STARÝ
PODDVOROV
ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

LÉTO 2020

Stárci a krojovaná chasa ve spolupráci s obecním úřadem vás všechny
srdečně zvou na

TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY
Program:
Pátek 31.7.: Předhodové zpívání a Beseda u cimbálu
Začátek ve 20:00, vstupné 100,- Kč
Hraje: CM Matěje Kůrečky a CM Grajcar

Sobota 1.8.: Oldies party
Začátek ve 20:00, vstupné 90,- Kč
Hraje: DJ SAD

Neděle 2.8.: Hodová mše svatá v kostele sv. Martina
Začátek v 9:30

Průvod obcí, zábava pod zeleným
Začátek ve 14:30, vstupné 100,- Kč
Hraje DH Bílovčanka

Pondělí 3.8.: Průvod obcí, zábava pod zeleným
Začátek v 19:00, vstupné 100,- Kč
Hraje DH Bojané

Žádáme účastníky hodů o dodržování aktuálních opatření
stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR.

SLOVO STAROST Y
Milí spoluobčané,
po dvou letech úmorného vedra a sucha, přichází konečně do
našich vyprahlých koutů Moravy
příliv blahodárných dešťů, a to
téměř za pět minut dvanáct.
Napadá mne myšlenka, že přemnožení hrabošů v minulém
roce mělo svůj význam. Rytím
děr a chodeb hraboši vytvořili
ideální podmínky pro zasakování vody. Jen aby té vody nebylo
zase příliš mnoho. Doufejme, že
deště nepřerostou v přívalové
srážky a nenapáchají škody, jak
jsme tomu byli několikrát v minulosti svědky. U vody ale ještě
chvíli zůstaneme. Voda .. ano
obyčejná voda, která je nezbytná
stejně jako vzduch a potraviny
pro život lidí, a přesto člověk
svojí činností tuto základní lidskou potřebu ohrožuje. Mám na
mysli ohrožení zdroje podzemní
pitné vody v lokalitě Bzenec
komplex u Uherského Ostrohu,
odkud k nám proudí podzemní
pitná voda. Jedná se o kvalitní
a hlavně vydatný zdroj. I v období velkého sucha, kdy byl nedostatek vody a lidé v některých
oblastech republiky byli ze dne
na den bez vody, nám z tohoto
zdroje neustále proudila voda.
Takový zdroj je nutno náležitě
chránit a nedopustit jakékoliv
možné ohrožení prameniště.
Společně se starosty všech asi
86 obcí, kteř í jsou na tomto
zdroji závislí, v čele s naší senátorkou Annou Hubáčkovou a ve
spolupráci se společností VaK
Hodonín bojujeme proti těžaři,
který v dané lokalitě hodlá těžit
štěrkopísek. Bojujeme i proti
samotnému státu a úředním
postupům, které těžaři dávají
zelenou. Naše obec se aktivně
od prvopočátku zapojila do boje
za vodu jako účastník správS TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J

ního řízení ve věci stanovení
dobývacího prostoru. Po vydání
kladného rozhodnutí k těžbě
jsme se společně se všemi odpůrci těžby shodli na společném
postupu. Budou podány celkem
3 žaloby (1 x VaK Hodonín, 1x
dotčené obce prostřednictvím
města Kyjova, 1x Jihomoravský
kraj) a doufáme, že se nám
podaří tento zdroj vody uhájit.
Doufáme, že si stát i zákonodárci
konečně uvědomí, že ochrana
pitné vody je nad zákon a má
nejvyšší prioritu.
Jako by toho nebylo málo
postihla celý svět virová epid e m i e o z n a č e n á j a ko SA R S
Covid-19 původem z čínského
WU-CHANU. Postupně se rozšíř ila do celého světa. Vláda
přijala nezbytná razantní opatření. Vyhnuli jsme se tak kolapsu
zdravotního systému, jako tomu
bylo v Itálii a následně i v dalších
zemích. Po vládním nařízení
nošení roušek, kter ých bylo
nedostatek, se do šití zapojili
i naši občané. Šili látkové roušky

pro sebe, pro své sousedy, pro
zdravotnická zařízení, ústavy
apod., a to všechno bezplatně!
Rouška sice neposkytuje přímou
ochranu proti respiračnímu onemocnění, ale alespoň omezuje
šíření nemoci prostřednictvím
kapének. Chtěl bych tímto poděkovat všem občanům, kteří se
podle svých možností, jakkoliv
podíleli na zvládnutí tohoto
stavu. Ať již se jednalo o aktivní
přístup při šití roušek, zabezpečování chodu všech služeb,
(zásobování, prodej potravin,
školství, zdravotnictví apod.)
tak i občanům, kteří ukázněně
dodržovali veškerá nařízení vlády. Obec v první řadě zajišťovala
dovoz a rozvoz látek potřebných
k šití roušek od dárců, nákup
dalšího potřebného materiálu
a distribuci roušek mezi občany.
Díky naší rodačce, která nabídla
pomoc, se podařilo nakoupit
větší množství nedostupné dezinfekce ANTI-COVID, za což jí
za celou obec děkuji. Dezinfekce byla nejdříve distribuována
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do veřejně př ístupných míst
s největší koncentrací obyvatel zdravotnictví, potraviny, služby,
bytové domy. Dezinfekce byla
taktéž poskytnuta i okolním obcím do veřejných prostor v rámci
meziobecní spolupráce. Jakmile se podařilo zajistit vhodné
obaly, pracovníci obce naplnili,
označili a rozvezli bezplatně
všem obyvatelům dezinfekci až
do domu.
Z důvodu vyhlášení krizového
stavu bylo jedno jednání zastupitelstva obce zrušeno a jedno
se konalo formou videokonference. Pro všechny zastupitele
to byla nová zkušenost. V praxi
jsme si ověřili, že i takto se dá
pracovat. Po dobu vyhlášení
nouzového stavu od 12. března
2020 do 17. května 2020, tedy po
dobu 67 dnů, fungoval obecní
úřad i obec omezeně v souladu
s platnými nař ízeními vlády
a vyřizoval po předchozí telefonické domluvě veškeré požadavky občanů. V současné době se
nacházíme ve vlně postupného
rozvolňování a návratu do běžného života. Stále však platí ještě
opatření a doporučení, ale předpokládáme další rozvolňování.
Dne 8. června se uskutečnilo
společné jednání týkající se
blížících se hodů se stárky,
krojovanou chasou a rodiči. Na
jednání došlo ke společné dohodě, že se díky rozvolňování
opatření letošní krojované hody
usk uteční v plném rozsahu.
Přípravy tedy probíhají v plném
proudu a pevně věřím, že hody
2020 proběhnou zdárně a bez
problémů.
V souvislosti s koronavirovou krizí a přijetím vládních
kompenzačních balíčků, jako
f inanční výpomoci podnikatelským subjektům, je nutno
počítat i se snížením příjmu do
rozpočtu obce. Odhadovaná výše
výpadku příjmů činí až 20 – 25 %
z rozpočtového určení daní pro
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obec. S tímto protizákonným postupem jako starostové zásadně
nesouhlasíme. Tento výpadek by
měl významný vliv na investice
v obci. V současné době má
obec vytvořenu pro plánované
investice dostatečnou rezervu,
nicméně z dlouhodobého hlediska by to mohl být problém.
Jak probíhají současné investiční akce? Na jaře bylo vydáno
stavební povolení na výstavbu
chodníků v Čekačce. V současné
době čekáme na vypsání vhodného dotačního titulu a na jeho
základě bude následně dopracována projektová dokumentace
pro provedení stavby. Pokud
bude vyhlášen vhodný dotační
program, rádi bychom začali
s výstavbou na jaře 2021.
V dubnu byla zahájena stavba
„Rozšíření sběrného dvora - Starý Poddvorov“, kterou na základě výběrového řízení prováděla
společnost VHS Břeclav. Původní
„sběrný dvoreček“ již nedostačoval svou kapacitou. Stavba je
dotačně podpořena z operačního
programu životního prostředí
a spolufinancována Evropskou
unií – fondem soudr žnosti.
Z celkové částky způsobilých
nákladů 4 222 652 Kč činí dotace
85 % tedy částku 3 589 254 Kč.
Podíl obce na tomto projektu
činí 633 398 Kč, tedy 15 %. Rozšířením se navýší kapacita sběrného dvora a zvýší se množství
vytříděného odpadu. Již v tomto
roce můžete vytříděné plasty
v pytlích vozit na sběrný dvůr,
stejně tak i plasty objemné. Od
příštího roku se pytle s plasty
již nebudou ponechávat na sběrných místech u KD a před OÚ,
ale občané je mohou odvážet
v provozní době na sběrný dvůr.
Dále je možno na sběrný dvůr
vozit i velké papírové kartony
a rozměrné papírové obaly.
V dubnu bylo taktéž realizováno zpevnění polních cest
v lokalitě Světlé a Přední pole,
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J
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a to formou pokládky a následného zaválcování asfaltového
recyklátu. Tato metoda byla
vyzkoušena na podzim na dvěstěmetrovém úseku polní cesty
v Remízech. Dodavatelem byla
firma Swietelsky. Celková hodnota díla činila 411 735 Kč bez
DPH. Zpevnění zabrání erozi
cest y, umožní lepší pr ůjezd
techniky i v nepříznivém počasí,
zvláště za dlouhotrvajících dešťů. Bohužel, kousek cesty u lesa
není v majetku obce, a vzhledem
k probíhajícím pozemkovým
úpravám v k. ú. Mutěnice, je
majitel prozatím neznámý. Bude
řešeno po dokončení pozemkových úprav v Mutěnicích.
V lok alitě Světlé počítáme
s částečným vydlážděním části
protipovodňového příkopu a výměnou propadajících se gabioni-

