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Vážení spoluobčané,
blíží se léto, doba dovolených, a já Vás
chci po půlroce seznámit s tím, co se nám na
obecním úřadě daří a které úkoly nás čekají
v brzké i vzdálené budoucnosti.
Protože samotný rozpočet nám neumožňuje velké finanční investice, je nutné se
pustit do žádostí o dotace, abychom alespoň
částečně posilnili rozpočet obce.
V letošním roce byly již dokončeny tyto akce:
- Komunitní kompostárna, kde celá akce
byla již ukončena a Státním fondem profinancována. Obec tímto projektem získala
techniku a prostory pro kompostování, kde
lze ukládat biologický odpad.
- V těchto dnech bylo dokončeno protipovodňové opatření v trati Světlé, kde zůstává provést kolaudaci vodoprávním úřadem
a provést finanční vyúčtování stavby.
- V dubnu byla obci zastupitelstvem Jihomoravského kraje schválena dotace ve výši
50tis. Kč z programu pro rodinné politiky
na úrovní obcí na projekt „ Zahrada pro
děti“. Tento projekt zahrnuje vybavení
školní zahrady hracími prvky, houpadly,
kolotočem a lavičkami pro naše nejmenší.
Velkým úspěchem však bylo získání
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
na opravu kuchyně kulturního domu. Výše
dotace 300 tis. Kč je nejvyšší suma, kterou
může obec z tohoto programu získat. Zbývající finanční prostředky 700 tis. Kč musíme
doplnit z rezervy rozpočtu obce. V průběhu

realizace rekonstrukce kuchyně nastal
problém s odpady z kuchyně. Bylo nutné
přistoupit k řešení nových odpadů kulturního
domu a konečné napojení na kanalizaci.
Náklady na pořízení nové kanalizace byly
však mimo předpoklad výdajů.
Dalším úkolem a zároveň získání dotace je
pořízení nového územního plánu obce. Bylo
provedeno výběrové řízení na dodavatele
územního plánu, obec má schválené všechny potřebné formality k žádosti o dotaci.
Celkové smluvní náklady jsou 354 tis. Kč.
Obec žádala o dotaci na pořízení územního
plánu ve výši 177 tis. Kč. Z programu regionálního rozvoje Jihomoravského kraje má
schválenou dotaci ve výši 102.900,- Kč.
V rámci Fondu malých projektů jsme žádali
o dotaci na technickou naučnou stezku na
větrném mlýně. Jako partnera tohoto projektu
jsme požádali rakouské město Retz, které
vlastní taky větrný mlýn a rovněž ho v nedávné
době opravili. Od zaměstnanců města, kteří
s námi jednali, jsme se dověděli, že jejich mlýn
je jediný dochovaný v celém Dolním Rakousku. Samotná naučná technická stezka bude
obsahovat osm informačních tabulí v českém
a německém jazyce. Návštěvníky našeho větrného mlýna budou informovat o historii, technologii našeho mlýna a dále o všech větrných
mlýnech Jižní Moravy a Dolního Rakouska.
Součástí tohoto projektu bude dvoujazyčný
leták, který bude informovat o všech těchto
památkách obou regionů. Tento projekt byl
schválen k profinancování a v nejbližší době
by obec měla podepsat smlouvu s Fondem
malých projektů Jižní Moravy.

Starý Poddvorov
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V květnu obec požádala komisi Úřadu vlády
pro mobilitu o schválení koncepčního dokumentu „ Bezbariérové trasy obce“. Jedná se
o dokument, který na základě vypracovaných
projektů zahrnuje jak zřízení bezbariérových
vstupů do veřejných budov, tak zhotovení
bezbariérových chodníků, které budou tyto
veřejné budovy spojovat. Po schválení tohoto
projektu může obec každoročně žádat o dotace z MMR ČR SFDI podle vypracovaného
harmonogramu na jednotlivé akce. Například
bezbariérový vstup na obecní úřad a s tím
spojená oprava celého přízemí a také bezbariérový vstup do kulturního domu v rámci
přístavby. Projekt dále řeší výstavbu a opravu
chodníků v obci tak, aby splňovaly veškeré
stavební i bezpečnostní normy.
Projekt řeší spojení všech veřejných budov
od základní školy přes obecní úřad, kulturní
dům a kostel, včetně bezpečných přechodů
pro chodce.
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V těchto dnech připravujeme žádost
o dotaci z Operačního programu Životního
prostředí ČR na projekt „Separace biologických odpadů“. Celkové náklady projektu
jsou 1,9 mil. Kč. Obec by tímto projektem
získala dotaci na nákup malých kontejnerů na
biologický a tříděný odpad a svozové vozidlo.
V letošním roce jsme se přihlásili poprvé
do soutěže „Vesnice roku“. Dne 11. června
navštívila naši obec hodnotitelská komise,
která byla seznámena jak s chodem obce,
tak s životem a tradicemi. Chtěla bych touto
cestou poděkovat všem zaměstnancům
obce, základní a mateřské školy, občanům
i jednotlivým organizacím, kteří se ochotně
zapojili do přípravy prezentace obce. Obec
získala diplom za zachovávání lidových tradic.
Na závěr bych Vám ráda popřála hezké léto
a školákům pěkné prázdniny.
Drahoslava Veselská, starostka obce
CELKEM
NÁKLADY
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Zpravodaj

PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ V TRATI SVĚTLÉ
V polovině dubna jsme zahájili stavební práce na protipovodňovém opatření v trati Světlé.
K dnešnímu dni byly práce již ukončeny a vodní dílo, které obsahuje dvě horské vpusti a kanál
připojený na místní kanalizaci, by měl zajistit bezproblémový odvod dešťové vody.

O P R A VA

KULTURNÍHO DOMU

V letošním roce jsme zahájili opravu kuchyně kulturního domu. Předběžný rozpočet prací byl
950 tis. Kč. Při samotné rekonstrukci kuchyně bylo nutné snížit podlahu místnosti, vybudovat
nové odpady, vodovodní rozvod a novou elektroinstalaci. Z důvodu špatného stavu stávající kanalizace bylo nutné nad plán rekonstrukce provést i novou kanalizační přípojku kulturního domu.

Starý Poddvorov
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HLAVNÍ SETKÁNÍ EVROPSKÉ CHARTY
VENKOVSKÝCH OBCÍ V LOTYŠSKU

KANDAVA
2012

Lotyšsko určitě není na seznamu turisty nejčastěji navštěvovaných zemí EU, což v žádném případě nesnižuje touhu se do této jedné z postsovětských zemí podívat. Tentokrát zařizování cesty se
všemi formalitami úplně jednoduché nebylo, ale nakonec vše proběhlo v pořádku. Já jsem se měl
možnost do této země podívat již dříve a před dvěma lety i zde napsat krátký článek, proto postřehy
a hodnocení tentokráte nechám na ostatních delegátech, kteří se za naši obec setkání zúčastnili.
Tomáš Kuchař

Po příletu a následném
přivítání jsme byli ubytováni
ve sportovním centru.
Druhý den už probíhal
v plné parádě, slavnostní mše
v místním kostele, slavnostní
průvod po městě a především
tradiční degustační večer.
Opět jsme uspěli s koláčky,
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výborným vínem od našich
vinařů, slivovicí a dalšími dobrotami, které jsme nabízeli.
Celé setkání probíhalo velmi dobře. Kolem sebe jsme
měli spoustu přátel a známých již z dřívějších setkání,
ale také jsme měli možnost
poznat i nové přátele.

