředitelce Hrbáčkové za možnost
používat její třídu ke zkoušení.
Naším nejbližším vystoupením
je předhodové zpívání v Josefově
20.7.2019 v 19:00. Budeme se
na vás těšit i v pátek na hody ve
Starém Poddvorově na tradiční
„Besedě u cimbálu“.
Kamila Bařinová

VELIKONOČNÍ JARMARK PRO MISIE 2019
Velké poděkování patří touto
cestou všem, kdo se jakýmkoliv
způsobem zapojili do tradiční
akce na Květnou neděli pod názvem „Velikonoční jarmark pro
misie“. Letošní jarmark vynesl
25.563,- Kč a tato částka byla
odeslána na konto Papežského
misijního díla, tentokrát na akutní
úmysl: pomoc do Malawi, kterou
zasáhl ničivý cyklon. Za vaše
dary i přispění do jarmarku ještě
jednou vyjadřuji upřímné díky.
Adéla Kuchařová

UKLIĎME PODDVOROV

KACABA JKA
Před nedávnem mě zaujala
100 let stará fotografie vdané ženy
v podlužáckém kroji. Velmi se mi
zalíbil kabátek, který byl krásně
vypasovaný a celému kroji dal
jiný nádech. Začala jsem trochu
pátrat a více se zajímat. Toto bádání mě přivedlo do nedalekých
Lužic k paní Magdolenové, která
se rozhodla o obnovu tohoto krásného kabátku, neboli kacabajky
a s nadšením mě ihned zasvětila
do celé historie.
Tuto část kroje si z minulosti už
málokdo pamatuje, je však zastoupena v etnografických sbírkách.
Kacabajka byla těsně přiléhavá,
od pasu dolů lehce rozšířená,
s úzkými rukávy a zapínáním až
ke krku a to řadou knoflíků. Ozdobou byla bohatá krajková porta, či
výšivka podél zadního obvodu, na
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předních dílech a rukávech, stejně
jako je tomu u nynějších jupek.
Tyto velmi slušivé kabátky se
dostaly do lidového prostředí
pravděpodobně na konci 19. století. Nosily se se sukní, která byla
ušita ze stejné látky, s třásňovým
šátkem – šongoláčem a bílou
zástěrou. Na kabátek se uvazoval
pak obojek a pod krk šňůrka. Kacabajky začaly vytlačovat nynější
jupky zřejmě od konce 20. a 30. let
20. století. Souviselo to jak s první,
tak především druhou světovou
válkou a poválečnými událostmi.
Jsem velmi ráda, že se tento
krásný kousek kroje opět objevuje a věřím, že se zalíbí mnoha
ženám, které odrazuje právě ne
příliš lichotivá jupka.

Děkujeme všem organizacím, dětem základní školy i všem občanům, kteří se zúčastnili letošní, již tradiční akce. Je velmi důležité, že nám není lhostejna naše obec a její okolí. Po namáhavé práci a po zdolání
pochodu kolem obce nás čekalo na myslivně malé občerstvení.

