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Dýňový víkend

SLOVO STAROST Y
Vážení a milí spoluobčané,
po půl roce vám opět na stránkách,
tentokrát zimního zpravodaje,
přinášíme informace, jak z oblasti
kulturní, společenské, tak informace o činnosti obce.
Tradiční krojované hody proběhly bez problémů. Počasí sice trochu
pozlobilo, ale drobné přeháňky
a noční déšť nijak nenarušil celkový průběh hodů. Musím pochválit
chasu a stárky za organizaci hodů
a za úklid zeleného. Každý rok je
však člověk musí upomínat, aby
bylo zelené a mája uklizeny včas.
Beseda u cimbálu proběhla v příjemném duchu a na pódiu se vystřídali převážně místní interpreti,
včetně našeho souboru Kordulka.
Po skončení programu se zpívalo
s CM Grajcar pod májů až do ranních hodin.
V listopadu proběhlo sousedské
posezení s tématem 30. výročí
založení Charty venkovských obcí
a současně 15. výročí našeho členství v této mezinárodní organizaci.
Prostor byl dán přítomným bývalým starostům, panu Františku
Strýčkovi, který byl u zrodu našeho
členství a paní JUDr. Marii Bůškové,
která v krátkosti shrnula organizaci
velkého setkání, které jsme organizovali v naší obci v roce 2009.
Člen prezídia Ing. Tomáš Kuchař
seznámil přítomné se současností
a chodem organizace. Součástí byla
i výstava fotografií z jednotlivých
setkání. K dobré náladě vyhrávala skupina Countrio z Mikulčic.
Seniorky připravily vynikající
pomazánky k zakousnutí, za což
jim děkujeme.
Co se týká investic a stavebních
prací, ihned po hodech bylo započato s úpravou sjezdů na stávajících
chodnících na Řádku. Stavební
práce prováděla na základě výběrového řízení firma Inženýrské stavby
Hodonín. Touto úpravou se zlepšil
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Kotelna školy
dlouho neutěšený nájezd vozidel
do vjezdů rodinných domů. Dílo
bylo dokončeno ve stanoveném
termínu v hodnotě 1,4 mil. Kč.
V měsíci srpnu byly též zahájeny práce na výměně zdroje tepla
v budově základní školy. Původní
kotelna z roku 1995, více než 24 let
stará, byla za hranicí životnosti.
Nově byly instalované kondenzační
kotle, dále byl upraven hlavní uzávěr plynu s regulací, byl instalován
kompletní otopný rozvaděč, regulace a provedeny drobné stavební
úpravy. Realizaci předcházela projektová příprava, na základě které
byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí
ve výši 40 % uznatelných nákladů.
Doufáme, že naše žádost bude
podpořena. Realizaci prováděla
firma Jiří Kubát z Rohatce. Projekt
zpracoval a po dobu realizace řídil
Ing. Jiří Bury. Celková investice do
výměny zdroje tepla dosáhla téměř
1,7 mil. Kč.
V srpnu jsme obdrželi rozhodnutí ze SFŽP o poskytnutí dotace na
sběrný dvůr ve výši 85 % z celkových uznatelných nákladů ve výši
4.272.841 Kč. Do konce roku bude
hotova prováděcí dokumentace
a začátkem roku plánujeme výbě-

rové řízení na zhotovitele stavby.
Pokud vše půjde hladce, předpokládáme zahájení stavebních
prací od března příštího roku. Na
tomto místě musím zmínit, že po
dobu výstavby rozšíření sběrného
dvora bude sběrný dvůr uzavřen.
Plánujeme však uskutečnit jeden
mobilní svoz tak, jak tomu bylo
před vybudováním sběrného dvora
v minulých letech.
V září bylo provedeno vyspravení
polní cesty v Remízech v nejhorším
úseku o délce 200 metrů, a to asfaltovým recyklátem. Celková hodnota byla 210.000 Kč. Čas ukáže, jak
se tento způsob opravy osvědčí. Do
budoucna počítáme s vyspravením
dalších polních cest. Ještě krátce ke
komunikacím. V současné době
probíhají projektové práce na dvou
úsecích na vybudování asfaltových
přístupových cest, a to v Sádkách
u vinařství Bařina a na Řádku pod
bývalou cihelnou, tím se zlepší
přístup v těchto lokalitách.
Hned vedle dětského hřiště na
Řádku bylo vysázeno 6 stromů lip,
jako náhradní výsadba za stromy,
které byly vysazeny před deseti
lety u hřbitova jako součást dotace.
Abychom nemuseli dotaci vracet
i s případnou pokutou, požádali
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Nově vysázené lípy
jsme o výsadbu na jiném místě, což
bylo schváleno. Doufám, že se nové
stromy ujmou a časem jejich stín
poskytne návštěvníkům dětského
hřiště příjemný chládek.
Koncem října bylo provedeno geodetické zaměření trasy v minulosti
vybudovaného protipovodňového
příkopu v lokalitě Přední pole (v její
dolní části). Následně se provedlo
vyhloubení odtokového žlabu pro
odvod přívalových srážek a obnovila se i trasa původně zbudované
polní cesty. Aby náklady byly co
nejmenší, veškeré práce byly prováděny pracovníky obce za využití
jak obecní techniky, tak techniky
místní firmy. Další plánovanou velkou investicí je chodník v Čekačce
s podélným odstavným stáním.
V říjnu byla dokončena projektová
dokumentace a v listopadu byla
podána žádost o stavební povolení.
Náklady jsou prozatím odhadnuty
na 2,5 – 3,5 mil. Kč. Taktéž zvažujeme opravu chodníku od obecního
úřadu k obchodu. Předpokládaná
výše investice 350.000 Kč. Další
velkou budoucí investicí, kterou se
zabývalo zastupitelstvo obce, byla
budova pohostinství na křižovatce.
Byla zpracována studie jak veřejného prostranství, tak studie samotné
budovy a jejího vnitřního uspořá-
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dání. Podrobnosti najdete v článku
místostarosty v tomto zpravodaji,
kde též najdete aktuální informace
ohledně stavu plánované výstavby
v lokalitě Újezda.
Na jaře budeme podávat společně s Novým Poddvorovem žádost
o poskytnutí dotace na pořízení
kompostérů pro domácnost. Mělo
by se jednat o poslední výzvu, ve
které je možno bezplatně získat
nový kompostér, sloužící pro využití organické hmoty jako hnojiva
na vlastním pozemku. Současně
s kompostéry budeme žádat o dotaci na výstavbu malé haly do budovaného sběrného dvora. Účelem
je, aby se oba projekty vzájemně
podporovaly. Celý projekt je cílen
na předcházení odpadů a opětovného využití v místě vzniku.
Předpokládaný objem projektu je
2 miliony. Kč s předpokládanou
85% dotací. Pokud někdo z občanů
má ještě zájem o tento kompostér,
je možno se nahlásit do konce roku
na podatelně obecního úřadu nebo
e-mailem a vyplnit formulář.
Ještě k dotacím. V minulém
roce jsme nebyli úspěšní ve dvou
žádostech, a to v žádosti na rozšíření herních prvků pro „Dětská
hřiště Starý Poddvorov“ v hodnotě
1.028.288 Kč a v projektu „Venkov-

ní sportoviště u základní školy“
v hodnotě 4.924.852 Kč. Víceúčelové hřiště je primárně určeno pro
základní školu, ale může je využít
i veřejnost pro sportovní aktivity.
Obě podané žádosti vyhověly požadavkům, avšak alokovaná částka
pro daný program byla vyčerpána.
Žádosti o dotace proto podáme
znovu do nové výzvy.
Zastupitelstvo obce na listopadovém zasedání schválilo nákup
nového motorového vozidla zn.
Škoda Octavia, jako náhradu za
již dosluhující osobní automobil
Škoda Fabia.
Jistě jste si všimli na fotbalovém
hřišti pokácených stromů. Jednalo
se o přerostlý, agresivní invazivní
druh dřeviny Pajasanu žláznatého
o stáří 25–35 let. V tomto stáří
již stromy ztrácejí svoji pevnost
a mohou ohrožovat své okolí. Na
doporučení odborníků bylo z bezpečnostních důvodů přikročeno
k jejich pokácení. Po likvidaci
oddenků, která se odhaduje na
2–3 roky, plánujeme na stejném
místě vysázet jiné vhodné dřeviny.
Do konce roku by měla být
zhotovena a usazena nová brána pro kontejner na hřbitově.
Zamezí se tak vhazování jiného
odpadu, než odpadu ze hřbitova,
který tam odhazují nejen občané
Starého Poddvorova, ale i občané
z okolních obcí. Taktéž by měly
být hotové opravy překrytí dvou
studen v obci, a to v ulici Radniční a na Řádku u Pryglového.
Stávající poklopy se rozpadají
a je nutno jejich výměnou zajistit
bezpečnost.
Změny zákonů neustále zaměstnávají nejen občany, ale
i pracovníky obcí. Během podzimu musel být na základě změny
zákona o pohřebnictví vypracován
a schválen nový Řád veřejného pohřebiště a s tím související změny.
Dále je nutno upozornit na změnu
veterinárního zákona o povinném
čipování psů. O všem se dočtete
v tomto zpravodaji.
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Zastupitelstvo obce na svém
zasedání dne 20. 11. 2019 schválilo
navýšení poplatku za komunální
odpad ze současných 400 na
500 Kč. Toto navýšení reflektuje
zvýšení cen za ukládání na skládku
Hraničky a zvýšení cen svozové
společnosti, která musela reagovat na zvyšování mezd. Po téměř
deseti letech jsme byli nuceni
poplatky navýšit o 100 Kč. I přes
toto zvýšení obec v minulosti, ale
i teď doplácí. V současné době
jsou reálné náklady na osobu a rok
586 Kč. Chtěl bych poděkovat všem
občanům, kteří třídí odpad. Občas
si povzdechneme, že stejně to vše
končí na skládce. Je tomu tak, ale
i není. Uvedu jen malý příklad. Veškeré plasty, které bezplatně odevzdáte, svozová společnost vytřídí
na použitelné (obchodovatelné)
a nepoužitelné (nemají další zpracování). Právě nepoužitelné plasty
končí ve spalovně nebo na skládce.
Nicméně, za celý objem plastu dostane obec odměnu od společnosti
EKO-KOM. Odměna nám slouží ke

Přední pole - odtokové žlaby
snížení nákladů za odpady. Pokud
by skončily v popelnici, zvýší se
tím množství odpadu, za které
těžce zaplatíme na skládce, a navíc
přijdeme o příjem, který je použit
na snížení poplatků za odpady.
S nadsázkou řečeno, kdo netřídí,
okrádá sám sebe, ale i ostatní.
Pro zpř íjemnění mezidobí
mezi Vánocemi a Novým rokem
jsme pro vás připravili na sobotu
28. 12. 2019 vystoupení „Ště-

pánských koledníků“ v sále KD
v 17:00 hod. Srdečně jste zváni.
Vstupné je dobrovolné.
Vážení spoluobčané, blíží se nejkrásnější svátky v roce. Přeji vám
krásné, pohodové a snad i zasněžené Vánoce a mnoho radostných
chvil strávených s rodinou nejen
u vánočního stromku. Do nového roku pak hodně štěstí, zdraví
a osobní spokojenosti.
Ing. Ivo Padalík, starosta obce

Rozšíření sběrného dvora
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MÍSTOSTAROSTA
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás seznámil s naší
prací a výsledky. Před půl rokem
jsem byl ve věci „Újezda“ velkým
optimistou. Bohužel však uskutečněná jednání nevedla zatím
k vysněnému cíli. Podařilo se
sice obci koupit v této lokalitě
pozemky, které by ráda směnila
s ostatními vlastníky tak, aby
vznikala ucelená stavební místa,
avšak poslední 2 pozemky pro
inženýrské sítě, které jsou pro
realizaci záměru stěžejní, se nám
zatím (v době vzniku článku)
nepodařilo získat do vlastnictví.
I když v jednom případě se nám

daří s vlastníky jednat a probíhají
nutné kroky k převodu vlastnictví
na obec. Doufám, že vše proběhne
hladce a pro příští rok nám zůstane
jen jeden pozemek k dořešení.
Nevzdáváme se a budeme jednat
dál. Doufejme, že úspěšně, a tak
zastavíme odliv mladých lidí z naší
obce za bydlením jinde.
Minule jsem vám také sliboval
architektonickou studii návsi
a hospody. Přikládám tedy pár
grafických výstupů z této studie.
Na obrázcích můžete vidět, že
se počítá s přesunutím zastávky
autobusu (směr Hodonín) ke
kulturnímu domu. Dále počítáme

s úpravou křižovatky dle dříve
zpracovaného projektu tak, aby
nedocházelo k nebezpečným situacím při zajíždění autobusu ke
stávající zastávce. Kdo se potkal
v křižovatce s autobusem, určitě
ví, o čem mluvím. Na obrázcích
můžete také vidět, že vzniklý
prostor okolo stávající čekárny byl
upraven zpevněnými plochami,
nízkými zídkami se sedáky a našel
se i prostor pro vánoční strom.
Před hospodou také vzniklo místo
pro letní zahrádku. Určitě jste si
všimli, že chybí zadní přístavek
bytu, který je v nevyhovujícím
stavu a bude zbourán. Nepočítá-

me také se stávající přístavbou
sociálek. Ty budou také zbourány
a na jejich místě vyroste nové
technické a hygienické zázemí pro
hostinec a malý víceúčelový sál.
Architektonická studie mimo jiné
řeší barevné řešení fasád včetně fasády KD. Doufám, že se bude líbit.