Zpravodaj

Díky programu, který si pro
nás připravili, jsme měli možnost poznat nejen Kandavu,
ale i její okolí. Večerní zábavy
pak probíhaly ve víru tance,
při živé hudbě.
Ovšem sportovní den byl
bezkonkurenční. Nápadité
hry, kde jsme soutěžili na

čas ve svých skupinách, mě
velmi pobavily.
Mé osobní pocity a zážitky
jsou nezapomenutelné. Je to
krásné místo, je velmi rozlehlé,
plné zeleně, rybníků a parků.
Jsem ráda, že jsem měla možnost navštívit tuto zemi.
Jana Otáhalová
Samotná vidina pobytu
v Lotyšsku s sebou přinášela
drobné obavy, jak se tam asi
žije, jací budou lidé, jak se
tam dorozumíme, když je
tam převaha rusky mluvících
obyvatel, a další starosti,
které se po příletu rozplynuly
jako pára nad hrncem. Žijí
tam stejní lidé jako my, jedí
podobné jídlo jako u nás na
Moravě, a dokonce i příroda
kolem byla jako u nás doma.
Jedním z nezapomenutelných večerů byl kulinářský
večer, kde byla možnost
ochutnat jídla ze všech členských států, ať už se jednalo
o sladké nebo slané dobroty,
rybí speciality nebo nezbytně
nutné pálenky všeho druhu.
Domácí si pro nás připravili
zážitky, které nás pobavili
(jízda na bobové dráze) nebo
ohromili (vodní show). Přes
počáteční technické problémy jsme si to my, mladí,
užili naprosto maximálně
a jsem bohatší o neskutečné
množství vzpomínek.
Za nejpříjemnější zážitek
jsme prohlásili výlet k Baltskému moři a následnou
večeři. Charta je význačná

tím, že jsou účastníci ubytováni v rodinách. V Kandavě
tomu bohužel tak nebylo
a my „mladí“ jsme přenocovali v nově vybudovaném
sportovní centru. Poslední
den nás ale vzala rodina,
u které byl ubytovaný jeden
z účastníků, na výlet k moři.
Můžeme si tedy říct, že jsme
se koupali v Baltském moři.
Následovala večeře, obsahující tři druhy uzených ryb,
mňam, to byla dobrota!!!
I ten pocit, že jsme poznali
přívětivou lotyšskou rodinu,
jejich život a typické lotyšské
jídlo je k nezaplacení.
Jiřina Trávníčková
a Michaela Pavková

Starý Poddvorov

Z návštěvy Lotyšska jsem
měla radost a obavy zároveň. Radost z toho, že se
po třiceti letech setkám se
spolužáky. Ve městě Tukums
/30 km od Kandavy/ jsem
chodila dva roky do základní
školy. V Rize jsem 10 let pracovala a prožila bezstarostné
a hezké mládí. Příjemně
jsem byla překvapena, že
se setkání Charty uskuteční
v Kandavě, kde bydlí moje
spolužačka. Po celou dobu
jsem u ní byla ubytována.
Velké obavy jsem měla
z toho, jestli budou spokojeni
členové naší delegace, jestli
to nebude pod jejich navyklý
evropský standart. Bála jsem
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se zbytečně, nebyli zklamáni.
Krásné prostředí Kandavy,
mnoho dubů, borovic a jezírek těšilo můj pohled. Zaujal
mě i program, který pro nás
místní připravili. Mě osobně
nejvíce oslovil koncert tanečních souborů z různých míst
Lotyšska, který byl na profesionální úrovni. Každý tanec
byl výjimečný svou krásnou
hudbou a choreografií. Za
nádherné představení jsem
jménem celé naší delegace
organizátorům poděkovala.
Byla jsem velmi spokojena
a touto cestou bych chtěla
poděkovat všem těm, kteří mi
umožnili zúčastnit se tohoto
setkání.
Olga Pilečková
Měla jsem velké štěstí,
když mně staropoddvorovští
zastupitelé umožnili zúčastnit se setkání delegátů Evropské charty venkovských
obcí. Na setkání jsem se
moc těšila možná i proto, že
jsem se 12 let učila ruskému jazyku a doposud jsem
neměla možnost navštívit
žádnou ze zemí, kde se
dříve tímto jazykem mluvilo.
Když bylo setkání v červnu
2009 ve Starém Poddvorově, umožnila jsem 4 finským
delegátům ubytování u nás
a věděla jsem s jakým nadšením ti, kteří na setkání
přijeli, poznávali kulturu
a místní zvyklosti regionu a jak
oceňovali úžasnou atmosféru
a připravenost celé akce.
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Do Kandavy jsme přijeli
mikrobusem, který nás přivezl
z letiště z Rigy. Po úvodním
uvítání a vyplnění nezbytných
formalit si nás vyzvedla mladá
kandavská rodina. Příjemná
usměvavá blondýnka je učitelkou (mimochodem školní
rok tam trvá jen 9 měsíců,
děti mají prázdniny již od
června), její manžel je soukromý podnikatel v zemědělství
a lesnictví. Protože setkání se
uskutečnilo v období prázdnin, „naše“ rodina se na toto
období vždy stěhuje do 25
km vzdálené vesničky, kde si
opravuje dům. Naši hostitelé
přijali 3 delegátky – protože
jsme se zabydlely v dětském
pokoji, jejich nejstarší syn
odjel se svými kamarády na
letní festival a nejmladší syn
po dobu našeho pobytu našel

Zpravodaj

azyl v obývacím pokoji. Byly
jsme okouzleny obrovským
pozemkem, kter ý v okolí
jejich domu obhospodařovali. Nedaleko od dřevěného
altánku stojí stará kamenná
budova, za ním skleník, ve
kterém pěstují rajčata a papriku a malý kousek pozemku
využili pro pěstování zeleniny
pro vlastní potřebu. Ve čtvrtek
večer hostitelé pro nás rozehřáli saunu, kterou si postavili ve spodní části pozemku
lemovaného potokem, na
jehož břehu byly překrásné
vzrostlé duby a břízky. Kromě
klasického saunování jsme
na doporučení hostitelky
zkusily i masáž medem, bylo
to úžasné. Po saunování jsme
spolu s hostitelkou seděly
pod pergolou – za tichého
bublání potůčku jsme zpíva-

ly naše slovácké písničky
a povídaly jsme si. Přestože
žádná z nás dlouho rusky
nemluvila, začala se nám
postupně vybavovat všechna
dávno kdesi zasunutá ruská
slovíčka a dovedly jsme hovořit o všem. Zajímaly jsme se
o život v Lotyšsku, oni zase na
oplátku chtěli vědět mnoho
o životě u nás. S nadšením
hovořili o svém krátkém pobytu v Praze i o tom, jak se
těší na dovolenou k nám.
Měli jsme velké štěstí, že
jsme se dostaly do hosti-

telské rodiny, která se nám
plně věnovala, která dělala
všechno pro to, aby nám
náš pobyt zpříjemnila a její
velkou starostí bylo, aby se
nám pobyt v Lotyšsku líbil
a abychom odjížděly s těmi
nejpěknějšími vzpomínkami. Myslíme si, že jedním
z hlavních poslání setkání
delegátů Evropské charty
venkovských obcí je nejen
účastnit se připraveného
programu a hodnotit jej,
ale především poznat život
v rodinách v konkrétní zemi.

Pokud mohu hodnotit můj
pobyt v Lotyšsku, za sebe
musím říct, že všechno bylo
úžasné prožila jsem pár krásných dnů s příjemnými lidmi
a odvezla si s sebou spoustu
krásných zážitků – byly jsme
šťastné, že nám naše rodina
přiblížila jejich kulturu a místní
zvyklosti, že vždy nás ochotně
odvezla všude tam, kde jsme
potřebovali, že nás v sobotu
zavezla k moři a umožnila
prohlídku měst, kterými jsme
projížděli. Věřím, že pohostinnost naší rodiny budu moci
oplatit při jejich pobytu u nás.
Ludmila Račická
Kandava mě překvapila
svou krásnou přírodou. Všude plno stromů – především
dubů, které jsou symbolem
Kandavy, květinových záhonů, vzorně udržovaných
veřejných prostranství, parky.
Všechno mi připadalo „balšóje“ – tak velké vlčí máky
jsem ještě neviděla. Jistě je

Starý Poddvorov
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to dáno zdejším klimatem.
Také dlouhé dny – stmívalo
se až před půlnocí. „Oprášila“ jsem si ruštinu – konečně
po letech jsem ji mohla použít coby mezinárodní jazyk.
Zajímavé bylo, že mladí lidé
rusky rozuměli, ale na rozdíl
od střední a starší generace
rusky nemluvili.
Společně s p. Olgou jsme
byly ubytovány u její kamarádky v domě, který dokončují. Pozvali nás také k sobě
do domů, v němž žijí společně s „bábuškoj“. Jednu noc
a následující den jsem strávila v jiné rodině nedaleko
Sabile asi 25 km od Kandavy. Domácí se o nás obětavě starali, debatovali jsme
o způsobu života u nás
a v Lotyšsku, večer jsme
využili jejich saunu a následující den pro nás připravili
výlet k Baltskému moři. Byli
velmi sympatičtí a tak se
těšíme na jejich návštěvu
v České republice.
V rámci setkání se konaly workshopy. V kulturním domě vzniklo několik
debatních kroužků – vždy
byly sestaveny ze zástupců
různých států a každá skupina dostala téma, týkající
se života na venkově. My
jsme rozebírali téma: Jaké
možnosti mají děti a mladí
lidé žijící na venkově uplatnit
svůj talent? Jeden den se
konala exkurze autobusem
po okolí Kandavy, mimo jiné
jsme navštívili školu, agrofar-
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mu. Cestou na mě trochu
depresivně působily opuštěné domy a hospodářství
– symbol krize (lidé odešli
za prací do zahraničí, je tu
vysoká nezaměstnanost,
zavřené podniky). Program
Charty ukončil závěrečný
večer, kde se na stadionu představily jejich lidové
soubory v místních krojích
při velmi příjemné hudbě –
účinkujících bylo určitě přes
100 a jeden z tanců – polka.
Děkuji obecnímu úřadu
ve Starém Poddvorově za
možnost zúčastnit se Charty, alespoň trošku poznat
Lotyšsko, navázat nové kontakty a setkat se se známými
z Finska a Holandska, kteří
byli ubytování v Dolních Bojanovicích, když se Charta konala ve Starém Poddvorově.
Eva Rajchmanová

