SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
uplynul první půlrok roku
2008 a je dobré posoudit,
jestli plníme to, co jsme si
v počátku roku předsevzali.
V první řadě největší akcí
tohoto období je nadstavba
jedné třídy ZŠ. V soutěži zvítězila firma GAPA s.r.o. Hodonín
s nabídnutou nejnižší cenou
2 180 tis. Kč včetně DPH
a termínem dokončení 25.8.
2008. Úhradu stavebních
nákladů řešíme úvěrem ve
výši 2.000 tis. Kč u KB
a 180 tis. doplníme z rozpočtu
obce. Úvěr je motivován myšlenkou, že finanční prostředky
na výstavbu budou rozloženy
do osmiletého splátkového období. Architektonické
řešení nadstavby nad bývalým
bytem, dnes družinou, je
v souladu se vzhledem celého
objektu ZŠ a vnitřní rozměr
třídy 8,35 m x 8,15 m je plně
dostačující pro počet 20 dětí
ve třídě. Myslím si, že každé
vylepšení nebo rozšíření školy je pýchou obce, že dělá
maximum pro duchovní rozvoj
svých občanů a že dokáže ve
své obci školu udržet.
Za pozornost stojí investiční

akce probíhající na fotbalovém hřišti našeho TJ Starý
Poddvorov. Pro povrchovou úpravu byla zakoupena
sekačka s ježkem a válem
v ceně 160 tis. Kč. Finanční
krytí je 100 tis. Kč příspěvek
obce, 60 tis. Kč dotace JM
kraje. Současně byla zahájena úprava tribuny pro diváky,
kde stupně pod zastřešením
budou vybaveny plastovými
sedačkami a v nezastřešené
části tribuny bude hlediště
s úpravou pro stání. Předpokládaná cena celé úpravy hlediště včetně vybavení
sedačkami je 310 tis. Kč,
kdy 183 tis. bude poskytnuto
z rozpočtu obce a 127 tis.
bude hrazeno z dotace JM
kraje v rámci programu obno-

Starý Poddvorov

vy venkova. Stavební práce
byly zadány Zemědělské a.s.,
která se osvědčila již na dvou
akcích jako úspěšný garant
za provedení co do kvality,
tak i spolehlivosti a garance
za provedené dílo.
Ve stadiu technicko inženýrské rozpracovanosti probíhá příprava stavby „Rekonstrukce pohostinství a KD“.
V současné době máme vydané územní rozhodnutí a běží
proces stavebního povolení.
V souvislosti s vedenou stavbou bude nejnáročnějším
úkolem zajistit dotace na
výstavbu. Předpokládaná
cena díla je 38 mil. Kč. Stavba
je rozdělena do dvou částí:
KD včetně foyer (vstupní haly)
19,5 mil. Kč a pohostinství
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včetně penzionu 18,5 mil. Kč.
Při zajišťování finančního krytí
se jeví u KD možnost dotace
až do výše 90% a u pohostinství s penzionem jen ve výši
40% s tím, že toto zařízení
musí vydělávat na sebe i na
splátky úvěru. 10% nákladů
u KD by bylo kryto z rozpočtu
obce, u pohostinství s penzionem předpokládáme finanční

dokrytí ze 40% úvěrem a 20%
z rozpočtu obce. Předpoklad
zahájení akcí je u KD ještě
v letošním roce s dokončením v roce 2009, ale
s podmínkou, že v červnu
2009 v nových prostorách,
byť nedokončené stavby,
proběhne setkání delegací
Charty obcí EU. U pohostinství předpokládáme zahájení

ve II. polovině roku 2009
a dokončení v roce 2010.
Samozřejmě všichni jsme
zaregistrovali značení křižovatek v obci od firmy Trasig
z Vyškova, cena za toto dílo
byla 128 tis. Kč.
Ještě jednu závažnou
informaci chci dát na vědomí. Bývalý objekt betonárky,
později zpracovny zeleniny,
je schválen zastupitelstvem
obce na prodej pro firmu
zabývající se výrobou plastových konstrukcí (bazény, čistírny odpadních vod, plastové
nádoby). Dle informací, které
máme z přípravného procesu
prodeje, bude prostor novou
firmou upraven tak, aby bylo
zařízení důstojnou reprezentací při vjezdu do naší obce.

František Strýček,
starosta obce

VÝBĚR Z USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
V 1. POLOLETÍ ROKU 2008
 zastupitelstvo schválilo
pro rok 2008 poplatek za
odvoz odpadu ve výši 350,Kč za osobu a výši stočného
pro rok 2008 20,- Kč/m3
 zastupitelstvo schválilo
rozpočet na rok 2008, výše
rozpočtových příjmů 11 251
tis. Kč, výdaje ve výši 11 679
tis. Kč a financování ve výši
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– 772 tis. Kč. Rozpočet byl
schválen jako schodkový,
kdy schodek je schválen
s použitím zůstatku z roku
2007 ve výši 398 tis. Kč
 zastupitelstvo schválilo
zpracování studie na protipovodňové opatření v trati
Krásná hora firmou Surgeo
Hodonín

Zpravodaj

 zastupitelstvo schválilo veřejnoprávní smlouvu
mezi Obcí Starý Poddvorov
a Městem Hodonín o sociálně
právní ochraně dětí
 zastupitelstvo schválilo
smlouvu o poskytnutí příspěvku Běžeckému klubu Hodonín
na pořádání Silvestrovského
běhu ve výši 10 tis. Kč

 na základě zápisu a požadavku kontrolního výboru
pověřilo zastupitelstvo starostu, aby zahájil jednání s vlastníky pozemků v trati Újezdy
(od Bílkového po kanalizační
trať C) o prodeji pozemků pro
výstavbu rodinných domků
zastupitelstvo odsouhlasilo
prodloužení nájemní smlouvy s TJ Družstevník Starý
Poddvorov, v článku 2 stávající smlouvy, o deset let
 Zastupitelstvo schválilo
rozšíření studie na protipovodňová a protierozní opatření o trať Světlé a okraj lesa
u hřiště
 zastupitelstvo se usneslo
na vymáhání nedoplatků z řad
občanů. V případě nezaplacení budou nedoplatky předány
k vymáhání exekuční firmě
 zastupitelstvo schválilo
prodej nemovitostí, a to parcel
(betonárky) 533/5, 532/1,
533/1, 533/2 a 533/6 včetně
příslušenství firmě Urbánek,
s. r. o., Týnec u Břeclavi 142a
za celkovou cenu 490 tis. Kč
 zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.1,
navýšení rozpočtových příjmů
o 510 tis. Kč , rozpočtové
výdaje o 143 tis. Kč, financování o 367 tis. Kč
 zastupitelstvo chválilo
příspěvek Českému svazu
chovatelů drobného zvířectva
Starý Poddvorov na pořádání
výstavy ve dnech 2. – 4. 8.
2008 ve výši 16 tis. Č