Barvy jsou decentní, ale myslím,
že příjemné. Bystřejší z vás budou
namítat, že jsou zrušena stávající
parkovací stání a máte pravdu. Ale
vzhledem k bezpečnosti křižovatky a vzhledem k reprezentativní
funkci návsi to jinak nešlo, navíc
je za hospodou nové parkoviště.

Dostávám se tak oklikou k našemu dalšímu projektu - chodníky
a parkovací stání v Čekačce. Jak
už bylo dříve avizováno, chodníky
budou od zvonice po pravé straně
až po odbočku k zahrádkářskému skladu, jak můžete vidět na
přiložené situaci. Omlouvám se
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za kvalitu, ale v tomto formátu to
jinak nejde. Někomu se tak před
domem objeví nový chodník, případně i parkovací stání. Součástí
projektu je totiž 13 parkovacích

ODPADY
Komunální odpad nebo také
směsný odpad je podle legislativy
veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob (domácností)
na území obce. Přibližně 40 až
60 % komunálního odpadu tvoří
bioodpad. Skládá se z posekané
trávy ze zahrad, listí, větví stromů,
ovocných a zeleninových odpadů,
dřevěných pilin, trusu hospodářských zvířat. Všechno toto pravidelně vyvážíme nebo spalujeme,
případně vytváříme černé skládky
někde v prostorách, které přímo
neohrožují naše soukromí. Proč?
Pokud nepotřebné suroviny správně zužitkujeme, proměníme na
hnojiva, ušetříme životní prostředí
i své peníze. Proto jedním z velmi
aktuálních současných problémů,
který řeší obec, je právě otázka:
,,Co s bioodpadem?“. Bioodpad
díky svým specifickým vlastnostem není vhodný pro skládkování.
V podstatě okamžitě po jeho uložení začínají nekontrolovatelné
procesy, jejichž produkty – skleníkové plyny – mění klimatické podmínky na zemi. Obec je původcem
bioodpadu a má proto povinnost
odklonit bioodpad od skládkování
a materiálově jej využít. Tím se
sníží objem směsného odpadu,
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J

míst. Projektová dokumentace je a průběžně budeme budovat další.
a nyní probíhá sta- O tom třeba zase příště.
vební odpad
řízení.
Realizace
mohla
Komunální
nebo
také směsnýby
odpad
je podle legislativy veškerý odpadTomáš
vznikající Očenášek
při činnosti
proběhnout
v příštím
roce.obce.
Rozvoj
fyzických
osob (domácností)
na území
Přibližně 40 až 60 mistostarosta@poddvorov.cz
% komunálního odpadu tvoří
bioodpad.
Skládá seploch
z posekané
trávy ze zahrad, listí, větví stromů, ovocných +420
a zeleninových
odpadů,
parkovacích
nepodceňujeme
724 162
263
Odpady
zpracována

dřevěných pilin, trusu hospodářských zvířat. Všechno toto pravidelně vyvážíme nebo spalujeme,
případně vytváříme černé skládky někde v prostorách, které přímo neohrožují naše soukromí. Proč?
Pokud nepotřebné suroviny správně zužitkujeme, proměníme na hnojiva, ušetříme životní prostředí i
své peníze. Proto jedním z velmi aktuálních současných problémů, který řeší obec, je právě otázka:
,,Co s bioodpadem?". Bioodpad díky svým specifickým vlastnostem není vhodný pro skládkování.
V podstatě okamžitě po jeho uložení začínají nekontrolovatelné procesy, jejichž produkty –
skleníkové plyny – mění klimatické podmínky na zemi. Obec je původcem bioodpadu a má proto
povinnost odklonit bioodpad od skládkování a materiálově jej využít. Tím se sníží objem směsného
odpadu, který obce svážejí. Skládková směrnice EU a Plán odpadového hospodářství mluví jasně:
,,Podíl bioodpadu ve směsném odpadu se musí postupně snížit a odpadové hospodářství obcí to musí
akceptovat”. Proto připravujeme další dotační titul. Dotace jsou určeny na nákup kompostérů a
dalšího vybavení pro rodiny a komunitní kompostování. Každá rodina, která projeví zájem, může o
kompostér zažádat
na obecním
úřadě.
Kvalitníchodníků
domácí kompostér
bude poskytnut
zcelavzdarma.
Situační
plán
řešení
a parkovacích
stání
Čekačce
Bioodpad je zdrojem živin, energie, organické hmoty, a proto si myslím, že by tato organická hmota
měla zůstat doma.
Naše obec již v roce 2012 využila dotací na nákup nákladního auta na svoz biopopelnic a nákup
kontejnerů, abychom umožnili třídění tohoto odpadu. Podle našich zjištění, se díky tomu snižuje
množství komunálního odpadu. Zatím toto snížení za období 2011 – 2018 tvoří 49 %, ale pevně
věřím, že dosáhneme snížení na komunálním odpadu až 60 %. Druhá strana mince zase je, že se nám
zvyšují náklady na likvidaci bioodpadu.
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která projeví zájem, může o kompostér zažádat na obecním úřadě.
Kvalitní domácí kompostér bude
poskytnut zcela zdarma. Bioodpad
je zdrojem živin, energie, organické hmoty, a proto si myslím,

201,84

178,21

169,47

159,42

že by tato organická hmota měla
zůstat doma.
Naše obec již v roce 2012 využila
dotací na nákup nákladního auta
na svoz biopopelnic a nákup kontejnerů, abychom umožnili třídění
tohoto odpadu. Podle našich zjištění, se díky tomu snižuje množství
komunálního odpadu. Zatím toto
snížení za období 2011–2018 tvoří
49 %, ale pevně věřím, že dosáhneme snížení na komunálním odpadu až 60 %. Druhá strana mince
zase je, že se nám zvyšují náklady
na likvidaci bioodpadu.
Jsem ale potěšen, že je nás převážná většina, která poctivě třídí
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tento odpad a důsledně dodržuje
pravidla, která jsou stanovena.
Touto cestou bych vám všem
chtěl poděkovat. Bohužel jsou
mezi námi i takoví, a to se znovu
opakuji, kteří neustále porušují
stanovená pravidla v třídění bioodpadu. Týká se to převážně přistavených kontejnerů. Nedodržují
stanovená pravidla a informace,
který odpad se může v tu danou
dobu vhazovat do těchto kontejnerů a vhazují tam věci, které tam
nemají co dělat, a způsobují nám
nemalé potíže na kompostárně.
Nevím, jestli je to neochota nebo
lenost. Informace, který odpad se
zrovna může vhazovat, jsou vždy
umístěny na kontejneru, vyhlášeny místním rozhlasem a dány na
obecní webové stránky. Musíme si
uvědomit, že tyto kontejnery není
obec povinna přistavovat. Berme
to jako takový nadstandard a službu pro nás. Obec je pouze povinna
ze zákona umožnit občanům třídit
bioodpad, což splnila tím, že sváží
biopopelnice. Dále pak je možnost
bioodpad odvézt přímo na kompostárnu. Pokud se bude neustále
porušování stanovených pravidel
opakovat, nebudou tyto kontejnery přistavovány. Nyní je jenom na
nás, jak této možnosti využijeme.
Proto na adresu těmto hříšníkům
je nutné vzkázat, aby si uvědomili,
že na jejich nezodpovědné chování
doplácí zbytek občanů, kteří poctivě dodržují stanovená pravidla.
Tímto vás žádám, aby jste dbali
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pokynů, které jsou umístěny na
kontejneru a vyhlášeny v místním
rozhlase. Pevně věřím, že v příštím
roce se tyhle „excesy“ již nebudou
opakovat.
Na ministerstvu životního prostředí vzniká dlouho očekávaný
zákon o odpadech. Mezi chystané
novinky patří zdražení odvozu
komunálního odpadu. Hlavní cíl
je celkem jasný. Černá popelnice
na směsný odpad by měla být co
nejprázdnější a mělo by se jich
vyvážet co nejméně. Zákon například postupně zvedá poplatek za
skládkování až na víc než trojnásobek v roce 2023. Dnešní poplatek
je 500 Kč za tunu + další částka
za tunu dle druhu odevzdaného
odpadu na skládku. Obce budou
podle ministerstva vyšší cenou za
skládkování motivovány vyprodukovat méně odpadů. Tak budou
motivovat lidi, aby toho méně vyhodili a více třídili. Občané by měli
více třídit a platit dle množství odpadu v popelnici. K tomuto procesu nám pomáhá sběrný dvůr, kde
se tento odpad důkladně roztřídí.
Musíme si uvědomit, že sběrný
dvůr je jediné místo na světě, kam
můžete legálně odvézt a zanechat
většinu svých domácích odpadů.
Proto obec vypracovala projekt za
účelem rozšíření kapacity sběrného dvora, který se bude realizovat
na jaře roku 2020.
Další problém, který nastal, je
s likvidací surového dřeva a dřevěného nábytku. V době kůrovcové

kalamity je přetlak dřeva a firmy,
které dřevo od nás bezplatně
odebíraly, teď žádné nechtějí. Proběhla jednání s novými odběrateli,
kteří budou dřevo odebírat, avšak
za nově zpoplatněnou částku až
1.000 Kč za tunu. Proto žádáme
všechny občany, kteří chtějí odevzdat na sběrný dvůr objemný
odpad, například skříně, starý nábytek atd., tak pouze ve skladném
stavu, tzn. že musí být rozebraný
nebo rozštípaný na malé části.
Dále pak do jednoho kontejneru na
dřevo smí dojít pouze dřevo a nábytek, který má přírodní barevný
odstín (je jedno, zda je průhledně
lakované či nikoliv). Může se
jednat o dřevotřísku i masiv. Do
druhého kontejneru se bude ukládat jakákoliv barevná deska bílá,
černá, červená….., ať už se jedná
o dýhu, dřevotřísky nebo barvený
lakovaný nábytek. Jen tak jsme
schopni zajistit bezproblémovou
likvidaci dřeva za co nejlepších
cenových podmínek. Děkujeme
za pochopení.
Dne 20. listopadu 2019 proběhlo
jednání zastupitelstva, kde zastupitelé odsouhlasili od 1.1.2020 zvýšení poplatku za likvidaci odpadů ze současných 400 Kč na
500 Kč/osobu. Důvodem jsou
neustále se zvyšující poplatky
a náklady na odpady. I tato částka
500 Kč/osobu ale neodpovídá
reálným nákladům za likvidaci
odpadů, která je ještě vyšší, tzn. že
i nadále se bude zbývající část nákladů dotovat z obecního rozpočtu. Toto téma rozvedeme v dalším
vydání našeho zpravodaje.
Závěrem bych vám chtěl popřát
příjemné prožití vánočních svátků,
které budou naplněné radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou.
Do nového roku 2020 přeji všem
všechno nejlepší, hodně zdraví,
štěstí, dobré nálady, životního
optimismu, a hlavně vzájemné
tolerance a porozumění.
Vladimír Kašík
Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV

JEŠTĚ VÁM TEČE VODA Z VODOVODU?
Doufám, že ano a vězte, že to
není úplně běžná věc. Asi hodně
z vás ví, jak moc je právě náš
zdroj pitné vody ohrožen, a kolik
úsilí mnoha lidí stojí jeho ochrana
před zničením těžbou štěrkopísků
v jeho blízkosti. Otočíte-li doma
kohoutkem, voda teče. Ale víte odkud? Kde se nachází zdroje pitné
vody pro občany okresu Hodonín?
Nejstarším zdrojem je nádrž povrchové vody Koryčany. U ní je
vybudovaná úpravna vody s kapacitou 50 litrů/sec. Dalším zdrojem, a to podzemní vody, je
prameniště v obci Moravská Nová
Ves, kde máme úpravnu vody
s kapacitou 100 litrů/sec. Našim
největším zdrojem jsou prameniště podzemní vody na území Moravského Písku a Bzence. U nich
je vybudována úpravna vody
s kapacitou 400 litrů/sec. Z těchto
tří úpraven vody se cestou mnoha
vodojemů, přes vodovodní síť
v délce 1 130 km a přes více než
40 000 přípojek dostává pitná
voda až k vám – 150 000 občanům.

