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ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

O ZAHÁJENÍ PLESU RODIČŮ A OBECNÍHO PLESU SE
JIŽ TRADIČNĚ POSTARALI ŽÁCI
NAŠÍ ŠKOLY POLONÉZOU

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané.
Nastal čas prázdnin, dovolených a hned
jejich počátek překonává teplotní rekordy,
kdy teplota atakuje hranici 36°C. Nejen
vysoké teploty, ale také velmi velké sucho
sužuje nás všechny a hlavně naši přírodu. Za
poslední dva měsíce od května do počátku
července činil srážkový úhrn v naší obci
pouhých 42 mm, což je v době, kdy je potřeba nejvíce vláhy, alarmující. Doufám, že se
nenaplní prognózy, kdy odborníci tvrdí, že se
v budoucnu z naší krásné Jižní Moravy stane
poušť. Potřeba dobře hospodařit s vodou nám
ukázala i krizová situace, která nastala během
krátkého ale intenzivního poryvu větru v neděli
14. 6. 2015, kdy došlo v důsledku pádu stromu
ke zničení části vysokého vedení a následného výpadku el. energie pro vodojem v Čekačce. Dodávka vody byla obnovena po více než
24 hodinách, kdy bylo alespoň dočasně zajištěno zásobování vodou pomocí přistavené
cisterny. Tento případ vede k zamyšlení nad
možností obnovy alespoň části obecních
studní v naší obci, které by bylo možno
využívat v těchto krizových situacích jako
užitkovou vodu.
Od vydání posledního zpravodaje uplynulo
půl roku, a co se za tu dobu v naší obci událo? Poslední červnový den byl ve znamení
ukončení a předání hotového díla - přístavby vstupu kulturního domu. Zhotovitelem
byla hodonínská Stavební firma Plus s.r.o.
V průběhu výstavby bylo nutno řešit několik
problematických momentů, které měly vliv
na celkovou hodnotu díla. Původní projekt
řešil bezbariérový vstup do objektu s šatnou
a sociálním zařízením. Hodnota díla byla

3 790 695,26 Kč. Po započetí výstavby
zastupitelstvo rozhodlo o vybudování sklepního prostoru, sloužícího pro menší oslavy
a společenské události o kapacitě 20-30
lidí. Tím se hodnota pouze stavební části navýšila o 1 293 019,64 Kč. Vzhledem k tomu,
že projekt sklepního prostoru nezahrnoval
rozvody topení, elektrické energie ani řešení
stropního podhledu a další úpravy, bylo nutno
tuto situaci řešit přímo na stavbě a vyžádalo
si další náklady, které nebyly zahrnuty do
schváleného rozpočtu. Přesná výše těchto
instalací bude známa v nejbližších dnech
a odhaduje se na 500.000 Kč. Pokud sečteme všechny částky, získáme částku rovnající
se přibližně polovině rozpočtu naší obce. Tato
finanční zátěž nám neumožnovala financovat
další akce jako řešení samotného přístupu
k přístavbě, oprava zadní i přední části KD
a různé opravy v obci. Nutno podotknout, že
na financování výstavby byla použita finanční
odměna za získání Bílé stuhy v soutěži Vesnice
roku 2013. ve výši 600 000,- Kč.
Co nám tato přístavba přinesla. Přístavba
umožní důstojný a bezbariérový přístup do
KD a bude navazovat na další trasy mobility.
Faktem však zůstává, že dojde ke snížení
kapacity sálu, přístavba vůbec nevyřešila
oddělený vstup účinkujících na pódium. Na
druhou stranu obec získala ve sklepní části
prostor pro konání menších akcí. Samotnou
kolaudací financování nekončí. Je nutno
nové prostory vybavit nábytkem a dalším
mobiliářem. Každého občana jistě napadne,
jak se k této přístavbě dostaneme. Bohužel
takto zatížený rozpočet obce nedal moc
šancí k rychlému řešení. V současné době
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je zadána projektová dokumentace, která
bude řešit přístupový chodník komplexně
spolu s parkovištěm a napojením na další
bezbariérovou trasu, která je plánována od
křižovatky po zvonici.
Čáru přes rozpočet nám udělala v konečném důsledku i nutná oprava pohostinství
na křižovatce, kdy se po ukončení nájmu
zastupitelstvo rozhodlo dále pronajmout tento
objekt. Aby mohl být objekt pohostinství vůbec
dále pronajímatelný, bylo nutno provést kompletní opravu havarijního stavu el. instalace,
komínového tělesa, hygienického zázemí pro
personál tak, aby vyhovoval současným předpisům. Akce si vyžádala částku 270.000 Kč.
Ano, jedná se o vysokou částku, ale za dobu,
co je pohostinství v majetku obce, nebylo
do tohoto objektu prakticky nic investováno.
Zastupitelstvo se bude muset do budoucna
zabývat dalším osudem tohoto objektu.
Těsně před vydáním stavebního povolení
je v současné době výstavba sběrného dvora
(respektive dvorečku), který se bude nacházet
před ČOV. Jako zcela nešťastná se jeví situace, kdy se žádost o dotace podávala ještě
před tím, než byla zahájena jakákoliv příprava
na výstavbu dvora. Tím došlo k situaci, kdy je
dodáno vybavení sběrného dvora, ale sběrný
dvůr ještě není zbudován. Je zcela jasné, že
samotná příprava je často mnohokrát delší než
samotná realizace. Problémy s umístněním
dvora byly patrné již od začátku. Komplikace
přinesl samotný fakt, že dvůr přesahoval
prostor vymezený územním plánem, proto se
hledaly různé alternativy umístnění. Nakonec
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bylo nutno projekt sběrného dvora natěsnat na
prostor, který byl sice v souladu s ÚP, avšak
jeho velikost přinesla řadu dalších komplikací,
se kterými se bylo nutno vypořádat. Doufám,
že již nebude výstavbě nic stát v cestě a zdárně
se dílo dokončí v nejbližších měsících. Již teď
je jasné, že sběrný dvůr bude muset být do
budoucna rozšířen a budeme muset veškerý
povolovací kolotoč absolvovat znovu.
Počátkem jara se podařilo získat dotaci pro
naši mateřskou školu a díky níž se může realizovat změna nevyhovující zahrady, na zahradu
v přírodním stylu s názvem „Přírodní poddvorovská zahrada“. Tato zahrada bude sloužit
k environmentální výchově předškolních dětí.
Po ukončení výběrového řízení na dodavatele
se započne s realizací. Předpokládaný termín
dokončení by měl být do začátku listopadu.
Dotace činí 90% a financování ze strany obce
bude ve výši 10%.
Situace kolem větrného mlýna se konečně
vyjasnila. Zdržení opravy přinesly technické
problémy s uchycením perutí ke hřídeli poháněcího ústrojí. Z odboru památkové péče
jsme obdrželi souhlasné stanovisko s tímto
řešením a předpokládaný termín realizace je
posunut na jaro 2016.
Závěrem bych Vám všem rád popřál hezký
a pohodový zbytek léta, dětem příjemné
prázdniny a dospělým klidnou dovolenou.
A společně doufejme, že nám příroda nadělí
i trochu vláhy.

