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SLOVO STAROST Y
Beseda u cimbálu

Milí spoluobčané,
v této nelehké době vám přinášíme další číslo obecního
zpravodaje a doufáme, že se
alespoň na chvíli odreagujete
a přijdete na jiné myšlenky. Od
počátku tohoto roku se všichni
potýkáme s celosvětově rozšířenou epidemií onemocnění
Covid-19. Po jar ní vlně, kdy
došlo k razantním opatřením
v podobě vypnutí ekonomiky,
což mělo bezpochyby pozitivní
dopad na zamezení šíření viru,
docházelo k postupnému rozvolňování omezení. Léto proběhlo
poklidně, a to včetně hodů,
které se uskutečnily v souladu
se všemi platnými hygienickými
regulemi. Musím pochválit jak
letošní stárky, se kterými byla
dobrá spolupráce, tak i minulé,
kteří se snažili těm služebně
mladším pomáhat. Vše, na čem
jsme se domluvili, platilo, a to
jsem velmi kvitoval. Poděkování
patří také rodičům, kteří mají na
zvládnutí hodů nemalý podíl.
V neposlední řadě děkuji i celé
krojované chase. „Beseda u cimbálu“ proběhla pod taktovkou
paní Mgr. Miroslavy Hajdové
a byli jsme potěšeni opět velmi
d ob rou účastí místních návštěvníků. Vystoupení zpěváků
zpestřil dětský soubor Kordulka,
místní smíšený sbor Potvoráci
jací tací a dva sbory - Koňaré
z Poštorné a mužský sbor z Horňácka. Zpívalo a tancovalo se až
do samého závěru s CM Grajcar.
Letošní rok byl ve znamení
rozšíření sběrného dvora. Ten
byl od dubna až do začátku září
uzavřen. Tak trochu jsme měli
štěstí v neštěstí. Realizační firma
VHS Břeclav měla zahájit stavbu
nejdříve v červnu, ale z důvodu
koronaviru jim vypadla jedna
zakázka, a tak nastoupila ihned.
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Samotná stavba trvala pouhé
3 měsíce. Zajistit potřebná vyjádření a souhlasy nám zabralo
další dva měsíce. Nicméně kolaudace proběhla bez problémů
a v den, kdy byl vydán souhlas
stavebního úřadu, byl sběrný
dvůr otevřen. Děkuji všem občanům za trpělivost. Součástí
projektové dokumentace pro
rozšíření sběr ného dvora je
i hala tzv. re-use centra (haly pro
uskladnění použitelných věcí,
které mohou posloužit jiným).
Na dostavbu této haly a současně
na pořízení sběrného kontejneru
na šatstvo a 150 kompostérů na
bioodpad do domácností jsme
podali v červnu žádost o dotaci.
Rozhodnuto by mělo být do
konce roku.
Taktéž jsme podali žádost o dotaci na výstavbu chodníků v Čekačce v rámci výzvy vyhlášené
Místní akční skupinou Dolní
Morava (MAS Dolní Morava).
Předmětem dotace jsou pouze
chodníky. Podélné odstavné
stání a nové veřejné osvětlení
podél chodníků je nutno hradit
plně z prostředků obce. Pokud
dotaci obdržíme, rádi bychom
začali s výstavbou koncem jara
2021. Předpokládaný objem
investice je cca 5 mil. Kč. V jarním termínu proběhne dotačně
podpořená investice ve výši
1,1 mil. Kč na doplnění herních
prvků dětských hřišť, na které
jsme získali dotaci ve výši cca
770 000,- Kč prostřednictvím
MMR ČR.
Je tomu právě rok, co proběhla
výměna plynových kotlů a kompletního rozvodného zařízení
kotelny pro ZŠ a MŠ v hodnotě
1,5 mil., a už plánujeme další
investici do školy. Na doporučení revizního technika jsme
se rozhodli provést kompletní

rekonstrukci elektroinstalace
v celé základní škole. Stáří elektroinstalace je přibližně 50 let.
Obdobné stáří vykazuje i střešní
krytina, u které občas dochází
k zatékání do budovy, samotný
stav původních krovů posoudí
statik. Obě akce bychom chtěli
spojit do jedné žádosti o dotaci.
Projektové práce jsou v plném
proudu. Pokud vše stihneme,
budeme žádost o dotaci podávat
v polovině prosince tohoto roku.
U školy ještě zůstaneme. Již po
třetí budeme žádat o podporu
na výstavbu venkovního víceúčelového sportoviště v areálu
školy. Doufáme, že napotřetí
již budeme úspěšní a žáci naší
školy budou mít konečně důstojné prostředí pro výuku tělesné
výchovy, sport a hry. Sportovní
využití najde areál taktéž v mimoškolní době.
Z důvodu koronavirové epidemie bylo několikrát odloženo
výběrového řízení na projektové práce na akci „Obecní dům
a náves“ (rekonstrukce objektu
bývalého pohostinství na křižovatce). Výběrové řízení se konečně uskutečnilo v říjnu. Z tohoto
řízení vyšla vítězně projekční
kancelář H.arch projekt s.r.o.
z Hodonína. Projektová dokumentace bude obsáhlá a bude
řešit nejen samotnou budovu
a její okolí, ale i úpravu křižovatky směrem z dědiny na Řádek.
Vycházet bude ze schválené
studie z minulého roku.
Na jaře jsme žádali o dotaci
na poř ízení chladicího boxu
na víno a oplachovačky sklenic
z prostředků JMK. Jihomoravský kraj veškeré dotační tituly
zrušil z důvodu avizovaného
omezení financování samospráv
v důsledku vyplácení náhrad
podnikatelům. Zastupitelstvo
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na červencovém zasedání rozhodlo zakoupit toto zař ízení
z prostředků obce, tedy i bez
50% dotace. Zařízení v hodnotě
120.000,- Kč jste mohli vidět při
ochutnávce vín na předhodové
„Besedě u cimbálu“.
Co nového v lokalitě Újezda?
V době psaní tohoto článku probíhalo jednání ještě s posledními
majiteli pozemků pro inženýrské
sítě. Následně chceme vypsat
výběrové řízení na projektanta
inženýrských sítí.
V létě jsme obdrželi informaci
o neúspěchu dotační žádosti
spolu s naším dotačním partnerem slovenskou obcí Kočín
–Lančár z programu přeshraniční spolupráce INTERREG
V-A SK-CZ/ 2019/10, a to z důvodu malého bodového hodnocení.
Předmětem projektu na naší
straně byla obnova studničního
altánu na větrném mlýně, turistické posezení a nátěr mlýna.
V př íštím roce bychom tedy
chtěli, pokud se nám podař í
získat dotaci, realizovat alespoň
nátěr a opravu vnějšího pláště
této kulturní památky.
V listopadu zahájila společnost
E.ON prořezávky a odstraňování
porostů v bezprostřední blízkosti elektrického vedení NN. V souvislosti s tím bych chtěl požádat
občany, aby včasně zakracovali,
případně vysazovali své dřeviny
a keře tak, aby svým následným
vzrůstem nezasahovaly do elektrického vedení a profilu chodníků. Dále vyzývám občany, aby
měli na paměti, že v předzahrádkách jsou vedeny inženýrské
sítě, na kterých by neměly být
vysazovány dřeviny, budovány
stavby, ploty, zídky a podobně.
Co se týká chodníků, stále se
vyskytuje nešvar, a to v podobě
podélného stání na chodníku.
Chápu, že snížené obrubníky
ve vjezdech přímo lákají a vybízejí k najetí a stání. Přitom
jiné užívání chodníku (vjíždění,

4

najíždění, stání apod.) zakazuje
zákon o pozemních komunikacích. Co se týká zatížení,
chodníky jsou v těchto místech
projektovány pro chodce. Případné prohlubně či nerovnosti
jsou následkem opakovaného
parkování na chodnících. Obec
na výstavbu bezbariérových
chodníků vynakládá nemalé
finanční prostředky, snaží se
o získání dotačních prostředků
za účelem zvyšování bezpečnosti občanů. Mám občas pocit,
že chodník slouží jako odstavné
parkoviště, takže si občas říkám
(s trochou nadsázky), jestli
nebude lepší chodníky zrušit.
Místo nich uděláme podélná
stání a lidé budou zase chodit
po silnici jako za starých časů.
Je až trapné vidět stojící auto
na chodníku, kolem kterého se
nedá projít a chodec je nucen
sejít z chodníku a vstoupit do
vozovky. To je ta bezpečnost, do
které investujeme prostředky?
Na dotaz: „Proč stojí auto na
chodníku“, se dočkám odpovědi:
„Abych nezavazel/a na silnici.“
Nepřipadá vám to absurdní?
Za poslední půl rok jsme řešili
několik stížností občanů na
své sousedy v okolí. Jednání
probíhají za účasti všech zúčastněných stran a nejsou vždy
jednoduchá. Naší snahou je řešit
vše poklidnou cestou a vyjasnit
oběma stranám práva a povinnosti. K tomu je ovšem potřeba
dobrá vůle a vzájemné pochopení. Věřím, že vše podstatné bylo
na těchto jednáních řečeno, a že
jednání splnila svůj účel.
Od listopadu přechází obec
na zimní údržbu komunikací.
Na tento případ je zpracován
a schválen plán zimní údržby,
kterým se pracovníci provádějící
údržbu řídí. Dostupný je všem na
stránkách obce. Žádáme občany,
aby v případě sněžení nebránili
stojícími vozidly v průjezdu vozidlům zimní údržby. Aby byla

zajištěna údržba chodníků platí,
že musí být chodník v celé šíři
i výšce techniky průjezdný. Žádáme občany, aby keře, stromy
apod., které přesahují na chodník, odstranili. V případě, že tak
neučiní, budou muset likvidaci
provést pracovníci obce.
V současné době prožíváme
druhou vlnu koronavirové epidemie a prakticky nenaleznete
člověka, který by neznal někoho, kdo by nebyl postižen touto
nemocí. Přestože má většina
nakažených pouze mírný průběh, nelze to zlehčovat a nikdo
si není jistý, jak právě jeho
organizmus v případě nákazy
zareaguje. Zachovávejte klidnou
hlavu a zdravý úsudek. Začínají
se objevovat první informace
o nově vyvinuté očkovací látce,
což je dobrá zpráva. Prosím vás,
abyste i nadále dodržovali veškerá hygienická pravidla. Přestože
obecní úřad funguje po dobu
nouzového stavu ve zkrácených
úředních hodinách, všichni pracovníci obce plní své pracovní
úkoly bez omezení a můžete se
na ně se svými požadavky i nadále obracet.
Vážení spoluobčané, dnes již
víme, že tyto Vánoce budou
jiné než dříve. Doufejme, že
budou poklidné, a že se příští
rok nebudou již v této podobě
opakovat. Tak jako v minulých
letech, tak i tentokrát bych vám
chtěl na tomto místě jako starosta jménem svým i jménem celého zastupitelstva obce popřát
příjemné prožití svátků vánočních, mnoho příjemných chvil
strávených s rodinou, a hlavně
to podstatné, tedy hodně zdraví
nejen do nového roku.
Ing. Ivo Padalík
starosta obce
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MÍSTOSTAROSTA
Vážení a milí spoluobčané,
tak jako první pololetí, se i to
druhé nese ve znamení pandemie.
Bohužel si v tomto pololetí už
nemoc začala vybírat oběti i v naší
obci. Bere si ty oslabené jinými
nemocemi. Proto se držte a pečujte o své zdraví fyzické i duševní,
nejen v době pandemie. A do
budoucna hleďme optimisticky.
V současné době finišují jednání
s vlastníky pozemků na Újezdách.
Pokud se neobjeví jiné komplikace, tak by obec měla být ke konci
roku vlastníkem všech pozemků
potřebných k výstavbě inženýrských sítí. Jestli se tak stane,
budeme se snažit co nejrychleji
vyřídit potřebná povolení a začít
s výstavbou inženýrských sítí.
Další rozvoj a zhodnocení lokality
bude záležet na vás, na vlastnících
pozemků. Pokud si nejste jisti, jak
s pozemky naložit, abyste maximálně využili jejich potenciál,
jaké jsou podmínky pro výstavbu
dle územního plánu a územní
studie, nebo třeba uvažujete
o prodeji, můžete mě kontaktovat na tel. čísle 724 162 263 nebo
emailu mistostarosta@poddvorov.
cz. Rád vám poradím, případně
zprostředkuji výkup nebo směnu
s obcí, která má zájem, aby se
výstavba rozběhla co nejdříve.
V příštím roce na jaře nás čeká

výstavba chodníků a parkovacích
stání v Čekačce. V současné době
ještě čekáme na potvrzení dotace,
tak snad vše dobře dopadne. Současně řešíme stavební povolení
na akci: „Obecní dům a náves“
a mnoho dalších projektů, o kterých vás informoval pan starosta.

