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Vážení spoluobčané, milí přátelé,
první polovina roku 2009 proběhla ve velkých přípravách na setkání evropské Charty
venkovských obcí a s tím související úpravy
v naší obci. Na základě kladných ohlasů
můžeme konstatovat, že akce se zdařila a hosté odjížděli ze Starého Poddvorova a okolních
obcí do svých domovů plni krásných dojmů.
Svoji spokojenost vyjádřili v dopisech, které
jsou uveřejněny v mimořádném zpravodaji
z tohoto setkání. Poděkování patří všem, kteří
se zasloužili o zdárný průběh této jedinečné
události.
Náklady na samotné zabezpečení celé akce
jsou vyčísleny částkou cca 1 200 000,- Kč.
Po odečtení sponzorských darů, příspěvku
z JMK, MMR ČR, MZe ČR a přislíbeného
příspěvku z Charty,který na částečné krytí
této akce uplatnil dotaci z EU v Bruselu, budou
všechny náklady plně uhrazeny.
Nemalou položkou cca 1 200 000,- Kč byla
rekonstrukce tanečního parketu u školy a jeho
okolí, vybudování přístupové cesty na školní
hřiště od MŠ, zhotovení nových kovových
konstrukcí včetně přístřešků, obložení a nová
elektroinstalace. Na tuto akci přispěl JMK
částkou 152 000,- Kč a MND a.s. částkou
230 000,- Kč. Dále byla provedena parková
úprava před obecním úřadem, na kterou koncem roku 2008 přispěla MND a.s. částkou
300 000,- Kč. Tato částka pokryla výkup RD
č.p. 70, demolici objektu a veškeré terénní
úpravy, včetně výsadby parku. Na parkovou
úpravu na Kerchůvku byla poskytnuta dotace

z MMR ČR částkou 72 000,- Kč a celková
úprava s výsadbou představovala náklad 103
000,- Kč. Částečná úprava byla provedena
i v proluce směrem na Újezd.
Dále byla provedena oprava části fasády na
KD, zakoupení nové opony, nádobí a příborů,
které bude sloužit i pro další potřeby občanů.
Ve druhém pololetí roku 2009 bude provedena oprava zídky u hřiště, která byla zastupitelstvem obce schválena. V tomto pololetí byla
také podána žádost o dotaci na nátěr větrného
mlýna. Bohužel musím konstatovat, že zde
dochází k nočním návštěvám vandalů, kteří
ničí nejen květinovou výzdobu areálu větrného
mlýna, ale rovněž devastují oplocení. Jedná se
o kulturní památku a v době uzamčení objektu
by se zde nikdo cizí neměl pohybovat.
V současné době řeší obecní zastupitelstvo
problematiku KD a pohostinství na křižovatce,
týkající se plánovaných oprav. Dalším problémem je nárůst provozních nákladů na ČOV,
které představují 25,- Kč/m3 na vyčištění
odpadní vody. Obecní úřad vybírá 20,- Kč/m3.
Rozdíl 5,- Kč se rozhodlo zastupitelstvo ve
Starém Poddvorově na 36. zasedání dne 5.8.
2009 doplácet z rozpočtu obce. Na tomto

Starý Poddvorov

1

zastupitelstvu bylo rozhodnuto i o zahájení
výkupu pozemků v trati Újezda pro budování
inženýrských sítí, aby byla zabezpečena stavební místa pro výstavbu rodinných domků.
Na závěr bych chtěla poděkovat TJ Družstevník za pěknou reprezentaci obce postupem
do vyšší třídy a popřát jim mnoho úspěchů
v dalších utkáních.
Všem přeji příjemné prožití zbytku léta
a dětem šťastný návrat do školních lavic.

Z KRONIKY OBCE
Rok 1976

JUDr. Marie Bůšková
starostka obce

Informace o volbách do Evropského parlamentu
Ve dnech 5. a 6. června 2009 se v naší obci konaly volby do Evropského parlamentu.
V seznamu voličů bylo zapsáno celkem 765. K volbám se dostavilo celkem 161 voličů, což je
asi 21 %. Platných hlasů bylo 157.
Občanům, kteří se nemohli dostavit osobně k volbám ze zdravotních důvodů, bylo umožněno
volit do přenosných volebních uren.
Č. strany
2
3
4
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9
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16
21
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23
31
33

2

celkem
KDU-ČSL
Věci veřejné
ODS
SUVERENITA
VOLTE PRAVÝ BLOK
Evropská demok.strana
Strana svobodných demokr.
Česká strasna národně sociální
Moravané
KSČM
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
STRANA SVOBODNÝVCH OBČANŮ
DĚLNICKÁ STRANA
ČSSD
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celkem %

46
2
29
3
1
1
1
2
5
26
1
1
1
38

29,30
1,27
18,47
1,91
0,64
0,64
0,64
1,27
3,18
16,56
0,64
0,64
0,64
24,20

157

100,00

V letošním roce, v posledním roce volebního období,
vyvrcholila činnost národního
výboru v naší obci. Zhodnotíme-li tuto činnost, musíme
konstatovat, že ne vždy a veškerá práce se MNV dařila.
Potíže na začátku volebního
období s řešením některých
nepopulárních otázek, jako
např. zrušení cihelny, zastavení stavby kostela a jiné,
naladilo občany naší obce
do úplné pasivity. Národnímu výboru trvalo dlouho,
než kladnými výsledky své
činnosti přesvědčil občany
o dobrých záměrech. Jakmile
MNV však získal na svou stranu tu část občanů, kteří měli
zájem na rozvoji a budování
naší obce, začala se práce
radě MNV dařit a výsledky
se dostavily. Přestože jsem
o činnosti MNV psal již v minulých letech, chtěl bych ještě
jednou v kronice zhodnotit
volební období.
V roce 1973 byla dána
do provozu základní škola
po generální opravě, kterou
provedl Okresní stavební
podnik Hodonín. Na dokončovacích pracích odpracovali
naši občané 350 brigádnických hodin. Náklady na celou
akci činily 1 100 000,- Kč.

Dále byla provedena výstavba
osvětlení v úseku Čekačka až
zastávku ČSAD. Na této akci
bylo opracováno 420 brigádnických hodin.
V roce 1974 byla provedena
přestavba místností v budově
požární zbrojnice na obřadní
síň MNV a vytvořena hodnota
díla 75 000,- Kčs. Dále
bylo provedeno vydláždění
chodníků a úprava na místním hřbitově. Současně bylo
vybudováno sociální zařízení
u budovy MNV.
V roce 1975 byla provedena výstavba kanalizace
v části Čekačka, kde zbývá
dokončit výstavbu šachet, aby
tato větev kanalizace mohla být dána do užívání. Tak
bych mohl jmenovat spoustu
dalších menších akcí. Nejnáročnější akci dokončil národní
výbor v tomto roce. Byla
dána do provozu nová, hezká
a moderní mateřská škola.
Se stavbou bylo započato
v roce 1971 a v průběhu této
stavby vzniklo mnoho problémů. Bylo nutno přepracovat
původní projekt jednotřídní
na dvoutřídní mateřskou školu, problémy s materiálem,
nedostatečný zájem o stavbu
z řad občanů a jiné ztěžovaly
postup prací a termín dokon-
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čení se odkládal. Přesto však
zvýšeným zájmem občanů
a úsilím s. Redka, předsedy MNV, který má na celé
stavbě lví podíl, byla stavba
v letošním roce úspěšně
dokončena a slavnostně předána do užívání. Na stavbě
bylo v průběhu let odpracováno 24 000 brigádnických
hodin. Finanční náklady na
tuto stavbu činily 1 300 000,Kč, vytvořená hodnota díla
činí 2 200 000,- Kč, náklady na vnitřní vybavení činily
280 000,- Kč.
Hodnotíme-li tedy činnost
MNV z hlediska výstavby
obce, můžeme konstatovat, že byla velmi úspěšná
a dobrá. A nejen z hlediska
výstavby. Taktéž politickoorganizační práce orgánů
MNV byla na úrovni. Komise
řešily přidělené problémy
s přehledem a podle vyjádření
předsedy MNV velmi dobře.
Spolupráci MNV s organizacemi NF bylo věnováno více
pozornosti než v minulých
volebních obdobích, přesto
však nebyla spolupráce se
všemi organizacemi stejně
úspěšná. Zatímco například
činnost TJ Družstevník, Lidové myslivecké společnosti
a Svazu požární ochrany měla
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stoupající tendenci, činnost
SSM, Svazu zahrádkářů,
ČSŽ a jiných byla přijímána
s rozpaky, neboť v jednom
roce byla sice jejich činnost
na dobré úrovni, v dalším však
poklesla na minimum. V hodnocení činnosti složek NF
za volební období je nejhůře
hodnocena činnost organizace Svazarmu, která vykazovala minimální aktivitu.
V průběhu volebního období
byla překonána léta politické
a ekonomické rozkolísanosti
po krizových letech 1968-69
a bylo vykonáno mnoho dobré
a poctivé práce.
Slučování MNV
V měsíci čer venci bylo
přikročeno ke slučování některých národních výborů do
větších, ekonomicky silnějších celků. Toto se týkalo
i naší obce. Náš MNV se
sloučil s národním výborem v Novém Poddvorově.
Slučovací schůze se konala
15. 6. 1976 v kulturním domě v Novém Poddvorově za
účasti zástupců ONV. Předsedou nového sloučeného
národního výboru byl zvolen
s. Redek. Bývalý předseda
MNV Nový Poddvorov Fabián
Opluštil byl zvolen předsedou
Občanského výboru v Novém
Poddvorově. Místopředsedou
byl zvolen Blažek Ludvík,
tajemníkem Macůrek Milan.
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Při slavnostním otevření mateřské školy přestřihl pásku předseda
ONV s. Kůřil. Září 1976