Zpravodaj

Krajina rovná jako stůl,
silnice lemovaná rozsáhlými
loukami a smíšenými lesy,
kde mezi jehličnany vévodila
borovice a mezi listnatými
stromy bříza a dub, tak jsem
vnímala Lotyšsko. Spousta
jezírek s kvetoucími lekníny
a stulíky uchvátila všechny,
kdo do této země přijeli.
Upřímní a milí lidé, kteří
nás nejen srdečně přijali
a pohostili, ale také se nám
po celou dobu věnovali, to
je pro mne Kandava, místo
letošního setkání. Největší
dojem na mě udělalo to, že
dřívější jazykovou bariéru
jsme v této zemi nepocítili.
Z mládí získané dovednosti
v ruštině jsme nyní plně zúročili. Hlavní náplní letošních
konferencí byl rozvoj kultury
v jednotlivých státech EU
a možnosti nadaných dětí

rozvíjet svůj talent. V tomto
ohledu náš stát patřil mezi
ty nejlepší. Čtyřdenní vytvořená přátelství se těžce
loučila, ukáply i slzy smutku,
ale všichni jsme si odnesli
nádherný pocit z této země.
Miroslava Hajdová
Opět bylo toto setkání
nádherné, i když v něčem
docela důležitém jiné - někteří z nás nebyli ubytovaní
u hostitelských rodin, ale ve
sportovním centru a na internátě, což je velká škoda.
Přesto organizátoři připravili úžasný program, za
což jsme jim velmi vděční.
Počasí nám nečekaně přálo,
takže nebyl problém vyzkoušet třeba i bobovou dráhu.
Kulinářský večer, kde jsme
Českou republiku reprezentovali svatebními koláčky,

vínem nebo slivovicí, také
opět nezklamal a my poznali nové evropské pokrmy
a nápoje. Uskutečnila se i
konference pro mladé, kdy
jsme diskutovali na téma
podpory kultury a volnočasových aktivit v obci. Poslední den se nesl ve znamení
sportu, kdy dopoledne pro-

Starý Poddvorov

běhly soutěže pro delegace
a poté jsme si vyzkoušeli,
jaké to je, koupat se v Baltském moři - zajímavé !
Z této cesty si odnáším
spoustu krásných a nezapomenutelných zážitků
a vzpomínek a děkuji všem
zúčastněným
Michaela Kuchyňková
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VESNICE

ROKU

Naše obec se v letošním roce přihlásila
poprvé do soutěže „ Vesnice roku“. Samotná
prezentace obce proběhla 11. června 2012
od 13.15 hodin do 15.15 hodin. Obec měla
v tomto krátkém časovém úseku představit to
nejlepší, co má. Komise byla přijata nejprve
na obecním úřadě, pak následovala návštěva
školy, čistírny odpadních vod, kompostárny
a místní knihovny. Při okružní jízdě po obci
byla komise seznámena s historií, krajinou
a místními zvyky. V sále kulturního domu
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proběhla další část prezentace obce, a to
jednotlivých spolků, podnikatelů a zálib.
Po skončení této části následovala prohlídka
místního kostela, myslivny a na závěr větrného mlýna.
Obec získala v této soutěži Diplom za
zachovávání lidových tradic.
Rádi bychom se do této soutěže přihlásili
i příští rok a věříme, že nás opět naši občané
i místní podnikatelé podpoří.
Starostka obce

Zpravodaj

Š KOLNÍ

ROK

2011/2012

Než jsme se stačili rozkoukat, je tu opět konec školního roku. Jak proběhl? Byl úspěšný? Především byl poznamenán projektem EU Peníze školám. Splnili jsme si to, po čem jsme již dlouho
toužili. Naše třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi.
Závěrečná pedagogická rada na svém zasedání 20.6. rozhodla o prospěchu žáků takto:
ROČNÍK

VYZNAMENÁNÍ

SAMÉ JEDNIČKY

1.

Studnica Samuel
Filípková Michaela
Veselský Roman
Mrkávek Adam
Fiala Viktor

Bílek Filip
Gajdošík Robin
Vítek Přemysl
Bartálová Magdaléna
Bařinová Alžběta
Gulišová Klára
Sasínková Viktorie
Winklerová Nikola
Feráková Anna

2.

Průdek Filip
Vymyslický Lukáš
Šubrt Marian
Lunda Radim

Pileček David
Trecha Robert
Kuchařová Kristýna
Maděryčová Štěpánka
Opluštilová Sabina
Strýčková Aneta

3.

Strýček Henrich
Sůkal Jakub
Štětka Dušan
Šťavík Tomáš
Krejčí Veronika

Selucká Ludmila

4.

Cupal Adam
Havlík Antonín
Motyka Vilém
Bílková Petra
Bohunová Kateřina
Svobodová Ivona

Bartálová Daniela
Cupalová Karolína
Kuchyňková Marie
Pryglová Tereza
Šedivá Adéla
Veselská Nikola

5.

Sýkora Martin
Kushtan Yevhenie
Motyková Vendula
Trechová Šárka

Žádný žák nebyl klasifikován nedostatečnou známkou, ani nebyl udělen snížený stupeň z chování
či důtka.

Starý Poddvorov
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Z přehledné tabulky vyplývá, že z 57 žáků
školy 46 žáků obdrželo vyznamenání, což je
80,7 %. Velmi hezký výsledek!
Mimo to se pedagogická rada rozhodla udělit
na vysvědčení pochvalu:
Josefu Čechovi - žáku 4. ročníku
- za reprezentaci školy v oblasti folklóru
a sportu
Antonínu Havlíkovi – žáku 4. ročníku
– za reprezentaci školy v oblasti folklóru
a sportu
Jakubu Sůkalovi - žákovi 3. ročníku
- za reprezentaci školy v oblasti folklóru
Knihou byl v letošním roce odměněn v každém ročníku jeden žák, ten, který vyniká svým
chováním, ochotou a kamarádskou povahou.
Byli to v:
1. ročníku – Nikola Winklerová
2. ročníku – Kristýna Kuchařová
3. ročníku – Dušan Štětka
4. ročníku – Petra Bílková
5. ročníku – Dalibor Lukáč
Jaké jsme měli úspěchy v soutěžích?
PĚVECKÉ:
Slavíčci ze Slovácka:
Josef Čech – 1. místo v lidové písni
Jakub Sůkal - 2. místo v lidové písni
Zpěváčci Podluží
Josef Čech – 1. místo III. kategorie
Antonín Havlík – 2. místo III. kategorie

Jakub Sůkal – 1. místo II. kategorie
Štěpánka Maděryčová – 3. místo II. kategorie
TANEČNÍ:
Verbíři Podluží
II.kategorie
1.místo – Josef Čech
2.místo – Antonín Havlík a Jakub Sůkal
Soutěž skupin:
1.místo DFS Kordulka
SPORTOVNÍ:
Štafetový běh Boba Zháňala
V letošním roce jsme neobhájili své loňské
prvenství, umístili jsme se na 5. místě.
Atletické závody Podluží v Lanžhotě
Antonín Havlík – 1. místo v hodu míčkem
a 1. místo v běhu na 60 metrů.
Kalokagátia ve Smolinském na Slovensku
Družstvo ve složení Josef Čech, Petra Bílková
a Stanislav Čížek obsadilo 1. místo.
VÝTVARNÉ:
Mé toulky přírodou pořádané Mysliveckou
společností Hodonín
Přemysl Vítek obdržel zvláštní cenu.
Všem žákům za výbornou práci v letošním
roce vedení školy děkuje a přeje, aby si prázdniny užili ve zdraví a pohodě.
Mgr. Miroslava Hajdová
ředitelka školy
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Z Mysliveckého sdružení
Starý Poddvorov