tových bloků v náběhu vpusti.
Projekt Pohostinství na křižovatce - díky koronavirové eidemii
se výběrové řízení na zadání
projektových prací zpozdilo.
Řízení na výběr projektanta by
mělo proběhnout co nejdříve.
V roce 2019 jsme žádali o dotaci na doplnění herních prvků
dětských hřišť, podmínky jsme
splnili, avšak z důvodu velkého
počtu projektů jsme byli zařazeni do dalšího kola. Koncem
června jsme obdrželi informaci
o schválení dotačního projektu.
Další dotační projekty, o které
jsme dříve žádali, tedy sportoviště v areálu školy, nátěr a úpravy
na větrném mlýnu (přeshraniční
projekt se slovenskou obcí KočínLančár), a z prostředků JMK nákup chladícího zařízení na víno,
nebyly doposud rozhodnuto.

V červnu jsme podávali další
žádost o dotaci z prostředků
OPŽP na pořízení kompostérů
do domácností a na výstavbu
haly RE-USE centra pro předcházení odpadů v areálu sběrného
dvora. Uvidíme, zda uspějeme.
Co říci závěrem? Využijte čas
prázdnin a dovolených k načerpání nových sil a energie. Přeji
vám příjemné strávení letních
dnů, hodně slunečného počasí,
koupání, odpočinku. Stárkám,
stárkům a celé krojované chase
přeji vydařené hody. Počasí
neporučíme, proto si nenechme
případným deštivým počasím
pokazit prázdninovou pohodu.
Ing. Ivo Padalík
starosta obce

MÍSTOSTAROSTA
Vážení a milí spoluobčané,
tento rok se nese v duchu celosvětové pandemie nemoci COVID
– 19. V Česku sice nepropukla
pandemie v pravém slova smyslu,
ale vzhledem k celosvětové panice
a následným národním opatřením
se život většiny služeb a úřadů téměř
zastavil. Práce úřadů se smrskla na
nákup a distribuci ochranných zdravotních pomůcek a dezinfekčních
přípravků. Většina probíhajících
řízení byla přerušena nebo odložena
na později. Nyní probíhá uvolňování
zavedených opatření a pomalu se
začíná všechno vracet do normálu.
Virus sice nezmizel, ale nezbývá
nám nic jiného než se s ním naučit
žít, tak jako třeba s chřipkou a jinými daleko závažnějšími nemocemi.
Zavedená opatření sice měla pozitivní vliv a zastavila nárust počtu nakažených lidí, ale taky měla a bude mít
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nedozírné následky ekonomické,
sociální a zdravotní.
A co se nám tedy ve zbytku
pololetí povedlo? Daří se nám
jednat s vlastníky pozemků na
Újezdách a vyjednali jsme podmínky pro převod důležitých pozemků
pro výstavbu sítí a komunikace.
V současné době probíhají nutné
administrativní úkony pro dělení
a převod pozemků. Nicméně nám
ještě nějaké pozemky chybí. Ale
budeme v jednáních pokračovat.
Začátkem roku jsme začali řešit
navazující stupně projektové dokumentace na akci „Obecní dům a náves Starý Poddvorov“ (Hospoda na
Řádku s návsí). Bohužel přípravy
nám přerušila vyhlášená opatření
vlády. Nyní se však příprava projektu znovu rozbíhá.
V současné době máme územně
a stavebně povolenou výstavbu

chodníků a parkovacích stání dle situace níže. Nyní čekáme na vhodný
dotační titul, abychom mohli akci
realizovat.
Poslední dobou čím dál častěji řešíme stížnosti občanů na
své sousedy nebo spoluobčany.
Pro nikoho to nejsou příjemná
jednání a určitě bychom raději
řešili smysluplnější záležitosti.
Proto bych chtěl na všechny
apelovat, aby se ke svým sousedům a spoluobčanům chovali
ohleduplně. Ať už se jedná o parkování na chodnících, kdy jsou
chodci a zejména děti nuceni
auta obcházet a vstupovat do
vozovky a vznikají tak nebezpečné situace. Setkáváme se
také se zneužíváním veřejných
parkovacích stání k soukromých
podnikatelským účelům. Nebo se
stížnostmi na překračující emise
Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV

z chovu hospodářských zvířat
v nepřiměřeném množství v obytné zástavbě. Ohleduplnost je
základem dobrých sousedských
vztahů a příjemného žití.

Nyní nás čekají krojované hody,
které zřejmě proběhnou bez zásadních omezení. Tak doufejme, že se
počasí umoudří a nepřekvapí nás
nový výkonnější typ koronaviru

COV-19 PRO a všichni hody ve
zdraví přežijeme.
Tomáš Očenášek
Email.: mistostarosta@poddvorov.cz
Mob.: 724 162 263

Obr. 1 - Úsek 1 (Od zvonice k Hanácké ulici)

Obr. 2 - Úsek 2 (Od Hanácké ulice ke studni v Čekačce)

Obr. 3 - Úsek 3 (Zatáčka v Čekačce)

S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J
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PROČ MÁ MÍT ŠTĚRK
PŘEDNOST PŘED PITNOU VODOU?
KAUZA POKRAČUJE...

