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SLOVO STAROST Y
Vážení spoluobčané,
chtěl jsem vás v tomto letním
čísle informovat o probíhajících
i připravovaných stavebních akcích, ale píšu tento článek v době,
kdy naše bezprostřední okolí
zasáhly přírodní pohromy. Nejprve byla přívalovými srážkami
vytopena obec Dolní Bojanovice,
kroupy poškodily nejen budovy,
ale i veškeré polní plodiny, včetně vinic. Považovali jsme to za
katastrofu, aniž bychom tušili,
že opravdová katastrofa teprve
přijde. Tornádo, které udeřilo ve
čtvrtek 24. 6. 2021 po sedmé hodině večer, zasáhlo obce Hrušky,
Moravskou Novou Ves, Mikulčice,
Lužice a část Hodonína (Kapřiska,
Bažantnici a Pánov) a zastavilo se
až za Hodonínem ve směru na Ratíškovice. Spoušť, kterou za sebou
zanechalo, jsme až doposud vídali
jen v katastrofických filmech.
Škoda na osobním i veřejném
majetku půjde do miliard. Mezi
lidmi se zvedla obrovská vlna solidarity, jak finanční, materiální,
tak dobrovolnická. Koordinace
na místě není vůbec jednoduchá,
nefunguje elektřina ani mobilní
síť, všude samá spoušť. Člověk
má pocit, že se reálně ocitnul ve
válečné zóně. Ohromný dík patří
celému integrovanému záchrannému systému, dobrovolníkům
i dárcům za jakoukoliv pomoc,
v neposlední řadě starostům,
starostkám, místostarostům a zaměstnancům postižených obcí,
kteří s vypětím všech sil, i když
mají někteří poškozené či zcela
zničené vlastní domy, pracují pro
veřejnost. Klobouk dolů před morálním hrdinstvím lidí, kteří byli
touto katastrofou zasaženi, zvláště
těm, kteří přišli doslova o vše.
Po tom všem, co člověk viděl,
pomalu nemá chuť psát o nějakých
investicích, ale přesto se o nich
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v krátkosti musím zmínit. Doufám,
že v příštím čísle zpravodaje na to
bude více času.
Tento rok bude ve znamení
poměrně velkých investicí do stavebních projektů.
Na jaře jsme realizovali doplnění
herních prvků v projektu „Dětská
hřiště Starý Poddvorov“, který byl
dotačně podpořen z ministerstva
pro místní rozvoj (MMR ČR). Byly
doplněny herní prvky na hřišti na

Řádku, u bytovek, v areálu školy
a v hodovém areálu. Z celkové
ceny 1 028 288 Kč činí dotace
719 801 Kč.
Na sběrném dvoře se zahájila
výstavba haly Re-Use centra,
která byla v rámci projektu „Předcházení vzniku odpadů v obci
Starý Poddvorov“ podpořena
z Operačního programu Životní
prostředí (OPŽP) z celkové částky
2 274 800 Kč částkou 1 933 580 Kč.

3

Další významnou stavbou je projekt „Starý Poddvorov – chodníky na Čechačce“, kde bylo téměř
nemožné získat dotaci, ale díky
Místní akční skupině (MAS) Jižní
Slovácko, kde jsme členy, se podařilo dotačně podpořit alespoň 50%
uznatelných nákladů. Staveniště
již bylo předáno zhotoviteli, který,
vzhledem k vývoji cen materiálů,
chce začít co nejdříve. Trochu
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to přinese komplikace po dobu
konání hodů, ale s tím musíme
počítat.
Na poslední chvíli, a to jsme už
2x neúspěšně žádali, jsme obdrželi dotaci na výstavbu „Venkovního sportoviště u základní školy“,
kde by realizace měla proběhnout
ještě v tomto roce.
Poslední a urgentní akce, která
musí být dokončena do konce