Právě toto prameniště v Moravském Písku je ohroženo záměrem těžby štěrkopísků jedné
soukromé firmy. Pokud dojde ke
znehodnocení nebo znečištění
tohoto zdroje, je úplně jasné, že
ani voda z Koryčan a Moravské
Nové Vsi nám nebude stačit!
Velmi si vážím všech, kteří jste
se zapojili do akcí na ochranu
naší vody. Vždyť štěrku se skutečně nenapijeme! Děkuji moc
za aktivity starostů a spolku
Za vodu pro lidi. Připomínám,
že stále lze podepsat petici za
ústavní ochranu vody online na:
http://vodanadzlato.kdu.cz/.
Vážení spoluobčané, všem vám
ze srdce přeji krásné prožití
svátků vánočních, hodně zdraví
a dostatek vody celý příští rok!
„VODA NAD ZLATO“
Ing. Bc. Anna Hubáčková,
senátorka za Hodonínsko

NEZAPOMÍNEJME NA KNIHOVNU
Knihovna je součástí kulturní
nabídky pro všechny občany
v obci. Stále více čtenářů využívá
této možnosti a našlo si cestu do
knihovny. Problémem knihovny je
malý zájem dětí a mládeže. Největší zastoupení mají čtenáři senioři.
V současné době jsou nejvíce
půjčované knihy od spisovatelů:
•MUDr. Jan Cimický, CSc. (v červnu 2019 se uskutečnila zajímavá
beseda),
• Fo j t o v á V ě r a – v i n a ř s k é
detektivky,
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J
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•Vondruška Vlastimil – historie,
detektivky,
•Horáková Naďa – detektivky,
(bydlí v Mutěnicích, také s ní
proběhla beseda).
Kniha může být důležitou inspirací pro život. Poradí, pomůže,
přináší radost, poznání, útěchu,
poučení, nové věci, povzbudí.
Kniha může oslovit každého,
když si vybere dle svého zájmu,
nálady, osobní situace a někdy
může i překvapit něčím, co člověk
ani nečekal.
Přijďte nahlédnout, podívat se,
navštívit knihovnu sami nebo

s dětmi, kamarády, přáteli – vybrat si knížku, využít internet
na PC, stolní hry. Dětský koutek
je k dispozici těm nejmenším.
Zkrátka, najít si něco z toho, co
knihovna nabízí – dle svého zájmu a výběru. Důležitý je hlavně
pocit klidu a pohody. Vždy jste
vítáni.

„Knihy jsou podobné domovu,
do kterého se vracíme i za největší
bouřky.“ (Bernard Bolzano)
Marie Pryglová, knihovnice

Knihovna je otevřena:
pondělí:
8.00 - 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.
sobota:
15.00 - 16.00 hod.

ŘÁD VEŘE JNÉHO POHŘEBIŠTĚ
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom vás informovat
o vydání nového Řádu veřejného
pohřebiště obce Starý Poddvorov,
který je účinný od 1. 1. 2020. Provozovatelem veřejného pohřebiště
je obec Starý Poddvorov.
Řád veřejného pohřebiště je
závazný pro provozovatele, pro
subjekty zajišťující pohřební služby, pro obstaratele pohřebních
a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových míst, objednatele
a zhotovitele služeb, návštěvníky
pohřebiště včetně osob, které
zde s prokazatelným souhlasem
provozovatele pohřebiště nebo
nájemce provádějí práce a pro
ostatní veřejnost.
Dovolte, abychom upozornili na
důležitý bod č.4, Článku 3 Řádu
veřejného pohřebiště: Všichni
zemřelí nezávisle na místě úmrtí
mohou být na veřejném pohřebišti
v obci Starý Poddvorov pohřbeni,
ale pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště. Den před
přijetím lidských pozůstatků je
třeba předložit provozovateli pohřebiště (Obci Starý Poddvorov)
kopii Listu o prohlídce zemřelé-
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ho. Pokud se jedná o zpopelněné
lidské ostatky, je nutno doložit
Doklad o zpopelnění.
Znamená to, že při zařizování pohřbu je třeba přijít na obecní úřad a
- odevzdat List o prohlídce
zemřelého,
- oznámit, do kterého hrobu bude
zemřelý uložen,
- na kterou stranu bude zemřelý
uložen, pokud se jedná o dvojhrob,
- nahlásit, která pohřební služba
bude zajišťovat pohřeb.
Bez Listu o prohlídce zemřelého není možné přijmout zemřelého na místní pohřebiště. Rovněž
tak bez Dokladu o zpopelnění
není možné uložit na místní pohřebiště urnu, a ani s ní manipulovat bez souhlasu provozovatele
pohřebiště-tedy obce.
Dále je potřeba (během týdne
po pohřbu) se dostavit na obecní
úřad a podepsat novou smlouvu
a zaplatit jednorázový poplatek,
na období 10 let.
Upozorňujeme plátce poplatku
za hrobová místa, že do roku
2019 se platil poplatek jednotlivě

za každý rok. Od roku 2020 se
bude platit na celé období nájemní smlouvy, tedy na 10 let.
Např. Nájemní smlouva končí 31.
12. 2022. Zaplaceno je období do
roku 2019, zbývá doplatit jednorázově v roce 2020 poplatek za
3 roky (2020, 2021, 2022).
Do roku 2020 proběhne geodetické zaměření každého hrobového místa a na základě tohoto zaměření budou vypočítány
poplatky za jednotlivá hrobová
místa.
Na závěr bychom chtěli doporučit všem nájemcům hrobových
míst, aby se seznámili s novým Řádem veřejného pohřebiště, který naleznete na vývěsce
u místního hřbitova, na obecním
úřadě, nebo na stránkách obce
www.poddvorov.cz.
Na závěr bych vám všem chtěla
popřát klidné a radostné prožití
svátků vánočních a mnoho zdraví
a úspěchů v novém roce.
Františka Bílková

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

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
V neděli 10. 11. proběhlo již
tradiční sousedské posezení.
Myšlenkou vzniku této akce
byla vzpomínk a na tradiční
krojované hody, které do roku
1987 byly vždy na svátek sv.
Martina, patrona naší obce. Na
organizaci letošního posezení
se podílela především kulturní
komise. O tradiční občerstvení
se postaral Klub seniorek a to
především jejich členka paní Poulíčková, která umíchala různé
pomazánky a připravila slané
koblížky z dýně. Návštěvníci této
akce také nepřicházeli s prázdnou. Přinášeli různé zákusky,
bábovky, ale i víno. Pod jídlem
se prohýbaly stoly.
Když jsme posezení připravovali, přemýšleli jsme, čím bychom
návštěvníky pobavili. Vzpomněli
jsme si, že před 15 lety se poprvé
začalo mluvit v obci o Chartě
venkovských obcí EU. Tehdy se
starosta obce František Strýček
poprvé zúčastnil setkání této organizace v Hepstedtu. Připravili
jsme tedy výstavu na toto téma.
Udělali jsme průřez všemi aktivitami Charty, kterých se zástupci
naší obce zúčastnili, vzpomněli
jsme na bývalého prezidenta
Franse Ronesse a představili
jsme současné presidium, jehož
členem je i náš občan a zastupitel
Ing. Tomáš Kuchař.
Výstavu otevřel, po úvodním
slově starosty obce, pan František
Strýček, jehož zásluhou jsme členy této organizace. Vzpomněl na
počátky a první krůčky, na přijetí
i odmítání z řad zastupitelů i občanů. K tématu se vyjádřila i JUDr.
Marie Bůšková, která se podílela
na organizaci velkého setkání
v naší obci v roce 2009 i současný
člen presidia a organizátor našich
delegací na setkáních, Ing. Tomáš
Kuchař.
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J

Posezení zpestřovala svou hudbou country kapela Countrio
Mikulčice. Účastníci se mohli
zaposlouchat do melodií country
hudby, zazpívat si, nebo třeba jen
vnímat tóny jako kulisu při rozhovoru se svými sousedy.
Víme, že dnešní uspěchaná
doba občany spíše rozděluje, než
spojuje, že si rádi o víkendech
odpočinete či věnujete se sobě,
svým aktivitám a rodině. Těmto

důvodům přičítáme malou účast
na této kulturní aktivitě obce. Jsme
nuceni se zamyslet nad tím, zda
tuto akci do budoucna pořádat.
Za kulturní komisi přeji všem
občanům šťastné Vánoce a v novém
roce mnoho štěstí, zdraví a osobních úspěchů.
Mgr. Miroslava Hajdová,
předsedkyně kulturní komise
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ČIPOVÁNÍ PSŮ
Up o z o r ň uj e m e v l a s t n í k y
a chovatele psů, že podle zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od
1. 1. 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem.
Kde, kdy a jak čipovat?
Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat na
konkrétní datum. Štěňata budou
dostávat čip při prvním očkování
proti vzteklině. Starším psům se čip
vpíchne pod kůži při pravidelném
přeočkování. Pokud majitel psa neočipuje, bude mu od příštího roku
hrozit sankce ve výši až 20 tisíc Kč,
protože na psa bude nahlíženo, jako
by neměl potvrzení o očkování proti
vzteklině. Výjimkou je pes, který je
označen čitelným tetováním před
3. červencem 2011. Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr
dlouhé zařízení, které je naprogramováno čitelným kódem, jenž je
jedinečný a neopakovatelný.

Kde nechat čip zaregistrovat?
Po označení psa mikročipem
doporučujeme všem majitelům zaregistrovat se v Národním registru
majitelů zvířat (www.narodniregistr.cz/o-nas.php).
Teprve po zaregistrování plní
mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa
v případě zaběhnutí.
Kolik stojí čipování psů?
Pořizovací cena jednoho čipu se
pohybuje mezi 120–450 Kč, závisí
na typu čipu. Veterináři si účtují za
aplikaci 300–550 Kč. Životnost čipu
se odhaduje na 25 let.
Proč čipovat?
Výhody:
- snadnější cestování se psem do
zahraničí (ve většině evropských
států již povinné čipování psů platí),
- zaběhnutý pes se rychleji vrátí
k majiteli,
- při odcizení psa se snáze prokáže
vlastnictví,

- lepší průkaznost identity psa,
- snadnější monitoring chovu psů,
- lepší dohledatelnost majitele
v případě nutnosti postihu za týrání
zvířat,
- umožnění kontroly psů při prodeji.
Od 1. 1. 2020 je očkování psa
proti vzteklině platné, pokud je
pes nezaměnitelně identifikován
čipováním.
Zdroj: internetová stránka www.
svscr.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ 2020
Novoroční setkání
občanů
Ples rodičů
25. 1.
Obecní ples
1. 2.
Dětský karneval
9. 2.
IX. ročník Zpěváčci
22. 3.
Podluží
Ukliďme Poddvorov
4. 4.
Lázeňské odpoledne
24. 5.
Tradiční krojované
31. 7.- 3. 8. hody
Mlynářské odpoledne
23. 8.
Sousedské posezení
15. 11.
Rozsvícení
29. 11
vánočního stromku
Vánoční besídka
13. 12.
1. 1.
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ÚŘEDNÍ DNY NA
OBECNÍM ÚŘADĚ
V LETOŠNÍM ROCE
KONČÍ V PÁTEK
20. 12. 2019.
ÚŘADOVAT SE ZAČNE
VE ČTVRTEK 2. 1. 2020.

V SOBOTU
28. 12. 2019
BUDE SBĚRNÝ DVŮR
UZAVŘEN.
POSLEDNÍ SVOZ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2019
PROBĚHNE
24. 12. 2019.