 zastupitelstvo schválilo
příspěvek Českému svazu
včelařů na náklady léčení včel
a odborné vzdělávání včelařů
ve výši 4 tis. Kč
 zastupitelstvo schválilo výši příspěvku ve výši
5,7 tis. Kč Svazu zdravotně
postižených v Dolních Bojanovicích
 zastupitelstvo schválilo
příspěvek na malování kostela
ve Starém Poddvorově ve výši
30 tis. Kč
 zastupitelstvo projednalo
a schválilo, že osloví jako
dodavatele internetových
stránek firmu Galileo a pověřilo místostarostu ve spolupráci s panem Ivo Padalíkem
k jednání o podmínkách
 zastupitelstvo na základě
§ 17 zákona č. 250/2000
Sb., schválilo závěrečný účet
s výhradou.
 zastupitelstvo schválilo
znění výzvy k účasti a vyhlášení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku „Multifunkční zařízení – Rekonstrukce
kulturního domu“
 zastupitelstvo schválilo přístavbu školy s tím, že
investice bude kryta úvěrem
a bude žádáno o dotaci.
 zastupitelstvo na základě usnesení rady starostů
regionu Hodonínsko ze dne
21. 4. 2008 schválilo účast
delegátů na Kypru ve dnech
13. – 18. 5. 2008 s tím,
že veškeré náklady budou
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hrazeny regionem Hodonínsko a rovněž setkání Charty
venkovských obcí v příštím
roce bude finančně zajišťovat
region Hodonínsko
 zastupitelstvo obce schválilo další příspěvek na malování kostela ve výši 40 tis. Kč
 zastupitelstvo rozhodlo
o pořízení změny č. 1b územního plánu Starý Poddvorov
v lokalitě pod hájenkou ze
stávajícího funkčního využití
ploch pro zemědělskou činnost na plochy pro výstavbu
rodinných domků. Zároveň
pověřilo starostu jednáním
s pořizovatelem územního
plánu
 zastupitelstvo schválilo doplnit sportovní komisi
o člena pana Karla Pospíšila
(místo pana Rudolfa Pulkrábka, který se vzdal členství)
 zastupitelstvo schválilo
rozpočtové opatření č. 2, kde
rozpočtové příjmy se navyšují
o 273 tis. Kč a rozpočtové
výdaje se zvyšují o 273 tis.
Kč
 zastupitelstvo schválilo
obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku za psy
 zastupitelstvo schválilo
projektově řešit parkové úpravy v obci
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OBEC STARÝ PODDVOROV
Obecně závazná vyhláška obce Starý Poddvorov č. 1/2008,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Starý Poddvorov se na
svém zasedání dne 11. 6. 2008 usnesením č.
4 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s §
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Starý Poddvorov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze
psů (dále jen „poplatek“).

ník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit
správci poplatku příjmení, jméno, rodné
číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu
odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu,
název, sídlo a IČ. Fyzická nebo právnická
osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních
ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní
prostředky z její podnikatelské činnosti.
(3) Poplatník je rovněž povinen od vzniku
poplatkové povinnosti ohlásit správci
poplatku do 30 dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.
Čl. 4
Sazba poplatku

(2) Správu poplatku provádí obecní úřad.

Sazba poplatku činí ročně:
Čl. 2
Poplatník, předmět poplatku
Osoba poplatníka a předmět poplatku
jsou určeny v § 2 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.

Čl. 5
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 30. 6. příslušného
roku.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci poplatku
ohlásit písemně nebo ústně do protokolu
vznik a zánik poplatkové povinnosti do
30 dnů.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplat-
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a) za prvního psa
50,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele
75,- Kč

Čl. 7
Zrušovací a přechodné ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška z 1. 6.
1991 o místních poplatcích. Na právní vztahy
vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení
dosavadní obecně závazné vyhlášky.
Čl. 8
Účinnost

František Strýček
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu
dne: 13.6.2008

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
30.6.2008

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá
účinnosti dnem 1. 1. 2009.

Obecně závazná vyhláška obce Starý Poddvorov č. 2/2008,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Starý Poddvorov
Zastupitelstvo obce Starý Poddvorov se na
svém zasedání dne 9.7.2008 usnesením č.3
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona
č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou
vyhlášku:

území obce Starý Poddvorov, včetně nakládání
se stavebním odpadem1).
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
a) Sklo barevné a bílé,
b) objemný odpad,
c) nebezpečné složky komunálního odpadu

Čl. 6
Navýšení poplatku

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné
výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů.

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen
„vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na

Zpravodaj

PhDr. Josef Rampáček
místostarosta

d) papír a lepenka
e) nápojové kartony
f) směsný komunální odpad
2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad

Starý Poddvorov
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po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm.
a), b), c), d), e) a f).
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby a pytle jsou
barevně odlišeny a označeny příslušnými
nápisy:
a) PAPÍR a LEPENKA - nádoby a pytle
– barva modrá

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován svozovou firmou
minimálně dvakrát ročně, jejich odebíráním
na předem vyhlášených přechodných
stanovištích přímo do zvláštních sběrných
nádob k tomuto sběru určených. Informace
o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce
obecního úřadu a prostřednictvím místního
rozhlasu.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

b) SKLO – nádoby – barva bílá pro bílé
sklo, zelená pro barevné sklo,
c) PLASTY, PET LAHVE – nádoby a pytle
– barva žlutá
d) NÁPOJOVÉ KARTONY – pytle – barva
oranžová
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny:
a) u bytovek – sklo, plasty
b) u kulturního domu -sklo, plasty, papír
c) parkoviště u prodejny Jednota – sklo,
papír, plasty

Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu

d) v části obce Čekačka – sklo, plasty,
papír

1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou
a) typizované sběrné nádoby např. popelnice, kontejnery a igelitové pytle určené
ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na
veřejných prostranstvích v obci, sloužící

e) u pohostinství za školou – sklo, plasty
4) Sběrné pytle lze 1 x měsíčně odložit na
sběrném místě u kulturního domu nebo
obecního úřadu.
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1) Objemný odpad je takový odpad, který
vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek ).
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu
určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány např. na úřední desce obecního úřadu
a prostřednictvím místního rozhlasu.

Zpravodaj

pro odkládání drobného směsného
komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo,
kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny za účelem odstranění
směsného odpadu oprávněnou osobou.
Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad je stavební a demoliční
odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje
Obecně závazná vyhláška obce z r. 2001 ze
dne 15.11.2001, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Starý Poddvorov
( vyhláška o odpadech).
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
1.8.2008

PhDr. Josef Rampáček
místostarosta

František Strýček
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu
dne: 15.7.2008
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu
dne: 31.7.2008

Obecně závazná vyhláška obce Starý Poddvorov č. 3/2008,
O místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Starý Poddvorov vydalo
dne 9.7.2008 podle ustanovení § 14 zákona
č. 565/ 1990 Sb. O místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 10 písm.a) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích
ve znění pozdějších předpisů tuto obecně
závaznou vyhlášku.
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Obec Starý Poddvorov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za

provoz systému, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území obce Starý Poddvorov
(dále jen poplatek).
2) Správu poplatku provádí obecní úřad.
Článek 2
Poplatník
Osoby poplatníků jsou určeny v § 10 zákona
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů.

Starý Poddvorov

7

Článek 3
Oznamovací povinnost
1) Poplatník stanovený v čl. 2 této vyhlášky
je povinen oznámit písemně nebo ústně do
protokolu správci poplatku nejpozději do
15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit
tento poplatek vznikl:
a) příjmení, jméno, bydliště, datum narození
b) evidenční nebo popisné číslo stavby
určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, číslo
parcelní pozemku, na kterém je tato
stavba umístěna.
2) Poplatníci stanovení v čl. 2 této vyhlášky
jsou povinni stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámit správci poplatku zánik
své platební povinnosti v důsledku změny
trvalého pobytu nebo v důsledku změny ve
vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící
k individuální rekreaci.
3) Povinnost podat přiznání poplatku má
i občan, který je podle této vyhlášky od
poplatku osvobozen a tuto skutečnost musí
správce poplatku prokázat.
4) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci
poplatku každou skutečnost, která má vliv
na výši poplatku nebo osvobození a to do
15 dnů od jejího vzniku.
Článek 4
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku pro poplatníka činí celkem
350 Kč/ rok a je tvořena:
a) z částky 240,- Kč za kalendářní rok
a osobu
b) z částky 110,- Kč za kalendářní rok
a osobu
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Částka 1b je stanovena podle skutečných
nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz
netříděného odpadu.
Výše poplatku a rozúčtování nákladů na
sběr a svoz netříděného odpadu na osobu je
uvedena v příloze č.1 k této vyhlášce.
Článek 5
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný v plné výši do 30.6.
kalendářního roku.
Článek 6
Osvobození
1) Od poplatku jsou osvobozeni:
a) poplatníci ve výkonu trestu nebo ochranné vazbě po předložení rozhodnutí soudu, popř. potvrzení z nápravného zařízení
b) poplatníci umístění v zařízeních ústavní
sociální péče a v zařízeních pro výkon
ústavní výchovy.
c) poplatníci, kteří se zde dlouhodobě
nezdržují a jejichž pobyt není možné
zjistit a jejich adresa v obci je pouze
úřední na ohlašovně.
2) Vznik a nárok na osvobození od placení
poplatku je poplatník povinen správci
poplatku oznámit písemně nebo ústně do
protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne,
kdy nastala skutečnost zakládající nárok
na osvobození. V případě osoby umístěné
v těchto zařízeních se dokládá potvrzení
z ústavu, ve kterém pobývá.
3) Obec, která poplatky spravuje, může na
žádost poplatníka z důvodu odstranění
tvrdosti poplatek zcela nebo částečně
prominout.