Loučím se s vámi optimistickým
heslem: „Nikdy není tak dobře, aby
nemohlo být ještě líp.“
Tomáš Očenášek
mistostarosta@poddvorov.cz
+420 724 162 263

LETOŠNÍ OBECNÍ VÁNOČNÍ STROMEK VĚNOVAL
ZASTUPITEL OBCE PAN PAVEL DOSTÁL.
TÍMTO MU DĚKUJEME ZA DAR I ZA POMOC
PŘI JEHO INSTALACI
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J
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CO JSME VŠECHNO STIHLI, NEŽ NÁS
(ZASE) ZAVŘELI
Závěr minulého školního roku
nebyl pro pořádání školních výletů
příznivý, a tak jsme hned v úterý
16. září vyrazili se všemi žáky
školy do Vnorov. V přístavišti byl
pro děti připraven projektový den
plný zábavných úkolů.
Od autobusu nás odvezla loď
Noe do přístaviště. Po cestě se žáci
seznámili s úkoly a s odměnami,
které dostanou za jejich splnění
a zazpívali si pirátské písně za
doprovodu kytary. Sami se doprovázeli hrou na orffovy nástroje.
V přístavišti se děti rozdělily na
dvě skupiny podle věku a začaly
s plněním úkolů. Nejdříve vyráběly
pirátské šátky a zdobily je razítky
s pirátskými motivy.

A aby to prvňáčkům nebylo
líto, odpoledne jeli do Mikulčic
v rámci projektového dne školní
družiny. Ve Slovanském hradišti
shlédli expozici o Velké Moravě
a kosterní pozůstatky lidí, které
byly na území Mikulčic nalezeny.
Byli seznámeni se zbraněmi, které
používali lidé a bojovníci. Hlavně
u chlapců byl velký zájem o prohlídku těchto zbraní. Hoši byli
nadšení. Poté následovalo divadlo
o princezně Dobroslavě, kde si
děti zahrály. Na závěr odpoledne
jsme se všichni učili střílet z luku
do terče. Bylo to docela těžké, ale
děti to zvládly na výbornou.
Další projektový den na horňácké
farmě byl pro žáky připraven na
24. září. Téma „Způsob chovu
zvířat a pěstování bioproduktů“ je
hlavní náplní práce na farmě a toto
téma prochází učivem prvouky
i přírodovědy napříč všemi ročníky
prvního stupně.

Na cestě pohádkovým lesem žáci
počítali, řešili slovní úlohy, trénovali vázání lodních uzlů, určovali
světové strany, běhali a házeli
záchranným kruhem. Za každý
splněný úkol dostali razítko – tetování a za všechny splněné úkoly
část pokladu.
Na závěr byl každému slavnostně uvázán šátek na hlavu
a mohli jsme vyrazit lodí zpátky
k autobusu.

První část programu byla zaměřena na prohlídku zvířat chovaných
na farmě. Žákům byl podán výklad
o chování domácích i užitkových
zvířat. Děti si mohly zvířata prohlédnout, některá i pohladit, či
pochovat. Získaly informace nejen
o zvířatech samotných, ale také
o způsobu chovu a práce s tím
spojené. Žáci také zhlédli ukázku
práce ovčáckého psa při nahánění
stáda, dověděli se spoustu zajímavostí o pěstování biopotravin,
zvláště o zapomenutých druzích
ovocných stromů.

Děti se účastnily všech aktivit
s velkým nadšením. Veškeré úkoly
byly motivovány získáním razítka
(tetování) a pokladu. Formou hry
a názorných ukázek žáci získali spoustu nových dovedností
a vědomostí, procvičili si řešení
problémových úkolů z oblasti matematiky, přírodovědy, vlastivědy.
Hned týden na to se žáci 2. – 5.
ročníku zúčastnili projektového
dne ve Slovanském hradišti v Mikulčicích. Celým programem je
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provázela princezna Dobroslava
z rodu Mojmírovců. Děti naučila
zpívat píseň Velká Morava, kterou
doprovodily i tancem a povyprávěla jim svůj příběh. Děti si prohlédly expozici, ryly hlaholici do
plastelínových destiček, prošly
se přírodním areálem a hledaly
poklad. Tento zážitkový program
děti obohatil o mnohé pojmy a informace z dob Velké Moravy.

Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV
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která mají jedno společné. Věřte,
že spoustu jiných aktivit, které
s dětmi každodenně podnikáme,
jsou stejně poutavé a pro ně
atraktivní.
Je však v dnešní době nadmíru
důležité, aby odmala věděly kam
patří, odkud jsou a byly na to
patřičně hrdé.
Svátky a tradice je potřeba slavit
a uctívat.

V druhé části byli žáci seznámeni
s různými odrůdami dýní, jejich
tvarem a jejich využitím. Každý
žák si vybral a vydlabal dýni, kterou si mohl vzít domů.
Všechny tyto aktivity byly pro
žáky realizovány a financovány
z projektu Šablony II. V současné
době připravujeme zapojení naší
školy do projektu Šablony III, součástí kterého budou další zajímavé
činnosti pro žáky základní školy
i děti mateřské školy.

Zuzana Vrbová
Kristýna Plecáková
učitelky MŠ třídy „Žabiček“

Mgr. Sylvie Foltýnová
ředitelka školy

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
DRUŽINA V KNIHOVNĚ

Covid-19 zasáhl všechny, a také
něco vzal i těm nejmenším.
Jen malý výčet, o co děti v mateřské škole přišly: naplánovaná
divadelní představení pro děti,
drakiádu, otevřené hodiny pro
rodiče, plavání.
A tak se dětem v mateřské škole
snažíme společné chvíle obohatit
o zážitky, které v nich zanechávají
stopu a vzpomínky.
Prožitkovým učením umocňujeme vztahy k místu, odkud jsme,
kde žijeme, kam patříme. Jsou
to památky a místa, která děti
nejblíže obklopují.
V období před „Dušičkami“ jsme
podnikali procházky za obec a objevovali místa, která jsou spojena
s historií obce. Zaujali nás kříže
u cest za obcí. Návštěvou místního hřbitova a zapálením svíček
jsme naše putování završili.
V týdnu svátku sv. Mar tina
jsme navštívili kostel, který je
sv. Martinovi zasvěcen. Děti byly
fascinovány, že mohou být samy
na takovém místě. Může se zdát,
že jsme zaměřeni pouze na místa,
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9. září 2020 jsme s dětmi ze
školní družiny navštívili místní
knihovnu. Bylo to v rámci projektu Šablony II.
Na návštěvu jsme se v družině
delší dobu připravovali. S dětmi hodně čteme a po přečtení
knihy vždy nakreslíme ilustraci.
Všechny naše obrázky jsme vzali
s sebou na nástěnku do knihovny.
Paní knihovnice nás mile přivítala
a seznámila s fungováním knihovny a uložením jednotlivých knih,
s literárními žánry a spisovateli,
kteří píší pro děti. Děti ve skupinách plnily zadané úkoly a taky
předvedly svoje čtenářské dovednosti. Po vyhodnocení a odměně
jsme se spokojeně vraceli zpět.
Tímto děkujeme za umožnění
návštěvy a doufám, že opět přibudou noví čtenáři, kteří knihovnu
začnou navštěvovat.
Jana Mikulicová
Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV
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PODIVUHODNÉ ZNAMENÍ
VÁNOCE 2020
Na Vánoce se všichni těší,
mají v sobě obrovskou moc lásky a zároveň tajemství. V tomto
čase toužíme být všichni spolu.
Najednou si uvědomujeme sounáležitost našich rodin, naší víry
a také předávané živé tradice. Nikdo o Vánocích nechce být sám.
V srdci každého člověka se ozývá
volání po lásce a přijetí. Být blízko člověku, znamená být blízko
Bohu. O Vánocích jsme vtahováni
do tajemství zjevujícího se Boha,
který přichází mezi nás v chudém, křehoučkém a pokorném
děťátku. Letošní Vánoce jsou poznamenány koronavirovou epidemií, která ukázala naši křehkost
a chudobu. Ukazují se nové druhy chudoby a vyloučení člověka.
Rostou milióny dětí, které stále
více hladovějí. Naše blízkost ke
vzájemné pomoci a vzájemné
úctě se rodila ze zpochybnění
našich mnohých jistot, na které
jsme spoléhali. Připadáme si
chudší a křehčí, protože jsme
prožili pocit omezení a prošli
jsme restrikcí svobod. Mnoho
lidí ztratilo zaměstnání, některé
rodiny ztratily své nejbližší, jsou
narušeny mezilidské vztahy. Tato
zkušenost nám náhle otevřela obzory, které jsme už dávno přestali
vnímat. Otřáslo se naše duchovní
a materiální bohatství, uvědomili
jsme si, že máme strach. To nás
všechno přivádí k podání ruky
chudému. Právě prožívaná doba
nás touží přivést k pravé podstatě
Vánoc. K nalezení pravého jádra
této jedinečné, neopakovatelné
události. Naše dispozice se objevuje jako otevírající se zelené
lístky, kde vykvete nádherný
květ. Máme možnost osvobodit
naše prožívání od spousty zby-
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tečných věcí i zbytečných dárků
a objevit velikost lásky Boží a radost druhého člověka, se kterým
se setkáme. Ve společenství, kde
jsou dva nebo tři shromážděni
ve jménu Božím, tam cítíme
jeho lásku a vzájemné přijetí.
Co slavíme o Vánocích? Slavíme
narození Ježíše Krista - Božího
Syna v Betlémě. Na této zemi se
v historicky daném čase Josefovi
a Marii narodilo dítě, stejně krásné jako ostatní, a přece neobyčejné dítě - Boží Syn náš Spasitel. To
je základ správné historie. Je to
ten, který přichází za lidmi, přestože ho to nakonec stojí život. To
je pravý význam Vánoc. Nikoli
jen dárky, líbivá idyla a lidové
tradice. V narození Ježíšově jsme
obdrželi nejvzácnější Boží dar
lidem. Je to dar Boží lásky, kterou
nám projevil. Proto Ho chvalme
za tuto lásku. Bůh v Kristu Ježíši přišel za námi na naší Zem.
Přichází také ke každému z nás,
aby nám ukázal a otevřel pravou
cestu života. Aby nás vykoupil
a zachránil od věčného zahynutí.
Aby nám daroval nový život založený na lásce Boží. S narozením
Ježíše přišlo království odpuštění
a pokoje. Vnitřní radost z tohoto
pokoje pramení z odpuštění hříchů, které přišel Pán odpustit.
Přichází Bůh, aby něco nového
usk utečnil, př ináší svobodu
a útěchu. Překonává naše pokušení, že nic nemá smysl, a nic se
nevyplatí dělat. Vždyť celý svět
je plný zoufalství, pandemie,
válek a bolestí. Ale přichází Bůh,
který je Emanuel - Bůh s námi.
On přináší naději. Je to ta naděje,
která se rodí, když vidíme v betlémských jeslích Boha. Poselství
evangelia: „Dnes se vám narodil