Zpravodaj

Ivo Padalík,
starosta obce

PAVEL JURKOVIČ
4. února 2015 zemřel
náš rodák, hudební skladatel a pedagog, pan Pavel
Jurkovič. Ráda bych touto
cestou připomenula jeho
celoživotní dílo.
25. srpna 1945 ve věku
12 let odjel studovat do Prahy, kde strávil celý svůj život.
Nastoupil do kláštera v Praze
v Břevnově jako choralista,
zde byl také ubytován a studium začal v tercii Benešova
gymnázia v Dejvicích. Zpěv
studoval v Schole cantorum
v Karlově ulici.
V dubnu 1950 byl ale
břevnovský klášter uzavřen a nastal smutný konec
i Scholy cantorum.
Ve školním roce 19501951 přestoupil do nově
zřízeného Pedagogického
gymnázia, jelikož mu zbývaly ještě dva roky do maturity.
Po maturitě v roce 1952

nastoupil na místo učitele
ve Střešovicích, byl však
nemilosrdně odvolán na dva
roky na vojnu do Janovic
nad Úhlavou. Po návratu
učil na Základní škole na
Bílé Hoře/1956-1965/
a 20 let /1977-1997/ vyučoval na Základní škole
s rozšířenou výukou hudební výchovy v Umělecké ulici v Praze 7. během
svého pedagogického působení měl kolem sebe
vždy zpívající děti a sbory,
s kterými vystupoval v televizi i v rozhlase. Ještě dnes
si všichni vzpomínáme na
televizní Zpívánky, jejichž
je autorem.
Od roku 1955 působil ve
skupině Noví pěvci madrigálů a komorní hudby. Za
deset let působení s Pražskými madrigalisty natočil
devatenáct LP desek pro
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Suprafon, pět pro francouzskou firmu Valois, pro
slovenský Opus, pro Polydor s Karlem Gottem, pro
Deutsche Harmonia mundi
a pro Panton. Jako sólista
a instrumentalista se podílel
na přípravě a realizaci více
než 120 zvukových nosičů.
Velkou výzvou byla pro něj
nabídka Ilji Hurníka, zda by
nechtěl studovat v Salcburku na Orffově institutu. Rád
přijal a léta 1965 – 1967
prožil v této škole. Následně
se stal propagátorem Orffova didaktického systému na
našich školách.
Velmi rád také vzpomínal
na své působení ve Viole,
v divadle, kde měl své hudební pořady.
Od roku 1966 byl členem
a později lektorem České
hudební společnosti, je
zakladatelem České Orffovy
společnosti. V roce 1995
byl vyznamenán za zásluhy
o šíření Orffových myšlenek
prestižním oceněním Orffovy nadace v Mnichově.
Je také nositelem Výroční ceny Československého rozhlasu za tvorbu pro
děti/1980/ a Ceny České
hudební rady za iniciativní
počiny v hudební výchově
/1996/. Od roku 2005
byl také čestným občanem
Prahy 7.
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Pavel Jurkovič vytvořil
scénickou hudbu k mnoha divadelním a rozhlasovým hrám. Za mnohé bych
uvedla: Zpívejte si se mnou
/1971/, Floriánkovo štěstí
/1975/, Endele vendele /1978/, Kniha džunglí,
Čarohrádky /1981/, Před
písničkou smekni /2002/,
Osudy /2003/.
Mnoho pořadů vytvořil také
pro divadlo Viola. Například
Byla cesta, byla ušlapaná
/1969/, Trobadoři a žakéři
/1970/, Kosmas /1974/,
Endele vendele, Labuť zpívá
umírajíc /1979/, Staročeské
vánoční hry /1980/, Ententýky 1983/, Hlas mluví k slovu, Písně zbožné, milostné
a darebné /1994/.

V letech 1987 – 1990
pracoval jako redaktor hudebních stránek dětského
časopisu Sluníčko, v němž
publikoval vlastní úpravy
lidových písní pro nejmenší.
Byl autorem desítek publikací, mimo jiné učebnic
hudební výchovy a metodických příruček pro učitele.
Svými úpravami lidových
písní a doprovodem orf fových nástrojů ovlivnil
celou generaci školáků.
V jeho hudebním životě
hrála vždy významnou roli
lidová tvorba, tradice rodného Podluží.
Před dvěma lety měl na
oslavě svých 80-tých narozenin upřímnou radost
z vystoupení našeho folklor-

ního soubor u Kordulk a
a cimbálové muziky.
Svůj vztah k rodné obci
a rodnému kraji plně vyjádřil
ve své autobiografické knize
Otvírání paměti – obrázky na
plátně času, kterou vydala
Univerzita Karlova v Praze,
nakladatelství Karolinum,
v roce 2005.
Svůj život zakončil Pavel
Jurkovič v kruhu rodiny, mezi
vnoučaty a pod laskavou
péčí manželky Ivy ve věku
81 let.
Pochován je na hřbitově kláštera v Břevnově jen
několik metrů od našeho
dalšího rodáka P. Kajetána.
Svůj postoj k životu a ke
smrti vyjádřil svou závětí, která
byla uvedena na jeho parte.