Členy rady MNV byli zvoleni:
Svoboda Pavel - předseda
ŠKK, Prygl Vít – předseda
komise výstavby, Tuček Rudolf
– předseda finanční komise,
Bůšek Jakub – předseda
komise pro veřejný pořádek,
Opluštil Fabián – předseda
občanského výboru. Tato
nová rada pak řídila obec
do konce volebního období.
Sídlo nově utvořeného národ-
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ního výboru zůstalo ve Starém
Poddvorově.
Volby
Ve dnech 22. a 23. 10.
1976 proběhly v našem státě volby do zastupitelských
orgánů, které byly důležitou
událostí v životě všech občanů. Poprvé v historii volili
občané Nového a Starého
Poddvorova své zástupce

do společného národního
výboru. Objevovaly se názory,
že občané Nového Poddvorova mají výhrady k některým navrhovaným kandidátům. Objevovaly se pomluvy
některých funkcionářů ze
Starého Poddvorova. Byla
proto věnována velká pozornost předvolebním schůzím, které se konaly koncem
září v obou obcích. Občané
Nového Poddvorova tuto
schůzi ignorovali a zúčastnili
se jí v minimálním počtu.
Ve Starém Poddvorově byla
schůze navštívena občany
v hojném počtu. Na schůzích
byli představeni kandidáti na
poslance do zastupitelských
orgánů, jak místních, okresních i krajských, kteří se této
schůze osobně zúčastnili.
V hezkém kulturním pásmu
vystoupili členové Svazu socialistické mládeže a pionýrské
organizace.
Volby do zastupitelských
orgánů proběhly v klidu a měly
velmi slavnostní průběh. Přestože reakce v západním světě
předvídala možnost zvratu
nastoupené cesty po 14.
sjezdu KSČ, nestalo se tak.
Naopak bylo to snad poprvé
v historii, že v naší obci volilo
100% občanů a všichni dali
své hlasy navrhovaným kandidátům. Pro zvýšení slavnostní
a radostné nálady účinkovala
střídavě ve volebních místnostech v kulturním domě

v Novém Poddvorově a ve
škole ve Starém Poddvorově
dechová hudba Poddvoranka a kulturní Mládežnická
úderka SSM a pionýrská
organizace. Občané Nového
a Starého Poddvorova splnili
svou občanskou povinnost
jako jedni z prvních v okrese
Hodonín.
První plenární zasedání
Dne 11. 11. 1976 se uskutečnilo první plenární zasedání sloučeného národního
výboru. Mandátová komise
přednesla zprávu o volbách,
která byla jednohlasně schválena. Do složení slibu poslanců bylo přistoupeno k volbě
předsedy MNV. Tímto byl
jednohlasně zvolen bývalý
předseda MNV – s. Redek
Josef, který se hned ujal
funkce. Dále byla provedena
volba tajemníka a místopředsedy MNV. Tajemníkem byl
zvolen s. Pulkrábek Rudolf,
místopředsedou Straková
Marie z Nového Poddvorova.
Do rady MNV byli zvoleni tito
poslanci:
s. Tuček Rudolf
Rippel Ladislav
Prygl Vít
Bůšek Jakub
Kašík Vladimír
Macůrková Blažena
Pak byly zvoleny jednotlivé
komise. Předseda MNV s.
Redek seznámil poslance
a občany s volebním progra-
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mem MNV. Program je velice
náročný. Během nastávajícího
volebního období bude třeba
provést kanalizaci v obou
obcích. Ve Starém Poddvorově zbývá dodělat větev
A kanalizace, která je umístěna v Čekačce, a provést větev
B a C, aby byla odkanalizována celá obec. Též v Novém
Poddvorově není zatím kanalizace, a proto bude započato
s její výstavbou už v příštím
roce. Dále bude nutno provést rekonstrukci vozovek,
které jsou ve špatném stavu
a jejich stabilita bude ještě
narušena budováním kanalizace. Současně s výstavbou
kanalizace se bude budovat
vodovod v obou obcích. Dále
se bude provádět výstavba
chodníků, které je nutno
budovat zvláště v bočních
uličkách. Nejhůře je snad na
tom ulička zvaná „Hanácká“,
kde je v deštivém období plno
bláta. Dále je ve volebním
programu pamatováno na
rozšíření hřbitova, které je
velmi aktuální, a na výstavbu
obřadní síně.
To všechno jsou úkoly, které mohou být splněny jen za
maximálního přístupu všech
občanů obou obcí k akcím „Z“
a při dobré organizační práci
rady MNV a všech poslanců.
Neboť nejen tato investiční
část volebního programu, ale
i neinvestiční a veškeré úseky
činnosti – ať už zdravotní,
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Budova MNV
Budova MNV je celkem
vhodně umístěna ve středu
obce. Vlastní úřední místnosti jsou však prostorově
velmi nevyhovující. Ve dvou
poměrně malých místnostech je nacpána veškerá
agenda a zvláště teď, po
sloučení MNV, kdy přibylo
zaměstnanců, tyto prostory
vůbec nestačí. Je nutné, aby
tato situace byla řešena, buď
generální opravou stávající
budovy nebo investicí.
Hrubá stavba mateřské školy v roce 1973

kulturně výchovný, služeb,
obchodů a jiných, je daleko
náročnější a bude potřeba pomoci všech poslanců,
organizací NF a všech občanů obou obcí.
V bohaté dis kusi pak
vystoupili občané a poslanci
vesměs s připomínkami, jak
zajistit a plnit akce, uvedené
ve volebním programu našeho
národního výboru.
Složení komisí MNV
Rippel Ladislav, předseda
Veselský Miroslav
Lamač Karel
Stávková Františka
Pryglová Marie
Martincová Marta
Řezáč František
Svoboda Pavel
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Bůšek Jakub, předseda
Sasínek Jaroslav
Válek Václav
Osička Radomír
Kmenta Ludvík
Kotásek Josef
Majzlík Miroslav
Prygl Vít, předseda
Rabušic Miroslav
Mazůch Oldřich
Salajka Ludvík
Panáček Bohuslav
Markusík Josef
Uhrovič Josef
Strýček František
Tuček Rudolf, předseda
Kmentová Jana
Bartál Štěpán
Svoboda Karel
Macůrková Jarmila
Budínová Anna
Sasínková Josefa
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Telefon
V tomto roce se uskutečnila
přestavba telefonní sítě. Staré
dráty a sloupy bývalého telefonního vedení byly odstraněny a bylo použito kabelizace.
Starý i Nový Poddvorov jsou
napojeny přímo na hodonínskou automatickou ústřednu.
Populace
V tomto roce se narodilo
14 dětí, což je o tři méně než
v roce minulém. V posledních
letech se rodí daleko více
děvčat než chlapců. Tak např.
v roce 1975 se narodilo ve
Starém Poddvorově 11 děvčat
a 6 chlapců, v letošním roce
dokonce 11 děvčat a pouze
3 chlapci.
Zemřely 3 ženy a 8 mužů.
Ke konci roku 1976 bylo ve
Starém Poddvorově 10 vdovců a 80 vdov.

V letošním roce bylo v naší
obci 18 svateb. Z toho pouze
z jedné dvojice pochází oba
partneři ze Starého Poddvorova. V ostatních manželství
vždy jeden partner pochází z jiné obce. Do Starého
Poddvorova se přiženili občané jménem Skočík, Juránek,
Hlava, Šaněk, Macháček,
Štencl a Střelec.
V tomto roce se do naší
obce přistěhovalo několik
rodin. Do veřejného života
se nejvíce zapojili manželé
Rippelovi, kteří se přistěhovali
z Hodonína. S. Rippelová je
ředitelkou mateřské školy a s.
Rippel byl zvolen poslancem
a je předsedou školské a kulturní komise MNV.
Činnost školy
Také v tomto roce lze hodnotit činnost školy velmi dobře.
Děti se zapojovaly do všech
akcí, jak společenských, tak
kulturních. Zvláště dětský dramatický kroužek po úspěšných
představeních v loňském roce
nastudoval i letos dvě divadelní
hry. U příležitosti MDŽ hru
Veselým letem školním dětem
a na vánoce Pohádku o Královně zimě.
Přestože i v tomto roce
došlo ke změnám v učitelském sboru – s. Novotná
nastoupila na mateřskou
dovolenou – kvalita vyučování ani mimoškolní činnost
učitelského sboru se nezhor-
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šily. Nová učitelka Gustyová
se velmi rychle zapracovala
a spolu s učiteli Kašpárkem
a Svobodovou tvořili dobrý
pracovní tým. Ve školním
roce 1976/1977 vzhledem
k malému počtu žáků, kteří
měli navštěvovat první třídu,
byla tato na naší škole pro
tento rok zrušena a žáci první
třídy jsou nuceni dojíždět do
školy v Čejkovicích. Takže ve
školním roce 1976/1977 jsou
poprvé v historii naší školy ve
Starém Poddvorově pouze 3
ročníky. Učitelka Gustyová
odešla a učitelský sbor tvoří
pouze dva učitelé.
1. třída
II. ročník
III. ročník
Kašpárek

20 žáků
13 žáků
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2. třída
IV. Ročník
20 žáků
Svobodová
V tomto školním roce se
začalo celostátně vyučovat
matematice pomocí množin.
Vyučování tímto způsobem
klade na žáky i učitele mimořádné nároky. Je otázkou, jak
se tato revoluční změna ve
školství projeví ve znalostech
matematiky.
Nová mateřská škola
Dne 29. 8. 1976 byla dána
do provozu mateřská škola
v naší obci. Mnoha ženám
z Nového i Starého Poddvorova tak bylo umožněno chodit
do zaměstnání a dětem absolvovat předškolní výchovu.
Slavnostní otevření nové
mateřské školy se uskutečnilo
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během roku ohrozil chod
školy i mateřské školy. Bylo
proto započato se stavbou
další studny v oblasti zvané
Hanačka, odkud jsou obě
instituce vodou zásobovány.
Zdá se, že v nové vybudované
studni bude vody dosti a situace se částečně zlepší.