VÁNOČNÍ MODLITBA
Pane Ježíši Kriste, který ses narodil v Betlémě, přijď mezi nás!
Přijď do mé duše a proměň ji.
Přijď do našich rodin a obnov je.
Dej, ať se já i my všichni staneme
živoucími osobami, v nichž je přítomná tvá
láska, která proměňuje svět. Amen. (Benedikt XVI.)
Vánoční přání
„Odložme každou formu strachu a bázně,
která nepřísluší tomu, kdo je milován.“ (papež František)
„Jakmile se pak u anděla nebeský zástup shromáždil,
chvála Tvůrci se rozezněla: „Hle, spása naše!“
Od těch chvil, „Sláva na výsostech Bohu!
Pokoj v zemi jeho lidu, v němž si Pán náš zalíbil.“

Spasitel Kristus Pán“, je skutečně osvobozující. Je plné úžasu,
radosti a pokoje. Proto musíme
běžet přes hory, abychom tuto
naději přinesli všem lidem. Nemůžeme čekat, lidé mají velikou
žízeň po spravedlnosti, po pokoji,
po záchraně. Až maličcí tohoto
světa promluví o naději, ukáže
se její pravá podstata. Betlémské
Dítě, které se narodilo, je ve všem
odkázáno na druhé. Potřebuje
Josefa, Marii a také nás. V malém
dítěti je obsažena veškerá moc
Boha, který zachraňuje. To je to
podivuhodné znamení, v tom je
div Vánoc. Jen v otevřeném srdci
pro překvapení Boha můžeme
vnímat pravou Boží velikost v pokoře a úžasné křehkosti. Náš Bůh
je Bohem, který rád překvapuje
- tady je život, spása, záchrana.
Překvapení Boha dítěte je trvalé
tajemství Vánoc, které je stále
přítomné. Je to tajemství Boha
chudého a slabého. Opouští svoji
velikost, aby se sblížil s každým
z nás. Proto se o Vánocích v blízkosti Božského Dítěte máme
potěšit, uzdravit a načerpat síly.

Radostné Vánoce a pokojný nový rok prožitý v blízkosti milosrdného Otce
vám všem ze srdce přeje a vyprošuje P. Miloslav Čamek, farář

PASTÝŘOVA PÍŠŤALKA

P. Miloslav Čamek
farář

Kdysi dávno žil jeden starý pastýř, který rád sledoval noční oblohu
a znal dobře dráhu každé hvězdy.
Když byla jasná noc, opřel se na
pastvině o hůl a pozoroval hvězdy.
„ON přijde,“ říkával. „A kdy?“ ptával
se jeho vnuk, malý chlapec. „Brzy!“
Ostatní pastýři se smáli. „To určitě!
Říkáš to už tolik let a pořád se nic
neděje.“ Starý pastýř si jich nevšímal. Bylo mu líto jen pochybností,
které četl v pohledu svého vnuka.
Kdo bude předávat slova dávného
proroka, až on umře? Kéž by přišel
brzy! Tolik toužil dočkat se JEHO
příchodu. „Bude mít zlatou korunu?“ vyrušil ho chlapec z přemýšlení. „Ano.“ „A stříbrný meč?“ „Jistě.“
„A královský plášť?“ „To víš, že
ano.“ Chlapce jeho odpověď uspokojila. Sedl si na kámen a začal hrát
na píšťalku. Starý muž poslouchal.
Chlapec hrál čím dál lépe, melodie
zněly čistě a jasně. Cvičil se v hraní
každý den. Chtěl písničkou přivítat krále, až jednou přijde. Nikdo
neuměl hrát tak krásně jako on.
„Zahrál bys také králi bez koruny,
bez meče a královského pláště?“

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

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

zeptal se starý pastýř. „Kdepak,“
zavrtěl hlavou chlapec. Jak by se mu
asi za písničku odvděčil král bez koruny, meče a pláště? Ten by ho jistě
neodměnil zlatem a stříbrem! Zato
král s korunou, mečem a pláštěm
by ho zahrnul bohatstvím a ostatní
by mu záviděli a zůstali by na něj
koukat s pusou dokořán. Stařec
posmutněl. Proč chlapci sliboval to,
v co sám nevěřil? Jak vlastně má král
přijít? Sestoupí na oblaku? Přijde
z neznáma? Narodí se jako dítě?
Bude chudý nebo bohatý? Určitě
se poprvé objeví bez koruny, meče
a pláště, ale přesto bude mocnější
než všichni ostatní králové. Jak jen
to má vnukovi vysvětlit?
Jedné noci se na nebi objevila
znamení, na která starý pastýř tak
dlouho čekal. Hvězdy zářily jasněji
než obvykle a nad Betlémem svítila
zvlášť veliká. A pak se objevili andělé, kteří volali: „Nebojte se, dnes
se vám narodil Spasitel!“ Chlapec
se rozběhl za světlem. Píšťalku
měl zatrčenou za pasem a utíkal,
jak nejrychleji dovedl. Doběhl jako
první. Pozorně si prohlížel dítě,

které leželo v jesličkách zavinuté
v plenkách. Jakýsi muž a žena se
na něj šťastně dívali a pastýři, kteří
doběhli chvíli po chlapci, padli před
novorozenětem na kolena. A dědeček se mu poklonil. To tedy má být
ten slibovaný král? Ne, to musí být
nějaký omyl. Tady nikdy hrát nebude. Zklamaně a s opovržením se
obrátil. Zamířil do noci a nic nedbal
na majestátní krásu nebes a anděly,
kteří se objevili nad chlévem. Ale
pak se dítě rozplakalo. Nechtěl ho
slyšet. Zacpal si uši a rozběhl se
pryč. Ale pláč ho pronásledoval,
pronikal mu až do srdce, a nakonec
ho přiměl vrátit se k jesličkám. A tak
před ním stál té noci podruhé. Viděl,
jak se Marie, Josef i pastýři snaží
utěšit plačící dítě. Ale nikomu z nich
se to nepodařilo. Co si jen s ním
počít? Chlapec neměl na vybranou.
Vytáhl píšťalku a začal hrát. Dítě se
hned uklidnilo a přestalo vzlykat.
Podívalo se na chlapce a usmálo se.
V tu chvíli pocítil radost i chlapec,
ten úsměv byl větší dar než všechno
zlato a stříbro světa.
(Bruno Ferrero)
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OKÉNKO (NE JEN) PRO DĚTI
SVAT Ý MARTIN

KNIHOVNA V ROCE 2020

Každý známe rčení: „Na svatého Martina, kouřívá se z komína“, nebo „Na svatého Martina, zima nám
už začíná“ apod. Ale kdo skutečně byl svatý Martin a jak se dostal ke křesťanství? V hodinách náboženství
si s dětmi každoročně tento příběh připomínáme, protože náš kostel je zasvěcen právě tomuto světci.
Letos jsme o mnoho hodin náboženství přišli, proto si příběh připomeňme alespoň zde:

Martin se narodil kolem
roku 317 v Uhrách, v dnešním
Maďarsku a jeho otec byl vysoce postavený římský voják.
Dětství prožil v severní Itálii.
I když rodiče nebyli křesťané,
Martina křesťanství přitahovalo, a proto se potají scházel
s jedním knězem, který mu
vyprávěl o Ježíši a připravoval ho na křest. V té době
pocítil volání k zasvěcenému
životu, chtěl se stát poustevníkem. Jeho otec však naléhal, aby po jeho vzoru vstoupil do armády, a tak se i stalo.
Martin byl velmi poslušný,
ctil svého otce, a i v armádě
prokazoval statečnost a od-
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vahu. Pro tyto vlastnosti byl
také povýšen a dostal svého
vlastního sluhu. Jednal s ním
však jako s bratrem, zval jej ke
svému stolu, když byl sluha
příliš znaven, Martin mu sám
sloužil.
Známý zázrak s jeho pláštěm se odehrál v době, když
měl Martin osmnáct let a sloužil v té době ve Francii. Jednoho mrazivého dne měl hlídku
a u městské brány viděl téměř
nahého žebráka. Třásl se
zimou a prosil kolemjdoucí
o almužnu. Nikdo si ho však
nevšímal, všichni kolem něj
netečně procházeli. Martin
u sebe neměl peníze, ale soucitně na něj pohlédl. Mečem
rozpůlil svůj vojenský plášť
a do jedné poloviny zabalil
chřadnoucího žebráka. Následující noc měl sen, kde viděl
Ježíše, který držel v rukou
druhou polovinu jeho pláště.
Slyšel, jak Ježíš říká: „Tímto
pláštěm mě oděl Martin, který
ještě není ani pokřtěný.“ Po
tomto zážitku odešel Martin od vojska, dal se pokřtít
a žil jako poustevník na různých místech Evropy. Z jeho
pousteven vznikaly kláštery
a jeho jméno vyslovovali lidé
s úctou. Martin sám zůstal
vždy skromný a žil mezi nej-

chudšími. Lidé ho měli rádi
a zvolili jej biskupem. Když
v roce 397 zemřel, bylo mu
80 let. Zpráva o jeho smrti se
rychle rozšířila a jeho hrob se
stal cílem mnoha poutníků. Ve
Francii mu prý bylo zasvěceno
přes 3600 kostelů a klášterů.
Další v Itálii, Německu, Rakousku a v Maďarsku. V hlavním městě Slovenska je mu
zasvěcen nejvýznamnější
dóm. Jeho jméno nesou některá města i ostrov v Karibiku.
A v neposlední řadě i náš
kostel sv. Martina ve Starém
Poddvorově, kter ý byl vysvěcen roku 1994. Ze života
svatého Martina si můžeme
zapamatovat myšlenku:
„Komu se v životě dobře
daří, neměl by zapomínat na
ty, kteří žijí v nouzi.“
Adéla Kuchařová
katechetka

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

Všichni jsme očekávali, že rok
2020 bude zajímavý, přinese něco
dobrého, krásného, výjimečného. Ovšem je poněkud jiný, než
bychom si přáli. To se projevilo
i v knihovně.
Ještě bych se chtěla vrátit k loňskému roku, kdy byl velký zájem o půjčování knih. V lednu
2020 byli vyhodnoceni a odměněni nejpilnější čtenáři. Jsou to
– Vytopilová Marie, Rampáčková
Marie, Dáňová Anna, Sasínek
Josef a Plecáková Anežka.
V letošním roce přišlo hodně
překážek, omezení v půjčování
knih a v dalších aktivitách. Byl to
začátek roku, kdy nás navštívil koronavirus a v září opět. Nikoho určitě nenapadlo, s jakými problémy
se budeme setkávat. První pandemii od 13. 3. – 11. 5. jsme zvládli
v naší knihovně dobře. Dnes je
situace horší, máme přísnější
opatření, musíme se přizpůsobit.