Závěť – Pavel Jurkovič
Až mě jednou povezou a bude to třeba za týden
v dubové truhle po státní silnici
dovolte také šoférovi aby se napil na moje ztracené zdraví
Až mě vynesou z auta ve Starém Poddvorově
a postaví v jizbě na dvě židle ať nezapomenou otevřít rakev
Mám to vyjednáno, že můžu na chvíli vystoupit
Posadím se na židli svolám děti a dám jim tu bednu k dispozici
Děti nejsou tak sentimentální aby si nemohly v rakvi hrát
A mezitím co z rakve bude hrad projdu se po dvoře
otevřu sklep na každou bečku zaklepu pak vyjdu zpátky
do zahrádky a řeknu si
Tak a je po legraci
Vrátím se poslušně do truhly lehnu si na levý bok
a usnu jak kotě které už myška nevzruší
Má dušu na místě řekne mamička a bude plakat
a nikdo ji nepotěší…….
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VELIKONOČNÍ JARMARK
PRO MISIE
Letos na Květnou neděli 29. března proběhl v naší obci, pod záštitou Papežského
misijního díla, I. Velikonoční jarmark pro misie.
Za symbolické ceny se zde prodávaly různé
svíčky, velikonoční dekorace, keramika,
a také drobné zákusky a koláčky, které napekli místní dobrodinci z naší obce. Výrobky
a jiné velikonoční dekorace, které byly v mžiku
vyprodané, vyrobili ochotní farníci. Velký dík
patří také dětem z místní základní školy pod
vedením p. učitelky Stávkové, které pro tento
účel vyrobily mnoho kusů krásné dekorativní
keramiky. Některé děti nakreslily zase originální misijní pohlednice s velikonočními motivy.
Celé dílo bylo velmi zdařilé a hned napoprvé
vyneslo krásnou částku 10.000,- Kč. Tyto
peníze byly odeslány na účet Papežského
misijního díla ve Špindlerově Mlýně a byly
použity dle rozhodnutí koordinátorů misií pro

potřeby nejchudších ve světě. Kdo by chtěl
vědět více, může získat informace na adrese
http://www.missio.cz/
Velké díky patří všem, kdo se jakýmkoliv
způsobem zapojil do této akce, ať už zhotovením výrobků, pečiva nebo finanční podporou.
Rádi bychom, aby se z této akce stala tradice,
proto už letos na podzim proběhne II. ročník
Misijního štrúdlování. Opět se budou péct
různé koláče a štrúdly, z jejichž prodeje půjde
výtěžek také na misie. Zveme tímto všechny
občany, kteří jsou ochotní, aby se zapojili do
pečení, a také do koupi připravených buchet,
a tím finančně podpořili dobré dílo ve světě.
Odměnou nechť je každému dobré vědomí,
že nemyslí jen sám na sebe a své pohodlí,
ale že pomáhá i tam, kde bída a nouze jsou
každodenním chlebem našich bližních.
Adéla Kuchařová
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EVROPSKÁ CHARTA MALÝCH OBCÍ
– ŠPANĚLSKO
BIENVENIDA – „VÍTÁME VÁS“
Ano, tak zní v českém překladu název
španělského městečka, člena Charty obcí
EU. To se stalo pro zástupce obce Starý
Poddvorov a dalších 8 obcí (Lassee - Rakousko, Moravce - Slovinsko, Troisvierges
- Lucembursko, Lefkara - Kypr, Hepstedt
- SRN, Bievre - Belgie, Polva - Estonsko a
Kandava - Lotyšsko), pořadatelem malého
setkání, hostitelem a zároveň dočasným
domovem. A to bezezbytku.
Po dvou a půl hodinovém letu do Madridu
a následném více než pětihodinovém tranzitu
autobusem, dorazili zástupci všech pozvaných zemí do tohoto městečka v provincii
Badajoz (autonomní oblast Extremadura)
na západě Španělska při hranicích s Portugalskem. Uvítání bylo i přes pozdní večerní
hodinu vřelé.
Tato oblast, převážně zemědělská,
s rozlehlými pláněmi a na první pohled nehostinná a suchá, se dlouhodobě potýká
s nedostatkem vody a pracovních příležitostí
pro své obyvatele. Celková míra nezaměstnanosti činí ve Španělsku téměř 24 % (více
než 5 mil. obyvatel) a je největší v rámci celé
Evropské unie.
Obyvatelé městečka se věnují především
zemědělství, pěstování obilovin, vinné révy
a oliv. Španělsko je největším producentem
oliv na světě a v rámci Evropské unie jedním
z největších producentů zemědělských
komodit dodávaných na pulty většiny nadnárodních obchodních řetězců i v naší vlasti.
Město, které čítalo v roce 1950 přes
7 tisíc obyvatel, se postupně vylidňovalo až
na dnešních 2 300 obyvatel, a to díky stále
se zhoršujícím hospodářským podmínkám
a neuplatnění především mladých lidí na trhu
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práce. Vzhledem k tomu, že západ země je
průmyslově podprůměrný, odcházejí mladí
lidé již po několik generací za vzděláním
a prací do vnitrozemí, často i mimo hranice
Španělska. Život v této části země je opravdu
dlouhodobě těžký a pro mladé lidi bohužel
neperspektivní.
Setkání ve španělské Bienvenidě bylo prvním v řadě, které se pro období 2015 – 2016
řídí schváleným tématem „Jak se rozšíření
evropské unie v roce 2004 projevilo v životě
malých obcí Evropy?“.
Na pěti workshopech (pracovních schůzkách) se účastníci zabývali aktuálními
možnostmi získávání a využití prostředků
z evropských fondů na podporu a rozvoj
školství, nakládání s odpady, obnovitelných
zdrojů, podpory zemědělství a rozvoje venkova. Ve skupinkách se pracovalo i s tématy
centralizace či decentralizace některých
oblastí života členských zemí EU, podmínek
rozšíření Evropské unie apod. Setkání se
zúčastnili také představitelé vyšších samosprávných celků – oblasti Extremadura,
provincie Badajoz a okresu Tentudía.
Součástí programu byla také návštěva
místních školních zařízení. V obci je zabezpečeno vzdělávání ve třech typech vzdělávacích zařízeních pro děti a mládež (jesle,
mateřská škola a základní škola). Vzhledem
k tomu, že matky se ve Španělsku vracejí
do práce velmi brzy, využívají služeb jeslí
(většinou placených). V některých případech
již v druhém roce života dítěte. Další etapou
vzdělávání dětí je mateřská škola (colegio
preescoolar), která je veřejná a bezplatná
(3 – 6 let). Základní vzdělání získávají děti
v rámci povinné školní docházky ve věkové
kategorii 6 – 16 let. Na první stupeň chodí
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děti ve věku od 6 do 12 let, druhý stupeň
trvá čtyři roky a po jeho úspěšném zakončení získávají certifikát (GESO – Educación
Secundaria Obligatoria). Přestože tato školní
docházka je ze zákona povinná, velká část
studentů (cca 30 %) ji nedodělá. Následující
2 roky žáci navštěvují střední školu, průběžně
plní zkoušky, které dají dohromady výsledek
maturity (el bachillerato) a ti úspěšní pokračují ve studiu na pětileté vysoké škole,
případně další dva roky v doktorandském
studiu. Vysoké školství není bezplatné, ale
pro studium lze získat stipendium.
Základní škola v Bienvenidě je zapojena
do Programu Erasmus, který v rámci EU
podporuje spolupráci a mobilitu v určitých
sférách vzdělávání, v odborné přípravě dětí
a mládeže. Tato škola pracuje dlouhodobě
s partnerskými základními školami v jiných
zemích EU na způsobu efektivnější výuky
matematiky, která byla v minulosti vzhledem
k preferování výuky jazyků upozaděna.
I přesto, že hostitelské městečko je co
do počtu obyvatel srovnatelné s mnohými
malými obcemi našeho regionu, mají její