Proč má mít štěrk přednost před
pitnou vodou? Kauza pokračuje…
Záměr soukromé firmy, těžby
štěrkopísků v Uherském Ostrohu, prošel od roku 2006 několika
procesy posuzování. Problémem
bylo, že těžební prostor je umístěn v těsné blízkosti strategického
prameniště Bzenec-komplex pro
86 měst a obcí Jihomoravského
kraje [okr. Hodonín, Břeclav]
a dvě obce Zlínského kraje, a to je
celkem více než 140 tisíc obyvatel.
Původně bylo žádáno o těžbu
v rozsahu 400 tisíc tun za rok,
pak došlo k úpravě na 350 tisíc
tun za rok. Tyto záměry byly sice
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projednány, ale nikdy nebylo
posuzování dokončeno. Znalecké
posudky je vyhodnocovaly jako
velké riziko pro vodní zdroj Bzenec-komplex. V roce 2010 byl na
Ministerstvo životního prostředí
podán další návrh na EIA, který
byl v roce 2012 aktualizován,
upřesněn na 200 tisíc tun za
rok. I přes mnoho zamítavých
stanovisek byl kladně posouzen
a Ministerstvo životního prostředí v roce 2015 vydalo souhlasné
stanovisko k těžbě.
Velmi zajímavé v tomto procesu
byla účelovost celého posuzování.
Negativní stanoviska správních
orgánů byla nestandardními
postupy měněna, dokonce byla
odňata Ministerstvu zdravotnictví
příslušnost z Krajské hygienické
stanice Jihomoravského kraje,
která se vyjadřovala velmi negativně a jasně vyjadřovala obavy
o kvalitu pitné vody. Pravomoci byly převedeny na Krajskou
hygienickou stanici Zlínského
kraje, která vydala kladné stanovisko. A proč ne, vždyť obyvatel
Zlínského kraje se zásobení vodou nedotýká. Nestandardnost
v postupech některých správních
orgánů konstatovala a velmi podrobně popsala nakonec i Veřejná ochránkyně práv. Její zpráva
však nikdy nebyla Ministerstvem
životního prostředí ani báňským
úřadem vzata v úvahu, stejně jako
závěry dvou petic projednaných
v Poslanecké sněmovně v roce
2014 a v Senátu v roce 2018.
Na velká rizika těžby a negativní
ovlivnění vodního zdroje jasně
upozorňuje i stanovisko České
geologické služby z roku 2017.

Kromě jiného uvádí, že odtěžení
stropního izolátoru hlín a odkrytí hladiny podzemní vody je
nezvratný proces, který zvyšuje
zranitelnost významného vodního
zdroje. Vhledem ke strategickému
významu zdroje Bzenec-komplex,
je nezbytné vyloučit všechna
negativní ovlivnění těžbou a jejími důsledky. Příslušné orgány
(Ministerstvo životního prostředí,
báňský úřad) ani nebraly v úvahu
dopady změn klimatu a na prohlubující sucho, zřetelné od roku
2015. Přes všechny námitky obcí,
spolků a Jihomoravského kraje
bylo nakonec v odvolacím řízení
potvrzeno rozhodnutí Obvodního
báňského úřadu v Brně o stanovení dobývacího prostoru dne 19. 5.
2020. Nejde jen o administrativní
vymezení území, jak se snaží
Ministerstvo životního prostředí
uklidňovat. Firma již může připravovat těžbu, neboť procesem EIA
byly posouzeny i hornické práce,
nejen hranice a kapacita těžby.
Český báňský úřad Praha prostě v celém odvolacím řízení
rezignoval na ověřování skutečného stavu, ověřování aktuálních
podmínek v území, nezabýval
se hodnocením nových podkladů, pouze mechanicky přebral
závěry EIA. Nevnesl do řízení
žádnou vlastní úvahu, i když mu
to alibisticky doporučil sám ministr životního prostředí ve svém
stanovisku ze dne 4. 12. 2019.
Ještě v lednu 2020 ministr v tisku
uvádí: „Upozornili jsme báňský
úřad na nové skutečnosti, kterými
by se měl nejenom s ohledem na
změnu klimatu a přetrvávající
sucho zabývat“. Nu, papír snese
Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV

vše a vše lze také vykládat dvojím
způsobem.
Obce jsou připraveny podat
správní žalobu k soudu, požádat
soud o odkladný účinek a zúčastnit se protestního pochodu
„Za vodu pro lidi“. Ten se měl
uskutečnit dne 25. 4. 2020, ale

kvůli koronaviru byl přeložen
na 13. 6. 2020. Pochod měl tři
výchozí stanoviště, Moravský
Písek - náměstí, Veselí nad Moravou - areál koupaliště a Uherský
Ostroh – zámek. Cílem pochodu
bylo vyjádření nesouhlasu občanů s plánovanou těžbou na místě

samotném. Až těžba negativně
ovlivní životy nás všech, bude již
příliš pozdě. Pitnou vodu nám už
nikdo nikdy nevrátí!
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko

NA NAŠÍ PITNÉ VODĚ NÁM ZÁLEŽÍ.
DĚKUJI ZA TO, ŽE JSTE PŘIŠLI!
V sobotu 13. 6. 2020 se uskutečnil
Protestní pochod Za vodu pro lidi.
Pochod se těšil mimořádné přízni
počasí, ale především mimořádné
přízni účastníků. Silně zastoupené
průvody z Veselí nad Moravou,
Moravského Písku a Uherského
Ostrohu se sešly na místě plánované těžby štěrků. Právě těžbu
štěrků považujeme za velké riziko

ohrožení našich zdrojů pitné vody,
které jsme také mohli z toho místa
vidět. Sešlo se hodně starostek, starostů, politiků a přišel nás podpořit
i pan hejtman, který potvrdil, že
i Jihomoravský kraj podá žalobu
na rozhodnutí báňského úřadu.
To je pro nás velmi dobrá zpráva
– žalobu podávají města a obce
a samostatnou žalobu podají i Vo-

dovody a kanalizace Hodonín. Velmi si vážím především podpory vás
občanů, kteří jste přišli ve skutečně
hojném počtu – snad i 2000 lidí.
Děkuji všem, co se zúčastnili i těm,
co nás podporují, ale nemohli se
zúčastnit a poslali své povzbuzení.
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko

„MASKA” VLONI POMOHLA REGIONU
VÍCE NEŽ ŠEDESÁTI MILIONY KORUN
Desítky úspěšných projektů
a desítky milionů korun získaných
z dotací pro náš region. To je vizitka Místní akční skupiny (MAS)
Jižní Slovácko za rok 2018 a 2019.
Odborná pomoc zaměstnanců
MAS pomohla v práci městům
a obcím, neziskovým organizacím,
řemeslníkům, malým a středním
firmám, vinařům, dalším zemědělským podnikatelům, ale i školám.
Například v programu rozvoje
venkova (PRV) šlo o 30 projektů
s dotací převyšující 12 mil. Kč.
Díky nim podnikatelé získají traktory, tažené stroje, postřikovače,
balíkovač, konstrukce do vinic
nebo vybavení na zpracování zeS TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J

mědělské produkce. Podnikatelé
v nezemědělských činnostech
získají finanční prostředky na pořízení strojů pro kovovýrobu, pořízení technologií pro minipivovar
i kavárnu, či například na nákup
vybavení pro výrobu domácích
pečených dortů.
Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pomohla
místní akční skupina získat 52 mil.
Kč. Obce z těchto peněz zaplatí
novou infrastrukturu a techniku pro
hasiče, pět základních škol získalo
prostředky na nové vybavení či modernizaci technického zázemí a ve
dvou obcích se bude lépe chodit po
nově vybudovaných chodnících.

Finanční prostředky se také
rozdělovaly v dalších programech.
MAS například podpořila letní příměstské tábory pro děti, pomůže
také dlouhodobě nezaměstnaným
osobám. Zaměřuje se také na podporu výsadby zeleně.
I letos MAS plánuje vyhlásit výzvy k předkládání žádostí o podporu. Dotační prostředky tak budou
moci opět získat města a obce,
zemědělci, drobní podnikatelé i organizátoři příměstských táborů.
Úspěšná realizace projektů vždy
závisí především na zodpovědnosti
žadatelů. Všem přejeme, aby jejich
projekty byly úspěšně dokončeny
a přispěly tak výraznou měrou
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k rozvoji Podluží a Hodonínska.
Vložená důvěra žadatelů, očekávaná pestrost jejich budoucích

rozvojových záměrů i neustálé
zlepšování podmínek pro kvalitní
život v našich obcích, jsou pro nás

tím nejlepším pohonem při započatých přípravách na nové dotační
období 2021-2027.