Za horkého slunečného
dne 17. 6. proběhly na noře
ve Starém Podvorově zkoušky v bezkontaktním norování.
Na startu se sešlo 16 psíků
rozličných plemen. Nechyběli
jezevčíci všech druhů srsti,
border teriéři, welsh teriéři
ani jagdteriér, raritou byl start
českého teriéra, který taktéž
prokázal výborné vlohy pro
práci pod zemí.
Ve zkoušce obstáli všichni
zúčastnění, 13 psíků získalo
maximální počet bodů. Všichni
obdrželi osvědčení o lovecké

upotřebitelnosti pro práci pod
zemí. Vítězem se stala Flore
Moravia Gina majitele Radima
Pospíšila z Hodonína.
Další akcí společnosti byla
tradiční střelecká soutěž
O pohár obce Starý Poddvorov, v letošním roce probíhal již
8. ročník. Soutěže se zúčastnilo 30 dospělých a 3 junioři.
Střílelo se na 100 terčů ve
4 střelištích.
VÝSLEDKY SOUTĚŽE:
Kategorie mužů:
1. místo: Chylík Luboš,
Brno, 93 terčů

Starý Poddvorov

2. místo: Novák Josef,
Kolín, 91 terčů
3. místo: Filípek Pavel,
Ostrožská Nová Ves, 89 terčů
Kategorie juniorů:
1. místo: Linhart Filip,
Zarazice, 72 terčů
2. místo: Otruba Zdeněk,
Tupesy, 60 terčů
3. místo: Dostál Pavel (nejml.),
Starý Poddvorov, 52 terčů
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Pochod slováckými vinohrady
V minulých letech trasa
pochodu vycházela z Hodonína a končila v Mutěnicích.
Od letošního roku bude trasa
směřovat z Hodonína přes
Dolní Bojanovice. Povede naší
obcí a skončí v Prušánkách
pod Nechory.
Celá akce propukne 6. října 2012. Naší obcí povedou
trasy dvě:
- První začíná v Dolních
Bojanovicích, vede celou naší
obcí a směřuje na Nový Pod-

dvorov po hlavní silnici. Je pro
méně vyspělé turisty, je to
středně dlouhá trasa.
- Druhá, která je určena pro
rodiče s dětmi, začíná v naší
obci a směřuje kolem ČOV
směrem k rozhledně.
Co přinese tato akce naší
obci mimo hromady odpadků?
Například propagaci a přísun
turistů.
Všichni obyvatelé se mají
možnost na akci podílet pro-

dejem vína či burčáku, nabízet
můžete i rychlé občerstvení formou chleba s různými
pomazánkami, škvarkami či
prostým chlebem se sádlem
a cibulí. Vše záleží pouze na
vaši fantazii. Organizátoři se
na nás obrátili s prosbou,
abychom vás k takové iniciativě
vyzvali a ujistili vás, že není třeba se obávat problémů. Vzhledem k jejich zkušenostem se
běžně této akce zúčastňuje na
10 000 turistů z celé České
republiky.

ŽLUTÁ TRASA: Hodonín – Dolní Bojanovice – Josefov - Prušánky
ČERVENÁ TRASA: Dolní Bojanovice - Starý Poddvorov - Nový Poddvorov - Prušánky
MODRÁ TRASA: Starý Poddvorov - Prušánky
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20. let Dětských krojovaných hodů.

Jak to před dvaceti lety všechno začalo?
Velmi spontánně. V hodině prvouky jsme si
s dětmi prohlíželi kroniku obce a narazili na
zajímavou informaci:
Vždy v době konání krojovaných hodů v obci,
si děti pozvaly k někomu do stodoly gajdoše
a měly také svou muziku.
To se nám moc líbilo a rozhodli jsme se,
že i my si uděláme takové „Dětské krojované
hody“. Vše tedy začalo 28. června 1993.
Pozvali jsme si dechovou hudbu, rodiče nám
vyzdobili parket, děti si připravily program
a hody začaly. Již ty první měly takový úspěch, že
jsme se rozhodli každoročně tuto akci opakovat
a napevno obnovit starou tradici. V prvních
letech se do této akce zapojovaly opravdu
všechny děti. S vývojem naší společnosti
v posledních 20 letech však počet těchto dětí
ubýval. O folklór má zájem stále méně rodičů
a jejich dětí. Nejsou ochotni jim pořizovat kroje
z finančních důvodů. Ty první naše hody byly
velmi prosté. Děti byly oblečené do jednoduchých dětských podlužáckých krojů- chlapci
v třaslavičkách a dívenky v červených sukýnkách. Když přijdete na hody dnes, uvidíte děti
oblečené už jako chasu. S ubývajícím počtem
dětí v naší škole, které byly ochotné se oblékat do krojů, jsme museli organizaci této akce
upravit. Dětský folklórní soubor Kordulka, který
v souvislosti s touto tradicí vznikl, si vzal nad

Dětskými hody patronát a vytvořili jsme festival
dětských folklorních souborů, jen název jsme
zachovali. Později jsme začali zvát i zahraniční
soubory a dnes je z této akce festival s mezinárodní účastí, od roku 2004 dokonce akcí
dvoudenní. Samozřejmě pravidelnými hosty
jsou děti ze Slovenska – Leváránek Velké Leváre, ale zveme i soubory z jiných států, z měst
a vesnic, které jsou členy Charty venkovských
obcí Evropské unie, které je naše obec členem.
Několik let k nám zajížděl soubor Hulajniky
z Milówky z Polska, v minulém roce dětský
soubor ze Slovinska a letos přijeli tanečníci
z Maďarska. Z okolních vesnic přijely děti ze
souboru Podkověnka ze Svatobořic Mistřína,
Końárci z Poštorné, Jatelinečka z Moravské
Nové Vsi, Hanýsek ze Šakvic a Slováček z Brna.
Během těch dvaceti let se ve funkci stárků
a stárek vystřídalo 84 dětí. Dnes přichází na tuto
akci již děti druhé generace, z bývalých stárků
se stali rodiče.
O velkém významu pro zachování tradic v obci
svědčí i to, že po vzoru našich dětských hodů,
se tato akce ujala také v jiných obcích - ve Velkých Bílovicích a v Mutěnicích. I oni v současné
době takovou akci každoročně pořádají. My
jsme ale byli první a letos již po dvacáté tančily
děti pod májou.
Hajdová Miroslava
vedoucí souboru Kordulka

Starý Poddvorov
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Vzpomínky bývalých stárků
Na počátek tradice dětských
hodů i svoje „stárkování“ si dodnes pamatuji. Byl jsem malý
kluk s velkýma ušima a tenkrát
pršelo, což mě trápilo nejvíc.
Za tu dobu se z této tradice stal
mezinárodní festival dětských
souborů s každoročním pestrým programem. Dětské hody
jdou ruku v ruce s dětským
folklórním souborem Kordulka, ve kterém jsem doslova
vyrůstal. Jsem moc rád, že
jsem mohl být jeho součástí,
a že dodnes soubor trvá. Vždyť
právě vystoupení Kordulky
jsou téměř jediným kulturním
programem v Poddvorově.
Stejně jako v oblasti kultury byla
a je pouze Kordulka důstojným
reprezentantem naší vesnice.
Kdyby Starý Poddvorov přišel
o svůj jediný soubor, stal by
se z něj mrtvý skanzen, bez
vzpomínek na naši minulost,

život a zvyky našich předků.
A to by si nikdo z nás přece
nemohl přát, vždyť i jedno staré
moudro praví: „Abychom mohli
tvořit budoucnost, musíme znát
svoji minulost.“
Mgr. Blahoslav Uhrovič
stárek v roce 1995
Dětské krojované hody jsou
ve Starém Poddvorově poměrně dlouhou tradicí. V letošním
roce se uskuteční již 20. ročník těchto folklorních slavností. U příležitosti tohoto výročí
jsem zavzpomínala na období,
kdy jsem já byla malá stárka
a spolu s Radkem Očenáškem
tvořila jeden ze stárkovských
párů, druhou dvojící byli naši
dva spolužáci Barča Mikušová
a Tomáš Kmenta. Na hody
jsem se tehdy moc těšila. Měla
jsem představu, že to bude
skvělá zábava, tak jako při ka-

ždém vystoupení s Kordulkou.
Příprava na dětské hody, zkoušení zpívání a tancování mne
bavila, proto mě nenapadlo, že
bych nakonec mohla mít trému,
strach nebo něco podobného.
Abych pravdu řekla, tak si to
všechno až tak do detailů nepamatuji, ale vím, že mě chvíli před
průvodem popadla neskutečná
panika. Ani ne tak ze zpěvu,
jako spíš z toho pověstného
a tradičního zvedání stárků na
židlích. Všechno nakonec dobře
dopadlo, ze židlí jsme nespadli
a dnes to celé považuji za jednu
z mnoha krásných vzpomínek
z dětství.
Bc. Monika Veselská
stárka z roku 1999
Ze samotných dětských
hodů si už toho moc nepamatuji. Snad jen to, že jsme v průvodu v šohajkách měli jablečné fruko a při stárkovském sólu
jsem se styděl, když jsem měl
dát své stárce pusu. Myslím si
však, že dětské hody ovlivnily
mou osobnost, protože jsem si
vytvořil kladný vztah k tradicím,
krojům a lidovým písním.
Petr Bařina
stárek z roku 2001
Na dětské hody jsem se vždy
těšila, velmi ráda jsem se strojila
do kroje, a to mi zůstalo dodnes.
Hody, kdy jsem byla stárkou, si
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moc dobře pamatuji. Měla jsem
růžovou sukni, nově vymalované
mašle a především rožky na
hlavě! To bylo tehdy poprvé, co
jsem je měla na sobě. Pamatuji
si, jak mě z nich bolely uši, ale
nesundala bych je, ani kdyby
mně ty uši měly upadnout.