Zpravodaj

Článek 7
Navýšení poplatku

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné
výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů.
Článek 8
Účinnost a zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná
vyhláška č.1/2001 zastupitelstva obce ze
dne 15.11.2001.

Příloha č. 1
Náklady na sběr a svoz netříděného odpadu
v roce 2007
Sběr a svoz netříděného odpadu 99.515,- Kč
Počet obyvatel trvale žijících

965

Náklady na sběr a svoz netříděného odpadu
103,12 Kč na občana

Článek 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2008.

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu
dne : 15.7.2008

PhDr. Josef Rampáček
místostarosta

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu
dne: 31.7.2008

František Strýček
starosta

OBEC STARÝ PODDVOROV
Obecně závazná vyhláška obce Starý Poddvorov č. 4/2008,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce Starý Poddvorov se na
svém zasedání dne 9. 7. 2008 usnesením č. 7
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s §
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1.
Úvodní ustanovení
(1) Obec Starý Poddvorov touto obecně závaznou
vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání
veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
(2) Správu poplatku provádí obecní úřad.

Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník
Předmět poplatku a osoba poplatníka
jsou určeny v § 4 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Čl. 3
Veřejné prostranství
Pro účely této vyhlášky se za veřejné
prostranství považují tato místa: prostranství
u fotbalového hřiště, cihelna (proluka na
Řádku), točna na křižovatce, prostranství
před prodejnou Jednoty a obecního úřadu,
parkoviště před obecním úřadem, plocha
u základní školy. Shora uvedená místa jsou

Starý Poddvorov
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graficky znázorněná na katastrální mapě
v příloze č. 1.

Čl. 6.
Splatnost poplatku

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatek podle čl. 5 je podle písmen a,
b, c splatný před zahájením akce, podle
písmene d do 10 dnů od ukončení užívání
veřejného prostranství.

(1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo
a výměru užívání veřejného prostranství.
Není-li to možné, je povinen tyto údaje ohlásit nejpozději v den následující po začátku
užívání veřejného prostranství. Po ukončení
užívání veřejného prostranství je povinen
ohlásit skutečný stav těchto údajů.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit
správci poplatku příjmení, jméno, rodné
číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu
odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu,
název, sídlo a IČ. Fyzická nebo právnická
osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních
ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní
prostředky z její podnikatelské činnosti.
Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý m2 i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení
sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč
b) za umístění zařízení sloužících pro
poskytování prodeje
10,- Kč
c) za umístění zařízení lunaparků a jiných
atrakcí
5,-Kč
d) za umístění skládek stavebního materiálu
nad 10 dnů
10,- Kč
(3) V případě souběhu více zvláštních užívání
jednoho veřejného prostranství ve stejném
období se platí poplatek stanovený nejvyšší
sazbou.
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Čl. 7
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku je osvobozeno:
a) skladování stavebního materiálu u řádně
povolených staveb v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. (stavební zákon).
Čl. 8
Navýšení poplatku
Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné
výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 9
Zrušovací a přechodné ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška z 1. 6.
1991 o místních poplatcích. Na právní vztahy
vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení
dosavadní obecně závazné vyhlášky.
Čl. 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá
účinnosti dnem 1. 1. 2009.

PhDr. Josef Rampáček
místostarosta

Zpravodaj

František Strýček
starosta

Protipovodňová opatření II
V minulém čísle obecního zpravodaje jsem
vás informoval o skutečnosti v řešení protipovodňových a protierozních opatření v tratích
Krásná hora a Světlé. V průběhu jarních měsíců se uskutečnilo několik pracovních schůzek
se zpracovatelskou firmou Surgeo a na základě těchto pracovních jednání byla zpracována
studie řešení dané problematiky. Část řešení
bylo již firmou prezentováno při jednání obecního zastupitelstva dne 11.6.2008. Zhruba
do konce měsíce července bude zpracována
kompletní studie s variantními řešeními a bude
projednána v obecním zastupitelstvu. Osobně
jsem požádal zpracovatele, aby navrhl nejoptimálnější řešení, které po projednání v obecním
zastupitelstvu bude předloženo Pozemkovému úřadu v Hodoníně k dalšímu projednání
a následné realizaci.

V souvislosti se zpracováním studie byl
požádán odbor životního prostředí Krajského
úřadu Jihomoravského kraje o finanční dotaci.
Finanční částka za zpracování činí 57 715,- Kč
a krajský úřad poskytl finanční dotaci ve výši
40 400,- Kč, což je 70 % z celkové ceny.
Vážení spoluobčané, věřím, že rozpracované dílo se podaří dotáhnout do zdárného
konce. Doufám, že většina vlastníků pozemků
v daných tratích pochopí správně problematiku a umožní realizaci díla, jež zabrání tomu,
aby vznikaly další škody na majetku našich
spoluobčanů.

Josef Rampáček
místostarosta

Z KRONIKY OBCE
Rok 1974
ČINNOST MNV
Hlavním úkolem pro tento rok bylo zajišťování výstavby mateřské školy. Stavba však
stále nepokračuje takovým tempem, jak se
předpokládalo. Potíže s projektovou dokumentací vystřídaly problémy se zajišťováním
materiálu a řemeslných prací. Některá zařízení
daná projektem se již nevyrábějí – typy oken,
dveří apod. a je nutné shánět výrobce po celé
republice. Taktéž zájem občanů o brigádnickou výpomoc je malý a tak má MNV se stavbou
spoustu problémů, které se jí vždy a včas

nepodařilo vyřešit. Mimo prací na mateřské
škole zajišťoval MNV několik brigád. 19. října
byly konečně brigádnicky odstraněny staré
stodoly u zvonice a tato část obce dostala
úplně jiný vzhled. Po ukončení výstavby kanalizace zde bude provedena parková úprava.
Dále zajistil MNV spolu s Osvětovou besedou
zateplení stropu v kulturním domě. Velkou
účast na této brigádě měly ženy ČSŽ. Kromě
těchto větších akcí se konala celá řada brigád
na úpravách obce, sběru šrotu apod.