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY, ZDROJ: ARCHIV MAS

Další významnou aktivitou MAS
Jižní Slovácko je Místní akční plán
rozvoje vzdělávání v ORP Hodonín
II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0
008626. Cílem místního akčního
plánu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních
školách, základních uměleckých
školách a podpořit spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve
vzdělávání. V rámci MAP II jsme
již uspořádali několik vzdělávacích
seminářů a workshopů, proběhly
besedy s autory v knihovnách,
akce malování zdi či úspěšná
interaktivní výstava Poznávej se.
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V následujícím období plánujeme v MAP II hned několik
zajímavých aktivit. První z nich
je zapojení do projektu Příběhy
našich sousedů společně s organizací Post Bellum Brno. Cílem
projektu je prostřednictvím projektové výuky žáků 8. a 9. tříd
ZŠ reflektovat historii vzpomínek
pamětníků 20. století. Další aktivitou je uspořádání „Řemeslné
olympiády“ pro žáky 7. tř íd.
Zajímavou akcí bude také připravovaná Konference pro žáky
ZŠ a širokou veřejnost na hojně
diskutované téma šikany.

Pro bližší informace o výše
uvedených akcích, ale i ostatních
aktivitách MAP II sledujte naše
www stránky www.jiznislovacko.
cz nebo fcb: https://www.facebook.com/MAP.Hodonin/.
Místní akční skupina
Jižní Slovácko, z.s. (MAS)
Kanceláře MAS:
Masarykovo náměstí 115/27
695 01 Hodonín
info@jiznislovacko.cz
www.jiznislovacko.cz
Facebook @jiznislovacko

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

AKCE „ROUŠKY”
Začátek roku 2020 přinesl mnoho nového a dostal nás do situací,
které dosud nikdo nezažil.
13. března byl kvůli pandemii
koronaviru vyhlášen nouzový stav
na celém území České republiky
a o pár dnů později bylo nařízeno
nošení roušek. Ale kde je vzít,
když už dávno nejsou k sehnání?
Proto jsme se pod heslem „Ty
chráníš mě, já chráním Tebe“,
dali do šití. Dobrovolníků se
sešlo opravdu mnoho. Ten, kdo
šít neuměl, přispěl například
materiálem. Obecní úřad na
situaci reagoval okamžitě a zajistil nám švadlenkám jak látku,
tak šňůrky a gumičky, které se
staly nedostatkovým artiklem.

A my se do toho pustili. S vervou
a mnoho z nás téměř na plný
úvazek. Každý občan Starého
Poddvorova dostal zdarma roušek, kolik potřeboval, což nám
v okolních obcích mohli jen
závidět. Poté jsme dokázali pomoci také mnoha nemocnicím,
institucím i obchodům. Nepřetržitě připravená krabice pro
sběr čekala na každou roušku.
Těch jsme nakonec společnými
silami předali, odeslali, a odvezli
více než 3 tisíce. Zpětná vazba
přicházela okamžitě. Většina
obdarovaných byla dojatá, nadšená, velice vděčná a já myslím, že
jsme díky této situaci zase táhli
za jeden provaz.

PRO PŘEDSTAVU UVÁDÍM
ALESPOŇ ČÁST OBDAROVANÝCH:
•Nemocnice Hodonín, Kyjov, Uherské Hradiště, Brno, Plzeň, Praha
•Domovy důchodců v Brně, Plzni,
Ostravě a Ústí nad Labem
•Složky ozbrojených sil v Praze
a mnoho dalších...
Celkem jich bylo asi 30 a díky
možnosti zasílání roušek zdarma
jsme opravdu pokrývali republiku
křížem krážem.
Za všechny dobrovolníky
Miroslava Kuchyňková

Zastupitelstvo obce upřímně děkuje všem občanům za
jejich obětavost a ochotu při
šití roušek v době pandemie.
Zvláště děkuje Miroslavě
Kuchyňkové a Vladimíře
Šupové, které se staraly
o distribuci a rozvoz těchto
ochranných pomůcek.

S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J
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POZDRAV, DVEŘE K ČLOVĚKU

Každého z nás maminka vychovávala ke slušnosti, vždy nám
říkala: „Když někam přijdeš,
nezapomeň pozdravit, poprosit a poděkovat.“ Často nám to
kladla na srdce. Jako malým
dětem, když jsme něco dostali,
bylo připomínáno: „Co řekneš?
Přece děkuji a před tím prosím.“
Tak v nás byla vychovávána slušnost. Prvním kontaktem člověka
s člověkem je pozdrav. Už v Bibli
máme napsáno, o jak důležitou
věc se jednalo. Střední východ,
kde se udály biblické příběhy
zachyceny v biblických knihách,
nás uvádí do mentality orientálního člověka. Kultura pastevců
a zemědělců se navzájem prolíná
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a také vzájemně ovlivňuje. Tehdejší setkání mezi lidmi nebylo
jen krátkou epizodou daného
dne, ale obohacením. Proto pozdrav trval několik hodin, kdy se
setkávající vyptávali na rodinu,
vztahy, úrodu a prostředí, odkud
dotyční lidé byli. Následovalo
pohoštění a obdarování. V celých
dějinách jsme svědky nejrůznějších způsobů, jak daného člověka
pozdravit, a jak se k němu chovat.
Vše bylo dáno jeho společenským
postavením a důležitostí jeho
původu. Postupně vznikla etiketa
společenského chování.
V dřívějších dobách se lidé zdravili: „Dej Pán Bůh dobrý den.“
„Pozdrav Pán Bůh.“ „Pomáhej Pán

Bůh.“ „Pochválen buď Pán Ježíš
Kristus.“ Odpovědí bylo: „Dej to
Pán Bůh.“ nebo „Navěky amen.“
Z pozdravu bylo jasně cítit, že
jde o připomenutí Boží blízkosti
a dobroty. Věřícího člověka doprovázela Boží přítomnost v každém
dnu jeho života i práce a pozdrav,
který slyšel, nebo kterým pozdravil, mu to nově připomínala. Vědomí Božího požehnání bylo a je
stále nosným prvkem křesťanské
víry. Při vytrácení křesťanské
víry z veřejného života se mění
způsob pozdravu. Z nedávno
minulé doby si ještě pamatujeme:
„Čest práci.“ „Světu mír.“ „Zdar
soudruzi,“ a mnohé jiné. Cítíme,
jak tato často vyslovovaná slova
Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV

byla prázdná, bez obsahu a zároveň ničila lidskou důstojnost.
Také současné způsoby pozdravu: „Ahoj.“ „Čau.“ „Dobrý den.“
„Zdravím.“ - sama o sobě jsou
prázdná a nic neříkající slova,
pokud nejsou spojena se zájmem
o pozdravovanou osobu. Nádherným příkladem opravdového
pozdravu je pozdrav archanděla
Gabriela, který přichází od Boha
k Panně Marii. Jaká jsou první
slova? „Buď zdráva, plná milosti!
Pán s tebou!“ Marie se ulekne
a uvažuje o tom, co ten pozdrav
znamená. Anděl jí řekl: „Neboj
se Marie, neboť jsi nalezla milost
u Boha.“ Anděl ji zdraví s velikou
úctou k daru její veliké svobody.
Připomíná jí, že je plná Božího
života a nemusí se bát, protože
Pán je s ní. Vidíme zde archetyp
každého pozdravu, který je propojen s úctou, láskou a respektem
ke svobodě. Můžeme říci, že jsou
to zářící slova lidské komunikace.
V jedné vzpomínce studentky
se setkáme s důležitostí zářících

a svítajících slov. Přijela domů
z města, kde studovala vysokou
školu. Její první kroky vedly k babičce. Vždy se s ní ráda setkávala,
protože ji uměla vždycky potěšit.
Před vchodem do jejího domku
se setkala s ženou, která se nápadně usmívala. Usmála se také
na ni a ona jí úsměv opětovala.
Když vešla k babičce, tak ta se jí
zeptala: „Proč se tak usmíváš?“
„Potkala jsem ženu, která právě
šla od vás babičko. Tak krásně se
usmívala, přímo zářila.“ Stařenka
jí vysvětlila: „Když přišla ke mně,
tak byla plná smutku, bolesti,
strachu a bojácnosti. Víš, jsou
jen dva druhy slov.“ To vnučku
překvapilo, vždyť je tolik druhů
slov. „Vím, že slov je moc druhů.
Ale podle mé zkušenosti jsou jen
dva. Prvním druhem slov jsou
ta, která když řekneš, tak se začne stmívat a padne na člověka
tma.“ „Babi, ty já dobře znám.“
„Druhým druhem slov jsou slova,
která, když řekneš, tak zazáří, zasvítí a člověk se usmívá a zaraduje