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

HLAVNÍ SETKÁNÍ EVROPSKÉ
CHART Y VENKOVSKÝCH OBCÍ
ESTONSKO 2019
V červenci letošního roku jsme
s manželkou strávili krásných pět
dní v Estonsku. Lze předpokládat,
že většina z vás nemá tuto zemi
zařazenou ve svém hledáčku
letních dovolených, protože tato
nejsevernější pobaltská země není
zrovna vhodná na klasické letní
radovánky, jako je koupání nebo
opalování. Naopak ti, kteří mají
rádi přírodu a historii, by si určitě
přišli na své.
My jsme také nejeli kvůli koupání, ale navštívili jsme tuto zemi
v rámci setkání Evropské Charty
venkovských obcí. Většina z vás
zná princip těchto setkání – ať už
z vlastní zkušenosti nebo z doslechu. Kdybychom měli popsat
všechno, co jsme prožili, tak
by obsah zpravodaje nebyl asi
o ničem jiném. Proto si dovolíme
vzpomenout zážitky, které na nás
hodně zapůsobily.
Hned na začátku to byla návštěva Tallinu (hlavní město
Estonska), hlavně jeho historického centra. Tam už v podstatě
začala náhodná setkání s delegáty
ostatních evropských zemí, i když
oficiální začátek akce byl až na
druhý den v městečku Pólva, asi
230 km jihovýchodně od Tallinu.
Ubytování nám bylo zajištěno
u rodin místních obyvatel tohoto městečka a k nim přilehlých
vesnic. Konkrétně my jsme byli
ubytováni u starších manželů,
kteří nás přijali velmi vstřícně,
jejich dům se stal našim domovem. Dokonce i jejich čtyřnozí
přátelé, pejsci Jofi a Nepsu, se
k nám chovali, jako bychom byli
členy rodiny.
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J

Uvítací ceremoniál, který byl
vskutku velkolepý, neměl chybu, stejně jako i ostatní kulturní
a společenské akce, které pro nás
organizátoři nachystali. Cíleně
byly připraveny tak, aby se beze

zbytku naplňovalo heslo charty
„People meet people“, tedy „lidé
se setkávají s lidmi“. Toto se v Estonsku dařilo už od první chvíle
bezezbytku a věřte, že nemusíte
být žádný perfektní angličtinář,
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abyste se v takové skvělé společnosti cítili jako doma. Nevěřili
byste, jak se jazyková bariéra dá
velmi rychle zbourat. Například
na kulinářském večeru, kde za
vás mluví pochutiny typické pro
jednotlivé státy.
Ovšem okamžik, kdy jsme si
uvědomili, a myslím, že i většina
ostatních, jak je Charta obcí EU
důležitá a prospěšná, nastal při
jednom společném workshopu.
Na jedné z přednášek zazněl
dotaz, jak by se dalo nejen v této
organizaci, ale i v celé EU něco
zlepšit nebo zdokonalit. Nikdy
nezapomenu na odpověď dvou
dam z Anglie, které pronesly:
“Hlavně nikdy nedělejte referendum“. Všichni asi tušíte, na
co narážely. Velmi by je mrzelo,
kdyby po opuštění EU nebylo jejich město součástí tak skvělého
společenství, kterým Charta obcí
EU, dle našeho názoru, bezesporu
je. Naštěstí dokázalo presidium
Charty najít způsob, jak může
Desborough, městečko ze Spojeného království, nadále zůstat
platným členem této mimořádné
organizace. Charta obcí EU není
totiž politická organizace a ve
svých nových stanovách schválených všemi starosty napříč Evropou, dokáže lidi spojovat, nikoli
rozdělovat.
Závěrem chci poděkovat za to,
že jsme měli tu čest obě naše obce
reprezentovat. Záměrně píšeme
obě, protože je dobře, že dostávají možnost aktivně se podílet
na akcích Evropské Charty venkovských obcí i občané Nového
Poddvorova.
A nakonec malé doporučení
– pokud i vy budete mít chuť se
účastnit některého ze setkání, ať
už doma nebo někam vycestovat,
neváhejte a udělejte to, protože
toho nebudete nikdy litovat.
Jiří a Martina Zavadilovi
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CHARTA VENKOVSKÝCH OBCÍ EU
CISSÉ
Na podzim tohoto roku oslavila Charta venkovských obcí
EU, jejímž členem je i obec Starý
Poddvorov, 30leté výročí. Místem
oslav se stalo malé francouzské
město Cissé, které je však velké
a významné tím, že právě zde došlo v roce 1989 k založení Charty
venkovských obcí EU.
Naše skupina pěti dospělých
se vydala na cestu dne 18. září ve
velmi brzkých ranních hodinách,
aby stihla let z Vídně před sedmou
hodinou. Silnice byly v tu dobu
téměř liduprázdné a na letiště jsme
tedy dorazili včas. Let proběhl
v naprosté pohodě a většina z nás
dospávala ranní vstávání. Letadlo
přistálo v Paříži okolo deváté za
nádherného bezmračného počasí
a bylo víc než jasné, že o krásné
zážitky z dalších dnů bude postaráno. První den naší cesty jsme
strávili v Paříži a druhý den jsme
se odpoledne vydali vlakem TGV
do Poitiers. Cesta vysokorychlostním vlakem byla opravdu zážitek,
v tunelu nám zaléhalo v uších, vlak
se řítil rychlostí téměř 300 km/h.
V Poitiers už na nás čekali naši
hostitelé, kteří nás odvezli autem
do nedalekého městečka Cissé.
Ve společenské budově nazvané
podle zakladatele charty Michela
Boucheta se postupně scházeli
všichni účastníci setkání. Zde jsme
obdrželi plánek obce a jmenovky
s názvem státu. Zároveň jsme
zjistili, že ten, kdo se v mládí
učil francouzsky, je vítěz. Většina
rodin totiž nevládla jinou řečí než
francouzštinou, někteří v malé
míře angličtinou. My jsme měly
malou výhodu, že jedna z nás
má základy francouzštiny, a také
angličtiny. Zde se naše velká skupinka rozdělila na 3 menší – dvě
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J

dvojice a jednu osobu a odjeli jsme
se svými hostitelskými rodinami.
Naše rodina byla naprosto úžasná
a i přes počáteční obavy jsme se
postupně uvolnily a užily si první
seznamování s rodinou, večeři
i ochutnávku francouzských vín
a sýrů.
První den po snídani jsme se se
všemi sešli ve společenské budově,
kde starostka obce Cissé a prezident Charty obcí EU slavnostně
zahájili setkání. Poté jsme se
rozdělili na dvě skupiny, my jsme
zůstaly se skupinou mladých lidí
ve společenské budově. Na úvod
se všichni zúčastnění představili,
což bylo velmi důležité, neboť
s většinou jsme se viděly úplně
poprvé. Získaly jsme tak přehled,
kdo zastupuje kterou zemi. Asi
nejvřelejší seznámení bylo s děvčaty ze Slovenska. Poté byl zahájen
workshop na téma „fake news“,
neboli lživé informace, které se
šíří sociálními sítěmi a mohou být
velmi nebezpečné. Velmi zajímavá
a podnětná byla práce ve skupi-

nách, kde se do diskuze zapojil
úplně každý.
Protože nám počasí přálo, užily
jsme si polední piknik na zahradě
i výlet do města Poitiers, kde nás
čekala komentovaná prohlídka
města. V Poitiers je stará univerzita
i biskupství. Město je známé svými
památkami, malebnými uličkami plnými středověkých domů,
starobylých kostelů i velkými
historickými událostmi, které se
zde odehrály. Město bylo opravdu
nádherné, navštívili jsme Katedrálu svatého Petra, kostel Notre-Dame-la-Grande a prošly jsme se
starými uličkami s nádhernými
dřevem obkládanými domy. Času
nebylo mnoho a brzy bylo třeba
pomýšlet na návrat. Kolem 18. hodiny jsme se vrátily zpět do Cisssé,
kde už na nás čekal náš hostitel.
Večer začal opět ve společenské
budově, a to kulinářským večerem,
na kterém se představovaly jednotlivé státy svými typickými gastronomickými specialitami a nápoji.
My jsme měli připravené typické
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domácí moravské klobásy, lázeňské oplatky, víno a podpultovou
slivovici. Těžkou konkurencí byli
sousedící kolegové z Rumunska
se svou pálenkou. Kolegyně ze
Slovenska připravily brynzovou
pomazánku a korbáčky, na německém stole se objevovala paštika,
Chorvaté připravili mořské speciality, Španělé zabodovali chorisem,
Belgičané svou slavnou čokoládou, Britové typickým dezertem,
Švédové lahodnými masovými
kuličkami, přátelé z Nizozemí
uvařili vynikající hrachovou kaši.
Nejvíce dobrot bylo samozřejmě
u stolu místních, ten byl plný
francouzských specialit.
Večer plný tance, jídla a zábavy
nebral konce. Všichni se báječně
bavili, užívali si spolu tanec a na-
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vazovali nová přátelství. Bavily se
také hostitelské rodiny, které měly
možnost ochutnat speciality od
nás, zahraničních hostů.
Druhý den jsme se všichni
vypravili slavnostním pochodem
s vlajkou České republiky od společenského domu k místní radnici.
Oficiální proslovy pronesla starostka obce Annette Savin a prezident
Charty obcí EU Boy Scholtze, kteří
slavnostně odhalili památník, na
kterém je uveden seznam všech
obcí zapojených do Charty venkovských obcí. Po návratu do společenské budovy jsme, společně
se všemi účastníky i hostitelskými
rodinami, poobědvali.
Odpolední program byl opět
rozdělen do dvou skupin. Skupina
mladých lidí odjela do zábavního

parku hrát fotbal v nafukovacích
koulích a vyzkoušet si laserovou
bojovou hru. Druhou skupinu čekal výlet do Poitiers, který probíhal
stejně jako předchozí den u skupiny mladých. My jsme odjely
do zábavního parku a ještě dnes
vzpomínáme na úžasnou týmovou
spolupráci při laserové hře, která
nás všechny úplně strhla.
Po návratu do Cissé nás čekala
večeře v hostitelských rodinách,
která byla bohatá na typické francouzské speciality – sýry, slané
koláče, dorty. S rodinami jsme si
po večeři užily krásný večer ve
společenské budově, kde se nám
představil místní pěvecký sbor
a následoval taneční večer.
Poslední den v neděli ráno jsme
byly připraveny na náročnou cestu domů. Hostitelské rodiny nás
odvezly na vlakové nádraží do
Poitiers, abychom se opět rychlovlakem TGV dopravili na letiště do
Paříže a odtud letadlem do Vídně.
Cesta trvala celý den a večer okolo
osmé už jsme byli všichni opět
ve svých domovech, odkud byly
poslány SMSky našim hostitelským rodinám, že jsme v pořádku
dorazili domů, poděkovali za jejich
pohostinnost a ochotu sdílet jejich
domovy.
Pro nás byla možnost účastnit
se setkání Charty obcí EU nezapomenutelným životním zážitkem.
Zájem účastníků o různé světové
problémy, diskuze mladých lidí
o životě v jiných zemích, společná řeč, porozumění, sounáležitost, podpora, spolupráce, ochota
a mnoho dalšího, jsme zažívaly
na tomto setkání. Odnášíme si to,
že i když mluvíme jiným jazykem
a máme jiné zvyklosti, všude
jsou velmi milí a pohostinní, lidé
s velmi podobnými problémy jako
máme my v naší zemi. A přestože
je v zahraničí moc krásných míst,
to nejhezčí je vždy u nás doma.
Bc. Michaela Klepáčová,
Mgr. Lenka Mikušová
Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV

SVOBODA K LÁSCE A RADOSTI
VÁNOCE 2019
Každé Vánoce nás přivádějí
k naplnění času. Čteme v Božím
slově: „Až se naplnil čas, poslal
Bůh svého Syna, narozeného
z Panny Marie.“ Dlouhé věky
čekali lidé na naplnění tohoto
příslibu. Nebylo to jednoduché.
Prožili mnohá období, kde byli
tísnění utrpením, válkami i přírodními katastrofami. Bůh si lidstvo
vychovával a vedl, aby je mohl
obdarovat. Starozákonní Boží lid
je toho svědectvím, protože na
něm se vyplnilo to, co Bůh slíbil
a ústy proroků předpověděl. Proto
se nás Boží působení může stále
dotýkat, protože celým lidstvem
po celý Advent a Vánoce proudí
nezadržitelný pramen lásky. Tento
pramen se dotýká lidských srdcí,
která jsou k němu otevřená.
Před několika týdny jsme oslavili 30. výročí Sametové revoluce,
kdy jsme získali svobodu. Téměř
jako blesk z nebe jsme byli zbaveni
komunistické diktatury, která měla
v moci všechny oblasti lidského života. Svoboda byla vykoupena utrpením a obětí mnoha nevinných
lidí, kteří byli pro své náboženské,
politické i profesní přesvědčení
umlčeni, pronásledováni a vězněni. Svatořečení Anežky České
bylo hlubokým impulsem k daru
svobody. Musíme říci, že opravdu
žijeme ve svobodné společnosti.
Po třiceti letech končí etapa dějin,
která znamenala obnovu, ale také
řadu zkoušek, a jistě i zklamání.
Máme určitě za co děkovat, ale
také vyznat, že věříme v zázrak,
a proto nemůžeme propadnout
beznaději.
Jako křesťané jsme byli v minulém komunistickém režimu pronásledováni a zařazováni jako občané
druhé kategorie. Katolická církev
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J

byla označována za nepřítele číslo
jedna, proto byla tak perzekuována. Věřící lidé, biskupové, kněží,
řeholníci i řeholnice byli pronásledováni, zastrašováni a také
zavíráni do nejtěžších žalářů, kde
nevinně trpěli. Jistá zaměstnání
byla pro věřící občany zapovězena. Být učitelem, být policistou,
být ve vedoucí funkci znamenalo
zřeknutí se víry a praktického
náboženského života. Opravdu
žijeme ve svobodné společnosti,
za co bychom měli být každodenně vděčni. Ale neumíme žít svobodně, protože nám často schází
zodpovědnost, která dává správné
hranice a hodnoty. Jako křesťané
jsme konfrontováni s nejrůznějšími pohledy na Boha, svět, rodinu,
život i smrt. Mnozí lidé odkládají
víru, křesťanské hodnoty, které
formovaly život lidí po celé generace. Vytrácejí se morální hodnoty ze
života lidí a nahrazují všeobecným
konzumem. Místo, které přináleží
Bohu, je dnes obsazeno „byznysem“ a co největším ziskem. Vidíme kolem sebe, že máme všeho
přebytek a blahobyt ovládá celý
lidský život. Tak nejsme svědky,
že by byli lidé šťastnější a spokojenější. Vidíme jen prázdná lidská
srdce, osamocenost a smutek.
Vytrácí se solidarita, nezištnost
i slušnost. Mizí úcta ke stáří a ke
kořenům hodnot lidského života.
Současný člověk potřebuje znovu zakusit fúzi Boží lásky, která
obnovila svět. Touto fúzí Boží
lásky k nám je narození Božího
Syna. Betlémské dítě je nejhlubším znamením, že Bůh člověka
neopustil a pozvedá ho na stále
novou úroveň, která mu patří.
Láska je spojená s radostí. Proto
křesťané slaví Vánoce s velkou

radostí, která naplňuje celý svět.
„Sláva na výsostech Bohu a na
Zemi pokoj lidem dobré vůle“,
zpívají andělé v Betlémě. V těchto
slovech je veliká radost a zároveň
veliké obdarování samotným
Bohem a jeho pokojem. Buďme,
proto všichni otevřeni, abychom
mohli být obdarováni láskou Boží,
která se stala člověkem, a zároveň
radostí a pravou svobodou Ducha.

VÁNOČNÍ MODLITBA
A BLAHOPŘÁNÍ
„Pane Ježíši, přicházíme k tvým
jesličkám, abychom tě kontemplovali. Klaníme se ti s Marií,
chválíme tě s anděly a pastýři.
Ty jsi naše důvěra a naše naděje.
U tebe chceme čerpat sílu a lásku
pro každodenní život, aby se naše
srdce změnilo a s ním se změnil
celý svět. Ty jsi náš Bůh a my jsme
tvoji. Neopouštěj nás, Pane, náš
Bože. Amen.“
Ze srdce přeji všem farníkům
požehnané a Bohem dotknuté vánoční svátky a mnoho darů milostí
do celého nastávajícího roku.
P. Miloslav Čamek, farář
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POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH
V KOSTELE SV. MARTINA VE STARÉM PODDVOROVĚ LP 2019
Pátek 20. 12. 2019

Svátost smíření a “svatá zpověď” před Vánocemi od 16.00 do 17.45 hod. (4 zpovědníci)

4. neděle adventní 22. 12. 2019

9.00 hod. mše svatá

Štědrý den 24. 12. 2019

14.30 hod. otvírání Betlému
21.00 hod. „Půlnoční mše svatá“ – zpívá chrámový sbor

Středa 25. 12. 2019

Slavnost Narození Páně - 9.00 hod. mše svatá zpívá chrámový sbor

Čtvrtek 26. 12. 2019

Svátek sv. Štěpána - 9.00 hod. mše svatá s krojovanými

Neděle 29. 12. 2019

Svátek sv. Rodiny - 9.00 hod. mše svatá; obnova
manželských slibů – zpívá mužský, ženský sbor
a dětská cimbálová muzika
16.00 hod. Vánoční koncert ZUŠ Hodonín
v kostele sv. Kunhuty v Čejkovicích

Úterý 31. 12. 2019

Sv. Silvestra – 15.00 hod. mše svatá a TE DEUM

Středa 1. 1. 2020

Slavnost Matky Boží P. M. – „Nový rok“ 9.00 hod. mše svatá

Sobota 4. 1. 2020

16.00 hod. Tříkrálový koncert ženského sboru
„Levandula“ s jejími hosty v kostele sv. Kunhuty
v Čejkovicích

Neděle 5. 1. 2020

2. neděle po Narození Páně – 9.00 hod. mše svatá, žehnání
vody, kadidla a křídy

Pondělí 6. 1. 2020

Slavnost Zjevení Páně „Tři králové“ 17.00 hod. mše svatá

Neděle 12. 1. 2020

Svátek Křtu Páně – 9.00 hod. mše svatá

Srdečně zvu všechny farníky k prožití vánočních svátků při bohoslužbách v našem filiálním kostele sv. Martina.

BIŘMOVÁNÍ 2019
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U NÁS V ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE
Školní rok 2019/2020 přinesl spoustu novinek.
V budově mateřské školy jsme kompletně vyměnili
osvětlení. Místo starých, už nevyhovujících zářivek, jsou ve třídách i v jídelně nové úsporné LED
zářivky. Další novinkou byla výměna tříd a jejich
nová výmalba. Přibyly také relaxační koutky pro
děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Obě
budovy jsou zajištěny elektronickým zabezpečovacím systémem, provozovaným firmou Jablotron.
Tento systém má sloužit především k ochraně dětí
a dalších osob v budově školy základní i mateřské.
Další zajištění tvoří kamerový systém. Ten slouží
zejména na ochranu majetku zřizovatele, školy
a osob pobývajících v budově školy a předcházení
výskytu rizikového chování. Na konci října byla
dána do provozu nová kotelna, která kromě tepla
přinese úsporný systém topení.
Ale teď už k dění ve škole a ve školce.
V pondělí 2. září 2019 začal nový školní rok pro
deset nejen poddvorovských dětí. Tento den byl
pro ně i rodiče zcela jistě jedním z nejvýznamnějších v jejich životě. Prožili první zvonění a usedli
poprvé do školních lavic jako školáci. Mimo paní
učitelku přivítal děti skřítek Ota, který je bude
provázet při objevování písmen, číslic, prvních
přečtených a napsaných slovech a počítání.
Hodně úspěchů při plnění školních povinností a celý rok mnoho úsměvů na rtech přeje za
všechny členy učitelského sboru třídní učitelka
Mgr. Martina Kučerová.

Svou premiéru ve školních lavicích prožili tito
prvňáčci:
Hájek Jiří, Kalužíková Kristýna, Konečný Sebastian,
Kopl Tomáš, Kuchyňková Anna, Ružička Eliáš,
Sasínková Rozálie, Veselská Barbora, Voborník Matěj
a Vytopil Nicolas.

Každým rokem, jak je zvykem, probíhá v obci
v měsíci září „Dýňový víkend.“ Tradičně se zapojují i děti z mateřské školy projektovým dnem. Ve
spolupráci s rodiči si děti nosí do školy výrobky
z dýní, které vystavují na prostranství u školy.
Děti také plní různé aktivity spojené s danou tématikou a zdobí si svou šatnu v mateřské škole.
Na závěr projektu s dětmi chodíme na procházku
po obci a prohlížíme si výrobky před domy místních občanů.
Měsíc říjen je plný různých témat spojených
s barvami a dary podzimu. S dětmi jsme využili
slunečného počasí a vydali se na krásnou procházku ke sklepům, kterou jsme spojili se sběrem
kaštanů. Ty využíváme k výtvarným a pracovním
účelům. Na podzim pozorujeme změny v přírodě
a s dětmi si o tom povídáme. Ukazovali jsme si
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J
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zabarvení listů u stromů a zároveň určovali barvy.
Jako každý podzim proběhla v naší škole ve
spolupráci s rodiči Drakiáda. I přes velmi teplé
a bezvětrné počasí se této akce zúčastnila spousta
rodičů s dětmi. Všichni se s trpělivostí snažili, aby
jejich drak vzlétl a za to byli odměněni.
Environmentální vzdělávání ve škole
V základním vzdělávání nejde jen naučit se
základnímu triviu – čtení, psaní, počítání, ale
mít všeobecný přehled z různých oblastí života.
Jednou z nich je i získání základů ekologické
gramotnosti. Naše žáky vedeme k ohleduplnému
vnímání svého životního prostředí. V rozvoji nám
pomáhá spolupráce s pracovníky ZOO Hodonín,
Ekocentrem Dúbrava Hodonín, školní recyklační
program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, Systém Eko-kom, M.R.K.E.V. – metodická síť ekologicky zaměřeným školám a další.
Naši nejmladší žáci vyjeli spolu s dětmi mateřské školy na exkurzi do nedaleké firmy Sonnentor, kde se dozvěděli zajímavosti o ekologickém
pěstování bylinek a jejich následném zpracování.
Jejich bádání pokračovalo v ekologickém výukovém programu „Co do koše nepatří.“ Praktickými
ukázkami a činnostmi se děti učily třídit odpad,
zjišťovaly, kam ve škole s odpadem a nechyběla ani
trocha matematiky při výpočtu objemu stlačených
a nestlačených pet lahví.
V zimních měsících čeká všechny žáky základní
školy výukový program o odpadech „Tonda Obal
na cestách.“ Ve výchově k třídění odpadu nám
pomáháte i vy rodiče a občané obce při zapojení
do naší podzimní a jarní sběrové akce „Přines
sběr – zachraň strom.“ Děkujeme.
Nezapomínáme ani na zvířata. Zapojili jsme se
do projektu ZOO Hodonín „Poznávej a chraň“. Po
celý školní rok budeme shromažďovat informace o ohrožených druzích zvířat. Naše výsledky
zpracujeme písemně i výtvarně. V měsíci červnu
budeme naše poznatky i výrobky prezentovat
přímo v zoologické zahradě. O zvířatech z našeho blízkého okolí i exotických se budeme učit ve
výukových programech v Ekocentru Hodonín.
Mgr. Sylvie Foltýnová, ředitelka školy
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SDRUŽENÍ RODIČŮ
Pro letošní školní rok jsme si pro
žáky základní a mateřské školy
připravili sportovní a společenské
aktivity. Jako tradičně zorganizujeme společné bruslení na zimním
stadionu v Hodoníně. Ve druhém
pololetí školního roku plánujeme
jet do Hodonína do sportovního
centra JUMP Street. To je nově otevřeno na Bratislavské ulici v Hodoníně a nabízí sál vybavený velkými
trampolínami, které děti jistě ocení.
V prosinci zavítá do školy Mikuláš
s andělem a přinesou žákům mikulášskou nadílku. Na Vánoce budou
nachystány dárečky od Ježíška.
Každoročně také kupujeme výhry
do tomboly na dětský karneval
a odměny na dětský den. Na konci
školního roku odměňujeme odcházející žáky pátého ročníku pěknou
knihou. Toto vše můžeme uskutečnit díky dobrovolným finančním

příspěvkům od rodičů, za které
jim tímto děkuji. Chtěla bych také
předem poděkovat sponzorům, kteří nám každoročně věnují krásné
a hodnotné dary do tomboly na náš
ples rodičů. Ten se letos uskuteční
v sobotu 25. ledna 2020. Nebude na
něm samozřejmě chybět tradiční

polonéza. V neposlední řadě patří
velký dík zaměstnancům školy za
skvělou spolupráci a všem členům
výboru SRPŠ za ochotu obětovat
svůj volný čas.
Mgr. Světlana Přibilová,
předsedkyně sdružení