Klíč od mateřské školy převzala z rukou předsedy MNV s. Redka
ředitelka MŠ s. Ryplová

za velké účasti občanů naší
obce. Aktu byli též přítomni
zástupci ONV. Velmi kladně
hodnotili dílo, které vzniklo
především zásluhou občanů a poděkovali za spoustu
brigádnických hodin, které
občané na této stavbě odpracovali. Předseda ONV Ing.
Kůřil přestřihl pásku a všichni
přítomní měli možnost prohlédnout si vnitřní vybavení
školy. Občané byli přímo uneseni zařízením interiéru a podmínkami, které budou mít děti
v nové škole. Dechová hudba
„Poštoranka“ a cimbálová
muzika „Zavádka“ z Čejkovic
udržovala dobrou náladu.
Občané si současně prohlédli
výstavu dovedných rukou
staropoddvorovských občanů
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a výstavu kreseb malířů Bohuše Bor tlíka z Poddvorova
a malíře Miroslava Bravence
z Čejče, které byly instalovány
v základní škole.
Po slavnostním otevření
školy se uskutečnila v sále
kulturního domu slavnostní
schůze, na které byli odměněni občané, kteří se o výstavbu
školy nejvíce zasloužili. Pak
následovala taneční zábava.
První ředitelkou této nové
školy byla ustanovena s. Rippelová, která přešla z mateřské školy z Dolních Bojanovic.
Voda
Situace s vodou se ani
v tomto roce nezlepšila, a tak
nedostatek vody několikrát

Zpravodaj

Lesní hospodářství
Nedostatek vody se projevil
i v lesních porostech s mělčím kořenovým systémem
tj. smrk, modřín, akát, bříza,
javor, jasan a jilm, které velmi
trpěly suchem. Ani hlubokokořenné dřeviny – borovice
a duby nedosáhly hladiny
spodní vody. Mnoho jedinců
lesních stromů v tomto roce
proschlo a taky úplně uschlo.
Hmotový přírůstek v lesních
porostech byl v tomto roce
o polovinu nižší, než v jiných
letech.
Teplé a suché léto dovolilo
též zdárný vývoj škůdců lesních stromů. Hmyzí škůdci
se na suchem oslabených
stromech velmi rozmnožili.
V příštích letech bude nutná
kontrola výskytu těchto škůdců – kůrovce smrkového,
obaleče dubového aj., kteří
se rozmnožili zvláště v lese
Zlodějský háj a Kapansko.
Neblaze též působí vytrhání
stromů, výsek křovin a likvidace mezí při rekultivaci orné
půdy JZD, zvláště v blízkosti
lesa. Jsou tím ničena přirozená

hnízdiště ptactva. Tito, lesu tak
prospěšní ptáci, pak z katastru
naší obce nutně mizí.
Zemědělství
Pro zemědělce byl tento
rok velmi nepříznivý. Nedostatečné vodní srážky v zimě
a na jaře a nedostatek vláhy
po celý rok vůbec zapřičinily,
že nebyly splněny plánované
výnosy brambor, zeleniny,
kukuřice, cukrovky a dalších zemědělských produktů.
Jestliže píši, že byl nepříznivý
pro zemědělce, byl samozřejmě nepříznivý i pro nás
– konzumenty zemědělských
výrobků. Projevilo se to hlavně
v nedostatku raných brambor
a rané zeleniny. Též ceny
zeleniny se dlouho udržely
na nezvyklé výši. Brambory
na uskladnění stály o plných
100% více než v minulých
letech a přitom jejich kvalita
byla velmi špatná. Byl taktéž
velký nedostatek kořenové
zeleniny, okurek a cibule.
Jeden kilogram cibule se
prodával až za 8 Kč.
Přestože výnosy obilovin
nebyly nejhorší, nelze hodnotit tento rok jinak než jako
špatný.
I když celkové roční vodní
srážky nejsou tak špatné
ve srovnání s minulými lety
– 1974 – 495 mm, r.1975
– 464 mm, v letošním roce
436 mm, je nutno si uvědomit, že skoro polovina těchto

srážek, tzn. 210 mm, spadla
v posledních třech měsících
roku, čili mimo vegetační
období. Taktéž průměrná roční teplota byla podstatně nižší
než v letech minulých.
Hospodaření JZD Jiskra
Nepřízeň počasí a nedostatečná srážková činnost se
výrazně projevily i při bilancování roku v JZD Jiskra, které
je úzce specializováno na
rostlinnou výrobu. Nedostatkem vodních srážek vznikla
u obilovin, zeleniny, cukrovky,
kukuřice na zrno, na siláž
a ostatních zemědělských
produktů škoda ve výši 9
milionů Kč, která velmi vážně
ohrozila finanční situaci JZD
ke konci roku. Všechny hlavní
ukazatele poklesly proti plánu
ale i proti skutečnosti roku
1975. Vedení JZD bude nuceno provádět hned od počátku
roku 1977 úsporná opatření,
aby se mohla vyrovnat výroba
u hlavních plodin. Na tabulce
hektarových výnosů hlavních
plodin zjistíme vážné rozdíly skutečnosti oproti plánu
a předcházejícím letům.

Pšenice
Ječmen
Kukuřice
Cukrovka
Zelenina
Hrozny

JZD obhospodařovalo
v tomto roce 2335 ha zemědělské půdy, z toho 2048 ha
orné, 65 ha zeleniny a 158
ha vinic.
Jak vyplývá z komplexního rozboru hospodaření,
budou problémy i s úbytkem
pracovních sil. Neboť jen v r.
1976 odešlo do důchodu 39
pracovníků. Bude tedy nutno
v rostlinné výrobě nejen zvyšovat počet mechanizačních
a chemických prostředků, ale
též prověřovat jejich řádné
využívání, aby neproduktivních hodin bylo co nejméně.
Živočišná výroba vykazovala poněkud lepší výsledky
než rostlinná. Zvláště se to
projevilo u výroby mléka, která
stoupla proti minulému roku
na krávu v průměru o 240
litrů, tzn. dojivost na krávu
3515 l za rok. Stav hovězího
dobytka v tomto roce činil
1847 ks, vepřového 3742 ks,
koní 20 ks.
Rekultivace
V tomto roce byly zahájeny
velké zemní práce v Úlehlách
na výměře 38 ha, které mají

1974

1975

41,3
43,5
36,7
305,6
145,6
49,7

46,3
40,2
49,6
482,2
134,0
115,1

Starý Poddvorov

plán skutečnost
46,0
40,0
41,5
370,0
136,0
85,5

34,7
34,7
26,6
228,7
88,0
94,1
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být dokončeny v prosinci
1977. Tisíce kubíků zeminy
jsou přemísťovány z místa
na místo, takže krajina mění
úplně svoji tvář. Velké stroje
pro zemní práce přetvářejí
krajinu, aby půda mohla být
využívána pro zemědělské
účely. Celkové náklady na
terasování, které zajistí užití
této půdy, budou činit 3 200
000,- Kč.
Vinařství
Pro vinaře byl tento rok
celkem úspěšný, včasnými
postřiky se podařilo zlikvidovat některé náznaky výskytu
chorob a úroda byla bohatá.
Co do množství vína byl tento
rok snad nejlepší za posledních 10 let. Horší to však
bylo s cukernatostí, která byla
špatná a pohybovala se kolem
15° - 17° sladkoměru ČSN.
Přesto však byli vinaři s letošní
úrodou celkem spokojeni.
Kultura
Kulturních akcí bylo v tomto
roce poněkud méně. Jen děti
svými divadelními představeními oživily bývalou tradici
ochotnických divadel v naší
obci. Dva filmové festivaly pro
děti, které proběhly zásluhou
vedoucího kina s. Řezáče
a ředitelky školy, se staly již
tradicí. Měly opět dobrou
úroveň a byl o ně velký zájem.
Tři plesy, několik tanečních
zábav, to je chudá bilance
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kulturního roku. V tomto roce
se snad nejvíce projevila
stagnace Osvětové besedy,
která má řídit veškerý kulturní
život v obci.
Tělovýchova
Kromě školy má na rozvoji
těl. výchovy v obci největší
podíl Tělovýchovná jednota
Družstevník. Tato organizace, která bude v příštím roce
slavit 20 let svého trvání, má
již několik let dobrou činnost.
Vedle oddílu kopané si dobře
vede oddíl stolního tenisu,
který stále zvětšuje svou členskou základnu. V tomto roce
byla provedena úprava a urovnání fotbalového hřiště, jehož
spodní strana klesla téměř o 2
metry a bylo nutno tuto výškovou deformaci odstranit. TJ
zakoupila v tomto roce starší
autobus, takže náklady na
dopravu hráčů k utkáním už
nejsou tak velké. Funkcionáři
TJ vedou organizaci poměrně
dobře. Byli by však rádi, kdyby
se do činnosti TJ zapojilo co
nejvíce občanů.
Kulturní památka
Na kapličce, která tvoří
dominantu naší obce, jsou dva
zvony. Starší z nich je chráněn
památkových úřadem. Zvon
byl vyroben v Brně r. 1771. Je
na něm reliéf biskupa Martina
a nápis: LIOBORIU S MARTINU IN BRÜNN 1771. ZA
CZASU BULMISTRA GAKU-