Nelze využívat knihovnu v takové
míře, jak bychom si všichni přáli,
a přitom v této době by zajisté
pomohla těm, kteří tráví hodně
času doma.
V září se uskutečnil projekt ZŠ
s dětmi ze školní družiny, který
byl naplánován již na březen. Tímto se zvládla alespoň jedna dobrá
akce pro děti a velmi se vydařila.
Obrázky, které děti s paní učitelkou Mikulicovou přinesly, jsou
vystaveny na chodbě knihovny.
23. září proběhla porada a odborný seminář v Městské knihovně v Hodoníně.
V současné době, kdy z důvodů
mimořádného opatření je nutné
mít knihovny zavřené, věnuje se činostem, které jsou také
potřebné:
- aktualizace fondu
- vyřazení nečtených, zastaralých a ušpiněných knih
- přebalení a přeštítkování knih,

které mají roztrhané a špinavé
obaly
- úprava a doplnění webových
stránek, aktualizace KŘ
- další činnosti doporučené
Městskou knihovnou v Hodoníně.
Musíme si počkat – vydržet, až
se situace zlepší – nastane normální běh života, sejdeme se v příjemném prostředí naší knihovny
a budeme si toho více vážit.
Do nastávajícího roku přeji
zdraví, štěstí, pohodu – lepší časy
pro všechny, také s přispěním
knih i z naší knihovny. Kniha
je dobrý, někdy i nejlepší přítel
člověka.
„Knihy jsou lidem tím, čím
křídla ptákům.“
J. Ruskin
Pryglová Marie
knihovnice

ROK 2020 OČIMA MYSLIVECKÉHO
SPOLKU STARÝ PODDVOROV
Tak jako všechny i nás začátkem
roku poznamenala korona-virová
krize. Z důvodu vládních nařízeních jsme střelnici pro veřejnost
otevřeli později, a také musela
být dříve uzavřena. Každoroční
výstava trofejí ulovených za rok
2019 byla letos zrušena. Jedná se
o společenskou akci, kde se vystavují trofeje z předchozího roku
a myslivci i veřejnost mají možnost
posoudit správnost či nesprávnost
odlovu. Při této příležitosti se
také setkávají myslivci z různých
spolků a vypráví si zážitky z předS TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J
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Z KLUBU SENIORŮ

chozí sezóny. Přátelskou atmosféru
dokresluje malý košt vína, ke kterému svými vzorky přispívají i naši
myslivci. Spolu s touto akcí se také
pořádá soutěž v kreslení pro děti
základních škol zvaná „Mé toulky
přírodou“, do které se léta úspěšně
zapojují i děti z naší základní školy.
Dne 18. 6. proběhly v areálu
spolku zkoušky nováčků v norování. Zkoušek se zúčastnilo celkem
18 psů různých plemen. Tento
ročník byl výjimečný mezinárodní
účastí, a sice kynologickou návštěvou ze sousedního Rakouska.
Z našich řad předvedl fenu plemene Jagdterriér jménem Dara od
Cézavy vůdce Pavel Dostál, která
obstála s plným počtem bodů.
Každoroční střelecké klání našeho spolku se letos odehrálo
dne 22.8. Během tohoto utkání se
prověřuje jak bezpečné zacházení
se zbraní, tak i střelecké umění
našich členů a pozvaných hostů.
V kategorii do 60ti let se na 1. místě
umístil Pavel Dostál starší, 2. místo
obsadil Ludvík Blažek a na 3. místě
byl Jan Bílek. V kategorii nad
60 let obsadil 1. místo František
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Za MS Pavel Dostál
předseda

Letošní rok nás všechny zbrzdil. Nebylo to jiné ani v Klubu
seniorů. Hodně akcí, které jsme
měli v plánu, jsme museli oželet.
Ale přece se nám podařilo zvládnout pár zajímavých momentů,
ze kterých právě teď žijeme.
Díky za ně!
Před začátkem prázdnin to
bylo opékání v přírodě a o prázdninách jsme jeli vlakem do Brna.
Dopoledne jsme věnovali výstavě
odívání od r. 1919 po r. 1969 v muzeu na Zeleném rynku a návštěvě
Kapucínské hrobky. Zajímavá
byla také procházka starým městem, které „dobře známe“, ale nic
o něm nevíme. S historií mnohých významných budov, a také
s dobou Brněnského manšestru,
nás seznámila naše seniorka.
V poledne jsme jeli na přehradu a plavili jsme se až na hrad
Veveř í, kter ý byl oblíbeným
sídlem markraběte Moravského
Jošta. Je to nejrozsáhlejší hradní
komplex na Moravě.
V období mírného výskytu
zákeřného covidu nám naběhla
možnost uskutečnit plánovaný
zájezd na historická místa naší
státnosti. Navštívili jsme Starou
Boleslav, kde se nachází Palladium země České. Je to naše nejstarší relikvie a zároveň nejstarší
poutní místo uctívání sv. Václava.
Pak jsme se přesunuli na Sedlec
u Kutné Hory. Návštěva Kostnice
a katedrály Panny Marie s úžasnou architektonickou strohostí
té doby nás všechny zaujala. Zde
jsme měli možnost shlédnout
nejstarší monstranci u nás.
Krátkým přesunem jsme se dostali do Kutné Hory. V minulosti
to bylo nejbohatší město Českého
království. Díky tomu, že jsme
byli ubytovaní přímo ve středu
města, tak nám nic neuniklo.
Navštívili jsme všechny dostupné
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Hassa, 2. místo Vladislav Dekař
a 3. místo připadlo Bedřichu Bílkovi. V kategorii hostů vyhrál Pavel
Navrátil, stříbro si odnesl Robert
Čížek a bronzovou pozici obsadil
starosta Ing. Ivo Padalík.
Letošní rok byl mimořádný, co
se týče odlovu srnčí zvěře. Podařilo
se nám splnit plán odlovu trofejové
zvěře s předstihem. Patroni myslivců letos dopřáli našim členům
tři raritní srnce. Nezaháleli ani
naši jubilanti, kterým se podařilo
odlovit srnce s velmi dobrými
trofejemi.
Podzimní hony na drobnou zvěř
jsou i přes nepříznivou epidemiologickou situaci nadále povoleny, a to
za dodržení určitých podmínek.
Žádané dlouhodobé deště se bohužel negativně podepsaly na stavu
drobné zvěře, zejména na stavu
zajíce polního. Sezóna však teprve začala a my doufáme, že svatý
Hubert, patron myslivců a bohyně
lovu Diana nám zachovají svoji
přízeň a stavy zvěře budou vysoké.

památky, dokonale se seznámili s historií. Po večeři byla
individuální procházka městem.
Noční osvětlení budov, zahrad
a Jezuitské koleje se zahradami
bylo úchvatné. Samozřejmě
městu vévodila osvětlená bazilika sv. Barbory. Noční osvětlení
bylo úžasné. Město se dostalo
do jiné dimenze a nabídlo nám
jiný pohled. Plni dojmů jsme se
nocí vraceli na hotel. Druhý den
byl opět velmi zajímavý. Cestou
jsme navštívili dva zámky. Zlatá
koruna, kde nás prováděla hraběnka Kinská a dostali jsme tak
výjimečný rodový výklad, který
byl velmi zajímavý. Druhý zámek
byl v městečku Slatiňany. Renezanční zámek byl nově otevřen
první sezónu po renovaci, takže
v novém kabátě a opravdu stál
za viděnou. Hodně překvapilo
město Pardubice. Po dokončení
všech restaurátorských prací
měšťanských štítových domů,
bylo náměstí zalité sluncem jako
v pohádce. Zájezd byl vysoce
hodnocený a požadavek zněl:
„V příštím roce jedeme zase!“

25. srpna jsme se již počtvrté
sešli na mlýně. Mlynářské odpoledne bylo bohaté jak na zábavu,
tak i na dobré kulinářské pohoštění a vyžití pro děti. Příjemné
posezení umocnilo hezké počasí.
Z obličejů návštěvníků sálala
pohoda a radost. To je pro nás
motivace do dalších let. Vážíme
si toho, že posezení na mlýně
získává stále větší povědomí,
soudě podle návštěvnosti. Jsou to
návštěvníci z blízkého i dalekého
okolí, kteří přijíždí každoročně.
Zaznamenali jsme také větší
návštěvnost našich spoluobčanů napříč generacemi, a to nás
opravdu těší!
Bohužel je to poslední akce
v letošním roce. Věříme však
tomu, že nadcházející rok bude
pro nás všechny příznivější. Těšíme se na vás a přejeme hodně
zdraví a pohody do nadcházejícího adventu.
Klub seniorů
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ZAHRÁDKÁŘI
Vážení spoluobčané, zahrádkáři;
letos se opravdu nedaří, co se
akcí pořádaných nejen naší organizací týče. Jsme velmi rádi, že se
nám podařilo uskutečnit alespoň
„Zarážání hory“, které jsme pořádali v sobotu 5. 9. 2020 u sklepů
v Nových. Účast byla hojná, za což
jsme velmi rádi, protože veškeré
akce, které pořádáme, pořádáme
hlavně pro vás. Věřím, že nám jistě
odpustíte některé nedostatky, a za
celý výbor ZO ČZS slibuji, že se
pokusíme v příštích akcích zapracovat na tom, aby se již neopakovaly. Také nás velmi těší pozitivní
ohlasy na tuto akci a inspirují nás
k opakovanému uskutečnění.
Obvykle na závěr nastiňuji plán
akcí, které bychom rádi uskutečnili
v příštím roce. Tentokrát tak ale
neučiním, protože netušíme, co
nám přinese příští rok v souvislosti
s Covidem-19. Proto vám i nám
všem přeji hlavně hodně zdraví,
pohody, radosti a úspěchů v celém
roce 2021.