obyvatelé k dispozici moderně zařízený
kulturní dům, sportovní halu a dokonce i veřejné koupaliště. Většina těchto zařízení byla
v nedávné minulosti pořízena či nákladně
rekonstruována díky dotacím z operačních
fondů Evropské unie a podpory státu.
V současné době směřují na západě
Španělska dotace z Bruselu především
do infrastruktury, dopravy a správného
využití pitné a užitkové vody, využití obnovitelných zdrojů energie (sluneční energie),
nakládání s odpady a v rámci podpory
venkova primárně do zemědělství. Soukromě hospodařící rolníci nezískají již dotace
na pořízení nových základních výrobních
prostředků (zemědělská zařízení a technika), ale na jejich modernizaci a především
na vzdělávání zemědělských podnikatelů
a jejich zaměstnanců s ohledem na lepší
konkurenceschopnost a přijímání nových
metod řízení a práce v zemědělství.
Domácí rodiny i ostatní účastníci setkání
připravili na páteční večer ochutnávku kulinářských specialit. Obec Starý Poddvorov se
pochlubila moravskými svatebními koláčky

Starý Poddvorov
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(se třemi různými náplněmi), domácími škvarky s výborným kváskovým chlebem, vínem
z Templářských sklepů Čejkovice a obecní
meruňkovicí (na tu někteří Španělé chodili i
opakovaně).
Město Bienvenida se mimo jiné pro
tento rok stalo také pořadatelem setkání
obyvatel 11 obcí okresu Tentúdia, které
probíhalo v přátelské, srdečné atmosféře, plné kultury, zábavy a neformálních
setkání. Součástí této akce bylo mimo
jiné malířské sympozium, jehož účastníky, tvořící krásná díla, jsme potkávali
v sobotu na každém kroku. Večerní
program doplnilo odhalení pamětní informační tabule Charty obcí EU na vjezdu do
města, vlajkový průvod, společná večeře
všech účastníků s hostitelskými rodinami
a v neposlední řadě vystoupení portu-
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galského folklorního souboru v r ytmu
žhavých jižanských tónů.
Místní rodiny a dobrovolníci (bylo jich
více než 50) vytvořili pro všechny účastníky
příjemné podmínky pro pobyt, pracovní
i neformální setkání.
Další setkání, tentokráte to hlavní (pro
všechny členské státy EU) se v tomto roce
uskuteční na přelomu července a srpna
(bohužel v době hodů) v litevském Zagare.
Obci Starý Poddvorov děkuji za možnost
účastnit se tohoto setkání, Ing. Kuchařovi za
tlumočení a organizaci našeho společného
pobytu a Mgr. Hajdové a paní Svobodové za
přijetí a společné příjemné zážitky.
Přeji Vám mnoho úspěchů v práci pro malé
obce Evropské unie.
Dalibor Adámek
zastupitel obce Tvrdonice

Zpravodaj

GRAZIE
Čtyřčlenná delegace, čtyři dny a osm
zemí. To není začátek matematické slovní
úlohy, ale stručná charakteristika posledního
květnového víkendu. Od 27. do 30. května se
totiž konalo setkání mladých delegací Charty venkovských obcí v italském městečku
Bucine. Na tomto setkání se mladí delegáti
zabývali problémem všem dobře známým –
plýtvání jídlem. A i naše (zcela dívčí) delegace
byla u toho.
Ve středu večer jsme vyrazily autobusem
a po dlouhé 14-ti hodinové cestě jsme se
ocitly v samém srdci Toskánska – Florencii.
Odtud nás organizátoři spolu s dalšími delegacemi přepravili do jedné z částí obce Bucine. Všichni jsme se těšili na naše hostitelské
rodiny. Jaképak to bylo zklamání, když jsme
se dozvěděli, že po celé čtyři dny budeme
ubytovaní v penzionu. Prvotní zklamání bylo
vzápětí nahrazeno velkým nadšením. Zrekonstruované středověké opatství v Badia Ruoti
se stalo naší společnou evropskou pevností.
Čtvrteční večeře zahájila setkání a my mohli
ochutnat místní speciality a vklouznout do
nádherné atmosféry sluncem zalité Itálie.

Poddvorovská delegace s delegátkou z Estonska
u stolu v průběhu kulinářského večera

Česká delegace společně s delegací z Německa
na bio farmě

Páteční ráno bylo plné pracovního nasazení. Ihned po snídani jsme se vydali do parku,
kde každá z delegací slavnostně zasadila svoji růži. Naše delegace si vybrala tu nejmenší,
jakožto symbol malého národa s velkým cílem. Během workshopů jsme ve skupinkách
diskutovali o tom, jak zamezit plýtvání jídlem
nejen v našich domácnostech, ale i obcích,
či regionech. Workshop pokračoval i odpoledne v budově základní školy v Bucine, kde
jsme poobědvali společně s dětmi. Nutno
podotknout, že oběd byl vynikající, výživný a
k tomu všemu v něm byly použity výhradně
sezónní plodiny přímo z okolí. Škola je totiž
zapojena do projektu, který se snaží dětem
ukázat, jak snadné je stravování z výhradně
domácích surovin.
Po výborném obědě a debatě o národních
receptech, kterými lze využít přebytečné
jídlo, jsme se vydali na výšlap. Středověká
vyhlídková věž Galatrona, obklopená olivovými háji a vinicemi, nám všem dala zabrat.
Po náročném dnu nás čekala zasloužená
slavnostní večeře na nádvoří našeho středověkého opatství.