Ovšem nejvíce, co mě zajímalo, bylo to, s čím si budeme
připíjet? Jestli v těch koštovačkách je opravdu víno nebo ne.
Po přípitku mi bylo všechno
hned jasné a pochopila jsem,
že víno asi nechutná jako
jablečná šťáva. Ráda také

vzpomínám na moje obavy, zda
mně ten můj stárek bude chtít
dát tu pusu nebo ne.
Nakonec všechno dobře dopadlo a teď už jen s úsměvem
vzpomínám na to moje stárkování.
Jana Otáhalová stárka
z roku 2001

P O D Ě KOVÁ N Í
DFS Kordulka a ředitelství školy děkuje všem sponzorům letošního festivalu
dětských folklorních souborů „Dětské krojované hody 2012.“
• Obci Starý Poddvorov • Templářským vinným sklepům Čejkovice
• Zemědělské a.s. Čejkovice • Mysliveckému sdružení Starý Poddvorov
• Vinařství Josefa Prygla • Vinařství Milana Sůkala Nový Poddvorov
• Vinařství Ladislava Kašíka • Vinaři Tomáši Bařinovi
• paní Kamile Minaschkové a všem rodičům, kteří se podíleli
na přípravě letošního festivalu.

Starý Poddvorov
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Svatý Jan Nepomucký
Od roku 1979 zdobí prostranství při vstupu na staropoddvorovský hřbitov socha
svatého Jana Nepomuckého,
pořízená rodinou Maláníkovou v polovině 19. století.
Dříve stávala na návsi vedle
zvonice, odkud musela být
přestěhována z důvodu úpravy
silnice. Podstavec sochy zdobí
čtveřice maleb, znázorňujících
sv. Martina, sv. Vendelína, sv.
Annu a sv. Floriána. Janova
socha byla spolu se zvonicí
srdcem obce, vždyť právě
tento světec chránil vesnici
proti povodním, ale i naopak
proti úpornému suchu.
Nejoblíbenějšího světce
barokní doby zná bez nadsázky celý svět. Nejenom že je
patronem naší země, ale také
hlavním patronem sousedního
Bavorska a veliké úctě se těší
i v Rakousku, Belgii, Francii, Španělsku a v Latinské
Americe – Argentině, Brazílii
a dalších zemí. O výjimečném
postavení toho světce svědčí
i fakt, že španělští králové
dávali svým mužským potomkům, mimo hlavního jména,
také jméno Jan Nepomucký.
Stejné jméno nosil také jeden
z nejvýznamnějších malířů 20.
století a zakladatel kubismu
Pablo Picasso.
S vatý Jan Nepomucký
se narodil kolem roku 1345
v dnešním Nepomuku. Vystudoval Univerzitu Karlovu
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v Praze a později také nejprestižnější právnickou univerzitu
v italské Padově. Po návratu
do Prahy zastával v církvi několik funkcí a v roce 1389 byl
jmenován generálním vikářem pražské arcidiecéze, což
znamenalo, že fakticky vedl
celou diecézi. Mnoho o jeho
životě nevíme, což zavdalo
vzniku legendy o příčině jeho
mučednické smrti. Dlouho tradovaný příběh vypráví o Janovi
jako důvěrném zpovědníkovi
manželky krále Václava IV.,
královny Žofie. Václav zatoužil
poznat tajemství své manželky,
ale Jan mu je odmítl vyzradit.
To rozlítilo panovníka natolik,
že nechal kněze mučit, a když
ani poté tajemství královny
nevyzradil, nechal jej popravit. Ve skutečnosti se však
Jan stal nejspíše obětí bojů
o vliv mezi panovníkem a pražským arcibiskupem Janem
z Jenštejna, kterého král jako
svého neúnavného kritika
nenáviděl. Václav chtěl omezit
vliv pražského arcibiskupa tím,
že vytvoří v Čechách nové
biskupství, kam by dosadil
některého ze svých oblíbenců.
Potřeboval však k tomu značný
majetek a pozemky, které
by nové biskupství živily. Pro
tento svůj plán si vybral bohatý
Kladrubský klášter v západních
Čechách, který vedl stařičký
opat. Václav IV. doslova čekal
na smrt tohoto duchovního.

Zpravodaj

Socha sv. Jana Nepomuckého,
Bayerisches Nationalmuseum,
Mnichov

Jan Nepomucký však jeho
plány zhatil. Když zemřel starý
opat, mnichové si bez prodlení
a dle svých starých práv zvolili
nového a Jan jako generální
vikář jej ze své funkce okamžitě potvrdil, jak mu ukládala
povinnost jeho úřadu. Zpráva o
smrti opata se ke králi dostala
spolu s informací o ustanovení
opata nového. Panovník tak
přišel o svůj velkolepý plán.
V záchvatu zuřivosti chtěl Václav zajmout samotného pražského arcibiskupa, ten však
uprchl. Václav tedy zajal alespoň čtyři muže z jeho doprovodu. Mezi nimi i Jana. Všichni
z mužů byli vyslýcháni, postupně je však král nechal
propustit. Je záhadou, proč
právě Jana Nepomuckého nechal Václav v mučírně. Jan byl
mučen na skřipci a pálen na
tříslech a bocích. Průzkumy na
světcově kostře ve 20. století

Socha sv. Jana Nepomuckého,
prostranství před hřbitovem,
Starý Poddvorov

dokázaly, že Janovi bylo uštědřeno hned několik kopanců
a silných ran. Tak silných,
že mu praskla lebka. Aby se
Václav nedostal do opletaček
s církevním právem, nechal
Janovo tělo svázat do pytle
a hodit do Vltavy z Karlova
mostu. Podle středověkého
práva bylo totiž jediným oficiálním způsobem jak popravit
kněze utopení. Jan byl však
při vhození do řeky už mrtvý.

Stalo se tak 20. března 1393.
Janovo tělo bylo nalezeno až
téměř po měsíci od jeho smrti
na břehu Vltavy. Místo, kde
leželo světcovo tělo, prý ozařovala pětice hvězd. Ty se staly
světcovým symbolem a zdobí
jeho svatozář. Jan Nepomucký
je tak jediným světcem, kromě
Panny Marie, jehož svatozář
nese hvězdy.
Jan začal být téměř okamžitě uctíván jako mučedník a světec. Jeho tělo bylo dokonce
vyzvednuto z provizorního hrobu a přeneseno do svatovítské
katedrály na Pražském hradě.
I když oficiální svatořečení proběhlo až v roce 1729, Janovy
obrazy a sochy zdobily kostely
a mosty již mnohem dříve. Například socha svatého Jana na
Karlově mostě v Praze zde stojí
již od roku 1683, tedy téměř
o půl století dříve.
Jan se stal doslova tváří
barokní doby a to nejen u
nás. Jeho sochy jsou téměř
na každém náměstí a mostě
v Evropě. Českého světce
lze vždy dobře rozeznat.
Mezi jeho hlavní atributy patří kříž a palmová ratolest jako
symbol mučednické smrti.
Nejt ypičtějším atributem
svatého Jana je však jeho jazyk. Je jím z toho důvodu, že
při vyzdvižení světcova těla
z hrobu v 18. století, vypadla
z jeho lebky neporušená
tkáň, která po chvíli zčervenala a při naříznutí začala
kr vácet. Tehdejší pozorovatelé se domnívali, že se
jedná o světcův jazyk, který