Jana Osičková Otáhalová
Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV

S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J

21

OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI
750. VÝROČÍ KOSTELA SV. KUNHUT Y
Na začátku prázdnin, je to měsíc, co jsme společně prožívali
oslavy kostela v naší farnosti.
Mohli jsme si uvědomit, že
společenství křesťanů u nás žije
třičtvrtě tisíciletí. Neměli to vždy
snadné a pohodlné. Jejich životní příběhy byly často protkány
těžkostmi, bolestmi a nejrůznějšími zkouškami. Určitě v jejich životech nechyběla radost,
naděje a stálá chuť nově začínat.
Kde čerpali sílu? Sílu čerpali ve
své víře v Boha, v lásce a pomoci
druhému. Velkou oporou pro
každého tehdejšího křesťana
byla rodina, kde se žila víra,
předávaly se důležité hodnoty
pro život a v ní byla přítomna
budoucnost v dětech. Děti byly
zárukou pokračování rodiny,
hospodářství, řemesla, vesnice
i státu. Pro ně žily, žijí a budou
žít všechny generace lidí všech
dob. To jsme si mohli uvědomit
na začátku oslav, které patřily
právě dětem. V našem kostele
se sešla celá naše škola, děti
i učitelé, a mohli jsme prožít
hluboký zážitek při koncertu
žáků ZUŠ z Hodonína, kteř í
nám svým podáním ukázali
krásu a rozmanitost vážné hudby. Dalším vystoupením byla
hra na zvony a zvonky dětí ze
Slovenska. Líbezně znějící zvuk
zvonů nás přiváděl ke chvále
Boží. Mohli jsme si uvědomit,
jakou moc má hlas zvonů v lidském srdci. Můžeme to přirovnat
k hlasu andělských sborů, kteří
chválí a oslavují Boha v nebi.
Naše setkání v kostele uzavřelo
vyhodnocení výtvarné soutěže
„Náš kostel očima dětí“, kde
byly vyhodnoceny nejlepší práce
a také 3D modely.
Dalším pokračováním byla „Noc
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kostelů“, která se uskutečnila
v pátek večer 24. května 2019.
Začínali jsme mší svatou, při
které zpíval chrámový sbor a celé
tajemství Boží přítomnosti v nás
nově zarezonovalo. V dalším
programu jsme mohli nově zachytit postavy sv. Kunhuty a sv.
Václava, které nám svým divadelním představením přiblížila
děvčata ze scholy ze Starého
Poddvorova. Vtipně připravené
a s osobitým přístupem pronášené průvodní slovo Adama
Prčíka a Alžběty Bařinové nás
všechny uvádělo do jednotlivých
části programu večera. Vrcholem
večera byla vystoupení chrámového sboru a žáků ZUŠ Hodonín,
pobočky v Čejkovicích. Opravdu
povedený večer jsme zakončili
video záznamem chrámového
sboru před 25. lety, kde bylo
možné si uvědomit, jak ten čas
letí.
Týden po „Noci kostelů“ byla
hlavní oslava 750. výročí kostela a farnosti. V sobotu navečer
přesně v 18.00 hod. začala adorace Nejsvětější svátosti oltářní,
kterou vedla schola ze Starého
Poddvorova. Svými písněmi,
meditačními texty nás uváděla
do tohoto velikého tajemství
Boží přítomnosti. Mohli jsme si
uvědomit jednu věc, že velikost
člověka je v tom, když dokáže
pokleknout před Bohem. Byla
škoda, že přišla jen hrstka lidí.
Neděle 2. června 2019 byla hlavním dnem oslav. Vrcholem celé
několikaleté přípravy byla právě
tato bohoslužba, kterou sloužil pomocný biskup brněnský
Mons. Pavel Konzbul. Už půl hodiny před desátou se shromažďovali u fary krojovaní, děti, skauti,
brontosauři, rodiče a ministranti,

aby společně s kněžími a biskupem vstoupili do chrámu k této
bohoslužbě, která byla živě přenášena TV Noe. Přesně úderem
desáté hodiny dopolední vstoupil liturgický průvod do kostela
a začala slavnostní bohoslužba,
při které bylo pamatováno na
všechny živé a zemřelé občany
farnosti, kněze a rodáky. Chrámový sbor se všemi hosty, členy
současnými i minulými, vtahoval
všechny zúčastněné v kostele
i u televizních obrazovek do
tajemství díkůvzdání a Boží
oslavy. Promluva otce biskupa
Pavla nás směřovala k Ježíši, ke
kterému sv. Kunhuta přiváděla
naše předky a také nás. Přinášení
obětních darů s přímluvami se
dotklo všech oblastí života, za
které jsme prosili. Celá mše svatá byla nesena zbožností, vírou
a důvěrou v Ježíše Krista. Byla
opravdovým vrcholem oslav.
Mnozí lidé děkovali za krásnou
bohoslužbu, měl jsem z toho
velkou radost.
Odpoledne pokračovaly oslavy
farním dnem na farní zahradě.
Byli pozváni všichni obyvatelé a farníci z celé farnosti
- Čejkovic, Starého a Nového
Poddvorova. Na farní zahradě
byly připraveny stany, pódium
pro účinkující, lavičky a stoly
pro účastníky. Během hodiny
bylo všechno zaplněno. Bohatým kulturním programem,
kde vystoupily všechny sbory,
hudební soubory, děti, dospělí
i mladí, jsme prožívali celé odpoledne. Závěr programu patřil
hasičům, kteří nám předvedli
hasičský zásah a dětem vyrobili
pěnu, v níž se téměř všechny
děti nezapomněly vykoupat.
„Konibus“ pana Opluštila vozil
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děti i dospělé kolem Čejkovic
a mohli ještě více prožít krásu
nedělního dne. Bylo připraveno
a podáváno bohaté občerstvení.
Všichni, kteří se zúčastnili, byli
nadšeni a spokojeni.
Rád bych ještě jednou ze srdce
poděkoval všem, kteří oslavy
připravovali, vystupovali a po-

máhali při jejich průběhu a také
všem, kteří se jich zúčastnili. Je
očekáván další krok, kterým je,
abychom to, co jsme prožili, čím
jsme se povzbudili a načerpali,
nechali vstoupit do života a stali
se živými kameny, které vytvářejí živé společenství farnosti do
budoucna. Vrátil bych se ke slo-

vům, které jsem napsal do knihy
o farnosti: „ Moc bych si přál,
aby výročí kostela nastartovalo
proces proměny naší farnosti
ve zdravé rostoucí společenství
víry, které přivádí i další lidi ke
Kristu, formuje učedníky a vysílá
je, aby proměňovali svět.“
P. Miloslav Čamek, farář