se. Právě taková slova jsem řekla
ženě, která ode mě před chvíli
odcházela.“ Babička se usmála
tím nejkrásnějším úsměvem,
který uměla. Vnučka pochopila,
že svítící slovo a zářící úsměv se
rozdává a je nakažlivý jako čínská
chřipka. Nic to nestojí, a přece je
tak drahý. Správný pozdrav musí
začínat úsměvem, který září z očí
a vychází ze rtů. Je spojen s vlídným slovem a zájmem o člověka.
Otevírá postupně dveře do jeho
nitra, respektuje jeho úctu a svobodu. Můžeme každý z nás začít
od pozdravu, kde navazujeme
první vztah s člověkem. Svým
úsměvem předáváme zářící slova
lásky. Vlídným slovem pozdravu
ukazujeme zájem o člověka a objevujeme svobodu a úctu k dané
osobě. Pozdrav jsou zářící slova
komunikace, ke kterým se musíme stále vracet a objevovat vztah
ke konkrétním lidem.
P. Miloslav Čamek
farář

VÝROČÍ
V letošním roce uběhlo již 50 let,
kdy paní Marie Pryglová převzala
práci knihovnice v naší obecní
knihovně. Poprvé jste ji zde mohli
potkat v roce 1970 a od té doby plní
přání čtenářů naší obce dodnes.
Ne vždy měla ideální pracovní
prostředí, ne vždy byla její práce
lehká. Během těchto 50ti let musela
knihovnu pětkrát přestěhovat, učila
se ovládat moderní vybavení, ale
také stoupající nároky čtenářů.
Za tuto opravdu dlouholetou
práci ji jménem zastupitelstva
obce, redakční rady Zpravodaje
i jménem všech čtenářů děkujeme
a do dalších let přejeme hodně
zdraví, aby se mohla naší knihovně
i nadále věnovat.
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J
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KNIHOVNA
V DOBĚ OHROŽENÍ KORONAVIREM
Naše knihovna se snažila být
aktivní v rámci možností i v této
době, která na všechny zapůsobila a překvapila. Od 13. 3.
2020 byl vyhlášen nouzový stav
v ČR – knihovny uzavřeny.
Pokud však někdo z našich
čtenářů projevil zájem o konkrétní knihu, našlo se řešení:
půjčování přes chodbu nebo
doručení domů. Čtenářům se
prodlužovaly termíny na vrácení
knih. V knihovně se prováděly
práce s knihami (obalování, třídění). Koncem dubna se začalo
půjčovat za dodržení veškerých
pokynů:
•Vstup do knihovny pouze
s rouškou nebo jiným krytím
dýchacích cest.
•Při vstupu do knihovny je nutné
použít na ruce dezinfekci, která
je umístěna u vchodu.
•Vrácené knihy jsou ihned dány
do karantény - do vedlejší místnosti na 2 – 5 dnů. Dezinfikují
se i obaly knih. Není možné si
vypůjčit ten den vrácenou knihu.

Pokyny a návod, jak pracovat s knihami v době ohrožení
koronavirem přišly z Městské
knihovny v Hodoníně.
V této době bylo zrušeno několik plánovaných akcí:
•Porada knihovníků v Městské
knihovně v Hodoníně.
•Naplánovaný projekt ZŠ pro děti
v knihovně se také neuskutečnil.
•Domlouvala se beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou
na téma Lásky Boženy Němcové.
V únor u jsme si př ipomínali
200 let od narození spisovatelky
Boženy Němcové.
Od 12. 5. byl zahájen rozvoz
knih z Městské knihovny Hodonín v rámci výměnného fondu.
Knihovna uvítá všechny dosavadní i nové čtenáře, hlavně děti,
mládež, prostě všechny, kteří si
rádi přečtou knihu. Mohou si
vybrat dle svého zájmu, aby jim
přinesla radost a pohodu.
Marie Pryglová
knihovnice

VÝUKA NA DÁLKU
Způsob tohoto pololetí školního
roku zdá se mi poněkud nešťastným. To, co jsme s dětmi zažili
letos, to si nikdo z nás nepamatuje. Tuto situaci jsme řešili úplně
poprvé.
V době, kdy jsme poslouchali
z televize o jakémsi viru v Číně,
asi nikoho nenapadlo, jak moc se
to dotkne i nás ve Starém Poddvorově. Jako dnes vidím tu chvíli,
kdy jsem spolu s řediteli okolních
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škol seděla v Hodoníně na školení
a v 10 hodin začaly všem cinkat
z telefonů příchozí zprávy. Všichni
se udiveně rozhlíželi a zjevně nevěřili svým očím. Omluvili jsme
se lektorovi a s žádostí o přestávku
jsme všichni opustili místnost
s telefonem na uchu. Každý z nás
se snažil co nejrychleji spojit se
svými zástupci ve škole, s vedoucími školních jídelen a v řádu
hodin a minut vyřešit spoustu

věcí, které s chodem školy souvisí.
Dětem paní učitelky rozdaly učebnice, sešity a lístečky s informací
o uzavření školy. A tak to všechno
začalo…
Pro nás, pro učitelky zvyklé
na každodenní kontakt s dětmi,
na každodenní dětské radosti
a starosti, to byla velká změna
a výzva. Každá z nás musela najít
způsob, jakým bude se svými žáky
a jejich rodiči komunikovat, jaké
Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV

jsou jejich možnosti, jestli mají
doma počítač, tiskárnu, internet,…
zkrátka, jak bude výuka online
probíhat. Přes počáteční potíže si
všichni cestu našli.
Ti nejmladší, prvňáci a druháci,
komunikovali se svou paní učitelkou přes své rodiče. Každý den jim
paní učitelka do jejich emailových
schránek posílala úkoly přesně
podle rozvrhu. Každý úkol měl
i řešení, takže rodiče nemuseli nic
řešit, počítat a přemýšlet a měli
okamžitou kontrolu. Úkoly do
angličtiny měly děti namluvené od
paní učitelky, takže je mohly řešit
samy bez pomoci. To určitě ocenily
pracující maminky, pro které byla
tato nová situace hodně náročná.
Se čtvrťáky paní učitelka třídní
taky komunikovala emailem nebo
telefonicky. Každý den ráno měli
rodiče úkoly v poště a pak posílali
hotové řešení zpět paní učitelce ke
kontrole. Věřím, že pro obě strany
byl tento způsob velmi časově
náročný. Stačí si představit, kolik
asi emailů od každého z rodičů
paní učitelka dostala a na kolik
musela odpovědět. Pro výuku
anglického jazyka se mi zdál tento
způsob nedostatečný, proto jsme
si s dětmi založili skupiny na Messengeru a byli několikrát v týdnu
ve spojení.
Také žáci třetího a pátého ročníku pracovali dál podle rozvrhu
a dodržovali časové rozvržení
učiva podle plánů. S paní učitelkou komunikovali přes email
a Messenger. Materiály dostávali
jako přílohu do Messengeru a současně jim je paní učitelka vkládala
na Google Classroom, kde měli
také vytvořenou skupinu. Každý
páťák měl svou složku, kam byly
ukládány vypracované úkoly. Vyzkoušeli ještě „Padlet“, ale to jim
nevyhovovalo. Další návrh bylo
vysílání přes Zoom, ale žákům
spíše vyhovovala práce v menších
skupinách a také jsme se trochu
potýkali s technickou gramotností
u žáků. Ne všichni žáci pracovali
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J