Základní škola a Mateřská škola Starý Poddvorov pořádá

NEDĚLE 9. 2. 2020 OD 15:00 HODIN
KDE: Kulturní dům Starý Poddvorov

DĚTSKÁ DISKOTÉKA, TOMBOLA PRO DĚTI
a spousta dalších her a soutěží

VSTUPNÉ PRO DOSPĚLÉ 50,-Kč

S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J
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PÁR ŘÁDKŮ O FOTBALE
Vážení spoluobčané a příznivci
fotbalu,
vychází další číslo zpravodaje, tak
bych chtěl napsat pár řádků o fotbale. Nebudu rozepisovat jednotlivá
mužstva, protože jsem požádal
trenéry, aby se ke svým svěřencům
vyjádřili oni sami, ale pár slov
přece napíšu. V dnešní době jsme
potěšení naší mládeží, kdy dorost
vede v okresním přeboru tabulku
s 23 body a skórem 61:11.
Naši žáci v okresním přeboru jsou
také na prvním místě s 24 body se
skórem 73:5.
Naši nejmladší (přípravka) se ve
své soutěži zatím fotbal učí hrát
a hrají střed tabulky, ale jejich výkony se stále zlepšují.
A naposled první mužstvo, které
je zklamáním nového ročníku.
V tabulce se nachází třetí od konce
pouze s 9 body. Mužstvo vedl do
posledního utkání hráč Tomáš
Vacenovský, který své angažmá
ukončil. Museli jsme tedy okamžitě reagovat a najít nového
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trenéra, což už se nám podařilo.
Na jeho místo nastoupí Miroslav
Hubáček z Dolních Bojanovic.
Pokud chceme hrát nadále Okresní
přebor v mužské kategorii, čeká
nás hodně práce. V první řadě se
musí nad sebou zamyslet samotní
hráči. Uvědomit si, jestli chtějí tuto
soutěž hrát.
Na zimní přípravu máme zajištěné tělocvičny a haly v Dubňanech,
Čejkovicích a Lužicích. V dnešní
době se snažíme sehnat soupeře.
Žáci hrají halovou ligu v Lužicích,
kde hrají s mužstvy z vyšších soutěží, a taky se zde účastní mužstva
ze zahraničí.
Pár slovy se zmíním k areálu.
V této době probíhá kácení stromů, protože při větším větru padaly z těchto stromů větve a hrozilo
zranění. S panem starostou jsme
se dohodli tyto stromy vykácet
a po nějaké době vysadíme nové.
Máme namyšlené túje, ale ještě
se rozhodneme, co bude nejlepší.
Dále chceme opravit zídku kolem

hřiště a opatřit ji nátěrem kvůli
bezpečnosti.
Do budoucna bychom chtěli
zpracovat projekt a zkusit zažádat
o dotaci na rozšíření zázemí budovy, které je momentálně nedostačující. Mám tím na mysli využít
plochy za kabinami, kde by mohla
vzniknout kabina (nebo možná
dvě) se sociálním zařízením,
a také zázemí pro praní dresů se
skladem. Je to jenom záměr, který
je potřeba prodiskutovat v zastupitelstvu a dohodnout cestu, která
bude nejlépe schůdná. Jako již tradičně bych chtěl poděkovat všem,
kteří se podílejí na chodu fotbalu
ve Starém Poddvorově. Díky patří
samozřejmě celému zastupitelstvu a všem občanům, kteří fotbal
mají rádi a navštěvují naše utkání.
Blíží se Vánoce a konec roku, tak
vám tímto přeji krásné prožití svátků vánočních a mnoho úspěchů
v novém roce 2020.
Miroslav Hřebačka, předseda TJ
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FOTBAL
Vážení spoluobčané, sportovní
přátelé,
v naší obci není mnoho složek,
které by dávaly možnost mládeži
sportovat. Ba naopak, je jen jedna,
a to je fotbal. Více jak 60 let je
fotbal v naší obci tradicí. Okresní
fotbalový svaz o nás říká, že jsme
fotbalová obec. Dělám do fotbalu
více jak 45 let a musím říct, že je
čím dál obtížnější udržet mužstva
z vlastních hráčů. Máme necelých
1000 obyvatel a čím dál méně dětí,
které mají zájem hrát fotbal. Myslím, že by mělo být ctí reprezentovat svoji obec než reprezentovat
v jiném sportu vedlejší obec. Dá to
hodně úsilí a práce shánět hráče,
kteří mají zájem hrát u nás.
Naše tělovýchovná jednota má
v soutěži 4 družstva: První mužstvo dospělých, dorost, starší žáky
a starší přípravku. Rád vás budu
informovat o tom, jak se jim daří.
Družstvo dospělých prožívá velkou krizi ...... na 12 místě s 9 body,
to jsme v minulosti v okresním
přeboru nikdy neměli. Mužstvo
se potýká s problémem střílet
branky, nepromění ani ty nejvyloženější šance, co má. Hodnocení
nechám na vedení prvního mužstva, aby zhodnotilo a vyvodilo
z toho důsledky.
Zato naší mládeži se nebývale
daří, dá se říct, že tak dobrý dorost
a žáky jsme ještě neměli. Jejich
výkony jsou stabilně výborné,
ani dorost a ani žáci nepoznali
hořkost porážky.
Nejúspěšnější v okresním přeboru žáků jsou naši žáci, kteří mají
plný počet bodů 24 a skóre 73:5
(nejvyšší vítězství 19:1 v Miloticích a 13:0 v Násedlovicích). Po
půlce soutěže máme i nejlepšího
střelce celé soutěže Filipa Musiala
s 35 brankami. Přišel k nám z Hodonína, líbí se mu tady a chce za
nás hrát.
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Náš dorost je taktéž po podzimu
na 1. místě s 23 body se skóre
61:11. Pouze 2krát remizoval
v Hovoranech 1:1 a ve Vnorovech
2:2 a taktéž, jako žáci, dali dorostenci milotickým dorostencům
19 branek a Ždánicím 13 branek.
Nejlepším střelcem celé soutěže
okresního přeboru je náš Jakub
Bárta s 22 brankami. Hráčů do dorostu jsme nikdy tolik neměli, o to
je to složitější pro trenéra Luboše
Konečného, který hráče sváží jak
na trénink, tak na zápasy. Trénuje
s 18 hráči. Snad se za čas práce
s dorostem a mládeží vyplatí a odrazí se to v mužstvu dospělých, až
přejdou hrát za muže a začne se
třeba blýskat na lepší časy.
Naši nejmladší, starší přípravka,
v tomto ročníku hrají lépe jak loni.
Zatím se s fotbalem seznamují

a učí se základům kopané. Výsledky nejsou tak důležité, hlavně,
aby je bavilo sportovat a hrát. Je
tam řada talentů, které je třeba
podpořit a podchytit.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem trenérům za jejich příkladnou práci s mládeží. Obětují tomu
veškeré úsilí a volný čas. Děkuji
také všem lidem, co pro fotbal
dělají a jakýmkoliv způsobem
pomáhají.
Přeji vám všem krásné prožití
svátků vánočních a do nového
roku mnoho úspěchů v osobním
životě a ať se nám daří i ve fotbale.
Miroslav Rabušic,
jednatel a manažer pro mládež

STARŠÍ ŽÁCI

Po skončení sezony
2018-2019 v červnu přestoupili
čtyři hráči do našeho dorostu.
Po dohodě s vedením se dospělo

k závěru, že starší žáky doplníme
pěti hráči z přípravky a jedním
útočníkem z Hodonína. Opět jsme
řešili věkový rozdíl, ale kluci nás
velice překvapili, když do týmu
zapadli a byli přínosem i v těžkých
zápasech. Kluci postupně poráželi
všechny soupeře, v posledním
kole v derby dokázali porazit
Čejkovice, takže si udrželi neporazitelnost a skončili na 1. místě
okresní soutěže. Všem klukům
bych chtěl poděkovat za přístup,
jak k zápasům, tak i k tréninkům,
dále děkuji rodičům za pomoc
a taky všem, kdo nám fandili. Teď
nás čeká zimní příprava, která
bude probíhat v hale v Lužicích.
Na jaře chceme navázat na podzimní výsledky.
Hynek Winkler
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STARŠÍ PŘÍPRAVKA
OKRESNÍ SOUTĚŽ SK. A
Starší přípravka TJ Starý Poddvorov se v letošním roce utkala
opět jako loni dvoukolově, což
dle našeho názoru není ideální
řešení, jelikož jsme museli odehrát více zápasů než naše áčko.
Celkem tedy naše př ípravka
odehrála 12 zápasů, ve kterých
pětkrát zvítězila, jednou remizovala a šestkrát prohrála. Tyto
výsledky, nám trenérům, udělaly
radost, jelikož v minulé sezóně
naše řady opustili starší kluci, na
které jsme v zápasech spoléhali.
Jejich odchod do starších žáků,
jak se zdá, paradoxně pomohl
mladším klukům, kteří v minulé sezóně nedostávali na hřišti
tolik prostoru. Tito se hned od
začátku chopili své šance a nyní
se dá říct, že jejich hra se zápas
od zápasu zlepšuje. Nutno také
dodat, že s námi na zápasy jezdí
také ti nejmenší (Jeníček Kmenta
a Adámek Bortlík), kteří na tuto
kategorii ještě nemají jak věkově, tak ani co se fotbalových

dovedností týká. Jejich zájem
a zápal pro fotbal je tak velký, že
ho vždy oceníme a na hřiště je
pokaždé na nějakou tu minutku
postavíme, ať se zápas vyvíjí
jakkoliv. Dále bych chtěl touto
cestou v našem týmu přivítat
nového trenéra, který k nám
dobrovolně přišel, a to Romana
Veselského, který nám doufám

pomůže s tréninkem brankářů,
kterých je velký nedostatek,
jelikož on sám strávil většinu
své fotbalové kariéry právě jako
brankář. Na zimní př ípravu
máme domluvenou tělocvičnu
v ZŠ v Čejkovicích, kam budeme
od ledna jezdit každou sobotu.
Hodinu strávíme v tělocvičně
a druhou v bazénu, což už loni

TABULKA – OS STARŠÍ PŘÍPRAVKA SK. A – PODZIMNÍ ČÁST 2019
Pořadí

Tým

Zápasy

Výhry

Remízy

Prohry

Skóre

Body

Body
pravdy

1

SK Prušánky

12

12

0

0

163:34

36

18

2

KOVO Ždánice

11

7

1

2

144:51

25

11

3

FK Hodonín

12

6

1

5

147:89

19

1

4

TJ Starý Poddvorov

12

5

1

6

66:98

16

-1

5

Dambořice

12

4

2

6

92:122

14

-4

6

Sokol Nenkovice

12

2

0

10

36:138

6

-12

7

FC Čejkovice

11

1

1

8

71:187

4

-13
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hodně dětí ocenilo. Dále bych
chtěl říct, že budeme rádi, pokud
naše řady rozšíří další noví hráči,
jelikož nás po této sezóně opět
dost hráčů opustí a potřebujeme
mužstvo doplnit. Dveře mají
otevřené všichni, a to se týká již
zimní přípravy v tělocvičně.
Pro lepší představu jak na tom
jsme, přikládám tabulku po odehrané podzimní části (tabulka je

neoficiální, jelikož u těchto mládežnických mužstev se tabulky
pořadí nedělají a musel jsem ji
sestavit sám).
Naši střelci: Marian Sůkal –
17 gólů, Jakub Kalužík – 16 gólů,
David Fiala – 14 gólů, Lukáš
Brhel – 10 gólů, Tomáš Opluštil
– 3 góly, Matyáš Hassa – 3 góly,
Samuel Sasínek – 2 góly, Sebastian Herzán – 1 gól.