Zpravodaj

BA POLARA. Druhý zvon je
ocelový a je na něm nápis:
Věnoval katolický spolek L.P.
1920. Název výrobce je nečitelný. Na zvony je zvoněno
ručně a od letošního roku
zvoní důchodce Komosný
Josef. Zvoní pravidelně denně
- ráno, v poledne a večer.
Zvyky a obyčeje
Již jen málo zvyků a obyčejů se dodržuje. Mezi ty zvyky,
které se zachovávají už několik let zhruba ve stejné podobě, patří šlahačka. Páni kluci
už týden před Velikonocemi,
svátky jara, chystají různé žíly,
pruty, vrbové proutí apod.
a slibují děvčatům, jak kterou
vyšlahají. V neděli navečer
nastává tzv. pošlahovačka.
Tzn. že podle tradice mají kluci právo, jakmile vyjde první
hvězdička, děvčata pošlahat.
V pondělí velikonoční už brzy
ráno je vidět skupinky kluků,
jak se snaží různými úskoky
dostat do domů a vyšlahat
své kamarádky, aby nebyly
„prašivé“. Když se jim to
podaří, dostanou velikonoční
vajíčko a jdou na další děvčata. Svobodná chasa, ta už
chodí ve větších skupinách
a odměnou za vyšlahání je
kromě vajíčka též pohárek
dobrého vína, takže nálada
je veselá a po celé vesnici je
plno výskání, smíchu a zpěvu.
I leckteří ženatí páni jdou
využít svého práva, jdou vyšla-

hat své sousedky, kamarádky
či spolužačky z mládí.
Na druhý den mají děvčata
právo šlahačku klukům oplatit, ale tento zvyk už pomalu
mizí.
V naší vesnici bylo velmi
rozšířené vyškrabování velikonočních vajíček. Vejce,
která byla obarvena anilinovou fialovou barvou, byla
vyškrabována ostrým pilníkem. Vyškrabovány byly různé
motivy charakteristické pro
moravské Slovácko - hrozny, růžičky, lístečky, ptáčci
atd. Taktéž malování kraslic
olejovými barvami přímo na
bílé vajíčko provádělo mnoho
místních umělkyň. Dneska
už malovaných a škrabaných
vajíček o velikonocích ubývá.
Nová generace nemá snahu
toto umění převzít a je poho-

dlnější zdobit vajíčka různými
obtisky apod.
Na koledu se chodívalo
vždy na Štědrý večer. Ještě
před čtvrt stoletím se to již po
poledni hemžilo koledníky,
kteří se sráželi ve větší skupiny a nevynechali se svou koledou jeden dům v Poddvorově.
Zpravidla dostávali koledníci ořechy, peníze, domácí
cukroví, jablka, či sušené
ovoce.
Dneska – snad vzhledem
k vysokému životnímu standardu – chodí děti po koledě
jen zřídka, a to převážně jen
k příbuzným. Koleda, kterou
děti dostávají, je samozřejmě
daleko bohatší – bonboniéry,
čokoládové figurky, banány,
pomeranče apod. Děti si
však těchto dárků neváží,
protože jižní ovoce a čokoláda

nejsou už pro ně vzácností,
neboť je denně konzumují.
Takže se zdá, že po staletí
udržovanému zvyku bude též
odzvoněno.
Letošní rok byl pr vním
rokem 6. pětiletky, která
je velkorysým programem,
jehož plnění nám zaručuje
nejen solidní životní úroveň
naší generace, ale především základnu pro životní
a sociální jistoty generací
příštích. Minulých pět let patřilo k nejúspěšnějším v historii
budování socialismu v našem
státě. Záleží na nás, abychom
dovedli této základny optimálně využít a v úspěšném díle
pokračovat.
Opsáno z kroniky obce

Protipovodňová opatření - závěr
Již několikrát jsem v obecním zpravodaji psal o postupu
prací a jednáních spojených
s protipovodňovými a protierozními opatřeními v tratích Krásná Hora a Světlé. V posledním čísle bylo
podrobně psáno o jednání,
které se uskutečnilo v listopadu roku 2008 na Pozemkovém úřadě v Hodoníně.
Při jednání bylo mimo jiné

doporučeno, aby obec s nejúčinnějším variatním řešením,
které navrhla zpracovatelská
firma, formou dotazníku zjistila, zda se záměrem obce
budou vlastníci dotčených
pozemků souhlasit. Na základě tohoto doporučení obec
ve spolupráci se zpracovateli
studie vypracovala dotazník
s popisem technického
řešení a přehlednou mapovou

Starý Poddvorov

situací navrženého protipovodňového a protierozního
opatření. Dotazník byl rozeslán pouze části vlastníků
pozemků v Krásné hoře, aby
se k navržené studii vyjádřili.
K tomuto postupu jsme přistoupili z několika důvodů:
1. při jednání obecního zastupitelstva dne 11. června
2008 bylo zpracovateli studie prezentováno několik
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variantních řešení. Účast
občanů vzhledem k probíhajícímu fotbalovému mistrovství Evropy byla mizivá,
a proto nemohlo být ve
věci závazně a objektivně
rozhodnuto.
2. z důvodu, že v trati Krásná hora je celkem 229
vlastníků pozemků, bylo
náhodně vybráno a osloveno pouze 10 vlastníků
pozemků, a to pouze bydlících ve Starém Poddvorově.
3. výsledek, kter ý vzejde
z tohoto minimálního
vzorku respondentů, by
s velkou pravděpodobností odrážel i skutečnost,
pokud by se oslovili všichni
vlastníci.
4. pokud s návrhem nebudou
souhlasit všichni vlastníci
pozemků, nemá významu
dále v průzkumu pokračovat.
Výsledek byl následující: 5
vlastníků s navrženou studií
nesouhlasilo, 2 souhlasili
a 3 se k dané problematice
nevyjádřili. Pokud by vlastníci
pozemků souhlasili, mohlo by
se přistoupit k pozemkovým
úpravám a celá problematika by byla vyřešena. A co
více? Náklady na realizaci
díla, které se v navrhovaném
řešení pohybovaly v částce
14 195 477,- Kč, by platil v plné výši stát. Obecní
pokladnu by to nestálo ani
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korunu. Inu, i tak se dá hospodařit. Jedni nepochopili
a neustoupili a druzí budou
na to stále doplácet.
Snahou obce bude alespoň nejkritičtější místa
nějakým způsobem upravit,

aby škody na majetku zde
bydlících občanů byly minimální, ale to všechno již za
finanční prostředky z obecní
pokladny.
Josef Rampáček,
místostarosta

Vyúčtování provozu ČOV za rok 2008
Příjmy za stočné inkasem

857.954,70 Kč

Náklady
Platy
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Ochranné pomůcky
Materiál
Voda
El. energie
Poštovné
Tel. poplatky
Služby
Nákup Dl. majetku

119.134,- Kč
34.705,- Kč
22.228,- Kč
2.002,- Kč
7,290,50 Kč
6.534,- Kč
332.434,- Kč
10.096,70 Kč
5.453,45 Kč
455.849,12 Kč
138.040,- Kč

Celkem rozpočtové výdaje
Doplatky ze stočného
Vratky stočného
Splátka úvěru
Úroky z úvěru
Rekapitulace:
Příjmy za stočné
Výdaje provozní
Úvěr a úrok
Provozní ztráta

1,125.995,77 Kč
120.875,- Kč
90.320,- Kč
324.000,- Kč
39.470,45 Kč
Kč
1,125.995,77 Kč
- 363.470,45 Kč
600.956,52 Kč

Ve Starém Poddvorově 21.4.2009
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KRÁTCE Z REGIONU PODLUŽÍ
V uplynulém čtvrtletí se na Podluží událo
mnoho zajímavých společenských akcí pod
záštitou Regionu Podluží.
V neděli 5. dubna proběhla v Kosticích
každoroční “Přehlídka dětských folklorních
souborů Podluží“. Přehlídky se zúčastnilo 13
souborů: Jatelinka z Moravské Nové Vsi, Velká a Malá Kordulka ze Starého Poddvorova,
Žižkovjánek, Kostičánek, Pomněnka Tvrdonice, MŠ Tvrdonice, MŠ Lužice, Lužičánek,
Duběnka a Poupata z Hodonína, Charvatčánek, Břeclavánek I.a II. Do krajského kola
postoupily Jatelinka a Velká Kordulka.
Záznam z přehlídky na 2 DVD nosičích,
určený k zakoupení, bude zpracovatelem
předán do kanceláře svazku obcí počátkem
měsíce června. Pokud máte zájem, můžete si
DVD objednat na telefonu 777/328 062.
Dne 16. května se v Břeclavi – Poštorné,
pod organizací „Koňarů“, uskutečnil další ročník „Přehlídky mužáckých sborů Podluží“.
Program patřil k velice zdařilým ukázkám podlužáckého folkloru a zpěvnosti zdejšího kraje.
Podle dostupných informací se příští ročník
uskuteční v Moravské Nové Vsi.
Dne 17. května pak v Lužicích v areálu Lidového domu proběhla „Soutěžní přehlídka
dětských tanečníků verbuňku“. Vítězové
postoupili do finále, které proběhne v polovině června v Uherském Hradišti, ti nejlepší se
zúčastní Strážnických slavností.
Uskutečnil se a byl dokončen sběr dat od
vinařů, ubytovatelů, stravovacích zařízení,
obcí. Tato data byla nezbytnými podklady pro
zpracování turistického průvodce Podlužím
a Hodonínskem.
Region Podluží se stal členem Regionu
Slovácko, se sídlem v Hodoníně. Členství