Starý Poddvorov
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SLUŽBY
Na základě připomínek k nekvalitním službám v prodejně Jednoty došlo k prověrce
v této prodejně a byly vyvozeny závěry. Přesto
se kvalita prodeje nijak výrazně nezlepšila
a front y nakupujících před obchodem
v každém počasí a v prodejně před pokladnou
stále zůstávají.
V průběhu roku vyzkoušel MNV novou
službu občanům a to pravidelný odvoz smetí a odpadků. Tato iniciativa MNV se však
u občanů nesetkala s patřičnou odezvou,
a proto bylo od odvážení odpadků upuštěno.
S uskladňováním odpadků jsou problémy,
neboť neukáznění občané nevozí odpadky
na určenou skládku, která je v cestě tzv.
Hluboká, ale znečišťují deponováním těchto
odpadků okraje lesa, okrajové části obce,
a je velmi smutný pohled na okolí cest, kde
jsou vyvezeny odpadky, staré železo, pneumatiky apod. Proti těmto občanům, kterým
je vzhled naší obce lhostejný, by MNV měl
postupovat daleko důrazněji.
ZELEŇ
V posledních letech dochází stále více
k úbytku zeleně v poddvorovském katastru.
Neblahou zásluhu na to má hlavně JZD.
Přestože jsou pořádány celostátní akce za
zvýšení zeleně sázením stromků, JZD v rámci
rekultivace a zvyšování výnosů vytrhává ovocné
stromy po desítkách a stovkách, ba celé hony,
kde již od ne paměti bývalo ovocné stromoví.
Při tomto se nezastavilo ani před staletými
stromy např. oskorušemi.
KULTURA
Kulturní dění v obci je řízeno jednotným
kulturním plánem. Jednotlivé organizace
si naplánují na rok své kulturní akce a tyto
Osvětová beseda upraví termínově tak, aby se
akce nenarušovaly.Kulturní dění v tomto roce
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proběhlo podle plánu a akce měly většinou
slušnou úroveň.
Bezesporu největší kulturní akcí v roce
jsou slovácké krojované hody, které kladou
na organizátory zvýšenou náročnost. Hlavními organizátory jsou stárci a stárky, kteří
řídí veškeré dění v průběhu tří hodových dní.
V posledních letech byly vždy větší či menší
problémy s volbou do těchto funkcí. Dříve bylo
velkou ctí pro chlapce či dívku stát se stárkem
nebo stárkou. V dnešní době však mládež
zpohodlněla a nemá o tyto funkce zájem. MNV
musel vyvinout velký tlak na pořadatele, aby
vůbec hody proběhly v tradiční formě a se
všemi obyčeji.
V rámci hovorů s mládeží byla uspořádána
beseda nad kronikou, při které ve formě scének, dobových písní a vyprávění pamětníka
Františka Bortlíka, bývalého kronikáře, byli
posluchači, hlavně mládež, seznámeni s historií naší obce od jejího vzniku až po osvobození
Sovětskou armádou. V besedě se bude pokračovat v r. 1975 a mládež bude seznámena
s historií obce po osvobození.
Z iniciativy MNV a ČSŽ byla vybudována
obřadní síň pro společenské akce – vítání
malých občánků do života. První vítání se uskutečnilo 26.12.1974. Slavnostně vyzdobená,
novotou svítící obřadní síň přivítala své první
oficiální hosty. Byli to malí občánkové Starého
Poddvorova - Richard Sasínek, Josef Prygl,
Libor Horňák a Marcela Strýčková, jejich
rodičové a příbuzní. Matrikářka s. Svobodová
uvede děti s doprovodem a představí je předsedovi MNV, který akt vítání do života provede.
Rodičové slíbí, že ze svého syna, dcery vychovají uvědomělého občana naší republiky. Celý
slavnostní obřad je vhodně doplněn recitací
a zpěvem souboru, který bude nacvičovat
pro tyto příležitosti pásma. Na závěr „vítání“
je proveden pamětní zápis do pamětní knihy,
kterou vkusně vyzdobil pan Rudolf Kašík, děti

Zpravodaj

Školní rok 1974-75
Stojící: Jaroslav Plecák, Josef Prygl, Karel Nesvadba, Petr Veselský, Štěpán Veselský, Pavel Bařina, Vladimír Sýkora,
paní učitelka Kratinová
Sedící: Marcela Sasínková, Zdena Pryglová, Božena Bílková, Antonín Havlík, Helena Štěpánková, Lenka Dekařová,
Hana Budínová.

jsou obdarovány upomínkou na tento slavností
akt, který na všechny přítomné učinil velký
nezapomenutelný dojem. Ke vkusné výzdobě
obřadní síně přispěl svými obrazy občan St.
Poddvorova Boža Bortlík.
Konec kulturního roku byl uzavřen silvestrovskou zábavou o jejíž dobrou úroveň se
zasloužila dobrá dechovka Ligniťan z Ratíškovic, která si v Poddvorově získala velkou
oblibu.
ŠKOLA
Ve škole nedošlo k žádným podstatným
změnám. Učitelský sbor pracuje ve stejném
složení jako v minulém školním roce. Vyučuje
se ve třech třídách, v první je 13 žáků, ve druhé je 34 a ve třetí třídě 32 žáků. Stejně jako

v minulých letech, zajišťovala pásma relace
na oslavy různých společenských politických
a kulturních událostí. Z prostředků SRPŠ byly
zakoupeny maňásky a bylo sehráno maňáskové divadlo. Velmi úspěšně si počínali žáci naší
školy ve sběru odpadových surovin, neboť
v soutěži, kterou organizoval KNV Brno, se
umístili na III. místě.
POČASÍ
Jaro bylo velmi suché, v květnu přišly mrazíky, které v okolních vesnicích zničily převážnou
většinu úrody ořechů, trnek a byly škody i na
vinohradech. I. pololetí roku bylo velmi suché.
Na Medarda začalo pršet a pršelo přesně
41 dní. Přesto však množství ročních srážek
nepřekročilo průměr let minulých. Taktéž krou-
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py si v okolí zařádily, katastru St. Poddvorova
se však vyhnuly. Zima byla extrémně mírná,
sníh prakticky nepadal a tak jen slabé ranní
mrazíky občas naznačovaly, že je zimní období. Tradičních dětských radovánek, koulování,
sáňkování, bruslení apod. zima nedopřála ani
v tomto roce, a tak děti narozené v posledních
pěti letech sníh prakticky neznají.
ZEMĚDĚLSTVÍ
Rok byl pro zemědělce nepříznivý, jaro
velmi suché, přesto byly výnosy obilovin velmi
vysoké. Ani konec roku zemědělcům nepřál.
Vzhledem k trvalým dešťům byly práce velmi
opožděné. Vinobraní a sklizeň řepy se prováděla za nelidských podmínek, v dešti, blátě
a chladu. Pořádaly se brigády dobrovolníků,
aby úroda bílého zlata byla sklizena s co
nejmenšími ztrátami. Tak např. 27.10.1974
se brigády zúčastnilo 60 občanů St. Poddvorova.
V životě zemědělců naší obce došlo
k důležité události. V rámci sdružování menších zemědělských výrobních celků došlo
i ke sloučení našeho JZD s JZD Čejkovice.
Družstvo přijalo jednotný název „Jiskra“. Převážná většina zemědělců přijala tento krok
s povděkem, neboť hospodářské výsledky
samostatného JZD nebyly příliš úspěšné
a sloučením ve větší celek se vytvořily předpoklady k daleko větší prosperitě.
Sdružené JZD má celkem 2181 ha zemědělské půdy, z toho 1943 hektarů orné, zeleniny
83 ha a vinice 142 ha. JZD mělo následující
stav živočišné výroby, která měla v tomto
nepříznivém roce podstatný vliv na plnění
zisku: hovězího 1949 ks, vepřového 3363 ks
a koní 25 ks.
V tomto roce byla v rámci přidružené
výroby zahájena výroba umělých květin, dále
k přidružené výrobě patří výroba atypického
interiérového zařízení, betonových výrobků
a stavební činnost.