Starý Poddvorov

nebyl zázračně porušen jako
memento tajemství, které
Janův jazyk nechtěl ani pod
pohrůžkou smrti vyzradit.
I díky tomuto úkazu se stal
svatý Jan Nepomucký patronem proti pomluvě a přímluvcem za zachování tajemství.
Jak již bylo řečeno, je svatý
Jan Nepomucký patronem
proti povodni, ale také proti suchu, kvůli tomu, že jeho prvním
hrobem se stala právě voda
v řece Vltavě. Dále je patronem
mostů, mlynářů, a přímluvcem
za bezpečné putování a šťastný návrat. Především je však
vzorem mlčenlivosti a odhodlání pro svůj ideál, ve který věří,
položit dokonce život.
Se svátkem svatého Jana
Nepomuckého, který připadá
na 16. května, je spojeno hned
několik pranostik, vztahující
se k období nastávajícího
léta a pracím na poli. Jedna
z nich například praví: Svatý
Jan z Nepomuku natahuje
k létu ruku, nebo Kdo o svatém
Janě len zasívá, stébla zdéli
lokte mívá. Na závěr bych rád
uvedl jednu staročeskou (ale
stále aktuální) modlitbu: Svatý
Jene z Nepomuku, drž nad
námi svoji ruku. Ať nám Bůh
dá, co dal tobě, by náš jazyk
neshnil v hrobě.
Blahoslav Uhrovič
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Třídíme odpad
Od dubna má naše obec kompostárnu, kde
lze zdarma ukládat biologický odpad. Systém
třídění biologického odpadu se pomalu dostává
do podvědomí občanů a je potěšující, že lidé
tento odpad třídí. Výrazně se to odrazilo v odvozu
kontejneru u hřbitova, kdy tento kontejner byl
vyvážen ve velmi krátkých intervalech. Chtěla
bych touto cestou požádat ty občany, kteří ještě
nezaregistrovali, že zeleň nepatří do kontejneru,
aby se snažili biologický odpad třídit, a tím pomáhat chránit naše životní prostředí. Dále bych
chtěla vyzvat spoluobčany, aby trávu nedávali
do popelnic.

Myslím, že důsledným tříděním odpadu můžeme dosáhnout toho, že poplatek za odvoz odpadu
nebude dramaticky zatěžovat naše domácnosti.
Starostka obce

Naše zemědělství a naše životní prostředí
Jednoho nedělního odpoledne jsme byli
s dětmi na pohádkové plavbě po řece Moravě.
Pořadatelé v kostýmech připravili pro malé
pasažéry zajímavý program. Královna, která ho
uváděla, jim občas dávala nějaké otázky, třeba
jaké mají přání. Děti jich měly tisíce. Někdo
chtěl nové kolo, jiný psa, počítač,mobil... Když
ukázala prstem na syna, řekl: ,,Já bych chtěl být
zdravý.“ Spousta lidí k němu zvědavě obrátila
svůj zrak. Možná by se tak, tenkrát pětiletému
klukovi, nedivili, kdyby byli svědky jeho nočních
bojů se zákeřnou Laryngitidou nebo s ním trávili
nekonečné dny na JIP. Představa života bez
nemoci, léků, inhalátoru a injekčních jehel byla
pro něj bohužel tím největším snem, s jakým se
mohl tenkrát s důvěrou pohádkové královně
svěřit. Ale, opět bohužel, s těmito problémy
není sám. Podle lékařů je u nás procento dětí
s chronickými nebo častými chorobami dýchacích cest nadprůměrné a jednou z příčin
tohoto stavu je špatné životní prostředí, zaviněné především intenzivním využíváním půdy.
Nedostatek vodních ploch a travních porostů
zapříčiňují vysokou prašnost. Na prach jsou
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tu nabaleny různé agrochemikálie od hnojiv,
mořidel přes herbicidy až po přípravky proti
chorobám a škůdcům. Zatím nikoho z uživatelů
půdy nenapadlo brát na to ohled při sestavování
osevního plánu a třeba vojtěšku pěstovat někde
v okolí obce.
Samostatnou kapitolou v tvorbě našeho životního prostředí jsou vinaři. Toto odvětví celkem
prosperuje, tak se sadí bez ohledu na cokoliv
a zaplňují mezery ve vhodných lokalitách, kde
to jen jde. A tak se okolí naší obce mění v řady
betonových sloupků a pozinkovaného drátu.
A nejhorší na tom je to, že réva je nejvíce
chemicky ošetřovanou místní plodinou. Navíc
je při aplikaci přípravků chemický aerosol rozprašován do okolí a proniká tak nejen do našich
zahrad, ale i dvorů a obydlí.
Na etiketě nebo bezpečnostním listě svědčí
o nebezpečnosti každého přípravku ochranná
lhůta, která uvádí, jak dlouho se postříkaná
plodina nesmí sklízet ke konzumaci ani krmení,
a R věty, které upozorňují na rizika, která hrozí
při kontaktu s přípravkem. Myslím, že tyto informace mají právo vědět nejen ti, kteří postřik
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provádí, ale i ti, kterým byl vinohrad vysázen až
k domu, a kterým to létá doslova do dětských
pokojů. Vinohrady se ošetřují nejčastěji fungicidy v intervalech 7 až 10 dní. Po této době
většinou přípravky přestávají na choroby působit, nepřestává však působit jejich škodlivost na
lidské zdraví. Ochranné lhůty se pohybují podle
rychlosti rozkladu účinné látky od 7 do 56 dnů.
Nejméně škodlivé jsou sirnaté a mědnaté
fungicidy, ale ty jsou v používání na ústupu
před účinnějšími systémovými přípravky. Těch
je u nás povoleno používat asi čtyřicet a jejich
ochranné lhůty se pohybují od 15 do 56 dnů.
Jen 15ti denní OL má např. přípravek Ridomil
Gold MZ Pepite. Jeho bezpečnostní list upozorňuje na riziko, vzniku alergie při styku s kůží
a při vdechnutí dráždí dýchací orgány. Tento přípravek však působí jen proti perenospoře, takže
když ho vinař zkombinuje třeba s oblíbeným
Karathane LC, který je na padlí, prodlouží se OL
na 35 dní. Tento přípravek může poškodit plod
v těle matky a při vdechnutí poškozuje plíce.
Při tlaku chorob je nejpozději do dvou týdnů třeba postřik zopakovat jinými přípravky
a šáhne-li pěstitel po něčem silnějším, třeba
po Folpanu 80WG, vystaví toho, kdo sní do 45

dnů postříkanou plodinu, riziku vzniku rakoviny.
Na riziko karcinogenních účinků upozorňují
bezpečnostní listy také těchto přípravků: Diskus-OL 35dní, Domark 10EC-OL 30dní, Fantic
F-42dní, Folpan 80WG-45dní, Melody combi
WG-28dní, Pergado F-28dní, Punch 10EW-42dní, Qadris Max-28dní, Ridomil Gold Combi
pepite-28dní, Talendo-28dní. Bez viny však
nejsou ani ostatní přípravky, u kterých nebyla
zjištěna karcinogenita a ochrané lhůty mohou
být i delší. Mezi nejčastější rizika patří vyvolání
alergických reakcí, dráždění dýchacích orgánů,
možné poškození očí aj. Oblíbené přípravky
Falcon 460EC, Karathane LC, Punch 10EW
a herbicid Basta nesou riziko poškození plodu
v těle matky.
Problém v naší úrodné krajině jsou malé
parcely. Některé pozemky jsou i 4 metry široké.
Při obdělávání koňmi a motykou to nevadilo,
ale využívat na takových plochách, navíc v blízkosti domů a zahrad, moderní techniku, např.
výkonné rosiče,a tak nebezpečné chemikálie,
je mírně řečeno nevhodné.
B. Pileček
Zdroj: www.agromanual.cz
-informace pro agronomy