doma s počítačem, někteří využívali telefon či tablet.
Výuku měli organizovanou, jako
by byli ve škole. Pokud někdo nemohl být přítomen, tak se dopředu
omluvil. Rodičům nebo žákům
paní učitelka posílala každý den
pro kontrolu přehled učiva, které
ten den probrali, aby se ujistili, že
mají vše splněné.
Vypracované úkoly posílali žáci
zpět na email (např. prezentace),
nebo v rámci kontroly plnili testy
vytvořené v Google Forms.
Během domácí výuky jsme hodně využívali i interaktivní výuku,
např. online publikace od nakladatelství Taktik, stránku online
cvičení, rádio Junior na poslech
příběhů, testy ze stránky Help
for English, Project 1, Umíme to,
Happy Street, Luštěnky a spous-

tu dalších. Procvičovali jsme
na www.proškoly.cz a Didakta.
Opravdu jsme celou dobu nezaháleli a snažili se děti udržet aktivní. Za to bych chtěla poděkovat
paní učitelkám, které se v nové
situaci dokázaly rychle zorientovat
a se svými žáky našly způsob komunikace. Velké díky patří hlavně
rodičům a možná i prarodičům. Ti
se najednou ocitli v roli učitelů, vychovatelů a k tomu se samozřejmě
museli starat o chod domácnosti.
Někteří při tom všem ještě museli
chodit do práce. Zvládnout toto
všechno opravdu bylo hodně
náročné…
Teď už se ale připravujeme a těšíme na nový školní rok.
Mgr. Sylvie Foltýnová
ředitelka školy
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CO JSME ZVLÁDLI
V RÁMCI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY
V NAŠÍ ŠKOLE
Na podzim byl pro žáky naší
školy uspořádán ekologický výukový program pro 1. a 2. ročník
pod názvem „Co do koše nepatří“.
V únoru se všichni zúčastnili programu „Tonda Obal na cestách“.
Oba programy, které měly cíl
podnítit vnímání potřeby správného nakládání s odpady, podpořil
podzimní sběr papíru.
Navázali jsme spolupráci se ZOO
Hodonín a zapojili jsme se do
ochranářského projektu „Poznávej a chraň“. Cílem projektu bylo
zjišťovat, informovat a prezentovat fakta o vymírání ohrožených
druhů zvířat. Děti si zvolily tygra
ussurijského a outloně váhavého. Tento projekt byl z důvodu
mimořádného opatření prozatím
pozastaven.
V rámci poznávání blízkého
okolí školy děti 1. a 2. ročníku navštívily blízkou firmu Sonnentor
v Čejkovicích, kde se dozvěděly
zajímavosti o ekologickém pěstování bylinek a jejich následném
zpracování.
Žáci 3. - 5. ročníku se podíleli
v rámci pracovních činností na
údržbě školního dvoru a blízkého
okolí školy.
V zimě jsme uspořádali sbírku
pro psí útulek.
Tradičně jsme nevynechali vzdělávání žáků v nedalekém Centru
ekologické výchovy v Hodoníně.
Žáci 1. – 3. ročníku se zúčastnili programu o hospodářských
zvířatech, žáci 4. – 5. ročníku se
dozvěděli zajímavosti o ptácích
a jejich hnízdění.
Velkou radostí a úspěchem bylo
získání druhého místa našeho
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žáka Eliáše Otáhala v okresním
kole výtvarné soutěže „Mé toulky
za zvěří“, kterou pořádal ČMMJ
z.s. Okresní myslivecký spolek.
V rámci výuky a školní družiny
byly zařazovány vycházky, na
kterých žáci pozorovali změny
v přírodě, poznávali ekosystémy,
naši obec a region.
Žáci se během výuky zapojovali
do tematických dnů například
Den zvířat, Den vody, Den Země.
Den vody a Den Země proběhl letos pouze v rámci distanční výuky.
Po celý školní rok jsme byli zapojeni do programu Recyklohraní
a sbírali jsme baterie a drobné
elektrozařízení. Všechny třídy pokračovaly v třídění odpadu (papír,

plast, bioodpad). Jsme členy sítě
M.R.K.E.V., která zajišťuje metodickou pomoc školám.
Spolupráce s provozními zaměstnanci a pracovníky obce byla
výborná.
Úkolem do dalšího školního
roku bude více využívat školní
zahradu pro výuku žáků školy
i MŠ. Budeme dále pokračovat
v ekologizaci školy a plnění úkolů
v rámci programu Recyklohraní.
Náplň ročního programu EVVO
se nám ve větší míře podařilo
úspěšně naplnit i přes nařízení
vlády o uzavření škol.
Mgr. Martina Kučerová
koordinátorka EVVO
Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Ještě před koncem školního
roku byli žáci prvního ročníku slavnostně pasováni
na čtenáře. Každý přečetl
kousek ze slabikáře pod dozorem paní ředitelky a třídní
učitelky. Poté byl pasován na
čtenáře a obdržel Certifikát
čtenáře.

BERUŠKY V PŘÍRODĚ
V rámci téma „Chráníme přírodu“
jsme si s dětmi povídali o tom, jak
se chovat správně v přírodě tak,
abychom jí neubližovali. Během
procházky jsme více pozorovali
okolí a zaměřovali se hlavně na
pohozené odpadky. Děti určovaly,
kam odpadky házíme a podle čeho
je třídíme. Na závěr tohoto tématu
každý podle svého pracovního listu
hledal „poklady přírody“ v podobě
šišek, lístečků, kamínků, kytiček
a různých větviček. Za všechny
tyto nalezené poklady děti obdržely
razítka a nakonec sladkou odměnu.
Kristýna Plecáková, učitelka MŠ

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Ve čtvrtek 25.6.2020 proběhlo
na zahradě mateřské školy
„Rozloučení s předškoláky“.
Děti vystoupily se svým programem, následovalo jednotlivé představení každého předškoláčka a poté „pasování“.
Nechyběl ani taneček, dárečky a občerstvení. Do základní
školy odchází celkem 10 dětí.

S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J
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JÓGA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Děti v mateřské škole jsou zvídavé a ochotné učit se novým
v ě c e m , p roto j s m e z a ř a d i l i
pro předškolní děti novinku
v podobě kroužku „JÓGA PRO
PŘEDŠKOLÁKY“.
U dětí v tomto věku jde především o nácvik rozvíjející pohybový aparát. Snažíme se tím
podporovat vnímání těla jako
takového, vytváření správného
těžiště a rovnováhy a případné
svalové nerovnováhy způsobené
růstem kompenzujeme.
Tato aktivita probíhá během školního roku každé úterý a čtvrtek
v mateřské škole. Každá lekce je
tematická a logicky na sebe na-

vazující. Snažíme se děti do přípravy zapojit například výběrem
písní z jejich oblíbených filmů.
Zájem dětí je veliký, a proto se

budeme v budoucnu snažit zavést kroužek i pro mladší děti.
Simona Navrátilová
asistentka pedagoga

KORDULKA A KORONAVIRUS
Začátkem letošního roku se nám
podařilo nahrát a provést opravy
písní na naše nové CD v nahrávacím studiu agentury ZdenDan ve
Veselí nad Moravou. Nahrávací
hodiny byly připraveny i pro
pěvecký sbor dospělých, ale bohužel, už je zaskočila karanténa.
Dospělí tedy nahrávku nestihli,

i když byli připraveni a secvičeni
s cimbálovou muzikou. Pro členy
souboru jsme připravili kurzy
tanců z různých regionů Podluží. Jaroslav Švach, který kurz
vedl, děti naučil kroky k tancům
danaj, skočná, straňanské a sedlácké. Velkým dívkám připravil
choreografii k tanečnímu pásmu