v tomto sdružení by mělo lépe napomáhat
propagaci v rámci mezinárodních veletrhů,
českého cestovního ruchu, jednoduššímu
získávání dotačních prostředků na podporu
cestovního ruchu.
Region Podluží podal dvě projektové žádosti
do Fondu malých projektů jižní Moravy – Dolního Rakouska. Obě tyto žádosti byly přijaty
k financování, probíhá příprava smluv.
První projekt, jehož žadatelem je Region
Podluží, se jmenuje „Zvony Podluží – zpravodaj o dění v příhraničních regionech Podluží a Weinvierteldreiländereck“ V tomto
čtvrtletníku budou vycházet aktuální informace
o dění na Podluží a jeho obcích. Vyhrazena
je část pro rakouského partnera v původním
jazyce, pro přiblížení rakouské němčiny
čtenářům. Nebude chybět nezbytný překlad
rakouských textů. Tímto chceme představit
dění nejen u nás, ale i nejbližším v příhraničí,
rozšířit spolupráci s rakouským zpravodajem
Wecker „Zvonek“, kde pravidelně od podzimu
2008 zasíláme informace o dění na Podluží,
vč. kulturního přehledu a fotografií z akcí.
Druhým projektem, zaměřeným na žáky
základních škol z oblasti Místní akční skupiny Dolní Morava, je „Země, voda, vzduch
– setkání dětí z česko-rakouského příhraničí“. V rámci tohoto projektu byly osloveny
základní školy v dotčené oblasti. Na základě
výtvarné soutěže v jednotlivých školách byly
nominováni 3 žáci z každé školy. Tito vybraní
se na podzim 2009 zúčastní tří společných setkání s žáky z Rakouska. První výlet
„Země“ je zaměřen na poznávání lužního lesa
na kolech. Druhý výlet „Voda“ je poznávání
rakouského příhraničí, spojený s pobytem
v lázních Laa. Třetí výlet „Vzduch“ je setkání

Starý Poddvorov
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dětí u nově vystavěné regionální rozhledny ve
Starém Poddvorově. Žadatelem projektu je
MAS Dolní Morava.
Výstavba regionální rozhledy z Česko-slovenského přeshraničního fondu je zase o něco
blíže své realizaci. Byl ustanoven výbor pro
výběrové řízení na realizaci výstavby rozhledny. Dokončení výstavby předpokládáme asi
v měsíci říjnu/listopadu.
Místní akční skupina Dolní Morava
uspořádala zasedání členské schůze v Dolních Bojanovicích. Na tomto zasedání se
potvrzovalo setrvání v členství v MAS Dolní
Morava. V rámci projektu Vína z dolní Moravy
byli osloveni místní registrovaní vinaři manažerem skupiny, p. P. Strakou. Bohužel, od 1.6.
manažer skupiny odchází do jiného zaměstnání. Jeho povinnosti převezme jeho nástupce
(nástupkyně).
Ve dnech 5.-7. června se uskuteční ve Tvrdonicích 56. ročník národopisného festivalu
„Podluží v písni a tanci“. Program slavnostní
naleznete na webových stránkách obce www.
tvrdonice.cz. V pátek jsou připraveni DH Kateřinka, Svárovanka, Skaličané, Bojané, Vacenovjáci. V sobotu se na vás těší, ZUŠ Břeclav,
Dolní Bojanovice, děti se souborů Pomněnka
Tvrdonice, Kostičánek Kostice, Jatelinka Mor.
Nová Ves, Charvatčánek Charvatská Nová
Ves, Dubinka Rohatec, Jatelinka Milotice,
Turiec Martin SR, Šukar Čavoje Hodonín,
Salajenka Dambořice. Nebude chybět soutěž
„O stárka Podluží“.
Hostem festivalu je FS Vsacan ze Vsetína
se svými tanečníky, odzemkáři, zpěváky
a muzikanty. V neděli následuje tradiční
sjížďání chasy na koňských povozech. V programu vystoupí Hanácký mužský sbor Rovina
a soubor Knjaževec ze Srbska, doprovází DH
Podlužanka. Z domácích se představí Slovácké krůžky Tvrdonice, Poštorná, Charvatská
Nová Ves, Týnec, NS Břeclavan, Pohárek,
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Old stars, Dubina, DNS Pomněka, Hrozének,
Žižkovjánek, Břeclavánek, Kordulka, soubory
vystoupí se svými sólisty, hosty a doprovodnými muzikami.
Ve dnech 11.-15. 6. se ve Starém Poddvorově uskuteční Setkání Charty evropských
venkovských obcí. Přijedou zástupci obcí
(starostové a místostarostové, mladí zastupitelé do 26 let) z mnoha zemí EU. Toto setkání je
velkou příležitostí představit se Evropě.
Ve dnech 20. -21. 6. na Podluží proběhne
akce určená nejen cykloturistům „Festival
otevřených sklepů – Slunovrat na Podluží“. Hlavním organizátorem je Nadace
Partnerství. Otevřeny budou vybrané sklepy
v obcích Kostice, Tvrdonice, Moravská Nová
Ves, Mikulčice, Prušánky, Nový Poddvorov.
Připraven je zajímavý doprovodní program,
divadla, jazz, hudební vystoupení, ochutnávky
vín, doprava vybranými autobusy mezi obcemi
zdarma, možnost zakoupení vína. Vstupenky
a více informací je možno získat na www.
otevrenesklepy.cz
V od poloviny července se v Lužicích, v areálu Lužáku, uskuteční již tradiční sympózium
mladých sochařů s názvem „Lužice – dřevo,
kámen 2009“. Více informací na www.
luziceuhodonina.cz.
Samozřejmě nás o prázdninách čeká hlavní
hodová sezóna. Přejeme všem organizátorům
pevné nervy a dobrou návštěvnost!

Zpravodaj

Naši devadesátníci
Nejstarším občanem obce je pan Bedřich
Bartál, který své devadesátiny oslavil v měsíci březnu. V tomto měsíci se devadesáti let
dožila také paní Bedřiška Veselská a paní
Marie Bortlíková toto významné životní jubileum oslavila v květnu. Všem jubilantům přišla
osobně popřát paní starostka. V krátkém
rozhovoru jubilantům popřála nejen hodně
zdraví do dalších let, ale poděkovala jim za
jejich celoživotní práci.

Na návštěvě u paní Marie Bortlíkové

Výsledky výchovy a vzdělání mateřské školy
ve školním roce 2008 – 2009
Mateřská škola pracovala
poslední rok podle ŠVP „Náš
svět“,který byl doplněn o nové
projekty a témata. Jedním
z nich byl projekt „Čarodějnice“ v dubnu a „Pasování
na školáky“ při rozloučení
s předškoláky. „Drakiáda“ byla
ve spolupráci s rodiči nově
zařazena v říjnu. V průběhu
roku se evaluovala jednotlivá
tříměsíční období pro tvorbu
z části doplněného a nového
ŠVP pro školní rok 2009
– 2010. Na novém ŠVP pracovaly všechny učitelky MŠ.
Pro nový ŠVP byla také namalována výzdoba na stěně schodiště, která seznamuje s tématem nového ŠVP s názvem

„Jaro,léto,podzim,zima“.
Všechny pomůcky pro dětipracovní listy , didaktické hry,
písně i metodické pomůcky
byly postupně doplněny pro
nový ŠVP.
V únoru proběhlo také
hodnocení školy formou
dotazníků pro rodiče a sebehodnocení pedagogických
pracovnic.
Při práci s dětmi došlo
během školního roku k součinnosti a vzájemné spolupráci učitelek v 1. třídě,
kdy vzájemně pracovaly na
výchovném působení, pravidlech ve třídě, besídkách,
tvoření plánů a evaluaci.
Dětem byla dána možnost

Starý Poddvorov

se podílet na spoluvytváření
pravidel ve třídě, výběru činností, her, písní a náplni dne.
Děti byly vedeny ke společnému hodnocení své práce,
hodnocení práce a chování
kamarádů, k úklidu hraček
a úklidu po své práci s výtvarným materiálem. Pracovalo
se s metodou hry, nápodoby,
prožitkového učení, zprostředkovaného zážitku v řízených
i spontánních hrách. Děti si
oblíbily metodu experimentu.
Naučily se zacházet s různým
výtvarným materiálem, seznámily se s novými výtvarnými
technikami. Výkresy byly průběžně vystavovány v celém
areálu MŠ.
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Děti znají 60 písní a 30
hudebně pohybových her,
umí hrát na Orffovy nástroje
a znají jejich jména. Oblíbily
si činnosti v přírodě, kde
se prolínala environmentální
výchova s prožitkovým učením
a experimentem. Dětem byla
dána možnost se projevit
pohybově ve třídách i venku
na školní zahradě a hřišti.
Předškolním dětem byla
dána možnost se vzdělávat
v „Metodě dobrého startu“
pod vedením p. uč. Ivety
Přikrylové. Anglický jazyk jim
přiblížila 2x týdně Jana Mikulicová, vychovatelka školní
družiny. V květnu navštívily
1. třídu ZŠ. Předškolních dětí
bylo 10 a 4 děti s odkladem
školní docházky. Děti jsou
dobře připraveny pro vstup
do ZŠ.
Odpoledne byly dětem
nabídnuty kroužky: „Cvičení s rodiči a dětmi“ vedený
p. uč. Boženou Cupalovou
a „Sboreček“ vedený Hanou
Půčkovou, se kter ým se
zúčastnily zpívání u Vánočního stromku. Zúčastnili jsme
se také tří výtvarných soutěží,
které vyhlásily: Myslivecká
společnost, Brontosauři
a Středisko služeb školám
v Hodoníně, kde obdržely
čestné uznání. Děti vystupovaly v kulturním domě na
Vánoční besídce, v MŠ na
Vánoční besídce pro rodiče
a Dni Matek na školní zahra-
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Činnost školy ve školním roce 2008/2009
Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Den čarodějnic

Počet
žáků

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo bez
vyznamenání

Neprospělo

Opakují

1.