KORDULKA
Po uvolnění nařízení vlády jsme
život souboru Kordulka obnovili.
Začali jsme se scházet v kulturním
domě, nacvičovali jsme s muzikou
a připravovali jsme čtyřhodinový
program pro vystoupení na Kampě v Praze. Také jsme rozhodli, že
uskutečníme i regionální postupovou soutěž Zpěváčci Podluží,
vybrali jsme nový termín 4. října.
Bohužel, vše nám překazila
druhá vlna koronaviru. Do Prahy
jsme už neodjeli, soutěž jsme
z nařízení starosty obce zase
zrušili. Přesto se nám podařila dvě
vystoupení v obci, a to na páteční
hodové „Besedě u cimbálu“, kde
jsme předvedli nově nacvičené
tance, a na „Zarážání hory“ pořádané zahrádkářskou organizací.
V době pandemie nezahálíme.
Podařilo se nám získat příspěvek
na kroje z grantového programu
Malý Leader 2020, který vyhlásila
MAS Jižní Slovácko. Nechali jsme

Jurkovičová Zlatuše
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vyrobit dva širůšky – hůseňáky
pro chlapce a čižmy pro dívky.
Pracujeme na novém programu,
protože příští rok bude rokem
soutěžním.
Jménem všech dětí i dospělých
členů souboru a její cimbálové

muziky přejeme všem občanům
krásné prožití svátků vánočních
a úspěšný rok 2021 bez COVIDU
a nařízení vlády.
Mgr. Miroslava Hajdová
vedoucí souboru
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PĚVECKÝ SBOR
Zdravím všechny folklorní nadšence i všechny spoluobčany.
Pár větami bych vám ráda nastínila, jak fungoval, a snad nadále
fungovat bude, smíšený pěvecký
sbor v naší obci.
Jarní období nám kvůli epidemii
nepřálo. Spousta kulturních akcí
byla zrušena, ale jakmile to bylo
možné, scházeli jsme se na zkouškách v místní škole. Podařilo se
nám narychlo secvičit pár písniček
do programu předhodového zpívání. Bylo to sice obtížné, protože
času bylo málo, ale nakonec klaply
i zkoušky s cimbálovou muzikou.
Je obtížné zkoordinovat čas, když
máme každý jiné zaměstnání.
Písničky jsme nazkoušeli, a nakonec jsme přidali i překvapení.
Pěvecký sbor jsme oficiálně uvedli
do života, protože dostal oficiální
název POTVORÁCI JACÍ TACÍ.
Jde o starodávný verbuňk, který
se zpíval kdysi na Poddvorově.
Název nám přišel dosti výstižný.
Jsme totiž také „jací tací“. Někdo
má hudební vzdělání, jiný bohatou pěveckou zkušenost. Někdo
zpívá odmalička, jiný veřejně
vystupoval poprvé. Jedno máme
ale společné. Lásku ke zpěvu
a k hudbě.
Vystupujeme spolu už nějaký
ten pátek, tedy určitě dva roky, ale
pořád jen tak. Ale oficiální název,
to už je závazek a taky budoucnost.
Na podzim jsme ještě stihli účinkovat na „Zarážaní hory“ u sklepů
v Nových, kde nás doprovázela
Cimbálová muzika Matěje Kůrečky. Zpívali jsme písničky o víně
a také jednu mariánskou: Chválu
vzdejme Moravané. Nacvičit ji
v krátkém čase nebylo úplně jednoduché, ale doufáme, že jsme to
zvládli s grácií.
V krátké době pak přišla kvůli
koronaviru další omezení, zákaz
shromažďování, a dokonce i zákaz
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zpěvu. Další nucená pauza, kdy
nevíme, co bude dál. Jsme však
připraveni, jakmile to bude možné,
znovu plánovat a zkoušet nová veřejná vystoupení. V letošním roce
už žádná určitě nebudou, což nás
mrzí, ale…
Těšme se všichni na rok další.
Doufejme, že se spolu brzy potkáme a zazpíváme si nějakou
veselou písničku. Třeba „Potvoráci
jací tací“.
Eva Kabátová

CHARTA VENKOVSKÝCH OBCÍ
EVROPSKÉ UNIE

POTVORÁCI JACÍ TACÍ
Potvoráci jací tací
majů gatě zapínací.
/: Já su také Potvorák,
já mám gatě na gatňák:/
A děvčata Potvoranky
majů na sukénkách sámky,
/: spodničky sů škrobené
vrchní pěkně červené:/
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Již je tomu 15 let, kdy v roce
2005 podepsal tehdejší starosta
obce František Strýček v Holandsku v městě Haaren oficiální
dokument členství obce Starý
Poddvorov v Chartě venkovských
obcí EU. Osm delegátů odjelo
do Holandska, aby se zúčastnilo
slavnostního přijetí do této celoevropské organizace.
Obec reprezentovali:
František Strýček, starosta
Václav Varmuža, místostarosta
Mgr. Miroslava Hajdová
R o s t i s l a v a Ve s e l s k á ( ny n í
Sasínková)
Delegáty za Region Podluží byli:
František Tichý, předseda Regionu
Podluží
Ing. Jaroslav Kreml, místopředseda
Martina Kaufová
Michaela Saitzová
Naši obec do tohoto společenství navrhl a přivedl starosta
obce Lasse Karel Grammanitsch
a starosta obce Hohenrupersdorf
Herman Pfalz.
Podpisem Charty jsme potvrdili
principy jednoty a vzájemné spolupráce ve všech bodech (v celém
obsahu) kromě politiky, filosofie
a víry.
Za účelem udržení ducha (myšlenky) Charty, je každá samosprávná jednotka (obec, město)
vázána najít za sebe ve své zemi
náhradu (nástupce), pokud by
bylo pro tuto obec dále nemožné
v Chartě pokračovat.
Motto „Charty“ je jednoduché –
People meet people, lidé se navzájem potkávají a poznávají po všech
stránkách – osobních, kulturních,
národnostních, náboženských
apod. Na setkáních členských
států vznikají přátelství obyvatel
členských obcí napříč Evropou.
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J
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SENÁTORKA ANNA HUBÁČKOVÁ
Nyní se blíží čas Vánoc, svátků
klidu, pokoje a sounáležitosti.
Snad vánoční atmosféra překryje
tu, která je tu s námi celý rok.
Přeji vám, ať prožijete tento čas
v kruhu rodinném a hlavně ve
zdraví.
Věřím, že rok 2021 bude alespoň o kapku lepší!
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko

Téměř celý letošní rok s sebou
nese mnohá omezení, která se
dotýkají všech povinností i radostí každodenního života. Všechny
z nás zasáhly okolnosti kolem
pandemie COVID-19. Mnoho našich aktivit jsme museli utlumit,
jiné se zase naučit. Problémy
se zvládnutím pandemie nejvíc
dopadají na naše zdravotníky. Velmi si vážím jejich práce
a nasazení. Bezesporu jim za
to patří velký dík. Sama jsem se
snažila pomáhat. Sháněla jsem
roušky, ochranné štíty a zdravé
potraviny. Děkuji všem, kteří
také jakkoli pomáhali, a hlavně se
chovali zodpovědně a ohleduplně
k ostatním.
Ve stínu pandemie ovšem kauzy i projekty pokračují dál. Pro
náš region nejdůležitější kauza,
ochrana zdroje pitné vody a těžba
štěrkopísků u Uherského Ostrohu, zaznamenala několik změn.
Byly podány čtyři žaloby, na základě kterých soud zatím rozhodl
o zrušení dobývacího prostoru
a báňský úřad musí celou věc
znovu projednat. Soud nevzal
jako účastníky řízení všechny
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obce, proto byla k Nejvyššímu
správnímu soudu podána kasační
stížnost. Nebezpečí stále není
zažehnáno.
Také přípravy na dálnici D55
(nynější R55) se daly do pohybu.
V září byla zahájena stavba úseku
Babice - Staré Město a v příštím
roce bude stavba pokračovat
až do Moravského Písku. Další
úseky v našem regionu budou
zahájeny 2022 a později. Velmi
mě potěšilo, že se městu Hodonín
podařilo úspěšně projednat stavbu lávky u ZOO, jelikož jsme na
projektu spolupracovali. Je sice
povolena jako stavba dočasná,
ale už příští rok po ní můžeme
chodit nebo jezdit na kole! Dále
probíhají přípravy stavby kruhové křižovatky na Pánově.
Využívám všech možných příležitostí, aby významné stavby
a problémy našeho regionu byly
řešeny a byly na ně i finance.
V hledání těchto příležitostí budu
pokračovat i v roli zastupitelky
Jihomoravského kraje. Dovolte
mi poděkovat vám všem, kteří
jste mne svým hlasem podpořili
ve volbách do kraje.

OZNÁMENÍ
OBECNÍHO ÚŘADU:
POSLEDNÍ ÚŘEDNÍ
DEN V LETOŠNÍM
ROCE JE

21. 12. 2020.
OBECNÍ ÚŘAD ZAHÁ JÍ PROVOZ PRO
VEŘEJNOST

4. 1. 2021.
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HODY 2020
Ve dnech 31. 7. - 3. 8. 2020 proběhly v naší obci tradiční krojované hody. Jako každý rok,
tak i ten letošní pro nás hody
začaly středečním st avěním
májek u stárek a následující den
u pana starosty Padalíka. Letošní
rok byly hody o něco jiné než
v předešlých letech. Nikdo jsme
do poslední chvíle nevěděli, zda
hody budeme moci pořádat kvůli
pandemii koronaviru, která se
objevila na jaře. Během příprav
proběhla také sezení s panem
starostou a paní Hajdovou, která
se týkala především organizace
hodů, kvůli již zmíněné pandemii. Nakonec nám pandemická
opatření hody dovolila pořádat.
Na několika místech byly umístěny dezinfekce, u vstupu byl zákaz nalévání vína a při sóle jsme
používali jednorázové skleničky.
V pátek nám zahrála CM Matěje
Kůrečky a CM Grajcar. V sobotu
byla již tradiční předhodová
“oldies” party, kde nám zahrál
DJ SAD. Do slavnostního průvodu v neděli přišlo 18 děvčat
a 14 chlapců. K tanci a poslechu
hrála dechová hudba Bílovčanka. V pondělí, poslední hodový
den, nám počasí moc nepřálo
a v průběhu večera začalo pršet. Ani to však některé jedince
neodradilo a tancovali v pláštěnkách. I když to nejdřív vypadalo,
že hody letos nebudou, všechno
dobře dopadlo a všichni jsme si
je jistě užili. Velké poděkování
patří rodičům a panu starostovi
za podporu, přípravy a zdárný
průběh hodů.

Letošní stárci:
Antonín Havlík a Marie Kuchyňková, Matěj Kabát a Kateřina Bohunová

Marie Kuchyňková
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VZPOMÍNKA
V listopadu uběhlo 100 let od
narození a 10 let od úmrtí našeho
slavného rodáka P. Pavla Kajetána
Sasínka.
S láskou a pokorou vzpomínají
všichni ti, co ho znali.
Dovolte nám pár slovy připomenout životní dráhu tohoto skromného, pokorného, odvážného,
vzdělaného, skvělého vypravěče
a vždy veselého člověka. Životem
procházel s humorem, i když
mnohdy jeho osud moc vtipný
nebyl.
Pavel Sasínek se narodil v naší
obci 11. 11. 1920, vyrůstal a chodil
zde do školy. A stejně jako řada
jiných věřících chlapců z chudých
rodin přijal nabídku na gymnaziální studia do serafínské internátní
školy v kapucínském klášteře na
Hradčanech. Po jejím absolvování
už u kapucínů zůstal, v srpnu
1938 vstoupil do noviciátu, přijal
jméno Kajetán a v září 1942 složil
věčné sliby.
Jeho řeholní život však přervala
druhá světová válka a někteří bratři, včetně Kajetána, byli nasazeni
na nucené práce do Německa.
Stejně tak nebylo možné pokračovat ani v přípravě na kněžství,
proto byl bratr Kajetán vysvěcen na
kněze až v červnu 1947. Poté působil jako lektor církevních dějin na
řádovém učilišti v Olomouci, kde
jej v dubnu 1950 zastihlo násilné
zabrání klášterů komunisty. Následovala internace v Broumově
a v září 1950 byl povolán k Pomocným technickým praporům
do Komárna a Podbořan u Žatce.
Po propuštění v prosinci 1953 se
vrátil do svého rodiště, ale nemohl
si jako „třídní nepřítel“ najít slušné
zaměstnání. Proto už v lednu následujícího roku odjel zpátky na
Slovensko, kde začal pracovat jako
zedník na stavbě sídliště v Banské
Bystrici. Bratr Kajetán své nové
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JUBILANTKA
Významné životní jubileum
90 let života oslavila 1. listopadu
naše spoluobčanka paní Marie
Zimolková (č. p. 140).
Z důvodu nebezpečí covidu
jsme nemohli jubilantku osobně
navštívit, ale nezapomněli jsme.
Prostřednictvím jejího syna jsme
jubilantce zaslali kytičku a dárek
a popřáli jsme jí hodně štěstí
a zdraví. V rozhovoru jsme se
snažili zjistit, jak se seniorce daří, jak zvládá současnou
pandemii. Byli jsme ubezpečení, že je spokojená, veselá
a ve výborném zdravotním stavu.
Svůj volný čas tráví vymýšlením
a kresbou podlužáckých svérázů.
Z následující fotografie je patrné,
že i ve vysokém věku si lze nalézt
zábavu a vyplnění času.