Starý Poddvorov
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V sobotu jsme navštívili bio farmu a malou
výrobnu piva. Kdo by to byl řekl, že se v Itálii
vaří i pivo. Sobotní oběd měl být takzvaně
balený. Očekávali jsme nějakou bagetu,
nakonec se z toho vyklubala zastávka
v kempu, kde pro nás připravili „lehký oběd“.
Přinesli nám talíř plný zeleninového salátu
a k tomu mističku parmezánu a pečivo.
S děvčaty jsme se najedly a pochvalovaly
si odlehčený oběd, který v takovém horku
nezatěžuje žaludek. Když vtom k nám dopluly další obrovské talíře až po vrch plné
těstovin s rajčatovým pestem. Uf, co vám
budu povídat, prostě jsme se přejedly. Naštěstí to spravila tříhodinová procházka po
historickém centru města Siena.
Celé setkání bylo zakončeno kulinářským
večerem. Každý stát si připravil na nádvoří
svoje speciality, vyvěsily se vlajky a živě se
diskutovalo o jídle, receptech a tradicích
s jídlem spojených. Naše speciality vychvaloval dokonce i sám pan starosta obce
Bucine. Všichni oceňovali fakt, že 90%
pokrmů na našem stole bylo domácí výro-

by. Večer byl ukončen předáním darů panu
starostovi. Ve zbytku času se nás snažily
holky z Kypru naučit jejich národní tanec.
Moc nám to nešlo, a proto jsme si raději
zatančili „kačátka“, která v portugalštině
a slovinštině zněla opravdu nevšedně. Holt,
jídlo a hudba sbližuje.
V neděli jsme se po snídani rozloučili
s organizátory, za vše jim moc poděkovali
a vydali se na cestu domů. Ze setkání jsme odjížděli nabyti novými zkušenostmi, obohaceni
o nová přátelství a zážitky.
Na závěr bych chtěla podpořit všechny,
kteří stále váhají nad tím, zda se zúčastnit
některého ze setkání Charty. Rozhodně
nebudete litovat času, ani peněz. Nová
přátelství, místa a zážitky vás naplno pohltí.
Jazyková bariéra nehraje roli, pokud se sejdou dobří lidé. Jak řekla Teresa z Cashelu na
začátku našeho květnového setkání: „Don´t
be shy and enjoy the meeting.“ (Nestyďte
se a užijte si setkání). Takže se nestyďte
a příště jeďte taky!
Jana Padalíková

Naše delegace na vyhlídce Galatrona
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FESTIVAL
„DĚTSKÉ KROJOVANÉ HODY 2015“
Letos to bylo již po třiadvacáté, kdy se na parketu
u školy sešly soubory, aby
předvedly své taneční a pěvecké umění.
V sobotu večer si v rámci
přehlídky zpěváčků „O perníkové srdce Poddvorova“ mohli
návštěvníci vyslechnout pěvecké výkony žáků mateřské školy
a základní školy, prokládané
tanečními výstupy souboru
Kordulka. V programu také
vystoupili vítězové pěvecké
soutěže Zpěváček Podluží.
Významným hostem večera
byla vítězka Zpěváčka Slovácka Jasmína Láníková z Bulhar.
V neděli jsme se sešli
na křižovatce a průvodem
obcí jsme dorazili na parket
u školy. Průvod přivedli
a hody zahájili letošní stárci:
Lukáš Vymyslický
a Nikola Winklerová,
Dominik Křivánek
a Alžběta Bařinová,
Marian Šubrt
a Viktorie Sasínková.

Jasmína Láníková z Bulhar vítězka Zpěváčka Slovácka

V nedělním programu vystoupilo 6 souborů: Markovička z Postřelmova, Slunéčko z Dolních Bojanovic,
Chropyňáček z Chropyně,
Nechoránek z Prušánek,
Demižónek ze Strážnice a
slovenský soubor Leváránek
z Velkých Levár.

Starý Poddvorov

Poděkování patří sponzorům letošního festivalu:
OÚ Starý Poddvorov, Zemědělské a.s. Čejkovice,
Templářským sklepům a.s.
Čejkovice a paní Kamile
Minaschkové.
Bez pomoci všech rodičů
dětí souboru Kordulka, Sdru-
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žení rodičů, zaměstnanců
základní a mateřské školy
a zaměstnanců obecního
úřadu, by se tato akce nedala
uskutečnit. Jim patří velké a
upřímné poděkování.
Příprava této významné
akce školy byla pro mě v
letošním roce velmi hektická,
protože jsem měla zdravotní

problém. Musela jsem řešit
otázku, jak festival připravit.
Touto cestou bych chtěla
vyzvednout práci zaměstnankyň základní školy a školní
jídelny, které si rozdělily úkoly
a příprava festivalu probíhala
i bez mé přítomnosti.
Moc nás mrzí, že XXIII.
festival byl v této podo-

bě uspořádán naposled.
Důvod? Malá návštěvnost
obyvatel obce, malý zájem
z řad dětí / Kam se poděly
ty malé děti v krojích? /
a vysoké náklady na pořádání.
Miroslava Hajdová,
vedoucí festivalu

Prázdniny jsou tu
Všechny děti s radostí očekávají toto období, dva měsíce
zaslouženého odpočinku. Tento pocit mají ale také pedagogičtí pracovníci, kteří potřebují
odpočinek k nabytí nových sil
a kreativity, k uklidnění své
mysli, a k získání rovnováhy
a pedagogické tolerance.
Výsledky letošního roku
v naší škole jsou dokladem
toho, že úroveň výuky je velmi
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dobrá. Vždyť z celkového počtu
obdrželo 36 žáků vyznamenání,
což činí 72 %. Toto vysoké procento určitě není způsobeno
sníženými nároky, což je praxí
některých škol, ale kvalitou
práce žáků, rodičů a pedagogů.
V průběhu roku jsme pro
žáky připravili několik projektů,
v kterých se mohli žáci seberealizovat, ukázat své schopnosti
a dovednosti, ale také rozšířit

Zpravodaj

své vědomosti. Svět a kulturu
jiných národů žáci poznávali
v několikadenním projektu
„Letem, letem celým světem“.
V rámci celoročního projektu
environmentální výchovy se
formoval jejich vztah k přírodě
a v celoročním projektu „Výchova
k tradicím obce“ poznávali historii a kulturu svých předků. Své
sportovní touhy mohli realizovat v
kroužku míčových her, výtvarné

nadání rozvíjet ve výtvarném
kroužku a hudební v kroužku
fléten či v DFS Kordulka.
V rámci environmentální
výchovy se můžeme pochlubit vítězstvím v celookresní
soutěži ve sběru papíru, kde
jsme získali 1. místo s celkovým množstvím 11 040 kg
odevzdaného papíru, což činil
průměr 212,31 kg na žáka.

Dalších úspěchů dosáhli
žáci v pěvecké soutěží:
Štěpán Bařina
– 2. místo v I. kategorii
Elena Čechová
– 3. místo v I. kategorii
Alžběta Bařinová
– 3. místo v II. kategorii
Štěpánka Maděryčová
– 2. místo v III. kategorii

Všem žákům přejeme hezké a slunečné prázdniny,
aby si odpočinuli od každodenních povinností a nabrali
nových sil do dalšího školního roku.
Také rodičům přejeme příjemné prožití dovolené.