16

15

1

0

0

2.

8

8

0

0

0

3.

15

12

3

0

0

4.

14

11

3

0

0

5.

10

6

4

0

0

Celkem

63

52

11

0

0

Základní škola nabídla žákům možnost pracovat v těchto zájmových kroužcích:
Národopisný soubor Kordulka – vedoucí
souboru Mgr. Miroslava Hajdová
Flétnový sbor - vedoucí Mgr. Sylvie Hrbáčková
Míčové hry - vedoucí Věra Sochorová
Míčové hry – vedoucí Jana Mikulicová
Aerobic –vedoucí Martina Zavadilová

Jdeme na vycházku

dě. Do MŠ zavítalo 4x divadlo
“Veselá školka“ a navštívili
jsme představeni s marionetami v ZŠ.
V příštím roce se zaměříme na individuální práci s

Zpravodaj

dětmi s poruchou pozornosti
a odloženou školní docházkou .
vedoucí učitelka
Hana Půčková

Ve všech třídách byl otevřen nepovinný
předmět náboženská výuka. Výuku prováděly
katechetky - Ludmila Malá a Marie Bartálová.
Pro děti s dílčím oslabením výkonu máme
vytvořen dyslektický kroužek, v němž dyslektická pracovnice Jana Mikulicová pomáhala
dětem tento problém překonat. Kroužek pracoval pravidelně 2 hodiny týdně, docházelo
do něj 7 žáků. V rámci výuky pracovalo 9
žáků školy podle individuálního vzdělávacího
programu, který byl pro něj vypracován na
základě vyšetření pedagogicko -psychologické poradny.
Při škole pracovalo celoročně elokované
pracoviště Základní umělecké školy v Dolních

Bojanovicích. Paní učitelka Mgr. Světlana
Přibilová prováděla výuku hry na klavír a zobcové flétny.
CELOROČNÍ PROJEKTY:
V průběhu školního roku probíhaly na škole
tři celoroční projekty:
1. Environmentální výchova:
Během roku, pravidelně jednou měsíčně,
byla na škole uspořádána akce k problematice ochrany našeho životního prostředí - úklid
okolí školy, výsadbu nových stromů, soutěže,
školu v přírodě, návštěva ekologického centra,
apod. V rámci projektu probíhala naše celoroční spolupráce s Mysliveckou společností Starý
Poddvorov. Spolu jsme zorganizovali výstavu
loveckých trofejí, připravili jsme žáky do soutěže Mé toulky přírodou a Srnčí trofej. Hlavním
garantem projektu byla paní vychovatelka Jana
Mikulicová, která tento projekt organizovala
převážně v rámci programu školní družiny.
2. Výchova k tradicím obce:
V rámci tohoto projektu se žáci podíleli na
několika folklorních akcích v průběhu roku:

Starý Poddvorov
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1. V době adventu se připravovali na nadcházející vánoční svátky a pro veřejnost
jsme uspořádali v průběhů adventních nedělí
akce:
- Rozsvěcování vánočního stromku
- Adventní jarmark
- Adventní besídka
2. Vynášení Smrtnice s jarními dílnami pro
děti
3. Pěvecká přehlídka dětských zpěváčků
„O perníkové srdce“
4. Dětské krojované hody - jako festival
dětských folklorních souborů
Hlavním garantem projektu byla paní ředitelka Mgr. Miroslava Hajdová
3. Jsme sportovci
Tento projekt jsme zařadili a v letošním roce
rozšířili na přání některých rodičů, kteří nám
vytýkali, že se na škole nedostatečně věnujeme sportu. V rámci tohoto projektu celoročně
pracovaly na škole tři kroužky sportovně zaměřené. Každý měsíc v odpoledních hodinách
byla pro žáky zorganizována sportovní aktivita,
např. turnaj ve vybíjené, turnaj v košíkové, turnaj ve skoku do výšky, štafetový běh, pouštění
draků, sáňkování apod.
Dále jsme pro žáky školy připravili dvě celodenní turistické aktivity.
Pro zlepšení vybavení naší třídy specializovanou na tělesnou výchovu jsme zakoupili
vybavení pro skok do výšky, branky na házenou a pozemní hokej a koše na košíkovou. Vše
v celkové částce 35 000,-Kč.
V průběhu roku se žáci zúčastnili i několika
sportovních soutěží:
- Štafetový běh Boba Zháňala
- Hokejbalové soutěže – Hokejbal proti
drogám
- Atletické soupeření mezi školami - Čejkovice, Čejč, Hovorany a Starý Poddvorov
V atletickém sportovním klání se naši žáci
umístili následovně:
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Vybíjená – 2. místo
Běh na 50m
1. třídy – Antonín Havlík – 1. místo
2. a 3. třídy – Dalibor Lukáč – 3. místo
4. a 5. třídy – Zdeněk Kuchyňka – 1. místo
Vojta Bílek – 3. místo
Štafetový běh
2. - 3. třídy – tým ve složení – Vendula
Motyková,Dominik Horňák, Gertner Josef
a Ondřej Veselský – 3. místo
4.- 5. třídy – tým ve složení Strýčková Veronika, Kristýna Plecáková, Adam Horňák a Jan
Bílek – 3. místo

Dále během roku proběhlo na škole několik
jednodenních nebo krátkodobých projektů:
- Jednodenní projekt - Jak se žije lidem
s postižením
- Jednodenní projekt - Naši myslivci
- Jednodenní projekt - Den země
- Jednodenní projekt - Po stopách Velkomoravské říše
- Týdenní projekt - Evropská unie

Skok do dálky
1. třídy – Josef Čech - 2. místo
4. – 5. třídy – Vojta Bílek 1. místo

Na podporu mimoškolních aktivit jsme
v letošním roce obdrželi grant Jihomoravských
plynáren a.s. ve výši 10 000,- Kč. Tyto finanční
prostředky jsou účelově určeny na natočení
hudebního CD souboru Kordulka.
Škola v průběhu roku uspořádala několik
dalších významných akcí pro veřejnost, a tak
se významně podílela na kulturním dění v obci.
Byly to:
- Podzimní výstava – Dýňový víkend
- Lampionový průvod s ohňostrojem
v předvečer 17. listopadu
- Ve spolupráci se Sdružením rodičů jsme
připravili program – předtančení na Ples
rodičů.
- Den matek

Garantem tohoto projektu byla paní učitelka
Jana Mikulicová.
Z výsledků výkonů našich žáků a na základě
vyhodnocení všech aktivit tohoto projektu lze
konstatovat, že úkol, který jsme si v minulém
roce stanovili – více se věnovat sportovním
aktivitám - jsme splnili. Naše škola není školou sportovní, nemáme sportovní vybavení
ani školní vzdělávací program není sportovně zaměřen. Přesto se sportu podle svých
možností škola věnuje. Zásluhu na těchto
aktivitách má především paní učitelka Jana
Mikulicová. Je nutno si však uvědomit, že ne
všichni naši žáci holdují sportu. Chceme dát
dětem takový program, aby si vybrali z nabídky
všichni naši žáci.

Pro žáky jsme připravili:
Karneval
Výlet do Dinoparku
Výlet po stopách Velkomoravské říše
Pro žáky 5. ročníku - Exkurzi do Prahy
Pro nepřízeň počasí se nám nepodařilo
uskutečnit Cestu pohádkovým lesem.
Také prevence v bezpečnosti silničního provozu našich žáků je úkolem, který škola řešila.
Spoluprací s Policií ČR naši žáci prošli
dvěma projekty:
- pro všechny žáky školy policisté připravili
přednášku na téma „Pravidla silničního
provozu“
- žáci 2. a 3. ročníku pracovali v projektu
„Kapka prevence“

Hod míčkem
1. třídy – Antonín Havlík – 1. místo
Josef Čech – 3. místo
2. – 3. třídy – Oleg Pileček – 1. místo
4. – 5. třídy
- dívky – Kristýna Plecáková – 1. místo
- chlapci – Zdeněk Kuchyňka 1. místo
Miroslav Smolen – 3. místo

Zpravodaj

Prezentace projektu Evropské unie

Do školy přijelo dopravní cvičné hřiště, kde
si žáci v praxi vyzkoušeli dodržování pravidel
bezpečné jízdy.
ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ:
Každoročně se se svými žáky zúčastňujeme
různých soutěží, kde žáci získávají významná
ocenění.
Pěvecké soutěže:
Slavíčci ze Slovácka – pěvecká soutěž škol
okresu Hodonín
Barbora Sůkalová – 3. místo v lidové písni
Antonín Havlík – 4. místo v lidové písni
Andrea Maděryčová – 4 místo v moderní
písni
Přírodovědná soutěž – Srnčí trofej
Adam Horňák – 3. místo ve střelbě ze
vzduchovky
Výtvarné soutěže:
„Mé toulky přírodou“ – Richard Štětka
3. místo
Sportovní soutěže:
Hokejbal proti drogám - 2. místo okresního
kola
Složení týmu - Veselský Ondřej, Ondřej

Starý Poddvorov
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Padalík, Aleš Hassa, Veselský Jakub, Mirek
Smolen, Vojta Bílek, Zdeněk Kuchyňka, Jan
Bílek

V této soutěži zvítězil náš DFS Kordulka
s pásmem Na jarmaku a postoupil do krajského kola.