Starý Poddvorov
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MLADŠÍ ŽÁCI – MISTŘI REPUBLIKY
1. květen 2012 – den, který vstoupí do historie dolnobojanovského florbalu. Mladší žáci
se stali vítězi Orelské ligy.
Na finálový turnaj se probojovali jako vítězové
divize Jih. 9 výher, 1 remíza a žádná prohra,
skóre 81:20, hovoří za vše. Do Kunštátu (stejně
jako loni – 3. místo) jsme jeli jako favoriti.
Zde bylo 8 nejlepších týmů, ze čtyř divizí,
rozděleno do dvou skupin. Skupina A: Kašava,
Kunštát, Brno-Židenice, Hranice. Skupina B:
Nové Město na Moravě, Uherský Brod, Nivnice,
Dolní Bojanovice.
První zápas jsme remizovali 1:1 s Novým
Městem na Moravě. Gól v oslabení, který jsme
obdrželi v půlce prvního poločasu, nám pomohl.
Od tohoto momentu už kluci hráli svoji hru. Ve
druhém zápase nás čekal tým Uherského Brodu.
Výhra 5:2 a spousta dalších neproměněných
akcí. V posledním zápase ve skupině jsme
smolně prohráli s Kunštátem 2:3. Do čtvrtfinále
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jsme postoupili z druhého místa. Tento zápas je
nejtěžší ze všech. Zde se ukáže, jestli je sezóna
úspěšná, nebo ne. Kluci zápas zvládli a vyhráli
nad Kašavou 6:2. V semifinále se opakoval soupeř ze skupiny – Nové Město na Moravě. Jenže
to byl úplně opačný průběh zápasu než ve skupině. Po poločase jsme vedli 4:0 a konečné skóre
se zastavilo na 9:0. Finále, jak má být. Dva nejlepší týmy. Orel Dolní Bojanovice – Orel Uherský
Brod. Zápas plný emocí, soubojů a šancí. Brzo
jsme prohrávali 0:1, poté 1:2. Kluci ale bojovali
ze všech sil, chtěli vyhrát. Zápas otočili ve svůj
prospěch a po výhře 4:2 nastal čas na oslavy,
předání medailí a pohárů. Nejlepším útočníkem
byl vyhlášen náš kapitán Adam Horňák. Všichni
si zaslouží velké DÍKY a UZNÁNÍ, za bojovnost,
snahu, trpělivost, chování a úctu k soupeřům.
Poděkování patří také hráčům ze Starého
Poddvorova, Adamu Horňákovi a Aleši Hassovi,
kteří dělají čest své obci.

Zpravodaj

Přehlídka dětských zpěváčků Zpěváček Podluží

Chtěli bychom, aby se tato
soutěž od letošního roku stala
tradicí naší obce. Poprvé jsme
ji uspořádali 14. dubna pod
patronací Regionu Podluží a již
dnes přemýšlíme nad druhým
ročníkem. Z 29 přihlášených
dětí vybrala porota ve složení
- Ludmila Kobzíková, Zdeněk
Kubíček a Vojtěch Račický tyto vítěze.
I. KATEGORIE – děti do 6 let
1. MÍSTO
Dagmar Pavlíková, Tvrdonice
2.MÍSTO
Petr Filipovič, Hrušky
II. KATEGORIE - od 6 do 10 let
1. MÍSTO
Viktorie Hromková, Moravská Nová Ves
Jakub Sůkal, Nový Poddvorov

2. MÍSTO
Veronika Bohůnová, Dolní Bojanovice
3. MÍSTO
Štěpánka Maděryčová, Starý Poddvorov
III. KATEGORIE – od 10 do 12 let
1. MÍSTO
Josef Čech, Nový Poddvorov
2. MÍSTO
Martin Trn, Dolní Bojanovice
Antonín Havlík, Starý Poddvorov
3. MÍSTO
Nikola Uhrová, Tvrdonice

Do regionálního kola postoupili: Josef Čech, Patrik
Havlík a Barbora Sůkalová.
Po hudební stránce celou
soutěž připravili Oldřich a
Matěj Kůrečka a zpěváčky
doprovázela cimbálová muzika
ze Starého Poddvorova. Všem,
kdo se na soutěži podíleli,
bych ráda touto cestou poděkovala.
Miroslava Hajdová

IV. KATEGORIE – od 12 do 15 let
1. MÍSTO
Patrik Havlík, Starý Poddvorov
2. MÍSTO
Barbora Sůkalová, Nový Poddvorov
3. MÍSTO
Andrea Maděryčová, Starý Poddvorov
Zdeněk Kopřiva, Lužice

Starý Poddvorov
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OPĚT MÁME ZPĚVÁČKA ROKU
Poprvé tohoto úspěchu dosáhla v roce 2003
Jana Otáhalová, v letošním roce se jim stal
Patrik Havlík. Žádná vesnice v širokém okolí
se nemůže takovým úspěchem pochlubit.
Ve Starém Poddvorově se odedávna zpívalo,
a že tato tradice nevymřela, toho je dokladem
i náš Zpěváček roku 2012. Zastupitelstvo
obce děkuje Patrikovi za krásnou reprezentaci naší obce.

FOCENÍ DO KNIHY KROJE PODLUŽÍ

2. června proběhlo focení do knihy pana Židlického Kroje Podluží. Tuto knihu bude možno
po vydání zakoupit na obecním úřadě. Předpoklad vydání je začátek roku 2013. Všem, kteří
se tohoto focení zúčastnili, vedení obce děkuje.
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Ve r b í ř Po d l u ž í
Malí milovníci slováckého verbuňku se sešli
v naší obci 20. května, aby v této dovednosti
soupeřili. 19 chlapců ve věku od 6 do 15 let
přijelo, aby před porotou ve složení: Josef Látal,
František Kobzík, Pavel Časný, Libor Stránský a Jaroslav Nešpor, zazpívali a zacifrovali.
K tomu jim zahrála cimbálová muzika ze Starého
Poddvorova s primášem Matějem Kůrečkou.
Soutěž proběhla s těmito výsledky:
I. KATEGORIE – DO 9 LET
1. místo: René Zhříval, Josefov
2. místo: Petr Huňař, Stará Břeclav
3. místo: Filip Bureš, Bulhary
II. KATEGORIE - 10 – 12 LET
1. místo: Josef Čech, Nový Poddvorov
2. místo: Antonín Havlík, Starý Poddvorov
Jakub Sůkal, Nový Poddvorov
3. místo: Lubomír Peš, Přítluky

III. KATEGORIE - 13 – 15 LET
1. místo: Tomáš Ptáčník, Stará Břeclav
2. místo: Patrik Havlík, Starý Poddvorov
3. místo: Tomáš Neugebaer, Lužice
SKUPINOVÝ VERBUŇK:
1. místo: DFS Kordulka, Starý Poddvorov
2. místo: DFS Břeclavánek, Břeclav
DFS Hrozének, Bulhary
3. místo: DFS Lužičánek, Lužice
Cenu předsedy Regionu Podluží obdržel Filip
Bureš, Bulhary a cenu starostky obce Starý
Poddvorov Réné Zhříval, Josefov.
Úspěch chlapců našeho souboru Kordulka
je výsledkem celoroční přípravy, kterou prodělali pod vedením Zdeňka Kubíčka z Hlohovce,
výborného zpěváka a verbíře.
Miroslava Hajdová vedoucí souboru Kordulka

Starý Poddvorov
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Okresní kolo
soutěže
„O ZLATOU
SRNČÍ TROFEJ“
Letošní ročník myslivecké soutěže pořádané pro
děti základních škol se konal
v pěkném prostředí hodonínské
střelnice Pánov a to v sobotu
12.května 2012. Oproti minulému roku se tentokráte sešlo
mnohem více dětí a to zejména
v kategorii žáků 3-5 tříd. O to
více nás potěšilo, že na stupních vítězů se opět můžeme
pochlubit dětmi z naší obce.
Na prvním místě v kategorii
žáků prvního stupně se umístila Petra Bílková (174bodů).
V druhé části soutěže - střelba
ze vzduchovky – nás výborně
reprezentoval v kategorii žáků
6 až 9 tříd Pavel Dostál a umístil
se na krásném druhém místě.
Vítězům gratulujeme a i dalším
zúčastněným dětem děkujeme
za zviditelnění naší obce v oboru myslivosti.
Bc. Petra Bílková

Sousedské posezení
Tradičně i letos chystáme sousedské posezení, které se bude konat 11. listopadu 2012 a věřte
nebo ne, bude to sousedské posezení jubilejní - desáté.
Každý rok se snažíme přijít s tématem, které by vás co nejvíce zaujalo. Nebude tomu jinak ani
tentokrát. Nazvali jsme ho „Když si muži hrají“ a věříme, že toto téma bude velmi zajímavé.
Chceme dát právě mužům prostor, aby nám předvedli, co je zajímá, čím a čemu se věnují,
za co případně utrácí… Víme, že v naší obci je spousta šikovných chlapů, kteří mají zajímavého
koníčka a doufáme, že nám ho přijdou na svátek sv. Martina předvést.
Tímto je všechny srdečně zveme a těšíme se na setkání jak s nimi, tak také s Vámi se všemi.
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Vydařený ples Sdružení rodičů
V sobotu 28. ledna se uskutečnil ve zdejším kulturním domě tradiční Ples rodičů. Zahájily ho
děti zdejší základní školy polonézou, kterou s nimi nacvičily paní učitelky, za což si zaslouží velké poděkování. Hudební doprovod tento večer zajišťovala skupina LÁLIA-muzikanti z Moravy.
Dva pánové a jedna dáma nás celý večer skvěle bavili, hráli jak „dechovku“ tak „modernu“. Tančit mohl každý
podle svého vkusu, střídaly se tance rychlé i pomalejší. Byla připravena bohatá tombola, do které nám věnovali
dary rodiče dětí, učitelský sbor, místní podnikatelé, obecní úřad a další. Z výtěžku pořádáme akce věnované
našim dětem, táborák na ukončení školního roku, bruslení na zimním stadionu v Hodoníně či jiné akce.
Eva Kabátová

český svaz včelařů informuje

Vlevo je med vytočený z plástů
asi před měsícem, vpravo ten
samý med ztekucený zahřátím.