14

První rok společného hospodaření ve sloučeném JZD nebyl nijak zvlášť úspěšný. Jarní
mrazíky, nízké teploty v průběhu roku, deštivý
závěr hospodářského roku způsobily ztráty
téměř 2 mil. korun. Přesto však vzájemnou
spoluprací rostlinné a živočišné výroby byl
roční plán zisků splněn.
POPULACE
Do svazku manželského vstoupilo 18
manželských dvojic. V tomto roce se narodilo
celkem 15 dětí z toho 7 děvčat. Zemřelo 20
občanů. Ke konci roku bylo v naší obci 10
vdovců a 72 vdov.

vadní babka Josefa Smutná. Ustavuje
se však jen prozatímně, jelikož docházejí
stížnosti na její neschopnost…..
- Školní rada podává zprávu o návštěvnosti
zdejší školy: I. tř. nepřítomno 18% žáků, II. tř.
nepřítomno 50,5% a III. tř. nepřítomno 62,2
% žáků. Důvod nepřítomnosti – děti musí
pracovat na poli, aby měly z čeho žít…..
- Josef Straka žádá 5 Korun měsíčně jako
výchovné na sirotka po Ludvíku Doležalovi……. atd, atd.

té doby uplynulo pouze 55 let!! Je až neuvěřitelné, jak se za tak krátkou dobu změnil
životní styl, péče o děti, školství, zdravotnictví,
sociální péče apod.
Pro nás se již stala samozřejmostí dokonalá
zdravotnická péče, vybavené školy, sociální
a finanční jistoty, které naši otcové a dědové
ve svém mládí neměli. Jak otřesně působí
srovnání života v prvních letech Čsl. republiky
s dneškem, kdy budeme slavit 30. výročí osvobození naší republiky a budování socialismu.

Jaký to strašný kontrast mezi životní úrovní
a způsobem života tehdy a dnes, i když od

Opsáno z Kroniky
Starého Poddvorova

RŮST ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ
V tomto roce se v Poddvorově objevil první
barevný televizor. Zakoupil si jej občan František Strýček. Televizorů s černobílou obrazovkou je v Poddvorově 286, počet osobních
automobilů dosáhnul čísla 50. Je to doklad
růstu životní úrovně.
Náhodou se do mých rukou dostaly zápisy
ze schůzí obecní rady St. Poddvorova. Těžkou
rukou starosty obce Štěpána Horňáka jsou
zde zapisovány jednotlivé body, které řešila
obecní rada v r. 1919 převážnou většinou
zápisů se táhne jeden problém – chudoba,
nízká životní úroveň….

Poděkování
Farníci ze Starého
Poddvorova společně s panem farářem
Grzegorzem Zychem
děkují O.Kajetánu
Sasínkovi za jeho
dlouholetou obětavou
službu, kterou v této
farnosti vykonával
a přejí mu do dalších let
hodně zdraví, Božího
požehnání a ochrany
Panny Marie.

- Žádost M. Pryglové vyřešena tak, že se jí dá
almužna….
- Žádost Apoleny Machalínkové na almužnu
se zamítá….
- Na dítky Eduarda Veselského se povoluje
denně 60 hal. A od 4. listopadu šatstvo….
- Za pasáka zvolen Matěj Konečný. Za každý
kus obdrží 1/8 měřice rži a čtvrt bochníku
chleba. Na hody dostane z každého čísla
koláč…..
- Na opravu obecní nemocnice se povoluje
14 K. 60 hal……..
- Obecní porodní babkou se ustavuje dosa-

Zpravodaj
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NA BESEDĚ ...
Dnes jsme na besedu nešli
nikam daleko, paní Růžena
Sasínková bydlí přímo před
obecním úřadem. Požádali
jsme ji, aby zavzpomínala
na „staré časy“ a podělila
se s námi o zážitky. „A Vy to
chcete nekam napsat? Dyť to
nebude nikeho zajímat,“ zněla
odpověď tetičky Růženy, ale
pak začala…..
„Děvčata, to nebývalo indá
jak dnes. Dnes je moc dobře,
ať si lidé vážá tejto doby. My
jsme hodně zkusili. Bylo hodně bídy, hodně chudých lidí
a malá úcta k nim.
Povím, Vám jak jsme chodili slůžit. Přišel nějaký pán
a lákal děvčata do služby. Tož
jsme sa s Anků Popovsků
domluvily, že půjdeme. Naši
byli proti temu, měli enom
mňa, ale já jsem byla dost
umíněná a co jsem si vzala do
hlavy, to jsem taky udělala. Šla
jsem do služby, až do obce
Prace, měla jsem na starosti
16 krav. Děvčata, dovedete
si představit, jaká to byla řada
a všecky sem mosela podojít?
Ani sem to neuměla, mosela
jsem sa to první naučit. Anka,
ta měla prácu lehčí, tá enom
prášila koberečky a já táhala
vodu, kterů jsem mosela
nejdříve napumpovat. Byl tam
s nama eště na službě Šimon
Mazuch, hrával na křídlovku
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a už dávno stál na kopci
a vyhrával a já eště nosila
vodu kravám. Někdy sem
zapřáhla koňa do hrabačky
a jela jsem na seno, rozmlůvali
mně to, ale jak jsem už říkala,
když jsem si vzala něco do
hlavy, musela jsem to udělat.
Nasadila sem si klobůček na
hlavu a už jsem jela. Vydělala
sem si 120,- Kč za měsíc. To
bylo tehdy hodně peněz. Dom
sem psala, že sa mám dobře,
ale dobře sem sa neměla. Na
Cyrilků sme sa s Anků rozhodly, že pojedeme dom, ani
nebyla muzika ani nic, ale my
sme tak moc chcely jet dom.
Anka už zpátky nejela, enom
já, ale časem jsem utékla
a byla jsem ráda, že jsem sa
dostala do Mutěnic na kopání
brambor.
V mládí jsem většinu času
strávila v lese, pořád jsme
chodily s děvčatama na trávu. No, šak za to sem byla aj
zavřítá. Ale zavřítá za nic! Do
dneška budu tvrdit,že jsme
nic neudělaly. Tož to sem byla
já, Rozára Jurkovičová a Anka
Kurcka. Šly jsme do lesa na
trávu, ale na potvoru jsme
nedělaly. Před nama šli kluci
a vysékli chodník, my jsme za
něma enom obsékaly okolo.
Enomže nás chytil Viktorín,
hajný, a udal nás, nedal si
řéct, že s chodníkem nemá-

Zpravodaj

me nic společného. Naráz
došla obsílka a tam stálo 24
hodin vězení. Panenko svatá,
my jsme ani nevěděly, kde
ten kamrlík je, kam máme jít.
Každá čižmy s jedním vrapem,
průtěnů kabelku a vydaly jsme
se k Hodonínu. V Bojanovicích nás chytl takový déšť, tož
jsme sa skovaly pod jedním
návratím, pomodlily jsme se
tam akorát ve 3 hodiny, ale
ani slůvkem sa nezmínily, že
idem do vězení. V Hodoníně
jsme potkaly Petra Bortlík
a ten nám ukázal, kde vězení je. Přijal nás tam takový
bačnatý kapuš, zavřel nás do
cimry. Panenko svatá, měla
jsem s sebů smažené béleše
a taková potvora cikánka
sa dostala do našej cimry
a všecky mně jich ukradla.
No ale vězení pominulo
a my chodily na trávu dál.
U lesa byla zasetá hořčica,
někdo ju posékl, my jsme šly
kolem a žaly enom ohnicu.
Viděl nás nějaký Mutěňák
a udal pachtéřovi Podéšťovi.