Soutěž dětských folklorních souborů regionu Podluží:

Mgr. Miroslava Hajdová
ředitelka školy

Výpočet úplaty pro školní rok 2009/2010
Provozní náklady roku 2008 činily 1 117 344,- Kč
Průměrný náklad na jednoho žáka na jednu vyučovací hodinu za den činil /bez mzdových
prostředků - jen prostředky na provoz/ 5,90Kč
Výpočet pro mateřskou školu:
9 vyučovacích hodin x 5,90 = 53,10Kč za 1 žáka za den
53,10 x 20 dnů = 1062,- Kč za 1 žáka za měsíc
Úplata 100,- Kč činí 9,4% skutečných průměrných nákladů na dítě za měsíc.
Výpočet pro školní družinu
3 vyučovací hodiny x 5,90 = 17,70Kč za 1 žáka za den
17,70 x 20dnů = 354,- Kč za 1 žáka za měsíc
Úplata 40,- Kč činí 11,3% skutečných průměrných měsíčních nákladů.
Mgr. Miroslava Hajdová, ředitelka školy

JAK POSTUPOVAT PŘI POHŘBU?
Snad každý člověk se alespoň jednou v životě dostane do situace, kdy musí zařizovat pohřeb svých nejbližších.
Pokusím se ve stručnosti upozornit na několik skutečností, které vyplývají ze stávající platné legislativy, kterou
je zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a následně stále platná směrnice ministerstva zdravotnictví z roku
1964 – používání listu o prohlídce mrtvého. Nemusím snad připomínat, že provozovatel veřejného pohřebiště
(hřbitova) je podle shora uvedeného zákona obec, která zodpovídá za správné užívání hřbitova. Před samotným
pohřbem je nutné, aby:
1. před započetím kopání hrobu byl zaplacen nájem za hrobové místo (platí se každoročně na obecním úřadě)
2. kopání hrobu si nemohou provádět občané sami, ale osoba oprávněná, která má pro uvedenou činnost živnostenské
oprávnění a musí mít s obcí uzavřenou platnou smlouvu týkající se dané činnosti
3. list o prohlídce mrtvého se musí zakládat na obecním úřadě, kde dojde k pohřbení.
Věřím, že občané budou tyto zákonné povinnosti dodržovat, aby se předešlo případným nedorozuměním. Všechna
ustanovení vycházejí ze současných platných právních norem.
Josef Rampáček, místostarosta
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NA BESEDĚ…..
Budete se možná divit, ale dnes jsme na
besedu nemuseli chodit nikam, beseda přišla
přímo za námi. A víte kdo to byl? Nejstarší
občan naší obce pan Bedřich Bartál. Přišel
sice o hůlčičce, ale jinak jak šohaj – nadarmo
se neříká, že je to poddvorovský stárek . Přišel
plný humoru s úsměvem na rtech a hned začal
vyprávět….
„Tož jdu zrovna z pošty, pobral jsem nějaké
peníze a teď mám starost, za co to utratím.
Ne jak indá, to byl člověk bez starosti, neměl
žádné peníze, tož žádné utrácení. Dnes je to
elektrika, stočné aj skočné, plyn. Ten kdo má
velký barák, tož to je peněz.
Indá byla jedna cimra a spávalo nás tam
deset. Na jedné posteli stařečci, v nohách
měli jedno mrně, na druhé posteli rodiče,
v nohách druhé mrně. A my ostatní? Ve dne
sloužil jako stůl a v noci posloužil jako postel
pro nás. Lehli jsme si na tvrdé desky, kabaňu
s gaťama pod hlavů, někdy nám stařenka dala
plachétku na zakrytí, jindy jsme spali jen tak.
A topit?? Kdepak, ani v zimě ne. To se večer
uvařila česnečka nebo kmínka a nemoselo
se říkat jak dnes: „Jednu lžičku za maminku,
druhů za tatínka,..“ to byl jenom hrkot, jak to
do nás padalo, jak jsme se ponáhlali, abychom
se zahřáli a pak honem spát, a nadýchat si,
aby bylo teplejší. A to jsme ještě nebyli všichni, kdo v té jedné cimře spal. Měli jsme tam
ještě nájemníků. Zjara, když se hůsata skoro
vyléhla, tož matka zahrazdila a vystlala jeden
kůtek, tam dala hus s 10 hůsatama a bylo.
A když si taková hus „odplivla“, tož jsme se na
tem klůzali a bosky. A jak to jelo! Když jsme byli
pak větší, spávali jsme v létě na hůře a v zimě
v maštali. Měli jsme dvě kravky, udělali jsme

si pod stropem takový druhý strop – zalezli do
něj jak do šuplíku a tam jsem spávali, pěkně
šlo teploučko od krav, zima nebyla.
A oblečení a boty? Kdepak, toho nebylo,
my jsme měli boty jen jedny a když už aj byl
poprašek snihu, furt se chodilo bosky. A když
se škrampále rozbily, tož se nesly opravit
– okut. Dobré bylo, když se spravily na počkání, horší, jak to nešlo hned! Tož to jsem mosel
zostát doma jakože nemocný.
Pamatuju se, jak mě chtěla matka zavést do
škole k zápisu, enomže já si neměl co obléct,
mosel jsem dočkat, až se Jan Veselský (ženatý
je v Mutěnicích, už umřel) vyslékl ze šatů
a teprv jsem se mohl obléct já a jít se zapsat.
Tož tak jsme byli bohatí – enom na děti!
Jako děcko jsem pásával husy. Došel jsem
ze školy, búchl jsem s kabelů za vráta a hajdy
na pastvu. Tam jak je teď kostel a hřbitov, tam
byla velká pastva. Na křižovatce byl zase husí
rynk, každý doma neměl hůsera, tož sa husy
namlůvaly na tomto rynku. No a když se podařilo, hus začala nést vajca, pak bylo rázem 10
hůsátek, no a ty nám právě dělali společnost
v tej jednej cimře. Měli jsme ještě jednu velků
izbu, ale kvůli topení, že nebylo čím topit, tož
byla úplně prázdná. Mamička tam měli velků
truhlu plnů šatů a my co by děcka sme sa
hrávali na schovávanou, vlézly jsme do těch
hader a nikdo nás nemohl najít.
Rád vzpomínám na kamarádů Jaru Guliša,
Jožku Stávka, Petra Stávka, Jana Veselského
a věrného kamaráda Frantu Veselského. Spolu
jsme chodívali k muzice, sháněli muzikantů,
k hodom Juráčků. A ptáte se, kolikrát jsem byl
stárkem? Dyť já su jím pořád. Po osvobození
jsem byl zvolený prvním stárkem, a tak mně
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to zůstalo. Proto mosím být na každé muzice,
na každém plese, stařence říkám, že mosím
jít, jaké by to bylo, kdyby tam chyběl první
poddvorovský stárek.
A my tů muziků žili odjakživa. Po frontě jsem
šel s Petrem Stávkem a Petrem Novákem do
pohraničí zabírat usedlost. Jeli jsme ráno na
kolách zrovna po takové muzice. Dojeli jsme
až k Lednici a chtělo se nám už moc spat,
najedli jsme se cestou karlátek, lehli a spali.
Odpoledne jsme zjistili, že v Hlohovci jsou
hody, tak místo zabírat usedlosti jsme se octli
na hodech, zase jsme skončili u muziky.
Můj otec došli z 1. světové války, kůpili přes
1 ha pola a ten samý rok umřeli. Peněz nebylo, tož jsme umořovali, moseli jsme prodávat
prasátka, jít do banky splácet úroky. V 28
roku už byli Cyril, Hančička, Petr a Jožena
– moji bráši pracovně schopni, tož chodili do
Žižkova vydělávat. Jednů Petr jel zas tak do
Žižkova a zjistil že zapomněl doma hodinky,
tož se vracel trap domů a trap zpátky na vlak.
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Stihl ho, ale vlak byl tak plný, že on zostál stát
někde na schodku, zchládl a do týdne umřel
na zápal plic. Nebylo nějakých léků, nikdo mu
nedokázal pomoct.
Časem jsme si kůpili jalůvku, jezdili jsme
s ní, zahřála se, zchládla a my ji museli porazit.
Maso se rozdělilo mezi členy spolku „Reifaisenka“ v obci. Dostali jsme za ni příspěvek
900,- Kč, a za tyto peníze si pořídili koníka,
sice staršího, ale tahal dobře. Jezdil jsem
s ním formankou do Hodonína – vozil malé
prasátka cesta za 15,- Kč. Maličké prasátko
stálo 3,-Kč/kg, takže takové 15ti kilové prasátko vyšlo na 45,- Kč. No a když se neprodalo
v Hodoníně, vezlo se do Břeclavi, ale už za
20,- Kč. Nebo se jezdilo do Holíče nebo na
Podivínsko pro seno a to také za 20,- Kč,
Ženil jsem se až jsem byl plnoletý, bylo mi 31
let. V 43 roce jsem nastoupil u firmy RUPMEL
– dělal jsem plošináře u vrtů. Když byl vichr,
byl jsem na té plošině jak havran na haluzi,
kýval jsem se sem tam bez nějakého teplého
oblečení. Žádná sranda to nebyla. No a u vrtů
jsem vydržel až do důchodu.“
Poděkovali jsme panu Bartálovi za příjemný
rozhovor, popřáli mu všechno dobré do dalších
let, a on skončil větou: „Ještě jsme tu zostály
z ročníku 3 páry ….. no nevím, proč nás tu
nechávajů, myslím abysme ještě rozmnožili
Poddvorovsko.“
Pane Bartále, ať Vám Váš optimismus a dobrá nálada ještě dlouho vydrží.
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Z činnosti Mysliveckého sdružení Starý Poddvorov
V letošním roce se na naší střelnici konaly
dvě významné akce. 24. května 2009 to byl
Okresní přebor na loveckém kole a automatické baterii. Tento závod pořádal Okresní
myslivecký spolek Hodonín.
Lovecké kolo:
1. Jarošek Jiří
2. Javornický Michal
3. Foukal Jaroslav ml.