Na závěr bych chtěl touto cestou
poděkovat firmě ASOLO s.r.o.,
která dětem, jako sponzorský
dar, zakoupila novou sadu dresů
s dlouhým rukávem, které děti
v podzimním počasí potřebují.
Jan Fiala,
trenér

OPSÁNO Z KRONIKY TJ 1976
Na začátku roku 1976 si vytyčil
výbor Tělovýchovné jednoty
provedení rekonstrukce hřiště
na kopanou. Toto se projednalo
a schválilo na výroční členské schůzi za účelem rozšíření
a vyrovnání velkého spádu. Po
projednání s vedením JZD Čejkovice, které s tímto souhlasilo,
se dohodlo, aby se rekonstrukce
zahájila po jarním kole ke konci
června. Ve výboru TJ byl schválen návrh na udělení čestného
odznaku Milanu Nesvadbovi
a Josefu Redkovi k 75. výročí
Československé kopané za dlouholetou činnost ve výboru.
Dne 22. 6. 1976 bylo zahájeno
provádění rekonstrukce hřiště,
hlavní zemní práce provedl Ladislav Šimek se skrejprem z Hodonínských cihelen a Pavel Vala
z JZD Čejkovice s buldozerem.
Brigádnické práce na úpravě
hřiště probíhaly celé letní období. Jen při úpravě hřiště bylo
odpracováno členy TJ 1980 brigádnických hodin.
Do konce jarního kola kopané,
kdy dělal trenéra I. mužstva Josef Redek a vedoucího mužstva
Josef Pospíšil, tak pro podzimní
sezonu převzal funkci trenéra
I. mužstva Josef Bartál a vedoucího mužstva Josef Bílek a Josef
Pospíšil převzal vedoucího žáků.
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Naši žáci se 3. 7. účastnili utkání
v Rohatci o Český pohár. Naše
jednička se 4. 7. účastnila pohárového turnaje v Radimově. Na
nově upraveném hřišti se 11. 7.
1976 uskutečnil pohárový turnaj
a 25. 7. byl uspořádán žákovský
turnaj za účasti Čejkovic, Čejče
a Terezína. Pro podzimní kolo
byli registrováni noví hráči Havlík Jiří a Uhrovič Blahoslav.
4. 8. se výbor TJ na své schůzi
rozhodl zakoupit autobus, který
zprostředkovávala TJ Borovany
od Městských dopravních podniků Praha. Dále byla na této
schůzi schválena změna výboru,
kdy odstoupili Miloslav Boubín,
Bohuslav Ger tner a Jaroslav
Majzlík, doplněni byli Josef
Bartál, Josef Bílek a Ladislav
Vévoda.
Také 28. 8. bylo zahájeno betonování opěrné zídky ze dvou
stran hrací plochy za účelem,
aby se neuvážel břeh a v případě bouřek voda nepoškozovala
hrací plochu. Tato akce byla do
konce podzimu skončena. Byla
prováděna další, a to důležitá
akce, chystání železného šrotu
v cihelně MNV pro sběr.
Odevzdávali jsme ho na patronátní JZD Jiskra Čejkovice.
K tomu byla sepsána smlouva , J Z D d a l o n a h otovo s t i

10 000,- Kčs na autobus a jinak se
platilo z účtu, kde JZD nám dalo
za železný šrot. Sběr u Františka
Holomka provedli hráči stolního
tenisu, naloženo bylo plné nákladní auto. Člen výboru Karel
Trefilík zajistil nádrž asi 20 m3³na vodu od Naftových závodů
Lužice, neboť v podzimních měsících se objednávalo travní semeno na zatravnění hrací plochy
a tato nádrž měla být zásobou
na postřikování hrací plochy.
Na zakoupeném autobusu byla
provedena oprava, aby se hned
v podzimním kole dal používat.
Do šaten byl zakoupen elektrický
ohřívač vody.
Za naši TJ byli navrženi za kandidáty na poslance do MNV Starý
Poddvorov: Rudolf Pulkrábek,
Oldřich Mazuch, Josef Redek,
Pavel Svoboda, Václav Válek,
Jakub Bůšek a Ludvík Blažek.
Dne 12. 12. 1976 na výborové
schůzi Rudolf Pulkrábek požádal
o uvolnění z funkce z důvodu
zvolení do funkce tajemníka
MNV. Zároveň na této schůzi
byl navržen nový výbor pro nové
funkční období, taky revizní
komise, výbor oddílu kopané
a výbor stolního tenisu.
/Doslovně opsáno z kroniky TJ/
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CVIČENÍ PILATES
Pilates je metoda tělesného
cvičení, která byla vyvinuta na
začátku 20. století Josephem
Pilatesem v Německu. Cílem
cvičení je zlepšit kontrolu nad
svým tělem, posílit jej a zlepšit
jeho ohebnost a pevnost. Jedná
se o cvičení s vlastní vahou těla,
při které je nutno dodržovat
soustředěný a řízený pohyb,
který vychází ze středu těla. Je
nutná jeho plynulost a přesnost
v daném cviku. Důležité je také
dýchání.
Máme skvělou lektorku paní
Jitku Šeďovou z Hodonína, která každou středu od 17:30 do
18:30 v tělocvičně základní školy
dává lekce pilates. Cvičíme s tzv.
r učníkem, což je pomůck a,
která umožňuje vizuální kontrolu při napnutí svalů. Letos
jsme zařadili do cvičení tzv.
magický kruh, což je obruč se
dvěma polstry. Pracuje na zákla-

dě stlačení nohou nebo rukou,
kdy dochází k posilování svalů
a také narovnání páteře. Cviky
se provádí pomalu a plynule, ve
stoje nebo na zemi na cvičební
podložce. Cvičíme bez hudby,
pouze na základě pokynů lektorky, která cviky popisuje, počítá
doby a vizuálně kontroluje naše
provedení.
Jestli máte chuť, přijďte si s námi
zacvičit. Vezměte s sebou pouze
cvičební podložku. Kruhy a ručníky nám půjčuje cvičitelka. Pilates
mohou cvičit jak ženy, tak muži.
Přijďte se podívat, jak super hodiny cvičení probíhají na Poddvorově. Nemusíte nikam dojíždět.
Určitě vás to nadchne tak jako
nás, protože lektorka je skvělá. Dokáže každého motivovat
a povzbudit. Její super taktika je
chválit a chválit.
		
Eva Kabátová

JAK SE DAŘÍ NA SCHOLE
Z dětské scholy (chcete-li-mladšího chrámového sboru) se nám
v průběhu let „vyklubala“ spíše
schola mládežnická. Někteří
zpěváčci se chopili nástrojů, takže zpěv doprovází kromě kytary
i klávesy, ukulele, zobcové flétny,
příčná flétna a housle, popř. rytmické nástroje.
Do našeho repertoáru patří moderní duchovní tvorba. Ta se začala v Československu objevovat
v podobě tzv. rytmických písní
už někdy v 50. letech 20. století,
tudíž mnohé písně jsou v podstatě již „zlidovělé“. Inspiraci
čerpáme jak ze zpěvníků, tak
u jiných schol, křesťanských
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skupin, v naší i světové populární křesťanské hudbě. Dívky
samy přichází s písněmi, které
by se/nás rády naučily, které
slyšely na koncertě nebo objevily
na internetu.
Doprovázíme především dětské
mše svaté – ty jsou od letošního
září přesunuty na páteční večer. Občas nás můžete slyšet
i na nedělní mši, v různé svátky,
při slavnostních příležitostech.
Tradičně nás můžete slyšet na
„Farním odpoledni“ nebo při
poutní mši v překrásném chrámu
ve Křtinách.
Novinkou, se kterou se učíme
pracovat, je nová aparatura. Tu

za finanční podpory P. Čamka
sestavil a obsluhuje pan Karel
Selucký se synem.
Tímto všem jmenovaným děkujeme! Díky patří i dalším podporovatelům, ať už jsou to rodiče,
farníci, i občasní návštěvníci
našeho kostela. Těší nás, když
vám naše snažení přináší radost!
Srdečně zveme nové zájemce
z řad dětí a mládeže.
Marie Bartálová
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MISIJNÍ OKÉNKO
V neděli 13. října jsme v naší
farnosti uspořádali další ročník
Misijního štrúdlování. S přispěním mnoha občanů, kteří
napekli různé koláče, štrúdly, či
zákusky, jsme mohli nabalit více
jak 200 balíčků. Z dobrovolných
příspěvků za tyto dobroty jsme
získali částku 15.500,- Kč, a ta
byla odeslána na konto projektů
Papežského Misijního díla dětí.
Všem, kdo jste se jakýmkoliv
způsobem podíleli na této akci,
děkujeme!
Již nyní zveme na další pravidelnou akci, jež podporuje dobré
dílo misií ve světě - Velikonoční
jarmark pro misie. Tentokrát
př ipadne na Květnou neděli
5. dubna 2020. Můžete opět napéct oblíbené zákusky nebo připravit drobné dekorace vhodné
k velikonočnímu prodeji.
Adéla Kuchařová,
vedoucí Misijního Klubka

ČINNOST KLUBU SENIOREK
Začátkem července 2019 poddvorovské seniorky absolvovaly
jednodenní výlet do Znojma.
Cesta vlakem uběhla v příjemné,
kamarádské atmosféře. První naše
kroky vedly do historického centra, kde jsme navštívily zajímavé
znojemské památky. Zaměřily
jsme se nejen na historii města, ale
i na současnou zástavbu.
Prázdniny a dovolené uběhly
velmi rychle a byl tu 25. srpen
s tradičním „Mlynářským odpolednem“. Větrný mlýn zaplavený
letním sluncem přilákal řadu
cyklistů, občanů z Poddvorova
a okolních obcí. Při dobrém jídle
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J

a reprodukované hudbě čas rychle
ubíhal. I děti měly o zábavu postaráno. Program her a soutěží i pro
dospělé zajímavě připravila paní
Alena Poulíčková s dcerami.
Začátkem září 2019 připravila
paní Padalíková dvoudenní zájezd
do Rakouska. Solná komora, Korutany, Štýrsko, Bad Ischl, Klagenfurt se světem miniatur světových
staveb (Minimundus) zanechal
v účastnících nezapomenutelný
dojem. Ubytování na břehu jezera
Wörthersee nemělo chybu, místní
gastronomie pohladila žaludek
i duši. K dobré náladě přispělo
i nádherné počasí.
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V dalším období klub připravil následující akce:
9. 11. barvení šátků
v kulturním domě
1. 12. vánoční bazar
při rozsvěcování vánočního
stromu
Na květen 2020 je připraven zájezd do Bavorska.
Informace o připravovaných akcích poskytne paní
Inka Padalíková.
seniorky

ZAHRÁDKÁŘI
Vážení spoluobčané, zahrádkáři;
v srpnu letošního roku jsme
zkusili obnovit tradici Zarážání
hory. Po zkušenostech z Be-

sedy u vína, jsme, přiznávám,
podcenili zájem o tuto akci.
Mile nás překvapila účast čítající cca 50 návštěvníků. Slibuje-

me, že příští rok se připravíme
a nachystáme pro vás i program.
V září jste jistě všichni očekávali
tradiční Krojované vinobraní,
které jsme letos nepořádali z důvodu nedostatku účinkujících.
V prosinci jsme uskutečnili zájezd do adventní Prahy, kde jsme
navštívili mimo jiné Národní
muzeum zemědělských strojů.
Zájezd byl plně obsazen členy ZO
ČZS Starý Poddvorov.
A co nás čeká v příštím roce?
Jako každý rok začneme v únoru
Výroční členskou schůzí, v dubnu
se budeme těšit na tradiční Košt
pálenek, v srpnu na Zarážání
hory, a jistě přibydou i další akce,
na které vás již nyní srdečně
zveme.
Blíží se Vánoce, konec roku
2019 a začátek roku 2020. Přejeme vám všem do tohoto číselně
zajímavého roku hodně zdraví,
pohody, radosti a úspěchů při
pěstování a děkujeme za účast
i podporu na akcích konaných
naší organizací.
Zlatuše Jurkovičová

28

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

HODY 2019
Hody 2019 se nám velmi vydařily, i když počasí nám při přípravách moc nepřálo. Ve středu
se chasa vydala postavit májky
stárkám i stárkům. Ve čtvrtek pak
zanesla májku i panu starostovi.
Hodovou zábavu jsme zahájili
pátečním posezením u cimbálu,
kde jsme si mohli poslechnout CM
Matěje Kůrečky a CM Grajcar. Byli
jsme mile překvapeni, že občané
s námi zůstali až do ranních hodin. Sobotní zábavou byla tradiční
Oldies party, kde jsme si mohli poslechnout velkou škálu písniček,
o které se postaral DJ Buben. Jsme
rádi, že na naši Oldies párty přišla i mladší generace, která dříve
navštěvovala páteční diskotéku.
Nedělní den jsme zahájili hodovou
mší svatou v kostele sv. Martina.
V odpoledních hodinách proběhl
průvod obcí, kde chasa vyzvedla
stárků a stárky, a hromadně jsme
si šli pro povolení našeho starosty
na obecní úřad. Poté jsme pokračovali pod máju a hody mohly
začít. Ve večerních hodinách
stárci přivítali přespolní šohaje.