Miroslava Hajdová,
ředitelka školy

NEMOCNÉ DÍTĚ VE ŠKOLCE
Dostal se mi do rukou článek v časopise Informatorium a ihned jsem si vybavila
stížnosti našich učitelek –
„Zase máme nemocné děti
ve školce.“
Do mateřské školy přicházejí děti se známkami nemoci,
kterou pak nakazí ostatní děti
a mnohdy i pedagogické
pracovnice. Ty jsou denně
vystavovány útokům rodičů,
kteří své děti doma poctivě
léčí a ohrazují se před učitelkou, proč nemocným dětem
dovolí přijít do školky.
Bohužel, škola nemá
v ruce žádnou právní podporu či „paragraf“, kterým by se
mohla hájit. Zkrátka musí dítě
do školky přijat.
Často ráno řeší učitelka
s rodiči problém nemocného
dítěte a chrání děti zdravé.
Rodiče nechtějí slyšet naše
argumenty a nemocné dítě
vodí i přes opakovaná upozornění. Často je přesvědčí
až vysoká teplota dítěte.

Vím, že mnohé maminky,
které musí do zaměstnání,
nemají kam nachlazené dítě
umístit a jejich zaměstnavatel mnohdy není k matkám
s malými dětmi tolerantní,
ale zdraví dítěte je přece to
nejdůležitější na světě. Abychom v našem předškolním
zařízení zaměstnávali lékařku
či zdravotní sestru, která by
se v izolovaném prostředí
budovy věnovala nemocným
dětem, je hudba daleké budoucnosti a naše finanční
zajištění škol to bohužel
opravdu neumožňuje.
Přesto jsem objevila jednu možnost, jak tuto situaci
řešit. Ve školním řádu máme
uvedeno, že rodiče jsou povinni sledovat zdravotní stav
svého dítěte, a že nemocné
dítě nebude do školy přijato.
Dokonce nám školský zákon
umožňuje, že při závažném a
opakovaném porušování této
povinnosti zákonného zástupce, je důvodem pro ukonče-
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ní předškolního vzdělávání
/podle § 35 odst. 1 písmeno
b) školského zákona/.
Byla bych velmi nerada, aby
si někteří rodiče mysleli, že
jim chceme vyhrožovat nebo
je strašit. Ba právě naopak.
Rádi bychom se domluvili
a řešili zdraví našich dětí v klidu
a ve vzájemné důvěře.
Věřte našim pracovnicím,
nechtějí vaše dítě a vás poškodit. Chtějí jen, aby naše
děti byly zdravé, veselé
a spokojené.
Když je dítě nachlazeno či
jeví známky počínajícího onemocnění, nechejte jej doma
a začněte s jejich léčbou.
Když se chystáte v zimě na
hory, také si necháváte děti
doma, aby náhodou něco
nechytly.
Nedávejte nemocné dítě
do školky, aby nenakazilo ty
zdravé.

Miroslava Hajdová,
ředitelka školy
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Z KRONIKY TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY…
V jarním kole roku 1960 se plně zapojil
Antonín Perný do hr y. Se svými standartními výkony v jarním kole se natrvalo
zabydlel jako brankář I. mužstva a Uhrovič Josef přešel do pole jako útočník. V
letní přestávce se hrála přátelská utkání
a pohárové turnaje. V Čejkovicích jsme
první utkání vyhráli nad Vrbicí 1:0. Hrdinou
zápasu byl brankář Mirek Veselský. Ve finálovém utkání jsme podlehli Mutěnicím 0:3.
V Prušánkách jsme podlehli hned v prvním
utkání se Sokolem Charvatská Nová Ves,
účastníkem I. A třídy, a to 1:6.
Vyvrcholením byl pohárový turnaj doma
za účasti: Sokol Moravský Žižkov, Sokol
Čejkovice, Sokol Prušánky a Sokol Starý
Poddvorov.
V prvním zápase jsme zvítězili se Sokolem
Moravský Žižkov a ve finále jsme podlehli
Prušánkám 1:3. Naše mužstvo tímto získalo
II. místo.

rova a staří páni z Nového Poddvorova.
Byl to urputný boj, kde sportovní diváci
si přišli v povzbuzování na své.
V přátelském utkání s Baníkem Karviná,
účastníkem I. B třídy, v období přestávky před podzimním kolem mistrovských
utkání 1960, se mužstvo velmi dobře
zhostilo tohoto zápasu, neboť všichni
hráči se snažili a taky výsledek zápasu
byl 5:1 ve prospěch Poddvorova, a to
nikdo nečekal.

Sestava při přátelském utkání s Karvinou:
Hrnčíř Josef, hrající trenér, Uhrovič Josef, Mazuch
Josef, Bílek Josef, Kašík Oldřich, Svoboda Václav,
Veselský Mirek, Bravenec František, Bureš Zdeněk,
Chromý Josef, Teplík František.

Sestava z leva: Uhrovič Josef, Košutek Jan,
Nedvídek Josef, Mazuch Josef, Panáček Bohuš,
Perný Antonín, Šimek František
vpředu: Závorka Jara, Svoboda Václav, Veselský
Mirek a Bortlík Pavel.

Taky u nás hostoval dorostenecký oddíl
Spartak Letohrad, který hrál krajskou soutěž.
Za tento oddíl hrál náš bývalý žák Pavel Svoboda, který toto utkání vyjednal. Velmi dobrý
sportovní a kamarádský kolektiv se utvořil
u hráčů. V roce 1960 stavěl hráč František
Šimek rodinný dům a přišli mu vypomoci
jak hráči, tak i členi jednoty. Podobně se
vypomohlo i při stavbě Václavu Svobodovi.
Touto soudružskou pomocí se dobrá parta
jen stmelovala.

V mezi finálovém utkání se sešli dva velcí soupeři – staří páni ze Starého Poddvo-
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Opsáno z kroniky TJ

Letošní atletická sezóna
Veroniky Strýčkové
Veronika, která se připravuje a závodí v AC Čejkovice, je halovou mistryní
Moravy a Slezska ve skoku
o tyči v kategorii dorostenek. Je velká škoda, že
se ze zdravotních důvodů
nezúčastnila Halového mistrovství ČR, kde měla šanci
získat některou z medailí.
Sezonu na dráze zahájila
v Břeclavi na Mistrovství
Moravy družstev, kde zvítězila ve skoku o tyči výkonem
340 cm a v běhu na 100 m
překážek časem 15,59 s.
Je oporou druholigového
družstva žen. Při pr vním
kole, které se konalo ve
Vyškově, zvítězila ve skoku
o tyči výborným výkonem
344 cm.
Na mistrovství Moravy
v Třinci získala stříbrnou me-

daili ve skoku o tyči výkonem
330 cm.
Ve dnech 20. až 21. června proběhlo v Ostravě Mistrovství ČR dorostu a juniorů
v atletice. V kategorii dorostenek se umístila na pěkném
3. místě a získala tak bronzovou medaili za výkon 315 cm.