a dětmi, pro které byly připraveny různé soutěže a hry.
Vítězná místa obsadili:
1. Dostál Pavel, ml.
2. Bílek Jan
3. Bílek Bedřich

Automatická baterie: 1. Konečný Jan
2. Jarošek Jiří
3. Javornický Michal
Celkový vítěz:

1. Javornický Michal
2. Jarošek Jiří
3. Holešinský Jan

Další akcí, která se konala 6. července
2009 byla soutěž O pohár Obce Star ý
Poddvorov. Tato soutěž se pro svoji rozmanitost ve střeleckých disciplínách stává mezi
střelci velmi oblíbenou a sjíždějí se k nám
z různých koutů republiky. Střílí se zde 100
terčů, a to 25 skeet, 25 AT, 25 parcours, 25
vysoká věž. Letošního ročníku se zúčastnilo 46
střelců. Soutěž proběhla za pěkného počasí.
Zahájení a předávání pohárů vítězům, které do
této soutěže věnovala Obec Starý Poddvorov
spolu s věcnými cenami, se konalo za účasti
starostky JUDr. Marie Bůškové.
Vítězné místa obsadili:
1. Josef Žák z Moutnice
2. Milan Otáhal z Kobylí
3. Vladislav Jarošek z Mutěnic.
11. července 2009 proběhly povinné střelby našeho mysliveckého sdružení spojené
s posezením u táboráku s našimi manželkami
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FOTBAL…
Naši fotbalisti letos slavili….
Většina z Vás už jistě ví, že poddvorovští
fotbalisti letos slavili a měli také proč. Postoupili
do krajské soutěže 1. B třídy.
A jak to všechno začalo?
Na samotném počátku přišla spolupráce s Mutěnicemi, která přinesla po několika
letech první výsledky. Vybudoval se kádr, se

kterým se postoupilo do okresního přeboru.
Dalším klíčovým krokem bylo angažmá gólmana Flíčka. A poslední krok k úspěchu byl
zkušený kouč Petr Vyškovský, který podruhé
ve své bohaté kariéře usedl na lavičku Starého Poddvorova. „Vnesl do týmu čerstvý vítr.
Před několika roky tady byl a nešlo to. Teď to

tady pozvedl“, ocenil práci
hlavního trenéra Miroslav
Hřebačka.
Pod vedením Vyškovského
tým vyhrál v uplynulé sezoně
okresní přebor a postoupil
do 1.B třídy. Poprvé v historii
se bude v Poddvorově hrát
krajská soutěž. Velkou chloubou skromného fotbalu jsou
i fanoušci, kteří pravidelně
chodí na zápasy v hojném
počtu.

Ale není všechno tak ideální, jak se zdá. Především
chybí peníze. Jediným, sponzorem našeho fotbalu je
obec. A plány jsou velké. TJ
Družstevník chce v budoucnu
vybudovat tréninkové hřiště, automatické zavlažování,
tenisové kurty, parkoviště. To
vše se pohybuje v částce cca
šesti milionů. Ale bez dotací
se tyto plány budou jen stěží
plnit. V současné době se za

podpory obce provádí nové
oplocení hřiště, které také už
bylo ve špatném stavu.
Na závěr chceme popřát
našim fotbalistům moc krásných branek – hlavně těch
vítězných! Funkcionářům,
aby vytvářeli dobré zázemí pro
naše hráče a fanouškům, aby
z každého zápasu odcházeli
maximálně spokojeni s výkonem našich borců!
RR

Dětské krojované hody letos pro Chartu
Všichni žáci školy s napětím očekávali, co se bude dít.
„Kdo to do obce přijede?“
V hodinách angličtiny si opakovali slovíčka a cvičili konverzaci. „Abychom jim rozuměli!“
Zdobili školu a připravovali
se na program festivalu. Vše
pro Evropany. Jejich podíl na
organizaci setkání byl nemalý.
Za tuto práci patří žákům naší
školy poděkování.

Horní řada zleva - Rabušic Miroslav – manažer mládeže, Majzlík Jaroslav – vedoucí mužstva,
hráči : Veselský Ondřej, Cupal Tomáš, Fiala Jan, Mazuch Erik ( kapitán), Bohůn Libor, Vránek Miroslav,
Zavadil Petr, Bařina Pavel, Wagner Michal, Zavadil Jiří( maser), Hřebačka Miroslav (předseda TJ), Flíček
Jaroslav ( brankář), Sasínek Josef ( zdravotník)
Dolní řada zleva - Pospíšil Karel ( jednatel), Vyškovský Petr ( trenér), hráči: Sasínek Robert, Novák
Jakub, Mašina Martin (brankář), Vavřík Lukáš, Tichánek František, Kotásek Stanislav ( brankář, Svoboda
Roman, Hnidák Tomáš, Novák Jan.
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Nejen žákům naší školy ale
i žákům:
- Základní školy v Dolních
Bojanovicích, kteří v krojích
dělali vlajkonoše a pomáhali s obsluhou při slavnostním obědě
- Základní školy v Čejkovicích, kteří tvořili čelo

slavnostního průvodu a roznášeli večeře.
- Základní umělecké škole
v Dolních Bojanovicích,
jejichž taneční obor zajistil
páteční večerní vystoupení
- Mažoretkám z Čejkovic za
páteční vystoupení
Všem těmto školám bych ještě jednou ráda poděkovala.
Nevyčíslitelný díl práce
přinesli všichni zaměstnanci
školy. Ve dnech setkání jejich
pracovní doba činila denně až
18 hodin. Jejich úkolem bylo
nejen připravit jídlo a pití pro
300 osob, ale také vyzdobit
slavnostní tabuli, zorganizovat výstavu na téma školství v budově základní školy,
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zajistit vlajkovou výzdobu,
postarat se o čistotu obou
budov, zorganizovat festival
dětských folklorních souborů Dětské krojované hody
2009 a poskytnout ubytování
hostu letošního festivalu DFS
z Nymburka.
Všem zaměstnancům školy
bych chtěla touto cestou
poděkovat za jejich ochotu,
obětavost a výbornou práci.
Dík patří též všem rodičům,
kteří připravili areál parketu,
letos nejen pro Dětské hody,
ale pro celou akci SETKÁNÍ
CHART Y VENKOVSKÝCH
OBCÍ EVROPSKÉ UNIE.
Dětské krojované hody
jsme připravovali pro zahraniční hosty. Vydali jsme program
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a průvodní slovo konferenciérek bylo dvojjazyčné – čeština
a angličtina. Všechny vystupující soubory – DFS Šáteček
z Nymburku, DFS Jatelinka
z Moravské Nové Vsi, DFS
Žižkovjánek z Moravského
Žižkova, DFS Iskérka z Čejkovic, DFS z Ratíškovic,
DFS Dúbravěnka z Dubňan
a v neposlední řadě domácí
soubor Kordulka, ale i všechny krojované děti předváděly velmi pěkná vystoupení.
Děkujeme, že naše pozvání
přijaly a na festival se svým
programem přijely.
Nejen dospělí, ale i děti,
se snažili přinést svou trošku
práce do mlýna a pomoci

26

našemu zastupitelstvu s organizací této důležité akce. Milé
děti, bez vás by to nevyšlo.
Mgr. Miroslava Hajdová
ředitelka školy
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NAROZENÍ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Monaghan Sayer Li
Kalužík Jakub
Hassa Matyáš
Opluštil Tomáš
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197
332
322
298

ÚMRTÍ
Kobzinková Iva
Marie Veselská
Rudolf Pulkrábek
Petr Veselský
Petr Bařina
Miroslav Nedvídek
Tomáš Štěpánek
Petr Blaha
Ludmila Sýkorová
Anna Stávková

Starý Poddvorov 204
Starý Poddvorov 268
Starý Poddvorov 276
Starý Poddvorov 650
Starý Poddvorov 29
Starý Poddvorov 275
Starý Poddvorov 80
Starý Poddvorov 271
Starý Poddvorov 217
Starý Poddvorov 269

SŇATKY
14.2.2009
25.4.2009
2.5.2009
20.6.2009
4.7.2009
11.7.2009

Petra Zálešáková
Hanuš Kašík

Hodonín
Starý Poddvorov

Jana Burianová
Petr Prygl

Ponětovice
Starý Poddvorov

Pavla Kašíková
Ladislav Veselský
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Mutěnice

Lucie Filkoházyová
Tomáš Svoboda

Břeclav
Starý Poddvorov

Petra Macková
Petr Novák
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Rostislava Veselská
Robert Sasínek
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