kariček, s kterým se vám představí
na předhodové besedě u cimbálu.
Letošní rok měl být pro náš soubor ve znamení velkých příprav.
Nejen nahrávání, ale i návštěva
festivalu v Šumperku, na Slovensku a čtrnáctidenní vystoupení
v Černé Hoře. Vše nám pokazil
koronavirus.
Festivaly byly zrušeny, výjezd
do zahraničí určitě nebudeme
riskovat.
Nevíme, co nás ještě čeká.
Po dvouměsíční nečinnosti souboru se opět scházíme a připravujeme vystoupení na tradiční hody
a přehlídku souborů, která se uskuteční v Tvrdonicích 8. listopadu.
Také přehlídku dětských zpěváčků Zpěváček Podluží jsme museli
zastavit, ale náhradní termín byl
určen na 4. října. Přijďte si poslechnout nejen naše zpěváčky
ale i děti z okolních vesnic.
Mgr. Miroslava Hajdová
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ZAHRÁDKÁŘI
Vážení spoluobčané, zahrádkáři;
letošní rok není právě úspěšný.
V únoru jsme sice stihli výroční
členskou schůzi, ale další akce
nám přerušilo nařízení Vlády ČR
vztahující se ke koronaviru. Proto
se letos nekonal tradiční košt pálenek, beseda u vína a ani se nebude
konat krojované vinobraní, na které
je zapotřebí dlouhodobě zkoušet,
což díky nouzovému stavu nešlo.
Doufáme, že alespoň Zarážání hory
se nám podaří uskutečnit.
Jak jsem psala v prosincovém vydání poddvorovského zpravodaje, ve
dnech 7. a 8. 12. 2019 jsme pořádali
pro členy naší organizace zájezd do
adventní Prahy spojený s návštěvou
Národního zemědělského muzea
a pivovaru Staropramen. Program
a organizační záležitosti si vzala na
starost Mgr. Hajdová, které tímto
chceme ještě jednou poděkovat za
ochotu a spolupráci.
Co dodat na závěr? Snad jen popřát
nám všem, abychom zdárně tuto
situaci s koronavirem přežili a příští
rok jsme se s žádnými problémy
nepotýkali.
Zlatuše Jurkovičová

S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J
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CO SE UDÁLO V MYSLIVECKÉM SPOLKU
STARÝ PODDVOROV NA PŘELOMU LET 2019/2020
Podzimní hony v roce 2019 byly
velmi bohaté, co se týče do počtu
ulovených kusů drobné zvěře.
Zvedly se nám zejména stavy zajíce
polního. Doufáme, že tento stav
udržíme i v následujících letech.
Zima byla, jak už to v posledních
letech bývá, mírná a téměř beze
sněhu. I přesto jsme zvěř přikrmovali, a to jadrnými a objemovými
krmivy a také solí, která je důležitým minerálem pro zdraví zvěře.
V jarních měsících jsme se věnovali pozimní údržbě a výstavbě
nových mysliveckých zařízení,
a sice krmelců, zásypů, posedů
a kazatelen. Kvůli letním měsícům,
které jsou v posledních letech ob-
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zvlášť suché, jsme se věnovali i zřizování napajedel pro zvěř, zejména
v polních oblastech honitby. Do
těchto míst je pravidelně navážena
voda. Věnovali jsme se také opravě
a údržbě myslivny, vystavěli jsme
nový dřevník a proběhl celkový
úklid areálu.
Začátek provozu střelnice byl
letos odložen až na druhou polovinu května, kvůli situaci s nemocí
COVID-19. Dne 13. června proběhly
v našem areálu zkoušky nováčků
v norování.
Letošní rok je pro členy spolku
výjimečný v počtu jubilantů. Jubilanty jsou: Vladislav Blažej 40 let,
Josef Horňák 50 let, Jaroslav Vesel-

ský 60 let, Vladimír Havlík 65 let,
Josef Prygl 65 let, Vladimír Dekař
70 let a Karel Svoboda 70 let. Všem
přejeme vše nejlepší, hodně zdraví
a plno loveckých úspěchů. Chceme
také poděkovat starším členům
našeho spolku, kteří se i přes pokročilý věk dále aktivně podílí na všech
akcích, čehož si velmi vážíme.
V říjnu loňského roku nás opustil
dlouholetý člen a kamarád Pavel
Dostál starší, přezdívaný „starý
Brok“, který nám chybí hlavně
v kuchyni při vaření guláše. S úctou
na něj při mysliveckých setkáních
vzpomínáme.
Pavel Dostál
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PINGPONG
Tradičně druhý adventní víkend
patřil ve Starém Poddvorově stolnímu tenisu. V kulturním domě se
konal sedmý ročník turnaje Starý
Poddvorov open. Kategorie do 15-ti
let se zúčastnilo šest mladých tenistů,
z vítězství se radovala Barbora Čížková. V hlavní kategorii bylo zapsáno
40 hráčů. Po soubojích v základních
skupinách postoupilo osmnáct nejlepších do vyřazovací části. V utkání
o třetí místo udolal Antonín Jirousek
Pavla Svobodu ze Strážovic. Z prvního místa se radoval už podruhé
za sebou Bronislav Tesař z Vracova,
který porazil ve finále Jana Klempu.
Děkujeme sponzorům a všem, kteří
se podíleli na přípravě turnaje.
Ondřej Veselský

OPSÁNO Z KRONIKY TJ
Dne 23. ledna 1977 se uskutečnila
výroční členská schůze TJ Družstevník. Na této výroční schůzi byl
zvolen nový výbor TJ, revizní komise, výbor oddílu kopané a výbor
stolního tenisu ve složení:

VÝBOR TJ:
Vévoda Ladislav - předseda
Veselský Jindřich – místopředseda
Kotásek Josef – jednatel
Veselský František – hospodář
Trefilík Karel – politickovýchovný
pracovník
Nesvadba Milan – zdravotník
Sasínek Jaroslav – organizační pracovník – autobus
Bortlík Bohuslav – agitační pracovník
Bílek Josef – člen výboru
Herzán Karel – člen výboru
Pulkrábek Rudolf – člen výboru

VÝBOR ODDÍLU REVIZNÍ KOMISE:
Blažek František
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J

Pileček Bohumil
Majzlík Jaroslav

VÝBOR ODDÍLU KOPANÉ:
Bílek Josef – vedoucí oddílu
Pospíšil Josef – jednatel
Boubín Miloslav – hospodář
Bartál Josef – trenér

VÝBOR STOLNÍHO TENISU:
Herzán Karel – vedoucí oddílu
Sasínek Pavel – jednatel
Roller František – hospodář
Hřebačka Miroslav – organizační
pracovník
Redek Josef – trenér
Výbor si dal úkol, že důstojně
oslaví 20. výročí založení TJ ve Starém Poddvorově, i když opožděně
o 1 rok. K 20. výročí založení byla
uskutečněna slavností schůze,
na které přednesl předseda TJ
Ladislav Vévoda zprávu a zhod-

notil činnost za uplynulé období.
Zasloužilým pracovníkům a bývalým hráčům bylo uděleno čestné
uznání za jejich činnost pro rozvoj
sportu v Poddvorově. Této slavnostní schůze se zúčastnili i zástupci společenských organizací
v Poddvorově. K tomuto 20. výročí
byl uspořádán i pohárový turnaj.
Naše mužstvo se probojovalo do
finále a získalo II. místo.

HODNOCENÍ TJ DRUŽSTEVNÍK
VE SLOVÁCKU
TJ Družstevník Poddvorov dosáhla v posledních letech velmi
dobrých výsledků v budovatelské
činnosti, je jednou z nejlepších společenských organizací NF. Členové
TJ odpracovali 1950 brigádnických
hodin v areálu fotbalového hřiště.
Po provedené terénní úpravě hřiště,
bylo toto zatravněno a po roce dáno
do provozu. I když jsou zvýšené
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Průvod zúčastněných přešel na místní hřbitov, kde došlo k položení
věnců a uctění zemřelých členů. Zúčastnění naši hráči: Štencl Jaroslav,
Gertner Josef, Uhrovič Blahoslav, Roller František, Majzlík Jaroslav,
Svoboda Vladimír, Majzlík Milan, Cahlík Pavel, Macůrek Květoslav,
Otáhal Václav a Šupa Jan.

vytýčené úkoly. Rovněž si musíme pomoci a spolupracovat s OV
ČSTV.
I v příštím roce počítáme s tím,
že bude dále pokračováno ve
zlepšování sportovních zařízení.
Hodláme vybudovat kurt pro tenis
a odbíjenou, rozšířit šatny o jednu
místnost a vybudování důstojného
sociálního zařízení. Chceme dosáhnout toho, aby sportovní vyžití
dosáhlo stoupající úrovně v zájmu
zdravého vývoje, především mládeže, tak jak to vyplývá ze závěru
strany a státních orgánů.
Věříme, že vynaložené budovatelské úsilí se stane pro samotné
sportovce závazkem o dosažení
vyššího stupně výkonnosti, což
by si jistě pěkně upravené hřiště
zasloužilo, a což by bylo odplatou
těm, kteří se pečlivě starají o toto
pěkné prostředí a sport vůbec. Nyní
bude prvořadá pozornost věnována
politickovýchovné činnosti.
Nové upravené hřiště bylo dáno
do provozu 6.8.1978 pohárovým
turnajem, kterého se zúčastnily
TJ Olympia Měšice, okres Písek,
TJ Radimov, okr. Senica, TJ Baník
Hovorany a místní TJ.