Ten doletěl za nama s flintů
a hnal nás před sebů až na
úřad do Mutěnic. Tam jsme
musely policajtovi Záleskému
nahlásit svá jména, enomže
co, my jsme si jich vymyslely. Já jsem byla Konečná
Františka, řekla jsem, že
býváme podél stodol, tož
nevěděl vůbec nic, jména
rodičů, stařečků, to jsme si
také vymyslely. Majdka byla
Markéta Mečlová, nevím, co
ju to napadlo, protože jméno
Markéta se tehdy ani moc
nedávalo. Anka Kurcová byla
Havlíková Kateřina. Všecko
jsme nahlásily, řekly, že jsme
nic neudělaly a šly dom.
Víte, já jsem také mosela
být u všeckého. Večer jsme
se scházávaly u Majdky na
vyšívání. Vyšívaly jsme košele,
cangláče a to všecko ručně.
A jak tak sedím u okénka,
vidím Václava Nováka – policajta, jak furt obcházá kolem
zvonice. Blesklo mně hlavů,
jestli náhodů nejde za nama
a on opravdu. Slyšela jsem
jenom cvaknutí klučky, on stál
ve dveřách a povídá: Našel
jsem tu všecko, co hledám.
Mosely jsme jít ke starostovi,
a on hned spustil na nás, že
jsme si vymyslely jména a to
jsme neměly dělat, protože
za to nás zavřů. Pavel Bortlík nás prozradil, on na nás
řekl, že jsme si to vymyslely.
A opravdu, starosta měl pravdu. Došla obsílka a v ní na-

psáno „vězení na 24 hodin“.
Výhoda byla, že už jsme
věděly, kam máme jít. Tož
jsme sa vypravily do vězení
podruhé.Zasej čižmy s jedním
vrapem, průtěnů kabelku a už
jsme šly. Přijal nás ten samý
bačnatý kapuš a, děvčata,
nebudete věřit, ale byli tam
ti samí lidé, co po první. Tož
tak jsme si říkaly, že do teho
vězení opravdu choďá enom
jední a ti samí.
Ale ináč sem byla hodná
a aj ve škole oblíbená. Jednů
jsem se mosela naučit tak
dlůhů básničku a řeknu vám,
že paní učitelka mňa při ní
tak dobůchala, protože jsem
temu nedávala patřičný důraz.
Tož dycky,když důraz chyběl,
tož mňa bůchla do zád. Pár
veršů umím dodnes…

Mráz, vítr proniká vetchý šat,
sníh s deštěm v ulicích se
střídá
a z lidských tváří vyzírá smutek, bída.
Bledé jsou děti, jež měly by
kvést
v očích jim hasne zář sladká
útlounká vadne ratolest
bez práce otec je matka
bez chleba vstávají, bez chleba jdou spát…….
Byla to moc pěkná básnička, při vystoupení jsem
s ní sklidila veliký úspěch,
rozplakala jsem skoro celé
obecenstvo.
A když jsme byly děcka,také
jsme se hrávaly, ale ne tak jak
dnes. My jsme posbíraly kdejaků obrůčku z bečky, vzaly
klacík a honily kolo, nebo

Ludmila Špérová, Marie Šimková, Bedřiška Veselská, Marie Bortlíková a Růžena Sasínková

Starý Poddvorov
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jsme si dělaly v zimě sáňky.
Vzaly starů seslu, ukradly
doma hřebíky, přibily na seslu
příčky a hurá na „Ferďák“.
Nebo píšťalky z ořecha, ty
sem uměla udělat pěkné. Já
jsem uměla všecko, já jsem
byla jak kluk.
Když jsme byly starší, chodívaly jsme pěšky na tovarych
do Mutěnic plet řepu. Tak
dlůhý řádek,že nebylo konca
vidět, stály jsme jedna vedle
druhej, každá jsme měly žajdlíček mléka a kůsek chleba
a ponášely jsme si to s sebou,
protože nebylo možné sa
k úvratí pro to vracat. Mléko za
chvílu na slunku vřelo, chleba
okoral, my došly večer na
kraj řádku a pěšky sa vydaly
dom …. nadělané jsme byly,
ale veselé, zpívalo sa, všecí
věděli, že děvčata idů z tovarychu. A to jsme na tem byly
možná o trošku lepší než
Mutěňanky. My jsme měly
kolikrát k suchému chlebu
třeba třešně, ale oni neměly
ani ty. Jak byly rády, když jsme
jim hrstku nasypaly.
Nebo sa chodívalo do
Hodonína pěšky. Cesta trvala
2 a půl hodiny, dostala jsem
na záda pleteničku, do ní 12
kg jablek a už jsem šla. Tam
jsem si kůpila 2 suché krajíčky
chleba bez ničeho, 12,- Kč
jsem utržila za jabka a vydala
sa na zpáteční cestu dom.
V zimě jsem hodně vyší-
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vala. Byla jsem společně
s Majdků, Gustů Veselským,
Jožů Veselským a Jakubem
Trefilíkem ve spolku lidovců.
Tento spolek nám zaručoval,
že když nebudeme v práci,
budeme dostávat 20,- Kč
a to jsme my děvčata daly do
bavlnek a vyšívaly.
Ale ze všeho nejrači jsme
bývali v lese. Aj náš doktor
mně říkal,že mám tak zdravé oči právě proto,že jsem
hodně času trávila v zeleném
lese. Brýle mám, to ano, ale
stejně čtu bez nich.
A když sem sa vdala, nebylo místností na bývání. Spávali jsme všecí dohromady
v jednej místnosti, naši, já
s mojím mužem a eště bratr
Franta. Frantovi ušili strožok,
dali mu ho za stůl do rožka
a tam spával. On měl u sebe
baterku a v noci každů chvílu
si na mňa a mojého posvítil.
Druhý deň na to došli naši,
tož milů baterku mu sebrali
a byl pokoj.
Děvčata, řeknu Vám, že
dneska tí mladí by chtěli Bůh
ví co, ale ať si vážá tejto doby,
tak dobře nikdy nebylo, bývalo
veselejší než včil, ale take
hrozná bída a těžkosti. Prožili
jsme si moc špatných časů.“
Tetička Růžena zavzpomínala také na své spolužáky.
V ročníku jich bylo 36 a 6 jich
do dneška žije. Patří k nim
Marie Bortlíková, Bedřiška

Zpravodaj

Veselská, Štěpán Bartál, Bedřich Bartál a Karel Kymadze.
A že se jejich rok narození
píše 1919, přejeme jim všem,
aby příští rok své krásné kulaté narozeniny oslavili ve zdraví
a dobré pohodě.
Poděkovali jsme tetičce
Sasínkové za rozhovor, za
zážitky, o které se s námi
podělila. Určitě nebyly všechny, které prožila, ale i tak
doufáme, že i těchto pár
vzpomínek potěší i ostatní
naše spoluobčany.

Sepsala: F. Bílková
M. Hájková

Š KO L N Í R O K 2 0 07 / 2 0 0 8
27. června skončil opět jeden
školní rok.
Klasifikace, která měla za
úkol zhodnotit výkony žáků
během školního roku, dopadla výborně. Z 52 žáků bylo 43
hodnoceno vyznamenáním,
což činí 82,7%.
Z celkového počtu vyznamenaných žáků obdrželo 22
samé jedničky.
1. ročník
Samé jedničky
Dalibor Lukáč
Martin Sýkora
Šárka Trechová
Yevheniya Kushtan
Vendula Motyková
Vyznamenaní
Dominik Horňák
Michaela Šťavíková
Bohdana Zelinková

Vyznamenaní
Ondřej Padalík
Oleg Pileček
Simona Brablcová
Nikola Rajčáková

4. ročník
Samé jedničky
Vojtěch Bílek
Alena Strýčková
Eva Krejčí

3. ročník
Samé jedničky
Jakub Veselský
Adina Fialová
Veronika Strýčková

Vyznamenaní
Jan Guliš
Zdeněk Kuchyňka
Kristýna Plecáková

Vyznamenaní
Valerie Bohunová
Miroslav Smolen
Pavel Dostál
Richard Štětka
Patrik Havlík
Jan Bílek
Michael Lamač
Andrea Minaschková
Adam Horňák

5. ročník
Vyznamenaní
Barbora Hájková
Ivana Kosinová
Žádný žák nebyl klasifikován
napomenutím nebo sníženou
známkou z chování.
Úspěchy našich žáků:
Každoročně se se svými

2. ročník
Samé jedničky
Josef Gertner
Jan Kašík
Matěj Veselský
Ondřej Veselský
Nicol Balážová
Andrea Maděryčová
Jitka Pryglová
Monika Stávková
Barbora Sůkalová
Lucie Vymyslická
Pavlína Bartošová

Starý Poddvorov
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žáky zúčastňujeme různých
soutěží, kde žáci získávají
významná ocenění.