řemeslo – zedník - stvrdil výučním
listem a zůstal u něj až do svého
odchodu do důchodu (1980). Současně však působil i jako kněz. Ale
protože neměl „státní souhlas“, byl
v roce 1961 odsouzen na tři roky
nepodmíněně – za „podvracení
republiky a maření státního dozoru nad církvemi a neoprávněné
spolčování“. Státní souhlas dostal
až v roce 1968 a pracoval jako kaplan a katecheta v Banské Bystrici,
kde se věnoval také apoštolátu
mezi mládeží. Od roku 1971 začal
vypomáhat i v Dolních Bojanovicích a po odchodu do důchodu své
působiště rozšířil na rodný Starý
Poddvorov, Čejkovice, Hodonín,
Ratíškovice, Ždánice a Hovorany.
Krátce byl i kaplanem P. Jana Víchy

v neoficiální kapucínské komunitě
ve Fulneku (1985).
K řeholnímu životu se vrátil
v roce 1993 v klášteře v Olomouci,
kde se stal kvardiánem a rektorem
kostela. O rok později se přestěhoval do Brna, kde byl vyhledávaným
zpovědníkem a propagátorem
modlitebních skupin otce Pia. Své
kapucínské povolání spojené s osobitým humorem dovršil v komunitě na Hradčanech (2008–2010).
Svoji životní dráhu ukončil 1. 11.
2010. Rozloučení s tímto našim
knězem proběhlo v kapucínském
kostele Panny Marie Andělské
v Praze a pohřben je v kapucínském hrobě na hřbitově na
Břevnově.
Redakční rada
Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV

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

23

ČECHAČKA NEBO ČEKAČKA?

V souvislosti s nedávnou publikací 750 let čejkovické farnosti
jsem vyslechl několikrát výtku,
že nesprávně používám název
Čechačka pro místní část obce
Star ý Poddvorov. Oficiálním
názvem je prý Čekačka. Mé námitky, že místní občané používají pouze název Čechačka, prý
neobstojí, protože na mapách
a v autobusovém jízdním řádu je
uvedena Čekačka. Tento název
najdeme také na vyhledávači
Google, a to dokonce u několika
položek: Čekačka - mapy, ulice
Čekačka ve Starém Poddvorově,
informace o firmách a osobách
v ulici Čekačka, Fotbalový turnaj
Čekačka vs. Řádek.
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V používání názvu Čechačka či
Čekačka je zřejmý šum. Čechačka je název východní části obce
od bývalé studny či sklepa Gandia až na východní konec obce
(obr.), který je lemován asfaltovou vozovkou směrem k silnici
do Dolních Bojanovic a zpevněnou polní cestou směrem na
Lapoštorf. Název Čekačka pro
ulici je asi nesmysl. Název zastávky Čekačka v autobusovém
jízdním řádu je zkratkou, v uších
mně zní spíše označení zastávka
nad Čechačků.
Spor mezi správností Čechačka – Čekačka není nový.
V podkladech pro Vlastivědný
sborník z r. 1926 (Fond Vlasti-

vědný materiál z hodonínského
okresu, karton 5, inv. č. 5) je
uvedeno, že „Čechačka by se
měla správně nazývat Čekačka,
protože na této cestě k Lapoštorfu čekávali lidi, chodící na
robotu, na drába. (Je divné, že
se názvem Čechačka označuje
cesta, dokonce i cesta k Lapoštorfu. Názvem Čechačka se vždy
označovala část obce). Nahoře,
u nynější silnice Bojanovské,
čekávali prý grenci (strážníci)
na ty, co pašovali tabák z Uher“.
K tomuto vysvětlení se přiklání
i Anna Veselská v knížce Starý
Poddvorov, 1994.
Myslím si, že je to mylné vysvětlení. Obyvatelé Potvorova

a později Starého Poddvorova
patřili pod čejkovské panství
a na robotu chodili bezpochyby
na Čejkovicko, tedy ze západního okraje vesnice. Bylo to patrně
na současné křižovatce, odkud
vedla polní cesta do Čejkovic, po
které chodili staropoddvorovští
do čejkovického kostela a od
čejkovickéko kříže se k nim přidávali i Novopoddvoráci. Cesta
„hore Čechačků“ byla vlastně
hranicí mezi čejkovickým a hodonínským panstvím a je těžké
si představit, že by poddaní šli
s drábem přes celou dědinu
a pak tepr ve na Čejkovicko.
A domněnka, že nad Čechačků
stávali „grenci“ a čekali na pašeráky tabáku z Uher, je iluze.
Z Uher se opravdu v 18. i 19.
století pašoval tabák a sůl, ale
pašeráci pocházeli většinou
z vesnic kolem řeky Moravy,
z Mikulčic, Moravské Nové Vsi,
Hr ušek, Tvrdonic, Lanžhota
a Břeclavi a překupníci byli
soustředěni v Hodoníně nebo
Břeclavi, odkud už bylo snadné
spojení dál do vnitrozemí, do
Brna či Prahy (VERMOUZEK, R.:
Pašeráci a podloudníci. Z historie černého obchodu na Podluží.
Malovaný kraj, 29, 1993, č.2,
s.5). Je málo pravděpodobné, že
by překupníci využívali klikaté
polní cesty kolem Starého Poddvorova. Nakonec, kdyby označení Čekačka vstoupilo mezi
pomístní jména, pašeráci by se
tomuto místu z dálky vyhýbali.

Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV
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A co říkají o názvu Čechačka
jazykovědci? Ve Slovníku Slovník pomístních jmen na Moravě
a ve Slezsku (online, Brno: dialektologické odd. Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. © 2014,
autorka Šípková, M.), se uvádí:
Čechačka cesta Starý Poddvorov HO, Čekačka cesta Starý
Poddvorov HO. Pomístní jméno
Čechačka je odvozeno patrně
od osobního jména Čech koncovkou - ačka. Cesta byla tedy
pojmenována podle nějakého
vztahu k nositeli toho jména.
Variantní pomístní jméno Čekačka, které vzniklo hláskovou
obměnou, spojuje lidový výklad
s čekat: „Na cestě se čekávalo na
pašeráky s tabákem a na robotníky“. Jazykovědci tedy Čechačku
akceptují.
Zkoumejme možnost, že název
Čechačka je odvozen od osobního
jména Čech nebo Čecháček. Příjmení Čech není na Hodonínsku
příliš frekventované, nositelů
tohoto příjmení je 92, je však
zastoupeno v Prušánkách a Josefově. Ve Starém Poddvorově
nebylo evidováno ani v matrice,
ani ve sčítacích operátech od r.
1857. Podobně je tomu i s příjmením Čecháček, které se v 300leté
historii Poddvorova nevyskytlo.
Z historie obce tedy není známa
nějaká významná žena - Čech-ačka, nebo Čechač-ka, podle které
by se pojmenovala tato část obce.
V místopisu České republiky
můžeme najít kromě Starého

Poddvorova ještě jednu Čechačku. Je to název studánky a pramene u obce Přívrat, okres Ústí
nad Orlicí, v Pardubickém kraji.
Jak tento název vznikl, to ve
Slovníku pomístních jmen není
uvedeno. Je to zřejmě stejná jazyková kuriozita, jako Čechačka
ve Starém Poddvorově.
Pátral jsem také ve starých
obecních dokumentech a našel
jsem zápisy z jednání obecní
rady, kde je zmíněna Čechačka: 1. Jednání dne 23.12.1894:
„Veselský Josef činí návrh by
z obecní pokladny povolena byla
nějaká částka na kopání studny
v Čechačce na pozemku obecním. 2. Jednání dne 27.8.1899:
„Pan Pavel Sasínek uvádí, by
zpraveny byly nejméně dvě
výhybky v cestě u Čechačky,
návrh přijat.
Není to sice prahistorický údaj,
ale ukazuje, že slovo Čechačka bylo obecně používané už
před 130 lety. Variantu Čekačka
vymyslel podle mého názoru
nějaký „měšťák“, který si myslel,
že slovo Čechačka patří k poddvorovskému dialektu a vytvořil
spisovnou formu - Čekačka.
A t a k s e m i l í Po d d vo r á c i
př imlouvám, abychom používali historické označení Čechačka, zdá se, že je opravdu
poddvorovské.
A. Svoboda
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NAŠI RODÁCI PŘI HLEDÁNÍ ROPY
V LÉTECH 1943-1945
V úvodu svého příspěvku v tomto čísle Zpravodaje mi dovolte
představit novopoddvorovský
amatérský badatelský tým, který byl založen v závěru roku
2018 pod patronací starostů Nového a Starého Poddvorova.
Jeho dobrovolnými členy jsou:
Václav Hájek (1951), č. p. 36; Ing.
Vít Hřiba, Brno; exstarosta František Kašík a jeho žena Ludmila,
roz. Martincová č. p. 76; Vladimír
Kašík č. p. 68, (všichni čtyři 1947);
dále Jaroslav Martinec (1960),
Valtice a Eva Uherková (1953),
roz. Martincová č. p. 103.
Významní spolupracovníci ze
Starého Poddvorova jsou Prof.
MUDr. Augustin Svoboda CSc.,
Mgr. Miroslava Hajdová, Marie
Hájková, roz. Veverková (1945),
Zdeňka Pryglová, roz. Horňáková (1937), Ludmila Chovancová,
roz. Bartálová (1967) a její bratr
Bedřich Bartál (1953), Bohumil
Bortlík (1948) a řada dalších.
Výše jmenovaný tým si stanovil
několik cílů v odhalení a doplnění
řady „bílých míst“ jak v Novém, tak
i ve Starém Poddvorově z dosud ne
zcela jasných historických záznamů. Díky možnosti digitálního přístupu do celostátních, ale hlavně
do regionálních archivů, se nám
za poměrně krátkou dobu podařilo
poodhalit několik zajímavých momentů historie našich obou obcí.
Samozřejmě za svůj největší objev pokládáme zdokumentovanou
záchranu před nacisty českého občana židovského vyznání v letech
1943-45 pana Otto Fischla z Jablonce nad Nisou, a to stařečky
Annou a Františkem Strakovými
v Novém Poddvorově v domě č.
63, naproti bývalé školy. V současné době je ve spolupráci s obcí
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v Novém Poddvorově vypracovaná
žádost o získání in memoriam
mezinárodního čestného titulu
„Spravedlivý mezi národy“, která
byla zaslána přes MZV ČR na
české velvyslanectví v Tel Avivu.
Dále se podařilo díky spolupráci
s DKW v Kasselu (Německo) zdokladovat jméno a další identifikační údaje o padlém sedmnáctiletém
německém vojínovi Willi Pitunovi,