První polovinu sezóny má
Veronika tedy úspěšně za
sebou a do té druhé jí přejeme překonání osobních
rekordů.

a my jsme s nadšením kopírovaly její sestavu. Jednalo
se o jednoduché sestavy
z jógy, nějaké cviky z pilátes,
ale hlavně cviky posilovací
a uvolňovací svaly celého
těla. Do cvičení docházely
ženy věkové hranice 35 až
60 let a vůbec nám to nevadi-

lo. Všechny jsme cviky zvládly
a hlavně jsme byly spokojené, že děláme něco pro
sebe. Ať už manuálně pracující nebo ty, které mají
sedavé zaměstnání. Kurz byl
velmi úspěšný, neboť jsme
vydržely téměř všechny až do
poslední lekce. Sice jsme se

Petr Damborský
předseda AC Čejkovice



Cvicení
V zimních měsících proběhl v tělocvičně zdejší školy
čtyřměsíční pohybový kurz
žen. Scházely jsme se vždycky v úterý večer, a musím
podotknout, v hojném počtu.
Zkušená cvičitelka paní Ivana
Mitáčková z Čejkovic nám
při hudbě předcvičovala

Starý Poddvorov
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musely uskromnit s místem,
protože školní tělocvična
je malá, ale při troše dobré
vůle si každá z více jak 25
cvičenek našla místečko
a cvičila pro sebe a pro
radost. Doufám, že se nám
podaří uskutečnit tuto akci
na podzim znovu.
Eva Kabátová

KLUB

SENIORŮ VE

Poprvé jsme se sešli 29.
března na neformální schůzce. Dohodli jsme se na pravidelném setkávání, vždy
poslední pondělí v měsíci.
Scházíme se v místní knihovně, diskutujeme nad vším,
co nás zajímá a realizujeme
pak příspěvky každého jednotlivce.
Za tuto naši krátkou činnost jsme uskutečnili několik

STARÉM PODDVOROVĚ

akcí. Byly to vycházky do
okolí, hůlkový pochod 6
km, historicko-poznávací
návštěva Brna a Kroměříže.
Posezením u táboráku jsme
vstoupili do prázdninového
období.
Znovu se sejdeme v obecní knihovně 29. září 2015
v 17 hod. POZOR změna:
setkání budou vždy poslední
úterý v následujícím měsíci.

Ukončení školního roku
Sdružení rodičů uspořádalo v pátek 26. června rozloučení se školním rokem. Na
hřišti u školy byl pro děti od
16 hodin připraven program
se šermíři a zbrojnoši se
šermířskou skupinou „Dračí
úsvit“. Děti si mohly vyzkoušet brnění, vzít do rukou
meč (poznat, jak je těžký),
obléknout drátěnou košili
nebo prohlédnou dobové
zbraně a oděv.

16
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V dalším období plánujeme
autorská čtení se spisovateli,
přednášky na různá témata
a seniorská cvičení. Nabízíme také výpomoc pro OÚ
v rámci našich sil a možností.
Zveme proto všechny spoluobčany, kteří ještě nenašli
odvahu za námi přijít. Věk
nerozhoduje! Těšíme se na
Vás.
Inka Padalíková

Od 18 hodin se mohli malí i velcí diváci podívat
na historickou pohádku
o unesené princezně
a statečném princi, který ji
zachránil. Pohádka byla
udělaná tak, že děti během
děje hercům napovídaly
a vstupovaly do děje. Všechny
je to zaujalo a svými hlásky
pomáhaly králi najít unesenou
princeznu. V pohádce byly
použity zbraně a meče, ale nej-

větší radost děti měly z pořádně
hlučného výstřelu z děla. Herce
odměnily velkým potleskem.
Po skončení pohádky už
na všechny školáky čekalo
občerstvení. Po zapálení táboráku si děti mohly opéci špekáček nebo se napít. Akce se
vydařila díky hezkému počasí,
dobré náladě dětí i dospělých.
Vždyť každý se už těšil na dva
měsíce prázdnin.
Eva Kabátová

KNIHOVNA INFORMUJE
V roce 2014 bylo dokončeno vyřazení opotřebovaných knih a vkládání dat
knih do počítače. Půjčování
knih se uskutečňuje v automatizovaném knihovním
systému Clavius. Nepřetržitě 24 hodin denně je
možné využívat on-line katalog, který se nachází na
http://knihovnapoddvorov.
webk.cz. Knihovna má webové stránky, kde jsou veškeré informace o knihovně.
V minulém roce bylo na těchto stránkách 343 zájemců.
V loňském roce navštívily
knihovnu děti ZŠ, kde se
seznámily s knihami a plnily
zadané úkoly.
Proběhlo vyhodnocení
čtenářů s nejvíce půjčenými a přečtenými knihami.
Byl nárůst u dospělých
čtenářů, hlavně z řad čtenářů důchodového věku.

Starý Poddvorov
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Nejaktivnější čtenářka byla
91-letá paní Filípková Marie. Přečetla 185 knih.
I v letošním roce veškerý
čas věnuje čtení knih.
U dětí byl malý počet výpůjček, ale byly i výjimky.
Knihovnice se zúčastňovala porad, seminářů, akcí,
které organizovala Městská
knihovna Hodonín.
Byla také provedena inventarizace knih, která se usku-

tečňuje vždy po 5 letech.
Knihovna má v současné
době 3422 knihovních svazků. V roce 2015 proběhlo
dokončení zápisů o vyřazení
knih, budou se zajišťovat
nové štítky na knihy.
V knihovně je 5 nových
knih od cestovatele Tomšíčka J., kter ý projel Afriku
na kole, osobně knihovnu
2-krát navštívil. Doporučujeme k přečtení.