K poslechu a tanci hrála DH Bojané. Poslední hodový den jsme
zahájili průvodem obcí, kde jsme
si tradičně vyměnili role, dívky si
oblekly bělky a kluci šli do dívčího
kroje nebo šatů. K zábavě nám
hrála Bílovčanka. Poté jsme mohli
opět přivítat přespolní dívky, které
k nám přijeli tradičně za šohaje.

Za celou naši chasu bychom
vám všem chtěly poděkovat
za hojnou účast a doufáme, že
tradice krojovaných hodů v naší
dědině bude ještě dlouhou řadu
let pokračovat.

- Německo se rozděluje na východní a západní
- SSSR uskutečňuje první jaderný
výbuch
- Je vyhlášena Čínská lidová
republika

Každý z nich můj život svým způsobem obohatil, děkuji.
Naše společné setkání v místním
kulturním domě se plně vydařilo.
I moje soukromá oslava narozenin
byla velmi příjemná.
Chci ještě jednou poděkovat panu
starostovi za vstřícnost, se kterou
přistupuje ke všem společenským
akcím. Dík patří i jeho spolupracovníkům, kteří se profesionálním
přístupem podílí na zdárném průběhu akcí obce.
Ing. Libuše Jansová - Leblochová

Petra Bílková a Adéla Šedivá

1949
Ještě jedno ohlédnutí za rokem
1949. Nebyl sice tak známý jako
rok 1948, ale i přesto změnil
dějiny.
- Pro ČSR začíná první pětiletka
- Je přijat zákon o JZD
- Naplno se „rozjíždí“ politické
procesy
- Zavírají se hranice
- Začíná industrializace Slovenska
- Buduje se těžký průmysl
- Je založeno NATO
- Končí blokáda Berlína
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Zkrátka rok 1949 patří k těm rokům, které otočí životy lidí naruby, ale zároveň i život obohacují.
Nejen JÁ jsem se v tomto roce
narodila úžasným rodičům, narodili se i moji vrstevníci, spolužáci,
kamarádi ze Starého Poddvorova.
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JAK TO CHODÍ NA KÁČKU?
Zvoní zvonek… sociální pracovnice kontaktního centra na
malé obrazovce videozvonku
zběžně kontroluje, v jakém stavu
je příchozí a míří ke vstupním
dveřím otevřít. Pro pracovníky je
nebezpečné pouštět do zařízení
silně intoxikované nebo na první
pohled agresivní osoby, zvláště
pokud je neznají. Příchozí paní
prosí o pomoc, blondýna ve středních letech je v k-centru poprvé,
nikdy by ji nenapadlo, že se tady
kdy ocitne, rozpláče se, omlouvá
se, občerstvení odmítne, papírový kapesník si bere. Začíná své
vyprávění tím, že už delší dobu
sleduje změny v chování svého
dospívajícího syna, přestal chodit
do školy, už s ní skoro vůbec ne-

mluví, stýká se s podivnými lidmi,
odchází z domu v průběhu noci,
doma se začaly ztrácet peníze
a včera mu našla v kapse bundy
injekční stříkačku a nějaké věci,
o kterých neví, k čemu slouží,
a popisuje jednotlivě balené lihové tampony používané před
vpichem k zamezení zanesení
infekce do žíly. Vysokoškolsky
vzdělaná sociální pracovnice
s psychoterapeutickým výcvikem
poskytuje odborné sociální poradenství, paní odchází o poznání
klidnější, protože se jí dostalo
pochopení, podpory a informací,
které potřebovala k tomu, aby se
v situaci, která nastala, mohla
zorientovat. Děkuje, domlouvá si
další schůzku, z kabelky vytahuje

peněženku, aby zaplatila za proběhlou konzultaci. Pracovnice ji
ujišťuje, že všechny služby jsou
zdarma. Protože je úterý, den,
kdy se pracovnice kontaktního
centra objevují v terénu, připraví
si batohy označené logem vážky.
Mají v nich dostatek čistých injekčních stříkaček a zdravotnický
materiál potřebný k aplikaci drog,
díky němuž se výrazně snižuje
riziko přenosu infekčních chorob
v populaci – nejen mezi uživateli
drog, ale v celé populaci, protože
uživatelé drog jsou v běžném
kontaktu s námi všemi, nejsou
nikde izolováni. Do batohu se
musí vejít také informační letáčky
a brožurky, a především speciální malý kontejner na použité
injekční stříkačky, které mohou
být zdrojem nebezpečné infekce
a nepříjemného poranění. Pracovnice kontaktního centra v terénu
poctivě procházejí riziková místa
v Hodoníně i v okolních obcích
a sbírají pohozené injekční stříkačky, ročně přepraví pinzetou do
kontejneru téměř tři stovky kusů
stříkaček nalezených na běžně
přístupných veřejných místech
a přispívají tím k ochraně zdraví
obyvatel Hodonínska a k bezpečnějšímu životnímu prostředí pro
nás všechny. Pracovnice kontaktního centra jsou k dispozici všem
lidem ohroženým závislostí na
návykových látkách, uživatelům
drog a jejich blízkým, pracují
v kontaktním centru i v terénu nejen v Hodoníně, všechny
služby poskytují zdarma, anonymně a mlčenlivost je pro ně
samozřejmostí.
PhDr. Táňa Faltisová,
vedoucí Kontaktního adiktologického centra Vážka
Oblastní charity Hodonín
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NÁVŠTĚVA U JUBILANTEK

Významného životního jubilea 90 let života letos dosáhly paní Marie Bartálová a paní Františka Pryglová.
Obě jubilantky navštívil starosta obce Ing. Ivo Padalík a předsedkyně kulturní komise Mgr. Miroslava Hajdová. Přišli s kytkou a malým dárkem popřát především hodně zdraví a poděkovat jim za celoživotní práci.

Z OBŘADNÍ SÍNĚ
ZLATÁ SVATBA
V sobotu 16. 11. jsme oslavili 50 let společného života manželů Ladislava a Jaroslavy Konečných.

S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J
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BESEDA SE STAROSTOU OBCE
Již se stalo tradicí, že v měsíci listopadu zve starosta obce do obřadní síně občany, kteří v tom roce dosáhli 80 a 85 let života. Kulturní komise pro ně připravila krátký program a malé občerstvení. Jubilanti
pak v rozhovoru s panem starostou zavzpomínali na svá školní léta, na život v obci i na osobní úspěchy.

VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ
V neděli 24. 11. přišli do obřadní síně rodiče se svými dětmi narozenými v roce 2019. Celkem ve dvou obřadech
jsme přivítali 7 dětí, naše nové malé občany: Jana Hykše, Livii Šťastnou, Antonína Malého, Jáchyma Juránka,
Viktorii Kolářovou, Stellu Annu Vytopilovou, Jiřího Björna Záboje. Funkci obřadníka na tomto vítání si vyzkoušela paní Jana Herzánová.

Na všechny obřady připravil kulturní program DFS Kordulka.
Mgr. Miroslava Hajdová,předsedkyně kulturní komise

UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA ZPRAVODAJE LÉTO 2020 JE 26. 6. 2020.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ V ROCE 2018

NAROZENÍ V ROCE 2019

Michal Grossman		
Anita Studýnková		
Julie Skočíková		
Tomáš Trávník		
Jiří Lopaur		
Jakub Vystrčil		
Adam Kachyňa		
Václav Osička		
Veronika Svobodová
Viktorie Šťavíková
Petr Siman		
Nikol Zvolánková		
Adam Barkovsi		

Jan Hykš		
Adéla Hlinková		
Lucie Mašlaňová		
Štěpánka Vrbová		
Livie Šťastná		
Antonín Malý		
Jáchym Juránek		
Viktorie Kolářová		
Stella Anna Vytopilová
Gabriela Váczy		

235
351
352
144
122
135
92
326
177
72
352
49
193

ÚMRTÍ V ROCE 2018
Marie Filípková (v r. 2017)
František Filípek		
Miloš Dáňa		
Růžena Sasínková
Josef Bílek		
Jenovefa Rathouská
Vladimír Řehánek
Josef Uhrovič		
Anežka Redková		
Jenovefa Kolesíková
Zdeněk Jarolím		
Mária Strýčková		
Antonín Pichler		
Františka Horňáková
Marta Salajková		
Marie Blažková		
Julius Löffler		
Bohuslav Sasínek		

351
164
154
166
198
367
229
373
281
75

ÚMRTÍ V ROCE 2019
164
137
185
133
290
149
326
44
124
149
204
302
289
3
358
242
340
259

SŇATKY V ROCE 2018
A 2019
Barbora Pryglová a Jan Michna
Jana Otáhalová a Dominik Osička
Barbora Chmelařová a Michal Mečl
Darina Teturová a Jakub Filípek
Jana Šupová a Martin Prokop
Denisa Halšková a Zdeněk Juránek

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

Lubica Hrnčiríková
Andrea Hnidáková
Anna Štětková		
Mária Nesvadbová
Jaroslav Teplík		
Marie Havlíková		
Jaroslav Kosina		
Marie Sasínková		
Pavel Dostál		
Anna Zálešáková		
Vladimír Svoboda		

224
335
118
232
224
134
262
259
152
254
249

		

VÝZNAMNÉ JUBILEUM
V ROCE 2019		
96 let			
Marie Mazuchová		

270

92 let			
Hedvika Běhulová

38

90 let			
Marie Bartálová		
Františka Pryglová
Božena Bošuková		

105
150
187

85 let			
Jaroslav Dáňa		
Ludmila Blažková
Josef Veselský 		

8
255
277

80 let			
Anna Dáňová 		
Františka Horňáková
Josef Horňák		
František Sasínek		
Anna Svobodová 		
Marie Pichlerová 		

8
223
223
273
274
289

OBEC STARÝ PODDVOROV DĚKUJE PANU KARLU MATYÁŠOVI
Z DOLNÍCH BOJANOVIC ZA POSKYTNUTÍ
VÁNOČNÍHO STROMKU PRO NAŠI OBEC.
PANU JIŘÍMU PLECÁKOVI DĚKUJEME
ZA KAŽDOROČNÍ KÁCENÍ
A USAZENÍ OBECNÍHO VÁNOČNÍHO
STROMKU NA KŘIŽOVATCE.
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ZPĚVÁČCI PODLUŽÍ
IX. ROČNÍK SOUTĚŽE DĚTSKÝCH ZPĚVÁKŮ REGIONU PODLUŽÍ
ZPĚVÁČCI PODLUŽÍ - 22. BŘEZNA 2020 - KD STARÝ PODDVOROV
PŘIHLÁŠKY KE STAŽENÍ BUDOU K DISPOZICI NA STRÁNKÁCH
REGIONU PODLUŽÍ A ZŠ A MŠ STARÝ PODDVOROV.

Srdečně zveme všechny občany na

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ
U OBECNÍHO ÚŘADU
1. 1. 2020

V 17:00 HOD.

Ohňostroj a občerstvení připraveno.

Plesová sezóna 202
Plesová sezóna
sezóna
2020
Plesová
2020
25. 1. Ples rodičů
25.1.
1.Ples
Plesrodičů
rodičů
25.
Hraje hudební skupina JAMA
Hrajehudební
hudebnískupina
skupina1.2.
JAMAObecní
Hraje
JAMA

ples

1.2.Obecní
Obecníples
plesHraje DH Bílovčanka a
1.2.
HrajeDH
DHBílovčanka
BílovčankaaaCM Malina
Hraje
CMMalina
Malina
CM
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a
t
s
a
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ř
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28.12.2019

začátek v 17 hodin
KD Starý Poddvorov
Vystoupí:

Štěpánští koledníci
Host: 4BAB
Jana Osičková

Vstupné:

S T A R Ý P O D D V O R Odobré-volné
V ZPRAVODA J

Prodej nového CD

Foto přední strany obálky: Kerchůvek v zimě
Foto zadní strany obálky: Rozsvícení vánočního stromku
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 5. prosince 2019 nákladem 400 výtisků