Hlavním rozdílem mezi medem z obchodu a od včelaře
je ten, že zákazník zná původ
a stáří. V doletu našich včel je
dostatek smíšených lesů, což
je zárukou toho, že med není
jen z nějakého lánu chemicky
ošetřované monokultury, ale

z rozmanité okolní fauny. Co se
týká stáří, tak naši včelaři bývají
většinou v zimě vyprodaní, takže nehrozí, že by u nich zákazník nakoupil více než rok starý
med. Med vydrží i čtyři roky
a u velkoobchodníků s medem
často čeká v kovových sudech
na odbyt, nebo lepší cenu i více
jak rok. Většina medů po čase
zkrystalizuje. Menší včelaři jej
většinou včas naplní do sklenic,
takže ho nemusí před plněním
zahřívat. Ve velkovýrobě se
k manipulaci s vykoupeným

Starý Poddvorov

nebo dovezeným medem používají čerpadla, takže než se
tento med dostane do sklenic,
musí se zahřívat a tím ztrácí na
kvalitě. Hodně lidí vyhledává
med v tekuté formě. I to je
důvod, proč jej komerční prodejci zahřívají. Při zahřátí dojde
k rozpuštění krystalů a med se
stane jemnějším, ale při jaké
teplotě byl med rozpouštěn
už zákazník nezjistí. Medu by
teoreticky neměla ublížit teplota
do max. 50°C.
český svaz včelařů
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PRVNÍ
SVATÉ
PŘIJÍMÁNÍ
K 1. svatému přijímání
v kostele sv. Martina
ve Starém Poddvorově,
které se konalo
6. května 2012,
přistoupilo 6 dětí.

Táborák
Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Starý Poddvorov
uspořádalo v pátek 29. června pro všechny děti
rozloučení se školním rokem. Na prostranství
u školy měly k dispozici zdarma skákací hrad,
a to hned po dobu tří hodin. Děti se střídaly po
skupinkách - malé a velké, aby si při dovádění
neublížily. Poté přišly na řadu soutěže. Skákalo
se v pytlích, hrál se petanque a kuželky, chodilo
se na chůdách, skládaly se puzzle nebo stříhaly
bonbony se zavázanýma očima. Za odměnu
dostalo každé dítě sladkost. Po soutěžích jsme
společně zapálili velký táborák, na kterém si
děti opékaly špekáčky. Všechno občerstvení

dostaly zdarma. Myslím, že se jim to líbilo, a že
i přes úmorné vedro si užily jak skákací hrad,
tak večeři v podobě opékaného špekáčku
s hořčicí, který k prázdninám zkrátka patří. Už
se těšíme zase na příště, kdy koncem roku tuto
akci zopakujeme.
Eva Kabátová
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TradiĀní krojované

HODY
Ve Starém Poddvorovď
Program
Pátek 3.8. PƎedhodová summer party, zaēátek ve 20:00 hod.
hrají DJ T.I.B.O.R@DJ STENLI alias Partymakers.cz

Sobota 4.8. Oldies party, zaēátek ve 20:00 hod.
hrají DJ T.I.B.O.R@DJ STENLI alias Partymakers.cz

NedĢle 5.8. Prƽvod obcí ve 14:30 a zábava pod zeleným
hraje DH LIDUŠKA

PondĢlí 6.8. Zábava pod zeleným, prƽvod obcí v 19:00 hod.
hraje DH LIDUŠKA

Úterý 7.8. Pohodová diskotéka, zaēátek ve 20:00 hod.
hrají DJ T.I.B.O.R@DJ STENLI alias Partymakers.cz

SrdeĀnď Vás zve krojovaná chasa a stárci
Lukáš KoneĀek, Nikola Plecáková , OndĢej Rygar, Tereza Šedivá

Starý Poddvorov
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Čejkovické

bylinkové slavnosti

Čejkovice u Hodonína, 2. září 2012 od 11.00 h
Tento rok je to již 20 let, kdy se
v Sonnentoru v Čejkovicích zpracovávají
skutečné bylinkové speciality v souladu
s přírodou. Přijďte nahlédnout do království
bylinek a koření a zblízka poznat provoněné
sklady i výrobní prostory. Budete mít
jedinečnou příležitost zhlédnout zrození
nálevového sáčku biočaje od výkupu bylinek,
až po jeho samotnou výrobu v moderním
čejkovickém areálu.

V průběhu odpoledne jste zváni k četným
ochutnávkám jak biočajů a biokoření tak také
biovína, proložené zajímavými přednáškami.

Pro dospělé i děti bude celé nedělní
odpoledne připraven bohatý a zajímavý
program, kterým vás bude provázet herec
a bodrý Moravák Zdeněk Junák.

A proč si neudělat výlet na celý víkend
a přijet o den dříve? Spojit ochutnávku
biočajů s vínem z Čejkovic a zavítat do
čejkovických otevřených sklepů? Další
informace naleznete na www.vinozcejkovic.cz

Podobně jako brána sluneční se pro vás
bezplatně otevřou starodávná sklepení
sousedících Templářských sklepů – vyhlášeny
turistickým místem roku jižní Moravy
S koncem slavností se můžete těšit třeba
právě Vy na štěstí v podobě tomboly.

Spolu s pěstiteli využijte možnosti vyzpovídat
naše průvodce ve výrobě a dozvědět se vše co
vás o bylinkách, výrobě čaje a míchání koření
zajímá. My všichni zde budeme pro vás. Mimo
to jsme pro vás připravili malý biojarmark.
Staňte se naším fanouškem

na Facebooku!

Zpravodaj
Více informací na:

www.sonnentor.cz
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Srdečně vás zve tým
čejkovického Sonnentoru.

BIO

Era hypotéka
Nejlepší klíč
k vašemu bydlení
S Era hypotékou získáte prostředky na koupi
či rekonstrukci vlastního bydlení, když úspory
nestačí.
tRychlé a jednoduché vyřízení s minimem dokladů
tMožnost sjednání mimořádných splátek
tZjednodušené ﬁnancování hypotéky od jiných bank
tZajistíme až 100% ﬁnancování
FINANČNÍ CENTRUM HODONÍN
Národní Třída 389, Hodonín
tel.: 518 397 711-713
fc.hodonin@postovnisporitelna.cz

WWW.ERASVET.CZ | 800 210 210
ERA JE OBCHODNÍ ZNAČKA ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S.

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT
AKCE II. POLOLETÍ R. 2012
3.-7. 8. 2012

Tradiční krojované hody

Konec srpna

Mše svatá za úrodu

15.-16. 9. 2012

Dýňový víkend

06. 10. 2012

Pochod slováckými vinohrady

11. 11. 2012

Sousedské posezení na téma:
„Když si muži hrají“

16. 11. 2012

Lampionový průvod

02. 12. 2012

Rozsvěcování vánočního stromu

16. 12. 2012

Vánoční besídka

Starý Poddvorov
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAROZENÍ
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Eliáš Otáhal

Starý Poddvorov 999

Matěj Konečný

Starý Poddvorov 351

Maxim Beckovský

Starý Poddvorov 329

Amálie Tichánková

Starý Poddvorov

Tomáš Hassa

Starý Poddvorov 322

Alena Schovánková

Starý Poddvorov 257

Hana Janoušková

Starý Poddvorov 271

Michal Kushtan

Starý Poddvorov

Nikolas Vytopil

Starý Poddvorov 297

18

67

ÚMRTÍ
Cyril Brablc

Starý Poddvorov 292

Marie Bílková

Starý Poddvorov 290

Ludmila Škrobáková

Starý Poddvorov

Josefa Sasínková

Starý Poddvorov 296

František Svrček
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