Košt pálenek
Dne 5. dubna 2015 jsme
uspořádali druhou místní
ochutnávku pálenek. Letos
jsme ji netradičně zorganizovali na otevřeném prostranství
u hospody u Ježů a tento nápad se ukázal být přínosným.
Zaznamenali jsme podstatně
vyšší počet návštěvníků než při
prvním ročníku, který se uskutečnil v sále kulturního domu.
K ochutnání bylo 93 vzorků,
převážně meruňky a trnky, ale
objevily se i netradiční vzorky
pálenky jako chilli, česnek,
kdoule, jadernička, třešňovice
či ořechovka. K dobré náladě
vyhrávala dechová hudba pod
vedením Petra Bařiny.
Děkujeme Všem, kteří přispěli svými vzorky pálenky
a doufáme, že i o třetí ročník
bude minimálně stejný zájem.
Výbor Českého
zahrádkářského svazu
Starý Poddvorov
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Ještě jsou v knihovně
k dispozici vyřazené opotřebované knihy, je možno si
vybrat – zdarma.
Upozornění na změnu
otevření knihovny:
pondělí 8.00 – 17.00 hod.
sobota 15.00 – 16.00 hod.
Marie Pryglová,
knihovnice

Z MYSLIVECKÉHO
SPOLKU
První polovina roku 2015 byla pro MS
Poddvorov obdobím změnovým. Dnem 1. 1.
2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v důsledku něhož došlo
k „transformaci“ všech občanských sdružení
na spolky. Veškerá občanská sdružení mají
povinnost do konce roku 2015 provést zápis
do tzv. spolkového rejstříku. Pro nás to tedy
znamenalo několik administrativních úkonů,
které se mimo jiné projevily ve změně názvu
(nejedná se již o Myslivecké sdružení Poddvorov, ale o Myslivecký spolek Poddvorov).
Dále bylo potřeba zaregistrovat nové stanovy
a učinit zápis do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Brně.
V termínu 11. 4. 2015 – 12. 4. 2015
proběhl 2. ročník celostátní prodejní výstavy
myslivosti, rybářství a včelařství na Výstavišti

FLORIA v Kroměříži, kterého jsme se zúčastnili. Byla zde přehlídka zlatých trofejí spárkaté
zvěře okresu Kroměříž za uplynulých 50
let, dále předvedení jednotlivých plemen
loveckých psů, ukázky sokolnictví, ukázky
lukostřelectví, výstava sbírky trofejí ryb aj.
Co se týká činnosti spolku, tak dne
12. 4. 2015 proběhl v areálu myslivny svod
loveckých psů, a to za dohledu odborných
kynologických rozhodčích. Svodu se zúčastnilo téměř 60 psů různých plemen. Dne
13. 6. 2015 proběhla střelecká soutěž pro
členy MS Poddvorov. Střelci byli rozděleni do
tří kategorií a celkem se střílelo na 60 terčů.
Od začátku měsíce dubna je pro veřejnost
každou neděli otevřen areál střelnice.
Pavel Dostál,
předseda MS

Starý Poddvorov
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Tradiční

krojované hody
Program:
PÁTEK 31. 7. 2015
PŘEDHODOVÁ SUMMER PARTY
hrají DJ Jirka & Jirka Benada
začátek ve 20:00 hodin
SOBOTA 1. 8. 2015
OLDIES PARTY
hrají DJ Jirka & Jirka Benada
začátek ve 20:00 hodin
NEDĚLE 2. 8. 2015
PRŮVOD OBCÍ a ZÁBAVA POD ZELENÝM
hraje DH Liduška
začátek ve 14:00 hodin
PONDĚLÍ 3. 8. 2015
PRŮVOD OBCÍ a ZÁBAVA POD ZELENÝM
hraje DH Liduška
začátek v 19:00 hodin
ÚTERÝ 4. 8. 2015
POHODOVÁ JEDNOHUBKA
(techno, house a DnB párty) DJ Josh Singer a hosté
začátek ve 20:00 hodin
Těší se na vás stárci
Marek Gertner, Petr Bařina,
Eva Stávková, Jana Otáhalová & chasa :)
20
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Vyzýváme všechny občany.
- zapojte se do naší akce…

který proběhne
19. a 20. září 2015.
Součástí letošního XI. ročníku
bude
které pro vás připravuje
Český zahrádkářský svaz
v sobotu 19. září 2015.
Starý Poddvorov
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Čejkovické
bylinkové slavnosti
Čejkovice u Hodonína, areál SONNENTORU

6. září 2015
od 10.30 hodin
Slavnosti bylin, čajů a koření spojené
s bohatým doprovodným programem:
10.30 – Zahájení slavností
11.00 – Divadlo Víti Marčíka
12.30 – Slavnostní otevření čajového
salonu s kavárnou Čas na čaj
14.00 – Divadlo Víti Marčíka
15.00 – Sluneční příběh Sonnentoru
16.00 – Dětské folklorní vystoupení
17.30 – Tombola
18.30 – Zakončení slavností

Přijďte nahlédnout do zdejšího
království bylinek a koření
a zhlédnout zrození nálevového
sáčku biočaje od výkupu bylin,
až po jeho samotnou výrobu.
Biojarmark a pestré ochutnávky
čajů, koření a dalších biospecialit.
Občerstvení s biorestaurací REBIO.
Bohatý program pro děti.
Přednášky a prezentace bioproduktů a zdravého životního stylu.
Vstupné zdarma.

Starý Poddvorov

Více informací na www.sonnentor.cz
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Sonnentor Čejkovice

Narození
František Lopaur

Starý Poddvorov
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Matyáš Studýnka

Starý Poddvorov

351

Jiřina Gulišová

Starý Poddvorov

198

Marie Bortlíková

Starý Poddvorov

54

Ladislav Trávník

Starý Poddvorov

198

Květoslava Jurkovičová

Starý Poddvorov

316

Vojtěška Šimková

Starý Poddvorov

175

Františka Bílková

Starý Poddvorov

326

Petra Remešová

Mokrá

159

Milan Rathouský

Starý Poddvorov
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Jana Mikušová

Starý Poddvorov
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Michal Grossman

Opava

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Úmrtí

24

Sňatek

Zpravodaj

Cesta
pohádkovým
Poddvorovem

Karneval
s Jirkou
Hadašem

Zpěváček
Podluží 2015

Smrtnici jsme letos vynášeli se slovenskými dětmi
ze Základní a mateřské školy ve Smolinském

Žáci základní školy nasušili 2 kg lipového
květu pro akci Regionu Podluží

Na Velikonoce dobrá zábava bývá,
všude se pije a zpívá.
U Kosinů parta chlapů je
a dobré víno koštuje.

Žáci 5. ročníku v Praze

Rozloučení s páťáky

Loučení s mateřskou školou

Foto přední strany obálky: z osobního archivu Ing. Tomáše Kuchaře
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