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Začátkem roku už po devatenácté vyšli koledníci do ulic našich obcí, aby předali
poselství o narození Božího syna. Lidem popřáli šťastný nový rok, zazpívali koledu, věnovali drobný dárek a připojili také prosbu o příspěvek pro potřebné lidi,
na jejichž životních cestách vinou různých handicapů či nešťastných okolností
často převažují těžké chvíle nad těmi radostnými.
Děkujeme všem, kteří jste do zapečetěné pokladničky s logem Charity přispěli.
V obci Starý Poddvorov se v roce 2019 vybralo 32 100,- Kč
Za Oblastní charitu Hodonín Jitka Koperová

Tři králové přijeli v kočáře z kostela sv. Martina na obe cní úřad
v doprovodu zpívajících koledníků. Starosta
obce Ing. Ivo Padalík je
srdečně přijal, převzal
symbolickou truhličku
zlata a pozval je na malé
občerstvení – svařené
víno, čaj a koláče. Koledníky doprovázel také
ředitel Oblastní charity Hodonín pan Václav
Salajka.
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Z OBŘADNÍ SÍNĚ

SETKÁNÍ OBČANŮ A RODÁKŮ NAROZENÝCH V ROCE 1949

VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ OBCE

PODĚKOVÁNÍ
V sobotu 18. 5. 2019 nás, sedmdesátníky, slavnostně přijal v obřadní síni ve Starém Poddvorově
starosta obce Ing. Ivo Padalík.
Slavnostního přijetí se zúčastnili
rodáci, spolužáci i spoluobčané
ročníku 1949, kteří žijí v naší
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obci. Všichni zúčastnění byli
velmi mile potěšeni slavnostním
a optimistickým projevem pana
starosty a bohatým kulturním
programem, který pod vedením
Mgr. Miroslavy Hajdové zajistila
cimbálová muzika pana Kůrečky

a krojovaná mládež ze souboru
Kordulka. Panu starostovi, všem
účinkujícím, a také maminkám,
které děti nastrojily do krojů,
patří od nás, sedmdesátníků,
srdečný dík.
JUDr. Marie Bůšková
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ROZEBÍRÁNÍ SPOTŘEBIČŮ
OHROŽUJE NÁS VŠECHNY

NOVÝ KONTE JNER NA ODĚVY
Nový kontejner na použité oděvy
najdete u pohostinství U Ježka.
Žádáme, vkládejte jen oděvy
použitelné, čisté a zabalené do
igelitových pytlů. Děkujeme.