jenž padl v Novém Poddvorově
dne 14.4.1945 a je pochován na
místním hřbitově v hrobu č.7,
který bude označen jako mezinárodní vojenský hrob.
Rádi bychom identifikovali
i místo, kde se nacházela místní
studna, na kterou naši předci
v Potworowě potřebovali z Lapoštorfa dubové dřevo na její opravu,
ale to se nám i přes velice vstřícZ P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV

nou pomoc z MZA Brno dosud
nepodařilo a stále nedaří.
Před námi je celá řada dosud nejasných momentů o životě našich
předků, na kterých pracujeme. Jedním takovým momentem je i doba
nepříliš historicky vzdálená, první
počátky v hledání ropných ložisek
v katastrech obou obcí.
V tomto pojednání nejde o podrobné vysvětlování způsobů a těžebních technologických postupů
při hledání ropy, ale vzpomenutí
na naše staro a novopoddvorovské
předky, kteří z pohledu lidských
příběhů takzvaně „byli u toho“.
(Pozn.: Detaily o vrtací technologii možno s vysokou odbornou
prezentací, vč. prohlídky exponátů, získat v Muzeu naftového
dobývání a geologie v Hodoníně.
Kontakt: Ing. Stanislav Benada
PhDr., tel.: 604413665, a dále
v knize: Naftový průmysl na území Československa z roku 1984 od
autorky PhDr. J. Bednaříkové).
První průzkumná vrtná věž na
hledání ropy byla, pod názvem
Poddvorov 1, postavena v roce
1943 na katastru Nový Poddvorov
u tzv. „Babiščina kříže“, jenž se
nachází mezi Novým Poddvorovem a Moravským Žižkovem, a to
z větší části na pozemku rodiny
Gertnerovy č. p. 42. Zahájení prací
na této vrtné věži, dle záznamu
z Arbeitzbuch (Pracovní knížka)
pana Bedřicha Bartála, nar. 2. 3.
1919, rodáka ze Starého Poddvorova se dovídáme, že to bylo přesně
dne 29. 11. 1943.
Když se německé vojenské mašinerii po roce 1942 nepodařilo
udržet tehdy sovětská ropná pole
a zdroje z Rumunska, Maďarska,
Rakouska a Slovenska (Gbely)
nebyly dostatečné pro vojenské
a hospodářské potřeby Třetí říše,
tak došlo na horečnaté hledání
ropy v perspektivní vídeňské
pánvi, a to zde na jižní Moravě.
Pokračování příště...
Ing. Vít Hřiba
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J
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OPSÁNO Z KRONIKY TJ
STARÝ PODDVOROV

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ZEMŘELÍ

U s n e s e n í v ý b o r u TJ j e š t ě
v zimních měsících r. 1978 bylo,
že jakmile nastane příznivé počasí, se co nejdříve přikročí k zasetí travnatého semene na hrací
plochu. Proto jarní mistrovská
utkání se budou hrát na hřišti
v Dolních Bojanovicích. A toto
jarní období se plně věnovalo
k dobudování sportovního areálu. Bylo pořízeno čerpadlo Darling a nádrž na vodu z Lacrumu
Hodonín, a tím napojen vodovod
na ohřívač vody a pro sprchy
v koupelně. Voda do této nádrže
se vozí cisternou JZD. Byl taky
proveden nátěr zábradlí kolem
hřiště, provedeno oplocení celého sportovního areálu hřiště,
zhotovena a usazena vjezdová
brána na hř iště. Na opěr né
zdi byly namalovány reklamy
podniku: JZD Jiskra Čejkovice,
Sdružený zemědělský podnik
Poddvorov – výroba kukuřice,
JLD – Hodonín. Příspěvek za
reklamy činil ročně 5 000,- Kčs.
Největším problémem a starostí
pro výbor TJ byl nedostatek
vody a postřik travnaté plochy
na hřišti. V tomto nám pomáhali i místní požárníci, neboť
bylo velké sucho. V červenci
1978 byla provedena velká změna ve složení výboru TJ:
Pulkrábek Rudolf – předseda,
Redek Josef – místopředseda,
Kotásek Josef – jednatel, Veselský František – hospodář, Trefilík Karel – kulturní referent,
Nesvadba Milan – zdravotník,
Bílek Josef – vedoucí I. mužstva,
Bartál Josef – trenér, Pospíšil
Josef – vedoucí dorostu, Vévoda Ladislav – trenér dorostu,
Štencl Jaroslav – trenér dorostu,
Sasínek Jaroslav – organizační
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pracovník – autobus, Bortlík
Bohumil – člen výboru, Veselský
Jindřich – člen výboru, Herzán
Karel – člen výboru.
Nový výbor ustanovil komisi
pro výměnu členských průkazů
ve složení: Pulkrábek Rudolf,
Kotásek Josef, Veselský František, Redek Josef, Pospíšil Josef,
Bílek Josef a Sasínek Pavel. Od
12. 7. 1978 byli pověřeni výborem vedením přípravy dorostu
Vévoda Ladislav a Štencl Jaroslav. Pro soutěžní období rok
1978-79 bylo přihlášeno I. mužstvo a dorost. Dne 6. 8. uspořádáním pohárového turnaje
bylo hřiště dáno do provozu po
zatravnění. Našeho pohárového
turnaje se zúčastnila mužstva:
TJ Olympie Měšice (okr. Tábor),
TJ Radimov (okr. Senica), TJ
Baník Hovorany a naše mužstvo.
V tomto turnaji jsme se umístili
až na třetím místě.
Naše I. mužstvo a senioři se
zúčastnili pohárového turnaje v Radimově. Také se naše
I. mužstvo zúčastnilo pohárového turnaje k 15. výročí kopané v Borovanech, kde jsme se
umístili až jako čtvrtí. Při tomto
zájezdu do Borovan se naše
mužstvo zúčastnilo fotbalové
olympiády v Měšicích, kde jsme
získali velký keramický pohár.
Na této olympiádě se našemu
mužstvu velmi dařilo, neboť
náš brankář Havlík Jiří byl poctěn cenou nejlepšího brankáře
turnaje a Jara Štencl zase byl poctěn cenou nejlepšího útočníka
celé olympiády.
Po neúspěchu na vlastním pohárovém turnaji výbor TJ svolal
11. 8. 1978 hráčskou schůzi
a byly rozebrány příčiny špatné

Hedvika Běhulová
Stanislav Blažek		
Jaroslav Němeček
Vít Plecák		
Ladislav Kopřiva		

38
328
325
243
11

SVATBY
Tereza Šedivá + Roman Gala
Markéta Gulišová + Jan Seják
morálky. Výbor s trenérem Bartálem zaujal pevné stanovisko
pro přípravu a pro nový ročník
soutěže. Proto začal intenzivní
a náročný tréninkový systém
s účelem postoupit do třetí třídy.
S přípravou taky začal dorost
i oddíl stolního tenisu. Sečení
hrací plochy zajišťoval Josef
Pospíšil přes autoškolu Hodonín
– soud. Ševčíka. Do 6. 8., kdy se
dalo nově upravené hřiště do
provozu, se odpracovalo od začátku roku 1950 brigádnických
hodin. Po rozlosování podzimního kola 1978 se budou hrát
zápasy v sobotu, protože naše
TJ nemá svého rozhodčího. Bylo
započato s budováním garáže
pro autobus vedle betonárky
a OV ČSTV nám přidělil z prostředků 10 000,- Kčs. V roce
1978 bylo celkem odpracováno
3368 brigádnických hodin,
z toho na hřišti 2900 hodin, akce
„Z“ 180 hodin a JZD 288 hodin.
Provedl se sběr železného šrotu
v celkové váze 65 q. V závěru
roku 1978 probíhala výměna
členských průkazů.

NAROZENÍ
Matouš Bukovský		
Kryštof Lamač		
Zora Sejáková		

126
290
218

Markéta Gulišová + Jan Seják

UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ
DO DALŠÍHO ČÍSLA
ZPRAVODA JE LÉTO 2021 JE

25. 6. 2021
ŽÁDÁME O DODRŽENÍ TERMÍNU
BEZ VÝZEV, USNADNÍTE NÁM
VŠEM PRÁCI.
DĚKUJEME.
REDAKČNÍ RADA

Opsáno z kroniky TJ
Tereza Šedivá + Roman Gala
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Svoboda a př. demokracie (SPD)

25

8,77

19

Česká pirátská strana

31

10,87

22

Moravané

0

0

34

Zdraví Sport Prosperita

1

0,35

44

Spolu pro Moravu

9

3,15

45

Česká str. sociálně demokrat.

10

3,5

50

ANO 2011

69

24,21

51

Starostové pro jižní Moravu

20

7,01

56

Levice

0

0

60

DSSS-ČiKR

0

0

63

Komunistická str. Čech a Moravy

14

4,91

70

Trikolóra hnutí občanů

7

2,45

76

ODS s podpor. Svobodných a SOM

17

5,96

82

ROZUMNÍ - Petr Hannig

0

0

HARMONOGRAM SVOZU PLASTŮ NA ROK 2021:
8.1.
5.2.
5.3.

30

16.4.
14.5.
11.6.

9.7.
6.8.
17.9.

15.10.
12.11.
10.12.
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Rodinný dům, ideálně se zahrádkou, může být i větší (dvougenerační). Počet poptávajících - 12 rodin.
Pole, vinohrady a zemědělské pozemky. Počet poptávajících - 8 zemědělců.
Vinné sklepy s možností nadstavby, nebo již s vybudovaným ubytováním. Počet poptávajících - 6 vinařů.
Ubytovací zařízení, nebo dům, který lze k těmto účelům přestavět. Počet poptávajícíh - 8 investorů.

16

Pro své klienty hledám ve Starém Poddvorově a okolí:

27,71

www.janvystoupil.cz

79

+420 774 999 016

KDU-ČSL

Realitní makléř

12

Jan Vystoupil

1,05

Pole, sady, vinohrady

3

Ubytování, penziony

Demokratická strana zelených

Pohledy z dronu

5

Bytové jednotky

V%

Vinné sklepy

PLATNÉ HLASY:
CELKEM

Rodinné domy

ČÍSLO KANDIDÁTNÍ LISTINA (NÁZEV)
		

Pomůžu Vám s prodejem Vaší nemovitosti

VOLBY SKONČILY TĚMITO VÝSLEDKY:

Profesionální komentovaná videoprohlídka

2. a 3. 10. 2020 proběhly volby do zastupitelstev krajů. V naší obci bylo zapsáno 785 voličů, k volbám
přišlo 289 voličů, platných hlasů bylo odevzdáno 285. Volební účast v naší obci byla 36,82 %.