R OZ LO U Č E N Í S E Š KO L N Í M R O K E M
V pátek 27.7.2008 uspořádalo SRPŠ
pro všechny děti zábavné odpoledne na
rozloučenou se školním rokem. Nejdříve
si děti mohly „zařádit“ na skákacím hradu
a potom zasoutěžit například ve stavění
mrakodrapu z krabic, zatloukání hřebíků,
skákání v pytli aj. Za splnění všech soutěžních úkolů dostaly všechny děti sladkou
odměnu. Následoval táborák s opékáním
špekáčků a dětská diskotéka. Všichni
zúčastnění byli spokojeni.

PĚVECKÉ SOUTĚŽE:
Slavíčci ze Slovácka –
pěvecká soutěž škol okresu
Hodonín
Barbora Sůkalová –
1. místo v lidové písni
Veselá písnička – soutěž
moderních a cauntry písní,
která se uskutečnila v Dambořicích
Andrea Maděryčová –
3. místo
PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ – SRNČÍ TROFEJ
Jan Bílek – 3. místo ve
vědomostní soutěži
Adam Horňák – 2. místo ve
střelbě ze vzduchovky
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE:
Každoročně se zúčastňujeme výstavy prací škol okresu
Hodonín, který pořádá Služba
škole a Zařízení pro DVPP
v Hodoníně. V letošním roce
na této výstavě byly prezentovány práce žáků:
Mateřské školy:
Adama Cupala, Karolíny
Cupalové, Kateřiny Bohunové, Petry Bílkové, Antonína
Havlíka a Viléma Motyky

Moniky Stávkové, Patrika
Havlíka, Matěje Veselského, Miroslava Smolena,
Ondřeje Veselského, Dominika Baláže a tři práce
Andree Maděryčové.
ZOO v Hodoníně vyhlásila
v letošním roce výtvarnou
soutěž „Žáby bijí na poplach“.
V této soutěži naše škola
získala 3. místo a žáci za

odměnu mohli ZOO navštívit.
Tuto bezplatnou návštěvu si
vybrali 1. června jako dárek
ke Dnu dětí.
Všem žákům a pracovníkům školy děkuji za celoroční
práci, rodičům za trpělivost
a toleranci a všem přeji hezké
prožití prázdnin.
Mgr. Miroslava Hajdová
ředitelka školy

Za SRPŠ Petra Bílková

Oznámení o stanovení
výše úplaty na školní rok
2008/2009
Na základě vyhlášky č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání ve
znění pozdějších předpisů stanovuji
výši úplaty za předškolní vzdělávání
pro dítě docházející do předškolního
zařízení:
Celodenně 100,- Kč tj. 9,9%
skutečných průměrných měsíčních
nákladů na dítě
Pro dítě docházející nejvýše
4 hodiny denně: 70,- Kč
Výše úplaty za školní družinu
je - 40,- Kč za měsíc, což je
11,9% ze skutečných průměrných
měsíčních nákladů na dítě.

Základní školy:
Yevheniye Kustan, Veroniky
Strýčkové, Nicol Balážové,
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Mgr. Miroslava Hajdová
ředitelka školy
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„DĚTSKÉ KROJOVANÉ HODY 2008“
Již po šestnácté se neslo
obcí výskání a zpěv dětí, které
přijely na náš dvoudenní festival „Dětské krojované hody“.
Celkem 250 dětí z 13
souborů nám ukázalo své
taneční a pěvecké umění.
Výkony některých souborů
byly opravdu vynikající.
Návštěvníci mohli shlédnout vystoupení souborů:
- FS Spodkikuli Lalika Polsko
- FS Leváránek Velké Leváre
Slovensko
- FS Světlovánek Bojkovice
- FS Markovička Postřelmov
- FS Kostičánek Kostice
- FS Žižkovjánek Moravský
Žižkov
- FS Hrozének Bulhary
- FS Iskérka Čejkovice
- FS Koňárci Poštovná
- Gajdoše Kabrhelovy
- CM z Ostravy
- Ko m o r n í h o o rc h e s t r u
z Opavy
a samozřejmě i vystoupení
domácího souboru Kordulka.
V současné době se již
z Dětských krojovaných hodů,
které jsme začali jako slavnost
obce, stala opravdu záležitost
festivalová s mezinárodní
účastí. Nemůžeme si dosud
dovolit pozvat soubory ze
států vzdálenějších než je
Slovensko nebo Polsko, což
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není otázka organizační, ale
finanční.
Bez finanční podpor y
našich sponzorů bychom
nemohli ani náš dvoudenní
festival pořádat.
V letošním roce byly opět
hlavním sponzorem Moravské
naftové doly a.s. Hodonín,

kteří v rámci sponzoringu
Energie z přírody přispěly
folklornímu souboru Kordulka na její činnost částkou
70.000,-Kč. Tyto finanční
prostředky byly použity také
na organizaci festivalu. Celkové náklady na festival činil
50.000,- Kč.

Touto cestou bychom
chtěli poděkovat nejen
našemu hlavnímu sponzorovi Moravským naftovým
dolům, ale i dalším, kteří nás
podpořili finančně či věcně.

Děkujeme
- Firmě Sport Prima Aleše
Fialy
- Mysliveckému sdružení
Starý Poddvorov
- CK Korinth paní Padalíkové
- kadeřnictví paní Anny Veselské
- Českému zahrádkářskému
svazu Starý Poddvorov
- Martinu Blažkovi
- pohostinství panu Rollerovi
- Zemědělské a.s. Čejkovice
- Templářským vinným sklepům Čejkovice
- soukromému vinaři panu
Milanu Sůkalovi z Nového
Poddvorova
- soukromému vinaři panu
Vladimíru Kašíkovi
- paní Kamile Minaschkové
- Ateliéru pana Bohumila
Bortlíka
Poděkování patří i rodičům, zaměstnancům školy,
babičkám a všem, co se na
organizaci našeho festivalu
podíleli.

Jarní svod loveckých psů
Jarního svodu loveckých psů se celkem zúčastnilo 72 psů.
Z tohoto počtu bylo: 25 ohařů, 20 jezevčíků, 17 teriérů, 8
slídičů a 2 honiči.
Svod psů je pořádán hlavně z důvodu posouzení chovné
kvality potomků jednotlivých loveckých plemen a také jako
přátelské setkání všech příznivců kynologie.
Pavel Dostál ml., předseda MS

Miroslava Hajdová

Zpravodaj
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Pozor na mýty
Osvěžte si, co je a není pravda kolem malého parazita, který vládne českým lesům:
Klíšťata jsou v jen nížinách: omyl, kvůli
klimatickým změnám se dnes vyskytují až do
2000 metrů nad mořem.
Skáčou na oběť ze stromů: ne, žijí v trávě
od výšky asi 20 cm do 1,5 m.
Repelent stačí stříknout jako voňavku: ne,
musí se jím ošetřit potenciálně ohrožená místa,
hlavně nohy a ruce.
Klíšťata jsou jen ve volné přírodě: ne, žijí i v
městských parcích nebo na zahradách. Proto
je dobré sekat pravidelně trávu. Suchou trávu
před zimou spalte, klíšťata v ní přezimují.
Klíšťata nežijí pod ořešákem: že by je jeho
pach odpuzoval, se neprokázalo. Je-li pod
stromem vlhká prohřátá tráva, je to pro ně
ideální místo bez ohledu na druh dřeviny.