JEDNOTLIVÉ VÝSLEDKY:
Předseda družební TJ Borovany předává pohár jako II. cenu našemu
kapitánu Gertnerovi za asistence Františka Rollera a dalších hráčů.
nároky na ošetřování trávníku,
neboť v Poddvorově je kritický nedostatek vody a tuto musíme ve ztížených podmínkách za spolupráce
s JZD Jiskra Čejkovice dovážet
z okolí. Doufáme, že se nám podaří
tento trávník udržovat v dobrém
stavu, rovné kosení provádíme za
pomoci jiných organizací, aby tak
byly vynaložené prostředky účelně
využity, neboť je to hřiště, které
mohou závidět mnohé TJ s tím, že
bylo vybudováno za minimálních
finančních prostředků. Šatny jsou
upraveny a vybaveny sprchami
s teplou a studenou vodou, která se
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musí rovněž dovážet. Celý sportovní areál byl oplocen. Hrací plocha
se zpestřuje reklamami na opěrné
zdi vybraných závodů Hodonína
a okolí. Vlastníme rovněž autobus,
který byl zakoupen z prostředků
získaných sběrem železa, tento
sběr provádíme pravidelně každý
rok v rámci národních směn NF.
Těchto dobrých výsledků bylo
dosaženo příkladnou prací především členů výboru TJ, ale i dobrým přístupem některých hráčů
a ostatních členů TJ. Velmi dobrá
je spolupráce s MNV, který vychází
vstříc TJ a pomáhá zabezpečovat

•Poddvorov – Hovorany 1:1,
na penalty Hovorany
•TJ Měšice – TJ Radimov
O 3 – 4 místo:
•Poddvorov – TJ Radimov,
zvítězil Poddvorov na penalty
V mezi finále bylo sehráno utkání
Českého poháru TJ Družstevník Dolní Bojanovice – TJ Slavoj Podivín, finále TJ Měšice –
TJ Hovorany 3:1.
Téměř 400 diváků vidělo pěkné
sportovní zápasy, malá byla však
spokojenost domácích diváků nad
slabým výkonem svého družstva.
Bude nutné se poučit z nedostatků, aby se výkonnost v nastávající
soutěži podstatně zlepšila.
Doslova opsáno z kroniky TJ
Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA SLAVÍ 20 LET
Od 1. do 14. ledna opět zaplavili republiku koledníci Tříkrálové sbírky
se zapečetěnými charitními kasičkami v rukou. Když před dvaceti lety
vyšli do ulic první dobrovolníci v pláštích a s korunami na hlavách, nikdo
netušil, že za dvě dekády se jejich počet rozroste na 70 tisíc a stará lidová
tradice se promění v největší charitativní sbírku v Česku. Koledníci předali
poselství o narození Božího syna, popřáli lidem šťastný nový rok, zazpívali
koledu a věnovali drobný dárek. Převzali příspěvek pro potřebné lidi, jejichž
životní cesta je velmi těžká.

KOLEDNÍCI V NAŠÍ OBCI V ZAPEČETĚNÝCH POKLADNIČKÁCH S LOGEM
CHARITY POSBÍRALI OD OBČANŮ
ČÁSTKU 32 000-, KČ.

K-CENTRUM SLAVÍ 20 LET
Oblastní charita Hodonín již
20 let provozuje Kont aktní
adiktologické centrum Vážka.
Toto výročí jsme si připomněli
malou oslavou dne 28. ledna
2020. K-centr um v rámci terénního programu působí ve
všech obcích na Hodonínsku.
Zaměřuje se na osoby ohrožené
závislostí, které se v souvislosti
s užíváním drog dostaly do
problémů, pomáhá rodičům,
kteří mají podezření, že jejich
dítě užívá drogy, provádí sběr
a likvidaci pohozených injekčních stříkaček, a tím přispívá
k bezpečnému prostředí na Hodonínsku. Sociální pracovnice
K-centra mají k dispozici speciálně upravený automobil, který
umožňuje poskytovat služby
nejen v domácnosti klienta či
v jakémkoliv veřejném prostoru, ale také diskrétně v autě.
Pracovnice vyjíždějí do terénu
na základě dohody s klientem,
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J

případně na základě oznámení
o problému souvisejícím s drogami a ochotně zodpoví veškeré
dotazy ze strany veřejnosti,

které se týkají jejich práce, či
drogové problematiky obecně.
PhDr. Táňa Faltisová
vedoucí
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ

NAROZENINY
97 let
Marie Mazuchová

270

93 let
Hedvika Běhulová

38

91 let
Marie Bartálová
Božena Bošuková

105
187

90 let
Marie Zimolková

140

85 let
Rudolf Tuček
Bohumila Teplíková
Angela Bursíková
František Jurkovič
Pavel Veselský

178
224
352
108
268

80 let
Anežka Plecáková
Anna Robková
Bedřiška Šindarová
Josef Redek
Marie Sasínková
Štefan Kabát

261
109
181
124
273
239

Antonín Kašík
Patrik Veselský
Daniel Trávník

299
367
144

ZEMŘELÍ
Jan Rathouský
Vladimír Reichman
Veronika Prokopová
Jan Kmenta

149
28
248
324

SŇATKY
Kateřina Blahová
Bronislav Barkovsi

183

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM
Vážení občané, sousedi, přátelé
chtěli bychom poděkovat vám všem, kteří jste se jakkoliv podíleli na záchraně pana Bartála, který
se 15. 5. ztratil v lese. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nedokázal najít cestu zpět domů. Vážíme
si vaší pomoci, lidskosti a empatie, kterou jste svou účastí projevili a pomohli při záchraně člověka.
Z celého srdce děkujeme za nevídanou sounáležitost, díky které se můžeme radovat s naším tatínkem nadále. Moc si vážíme všech podaných rukou.
Rodina Bartálová
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Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV

Obec Starý Poddvorov
00285293

102,940 tun
1 834 380 MJ

S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J
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VÝZVA
OBEC HODLÁ POŘÍDIT
NOVÉ UKAZATELE V OBCI
NA VÝZNAMNÁ MÍSTA A
SOUČASNĚ CHCE UMOŽNIT
PODNIKATELSKÉ VEŘEJNOSTI JE UMÍSTIT KE SVÉ
PROVOZOVNĚ.
KTERÝ PODNIKATELSKÝ
SUBJEKT MÁ ZÁ JEM O
TYTO INFORMAČNÍ UKAZATELE, AŤ SE OBRÁTÍ NA
OBECNÍ ÚŘAD EMAILEM :
OBEC@PODDVOROV.CZ

UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ DO DALŠÍHO ČÍSLA
ZPRAVODAJE ZIMA 2020 JE 18. 11. 2020.
ZA DODRŽENÍ TERMÍNU DĚKUJE REDAKČNÍ RADA.
26
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BOŽSKÉ SRDCE

S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J
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Foto přední strany obálky: Socha sv. Jana Nepomuckého
Foto zadní strany obálky: Obecní ples 2020
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 2020 nákladem 400 výtisků