PRODÁVÁTE NEMOVITOST?

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRA JŮ
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PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ
V PORADNĚ BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ

Kdo je a co dělá Bílý kruh bezpečí
Bílý kruh bezpečí je nestátní nezisková organizace, která od roku 1991 poskytuje odbornou pomoc obětem, svědkům a
pozůstalým po obětech trestné činnosti prostřednictvím sítě poraden, ve kterých pracují bez nároku na odměnu zejména
právníci, psychologové a sociální pracovníci. Poradci poskytují obětem především právní informace, praktické rady, ale
též psychologickou a emocionální podporu. Konkrétní pomoc se odvíjí od potřeb klientů.
Našimi klienty jsou např. oběti útoku proti tělesné integritě (loupež, ublížení na zdraví, domácí násilí), sexuálních útoků
(znásilnění, pohlavní zneužívání), pozůstalí po obětech vražd, ale i oběti majetkové kriminality (např. podvedení senioři).
Bílý kruh bezpečí se věnuje přímé pomoci ale též zlepšování právního postavení obětí (např. legislativními návrhy).

Kdo je a co dělá Bílý kruh bezpečí

Principy poradenské činnosti
Bezplatnost
Bílý kruh bezpečí je nestátní nezisková organizace, která od roku 1991 poskytuje odbornou
pomoc
svědkům
V roce
2019 obětem,
bylo na území
České a
 Klienti za poskytované služby neplatí.
republiky
spácháno
necelých
pozůstalým po obětech trestné činnosti prostřednictvím sítě poraden, ve kterých pracují bez nároku na odměnu zejména
Diskrétnost
200.000 trestných činů, z toho
 Poradna zachovává důvěrnost
sdělených
informací a bez
nesmí být poskytnuty
informaceobětem především právní informace, praktické rady, ale
právníci,
psychologové
a souhlasu
sociálníklienta
pracovníci.
Poradcijakékoli
poskytují
více než 13.000 násilných. Za
mimo poradnu. Klient má právo vystupovat v poradně anonymně.
též psychologickou a emocionální podporu. Konkrétní pomoc se odvíjí od potřeb klientů. každým z těchto čísel anonymNestrannost
ní statistiky stojí alespoň jeden
 Poradna je otevřena všem
obětem
trestných jsou
činů beznapř.
ohledu oběti
na pohlaví,
původ,
sociální
postavení,
vyznání či (loupež,
věk.
Našimi
klienty
útoku
proti
tělesné
integritě
ublížení na zdraví, domácí
násilí),
sexuálních
útoků
konkrétní
poškozený
- oběť
 Rada je bez hodnocení a je podána s přihlédnutím ke klientově situaci. Poradci respektují klienta a jeho rozhodnutí.
kriminality, která musí řešit

(znásilnění, pohlavní zneužívání), pozůstalí po obětech vražd, ale i oběti majetkové kriminality (např. podvedení senioři).
celou řadu problémů spojených
Naše pomoc zahrnuje tyto
Bílýslužby:
kruh bezpečí se věnuje přímé pomoci ale též zlepšování právního postavení obětí (např.
legislativními
návrhy).
s následky
trestného
činu. Ka-

ždá z nich má své individuální
potřeby. V naprosté většině
Principy
poradenské
případů jde zejména o potřebu
Vedle pomoci poskytované
tváří v tvář
v síti poraden činnosti
poskytuje Bílý kruh bezpečí též
důstojného přijetí pracovníky
nepřetržitou telefonickouBezplatnost
pomoc na bezplatné lince pro oběti kriminality a domácího násilí.
institucí (nemocnice, policie,
Linka je provozována na evropském telefonním čísle 116 006.
soud či média), ale také ze stra Klienti za poskytované služby neplatí.
Pomoc zvláště zranitelným obětem
ny svých blízkých. Právě tato
Diskrétnost
potřeba je velice silná v citlivých
Kromě bezplatných konzultací s odborníky nabízí Bílý kruh bezpečí zejména:
případech,
je například

Poradna
zachovává
důvěrnost
sdělených
informací
a
bez
souhlasu
klienta
nesmí
být
poskytnuty jako
jakékoli
informace
I. Podpora případového manažera
znásilnění či pohlavní zneužíTato služba zahrnuje možnostmimo
provážení
obětí zejména
v podobě
opakovaných
telefonických
či osobních konzultací,
poradnu.
Klient
má právo
vystupovat
v poradně
anonymně.
vání. Dalšími potřebami je získat
pomoc při zpracování žádostí a návrhů v trestním řízení, ale v případě potřeby též doprovod k policejním výslechům a
informace, uplatnit svá práva,
Nestrannost
hlavnímu líčení. Doprovodu zpravidla předchází příprava na jednání v poradně BKB.
domoci se odškodnění či „pou
Poradna
je
otevřena
všem
obětem
trestných
činů
bez
ohledu
na
pohlaví,
původ,
sociální
postavení,
vyznání
věk.
ze“
najít někoho,
kdo či
dokáže
II. Terapeutický program
naslouchat problémům oběti
Pro oběti zasažené traumatem
nabízíme
krátkodobou
terapii
s
cílem
je
stabilizovat
psychiku
a
podpořit
v
obtížné
situaci.
 Rada je bez hodnocení a je podána s přihlédnutím ke klientově situaci. Poradci respektují
klienta a jeho rozhodnutí.
a porozumí.

NON-STOP linka pomoci obětem

III. Víkendové pobyty pro klienty Bílého kruhu bezpečí
Psychorekondiční pobyty pro oběti násilné trestné kriminality, případně pro
Našenabídku
pomoc
zahrnuje
tytorozhovory
služby:
pozůstalé po obětech obsahují
relaxace,
rehabilitace,
s
psychologem, art-terapií a setkání s dalšími lidmi, kteří prožili trestný čin.

NON-STOP linka pomoci obětem

IV. Spolupráce s Nadačním fondem Filipa Venclíka
Posláním fondu je podpora obětí a pozůstalých po obětech násilných
trestných činů.

Vedle pomoci poskytované tváří v tvář v síti poraden poskytuje Bílý
Bílý kruh bezpečí provozuje
pracoviště v těchto
pobočkách: pomoc na bezplatné lince pro oběti kriminality
nepřetržitou
telefonickou
Linka je provozována na evropském telefonním čísle 116 006.
Kontakt: www.bkb.cz, bkb.brno@bkb.cz, tel. 732 842 664

Pomoc zvláště zranitelným obětem
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Místem, kde lze tyto služby
bezplatně získat, je Bílý kruh
bezpečí – nezisková organizace,
které se od roku 1991 věnuje
pomoci obětem trestných činů,
což zahrnuje činnost od návrhů
kruh bezpečí natéžzlepšení právního postavení
poškozených v trestním řízení
a domácího násilí.
či zvyšování informovanosti
laické i odborné veřejnosti o problémech obětí. V konkrétních
případech pomáhají pracovníci

Kromě bezplatných konzultací s odborníky nabízí
Z P R A V OBílý
D A Jkruh
S T A Rbezpečí
Ý P O D D V Ozejména:
ROV
I. Podpora případového manažera

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

BKB obětem tváří v tvář v 9 poradnách v celé ČR či telefonicky
na non-stop bezplatné lince
116 006. V poradnách pracují
dobrovolníci z řad právníků, psychologů a sociálních pracovníků,
kteří nabízí především právní
informace, pomáhají uplatnit
práva a nároky obětí, poskytují
praktické rady ale také psychologickou a emocionální podporu.
Práce s oběťmi probíhá na principech bezplatnosti, odbornosti
a diskrétnosti. Bez souhlasu klienta tedy nesmí být (s výjimkou
případů zákonné oznamovací
povinnosti) poskytnuty jakékoli
informace mimo poradnu. Klient
má právo dokonce vystupovat
v poradně anonymně.

ný čin delší dobu hrozí či dokonce stále probíhá (např. u případů
domácího násilí či nebezpečného pronásledování). V případech
závažných trestných činů může
klient využít pomoci případového manažera provázejícího jej
trestním řízením včetně doprovodu k výslechům. U prožitků
spojených s traumatizací (např.
závažné případy domácího násilí, pokus vraždy či znásilnění)
nabízí Bílý kruh bezpečí též
terapeutický program a případně
účast na víkendových relaxačních pobytech.

Klientovi lze poskytnout jednorázovou intervenci, ale je též
možné, aby klient využil podporu poradny opakovaně. To je
vhodné zejména tam, kde trest-

Mgr. Vladimír Vedra
jednatel brněnské pobočky
Bílého kruhu bezpečí

Pro objednání je možné využít
tel. 732 842 664 nebo e-mailovou
adresu bkb.brno@bkb.cz.

www.bkb.cz
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OBEC STARÝ PODDVOROV BUDE NA JAŘE 2021 REALIZOVAT ORIENTAČNÍ ZNAČENÍ KE KOMUNÁLNÍM CÍLŮM V OBCI (NAPŘ. OBECNÍ ÚŘAD,
ŠKOLA, HŘBITOV, APOD.). SOUČASNĚ OBEC HODLÁ UMOŽNIT PODNIKATELSKÉ VEŘEJNOSTI UMÍSTIT UKAZATELE KE SVÝM PROVOZOVNÁM.
POKUD MÁ NĚKDO Z PODNIKATELSKÉ VEŘEJNOSTI ZÁ JEM O TOTO
ZNAČENÍ, A JEŠTĚ SE DOPOSUD NENAHLÁSIL NA OBCI, AŤ TOTO UČINÍ
MAILEM NA OBEC@PODDVOROV.CZ DO 21. 12. 2020. NÁVRH UMÍSTNĚNÍ ZNAČENÍ NALEZNETE NA
HTTP://WWW.PODDVOROV.CZ/OBEC/ROZVOJ-OBCE-STUDIE/

MÁTE-LI DOMA NA PŮDĚ VĚCI ČI FOTOGRAFIE DOKLADUJÍCÍ ŽIVOT OBČANŮ NAŠÍ OBCE
V MINULOSTI, LIKVIDUJETE-LI STARÝ DŮM A CHCETE SE TĚCHTO STARÝCH VĚCÍ ZBAVIT,
PROSÍME, NELIKVIDUJTE JE, ALE PŘINESTE JE NA OBECNÍ ÚŘAD.
MY JE ULOŽÍME DO ARCHIVU A POUŽIJEME PŘI VÝSTAVÁCH.
DĚKUJEME.

KULTURNÍ KOMISE NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ STAROSTY ING. IVO
PADALÍKA UPOZORŇUJE, ŽE DO 4. LEDNA 2021 JSOU VŠECHNY
KULTURNÍ AKCE ZRUŠENY. Z DŮVODU PANDEMIE JE UZAVŘENA
TAKÉ OBŘADNÍ SÍŇ, PROTO VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ A SETKÁNÍ
JUBILANTŮ MUSÍME ODLOŽIT.
O DALŠÍM VÝVOJI A ORGANIZOVÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ V LEDNU A
ÚNORU BUDETE VČAS INFORMOVÁNI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
OBCE A MÍSTNÍM ROZHLASEM.
34
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Foto přední strany obálky: Zima
Foto zadní strany obálky: Hody
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 10. prosince 2020 nákladem 400 výtisků