STOJÍ NÁM TO ZA TO?
Rozebírání spotřebičů ohrožuje
nás všechny. Stojí nám to za to?
Češi se svým přístupem k třídění
odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem
pomáhají šetřit přírodní zdroje
surovin a přispívají tak k vyšší
ochraně životního prostředí. Týká
se to i způsobu, jakým se čím dál
častěji zbavují svých vysloužilých
domácích spotřebičů.
Evropská směrnice například
vyžaduje, aby se od roku 2021 vysbíralo 65 procent elektrozařízení
uvedených na trh. V případě
chladniček tuto kvótu jednoznačně plníme již několik let.
Jedním z palčivých problémů,
kter ý však bohužel neustále
řešíme, je kompletnost spotřebičů předávaných k recyklaci.
Zákon o odpadech je přitom
zakazuje rozebírat jinde, než ve
specializovaných recyklačních
zařízeních. Mnoho z nich obsahuje nebezpečné látky, které při
neodborném zacházení mohou
ohrozit zdraví a bezpečnost, nebo
poškodit životní prostředí.
Zjednodušeně se dá říci, že kompletní elektrozařízení obsahuje:
• hnací část (motor, kompresor,
topné těleso, indukční či mikrovlnný zdroj, apod.)
• hnanou část (např. převodovka,
buben, plotna, trouba, fritovací nádoba, čerpadlo, chladicí
okruh)
• nosnou konstrukci či plášť
Chladicí zařízení jsou na tom sice
obecně lépe, pokud jde o procento, které se podaří vysbírat
po skončení jejich životnosti,
jejich neodborná demontáž je
ale zároveň nejnebezpečnější.
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Základní funkci – chlazení – totiž zajištují látky, které mohou
z dlouhodobého hlediska výrazně
poškozovat životní prostředí, ale
také bezprostředně ohrozit lidské zdraví. Pokud se ovšem tyto
spotřebiče nerozebírají na vysoce
specializovaných linkách.
Z informací, které jsme obdrželi
po provedeném odvozu chladniček, vyplynulo, že jich bylo
z našeho sběrného dvora předáno
0 % nekompletních, tedy že jim
nechyběl kompresor. Nedošlo
tedy k narušení chladícího okruhu, který vedle oleje obsahuje
i nezanedbatelné množství chladiva s obsahem freonů nebo f-plynů. Chceme jen touto cestou
upozornit na nebezpečí, které by
se za odstřižením kompresoru
skrývalo.
Freony nejsou jediný strašák
Lednice a mrazáky plněné freony
byly a stále ještě jsou největším
strašákem. Vyráběly se ve druhé
polovině 20. století. Nejen, že
je už jejich výroba zakázána:
nesmějí se už ani opravovat,
pouze odborně likvidovat. Freony
totiž narušují ozonovou vrstvu
a způsobují globální oteplování.
Úbytek ozonové vrstvy umožňuje pronikání UV záření na
zemský povrch. To má dopad na
poškození očí, ale především to
přispívá ke vzniku rakoviny kůže.
Nebezpečné jsou ale i přímé
dopady – podrážení i poškození
dýchacích cest, očí i kůže, vyšší
koncentrace mají negativní vliv
na srdeční činnost a na centrální
nervovou soustavu.
Ve výrobě je nahradila chladicí
zař ízení plněná takzvanými
f-plyny. Jsou to umělé látky, které

v přírodě nevznikají. Označují se
také zkratkou HFC. Ty sice nenarušují ozonovou vrstvu, ale podílí
se na oteplování naší planety.
Tedy, pokud je poškozen chladící
okruh chladničky nebo mrazničky a jsou vypouštěny do ovzduší.
Expozice zvýšených koncentrací
f-plynů může ovlivnit mozkovou
a srdeční činnost.
Pro chlazení některých chladniček se používají př írodní
chladiva. Ta jsou vyrobena na
bázi sloučenin, které se objevují
v př írodních biochemických
procesech. Ozonovou vrstvu
nenarušují a mají zanedbatelný
vliv na globální oteplování, jsou
ale buď vysoce hořlavé (propan,
isobutan, etan), nebo jedovaté
(čpavek).
Odborníci tvrdí, že celosvětově
má neodborná demontáž chladicích zařízení ročně na svědomí
vznik osm milionů tun ekvivalentu CO2. To je stejné množství,
o jaké se postarají roční emise
šesti milionů aut. Zhruba stejný
počet osobních automobilů jezdí
dnes po českých silnicích.
Připomeňme si, kam s nimi
Mějte to, prosím, na zřeteli, když
váš spotřebič doslouží! Nezasahujte do něj a kompletní jej
bezplatně odevzdejte:
• na vyznačeném místě zpětného
odběru
• přímo v prodejnách (v menších
prodejnách kus za kus v případě
nákupu nového spotřebiče).
V naší obci využijte sběrný dvůr.
Pamatujte také na to, že Zákon
o odpadech postihuje odložení
spotřebiče mimo tato místa pokutou až 20 000 Kč.
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CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
Starý Poddvorov

ZA ROK 2018 JSTE ZAJISTILI SBĚR 2 822,28 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI:

Úspory elektrické
energie

Úspory vody *
150,54 m3

32,63 MWh

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 31,49 t

Úspory ropy **
1 705,88 l

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 6,98 t CO2 ekv

Úsporu primárních
surovin
1,39 t

*

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
2 020 SPRCHOVÁNÍCH.
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**

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY

SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
25 086 KM V BĚŽNÉM
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ DO
DALŠÍHO ČÍSLA
ZPRAVODAJE ZIMA 2019
JE DO

15. 11. 2019
ŽÁDÁME DODRŽENÍ
TERMÍNU.
DĚKUJEME.
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Foto přední strany obálky:
Vítěž I. kategorie soutěže Verbíři Podluží Sebastian Herzán
Zpravodaj vydává Obec Starý Poddvorov, 696 16 Starý Poddvorov
Povoleno MKČR E 12424
Tisk: tiskárna LELKA, Dolní Bojanovice
Četnost vydání 2x ročně
Toto číslo vyšlo ve Starém Poddvorově 25. července nákladem 400 výtisků