Nyní vědci zkoumají, zda funkci odpuzovače
nemůže plnit vitamín B, tedy i pivo či česnek.
Přisátí ucítíte: naopak, svými slinami s anestetickým účinkem znecitliví a změkčí místo na
kůži, takže nic necítíte.Navíc vstříkne látky proti
srážlivosti krve, aby se mu lépe sálo.
Klíště musíte vytočit proti směru hodinových
ručiček: ne, nemá totiž závit. Vytáhněte ho
pinzetou.
Klíšťový zánět mozku zaženou antibiotika:
neplatí, klíšťová encefalitida je virového původu. Proto na ni antibiotika nezabírají.
Nejlepší je klíště spálit: rozhodně ne, mohlo
by se totiž „rozlétnout“ do stran. Viry a bakterie
se rychle rozšíří a zvlášť oko je velice citlivý
příjemce. Lepší je vytažené klíště spláchnou
do záchodu.

FOTBAL…
Vážení spoluobčané!
Skončilo nám jarní období a s ním skončila
taky fotbalová sezóna 2007-2008. Chtěl bych
Vás touto cestou obeznámit, jak dopadlo naše
mužstvo v konečných tabulkách.
Naši nejmladší žáci obsadili v konečném
pořadí šesté místo a tak ukončila jedna
generace své tažení v žákovském fotbale
a postupuje do dorostu!Píšu generace, protože nám většina kluků odchází do dorostu
a my se musíme postarat o to,aby žákovský
fotbal pokračoval dál.
Dorost, který hrál první rok v novém složení,
a v tomto složení bude pokračovat nejméně
dva roky, nakonec obsadil šesté místo, což
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není vůbec špatné umístění a myslím, že
v dalších ročnících budou kluci pokukovat
po lepších příčkách. Důkazem tohoto tvrzení
byly poslední zápasy, kde se dorostenci stále
zlepšovali.
První mužstvo pak vyrovnalo dosavadní
nejlepší umístění poddvorovské kopané
a skončilo na pátém místě. U prvního mužstva
došlo po skončení sezóny k několika změnám,
mužstvo opustil Libor Lamáček, který se vrátil
do svých rodných Mutěnic. Kvůli zaměstnání
přerušil činnost Roman Vévoda a dále kvůli
stavebním povinnostem Roman Jüstel, ale
věřím, že ještě úplně neskončili a že se
k fotbalu vrátí! Do prvního mužstva přechá-

Zpravodaj

zí z dorostu Jakub Novák, který přišel na
jaře na přestup z Mutěnic. Dále naše řady
posílí náš domácí Tomáš Cupal, který přichází na přestup z Hodonína. Dále usilujeme
o hostování hráče Libora Bohůna z Bojanovic,
kterému skončilo hostování. Na trenérské
lavičce nastala také změna, kam se mužstvu
po několikaleté pauze vrací zkušený kormidelník Petr Vyškovský, jako asistenti mu
zůstavají Jara Majzlík a Jirka Zavadil. Jako
loni se naše mužstvo zúčastnilo poháráku
v Borovanech, kde obhajovalo putovní pohár
a podruhé za sebou tento pohár vyhrálo. Dále
první mužstvo sehrálo ještě jeden pohárový
turnaj a to na Slovensku v Trnovci, s kterým
má naše obec družbu, v tomto turnaji také
zvítězilo a přivezlo pohár za 1. místo. Trnovec
pořádal v tomto roce dohromady 3 pohárové
turnaje a to i v mladších kategoriích, kde jsme
se také účastnili, za zmínku určitě stojí 1. místo
poddvorovského dorostu na turnaji, a neméně
cenné 4. místo žáků.
Po docela vydařeném jaru nám nastává nová
sezóna 2008-2009. Do této sezóny nastupujeme s pěti celky. Ptáte se jak je to možné,

kdo chodíte a žijete na Poddvorově, vidíte, že
kolem nás vyrůstá mnoho dětí. Této věci si
všiml dlouholetý činovník a manažer pro mládežnickou kopanou Miroslav Rabušic a nedalo
mu to spát.Tak chodil dům od domu, jezdil do
Čejkovic a díky jeho zásluze tu máme dorost
B a přípravku. Když jsme podávali přihlášku
do soutěže, divil se celý okres, jak je možné,
že obec o tisíci obyvatelích má pět mužstev
a z toho čtyři jsou mládežnické. Vím, někdo
může namítnout, že je to zbytečné a riskantní
mít dva dorosty. Určitě i my ve výboru jsme tuto
otázku několikrát zvažovali, ale přišlo nám na
pohovor čtrnáct nových dorostenců, z toho
jsou i žáci, kteří přestoupili do dorostu a dneska máme v tomto dorostu sedmnáct žáků,
tak jsme B dorost přihlásili. Jsme taky rádi,
že můžeme na Poddvorově vytvořit družstvo
z těch nejmladších a založit tak přípravku.
V této záležitosti jsme se samozřejmě obrátili
na rodiče a doufáme, že i Ti nám pomůžou
a budou s námi spolupracovat. Určitě nikdo
z nás s takovou variantou nepočítal. Momentálně naše družstva obsahují kolem sedmdesáti registrované mládeže a sedmnácti
dospělých.

Starý Poddvorov
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IV. ročník soutěže O pohár s t aros t y

Dovedete si představit , že jsme museli ke
každému mužstvu sehnat trenéry s licencí třídy
C. Částečně se nám to podařilo zajistit. Našlo
se pár dobrovolníků, udělali si trenérské kurzy
a teď už působí jako trenéři. Samozřejmě, že
to nestačí a každý, kdo nám bude chtít pomoct,
bude vítán. Jestli se nám podaří všechno realizovat, musíme taky počítat s tím, že se nám
zvednou náklady, se kterými nikdo nepočítal.
Do roku 2009 tak musí naše zastupitelstvo
počítat s tím, že se naše žádost na provoz určitě
zvedne, proto už je na to připravujeme dnes.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, co do
fotbalu dělají, ať jsou to hráči, trenéři, funkcionáři i vy, kteří nás chodíte podporovat. Vám
všem patří velký dík. Dále bych chtěl samozřejmě poděkovat i našemu zastupitelstvu, které
na fotbal uvolňuje nemalé peníze z rozpočtu,
protože bez těchto prostředků by fotbal na
Poddvorově zanikl. Ještě jednou Vám všem
velké děkuji.

V neděli 6.7.2008 se konal
na naší střelnici již IV. ročník
soutěže O pohár starosty
– v brokové střelbě na asfaltové terče. Závod proběhl
za pěkného počasí. Střílelo
se celkem 100 terčů ve 4
disciplínách. Tohoto setkání
se zúčastnilo 38 střelců,
z nichž 3 nejlepší přebrali
z rukou pana starosty F. Strýčka poháry, kterými soutěž
dotoval Obecní úřad. První
místo obsadil Žák Josef, druhé Jarošek Vladislav a třetí
Uher Jaromír.
Vítězům blahopřejeme,
ostatním děkujeme za účast
a těšíme se na další ročník.

Zleva: Vladislav Jarošek, Josef Žák, Jaromír Uher

Pavel Dostál, předseda
MS St. Poddvorov

Miroslav Hřebačka, předseda TJ
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VÝROČÍ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

80 let

28

Josef Prygl

Starý Poddvorov č. 150

NAROZENÍ
Matěj Kuchař
Matyáš Trecha
Vít Přibil
Tereza Fuchsová
Jan Fiala
Štěpán Mamojka
Patrik Sasínek
Štěpán Bařina

Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov

311
116
799
185
242
96
4
355

Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov
Starý Poddvorov

95
114
136
48

ÚMRTÍ
Josefa Veselská
Jarmila Gulišová
Vladimír Cupal
Anežka Kašíková

SŇATKY
7.6.2008

Lucie Filípková
Jan Kuželka

Starý Poddvorov 318
Náměstí Míru 168, Klatovy

21.6.2008

Lubomíra Hakalová
Jiří Svoboda

Charvatská Nová Ves 72
Starý Poddvorov 323

12.7.2008

Ilona Majzlíková
Antonín Marada

Starý Poddvorov 18
Mutěnice

Zpravodaj