prázdnin, je projekt „Rekonstrukce elektroinstalace v základní
škole“. V prosinci minulého roku
jsme podávali opětovnou žádost
a byli jsme úspěšní. Vzhledem
k tomu, že jsme dotaci obdrželi
začátkem června, je to celkem
honička vysoutěžit takového
zhotovitele, který je schopen dílo
předat do konce prázdnin. Byla
možnost žádat o dotaci z prostředků Ministerstva financí, kde
jsme však byli tzv. pod čarou,
tedy jako náhradníci. Proto jsme
rádi, že jsme žádali na tuto akci ze
dvou dotačních titulů a z jednoho
to vyšlo.
Mimo dotační tituly budeme realizovat prodloužení dvou pozemních komunikací v Sádkách a na
Řádku. Taktéž se bude realizovat
úprava dvou kanalizačních protipovodňových vpustí ve Světlých.
Projektové práce na Obecním
domě na křižovatce finišují. Dále
je zadána projektová dokumentace na výstavbu inženýrských sítí
v lokalitě Újezd. Do konce měsíce
srpna by měla být dokončena
změna územního plánu obce č. 2.
A co hody? Pokud nás kovidová
pandemie nezasáhne další vlnou,
plánujeme spolu s krojovanou
chasou, že se hody uskuteční
v tradičním rozsahu. Chápeme, že
financí pro postižené obce bude
potřeba hodně, proto na návrh
paní Mgr. Hajdové věnujeme výtěžek z páteční besedy u cimbálu
postiženým obcím. Mimo to budeme postižené obce podporovat
personálně, materiálně i finančně.
Vážení spoluobčané, ještě jednou se omlouvám za velmi stručný přehled všeho dění a doufám,
že nás ani naše okolí již žádná
katastrofa v tomto století nepostihne. Po dobu prázdnin si
odpočiňte, načerpejte nové síly
a nezapomeňte pomáhat lidem
postiženým katastrofou.
Ing. Ivo Padalík
starosta obce
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MÍSTOSTAROSTA

Vážení a milí spoluobčané,
vrcholí nám stavební sezóna
a nás čeká v obci řada omezení. Zásadní omezení čeká
hlavně občany v Čechačce, kde
bude probíhat plánovaná výstavba chodníků a parkovacích
stání. Práce budou bohužel
probíhat i přes hody. Budeme
se muset obrnit trpělivostí, zatnout zuby a společně to zvládnout. Věřím, že po dokončení
budeme všichni spokojeni
a zvýší se bezpečnost místních
obyvatel, zejména dětí po cestě
do školy a domů. Tato akce
byla podpořena dotací, stejně
jako další akce: „Venkovní
sportoviště u základní školy“.
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Venkovní sportoviště bylo řešeno
již v roce 2018, ale dotaci se podařilo získat až nyní. V současné době
(v době vzniku článku) probíhá
výběrové řízení na dodavatele stavby. Předpokládám, že již začátkem
prázdnin budou zahájeny práce
i zde, stejně jako na akci: „Rekonstrukce elektroinstalace základní
školy“. Realizaci této akce je třeba
zvládnout v šibeničním termínu
přes prázdniny tak, aby děti mohly
nastoupit po prázdninách do školy
a nemuseli jsme pro ně hledat náhradní prostory. Stejně tak doufám,
že distanční výuka se už nevrátí,
ikdyž to ministr školství nevyloučil.
A teď zpět k obecním záležitostem. V současné době probíhají
projekční práce na dvou zásadních
akcích pro obec. Jedná se o akce:

„Komunikace a inženýrské sítě pro
výstavbu RD v lokalitě Újezda“,
kde se nám koncem roku podařilo
získat zbývající pozemky do vlastnictví obce a akci „Obecní dům
a náves Starý Poddvorov“. Stavebně
povoleny by měly být v 2. polovině
roku. V příštím roce by pak mohla
být zahájena výstavba, pokud se
podaří získat nějaké dotace, jelikož
náklady budou vysoké a pro samotnou obec neufinancovatelné.
Závěrem vám chci popřát pevné
zdraví a zdravou mysl bez stresu.
Tomáš Očenášek
mistostarosta@poddvorov.cz
+420 724 162 263
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HODNOCENÍ
ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
Další školní rok je za námi
a nastal čas pro hodnocení
výsledků práce naší výchovně
vzdělávací činnosti, ale hlavně
práce dětí. V tomto školním
roce jsme navázali na projekty z minulých let. Dokončili
jsme projekt Šablony II. a od
ledna roku 2021 pracujeme
v projektu Šablony III. Žáci
tak v odpoledních hodinách
mohli navštěvovat Klub zábavné logiky a deskových
her, kde rozvíjeli matematické
dovednosti formou her a zajímavých úkolů. Kromě aktivit
spojených s tímto projektem
jsme pro žáky znovu otevřeli
kroužek keramiky. A ve své
činnosti pokračoval také DNS
Kordulka.
V letošním školním roce
školu navštěvovalo 47 žáků.
Z nich 38 získalo vyznamenání, což činí 80,85 %, 19 z nich
bylo hodnoceno samými jedničkami. Nikdo z žáků nebyl
klasifikován známkou nedostatečnou, žádný žák nebyl
trestán důtkou, či sníženou
známkou z chování.
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Přehled žáků s vyznamenáním:
1. ročník:
Beckovský Marcel, Bortlík Adam, Herzová Zuzana,
		
Luža Jindřich, Mazuchová Julie, Němeček Adam,
		
Otáhalová Izabela, Sasínková Ester, Schgraffer Melanie,
		Vaněček Dominik

Všem žákům i pracovníkům
školy děkuji za celoroční práci
a přeji jim krásné prázdniny.

2. ročník:
		
		

Hájek Jiří, Kalužíková Kristýna, Konečný Sebastian,
Kuchyňková Anna, Ružička Eliáš, Sasínková Rozálie,
Veselská Barbora, Voborník Matěj, Vytopil Nikolas

Mgr. Sylvie Foltýnová,
ředitelka školy

3. ročník:
		

Beckovský Maxim, Foltýn Adam, Otáhal Eliáš,
Přibilová Alma, Sasínek Lukáš, Schovánková Alena

4. ročník:

Fiala Sebastián, Vaněček Tobiáš, Šeniglová Eliška

5. ročník:
		
		

Kalužík Jakub, Opluštil Tomáš, Prygl Petr, Ružička
Matyáš, Šturma Václav, Herzová Lucie, Netíková Anna,
Veselská Alžběta, Vítová Liliana, Zavadilová Erika
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DISTANČNÍ VÝUKA
V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
Když jsme tento „pojem“
slyšely poprvé, tak jsme
nevěděly, jestli se začít smát
nebo plakat. Nicméně jsme
začaly přemýšlet, jak vlastně
„toto“ uchopit. Nápad byl
na světě za chvíli. Zřídily
jsme pro předškolní děti
s povinnou školní docházkou na Messengeru skupinu
„PŘEDŠKOLÁCI“ a rozeslaly
rodičům tuto zprávu:
1.3. 2021 „Vážení rodiče, tato
skupina je zřízena pro děti (předškoláky). Předškolní docházka je
ze zákona povinná a my máme
povinnost v období uzavření MŠ
děti distančně vzdělávat. Vaší
povinností je se této činnosti
spoluúčastnit. To znamená, že
vám každý den zašleme „úkol“,
který s dětmi vypracujete. Hotovou
zdokumentovanou práci zašlete
zpět na tuto skupinu. V případě,
že použijete zvukovou nebo video
nahrávku, prosíme ne delší než
60 s. Může se stát, že vám tento
způsob prezentace nebude vyhovovat, v tom případě po skončení
mimořádné situace předáte v tištěné formě. Pokud nejste vybaveni
barevnými papíry, lepidlem,
nůžkami, či pastelkami, je možné
si pro tento materiál přijít do MŠ
do konce týdne v době od 8.00 do
12.00 hodin. Z tohoto důvodu
vám 1. úkol pro děti zašleme zítra
s pravidelností v 9.00 hodin. Těšíme se na spolupráci. S pozdravem
Zuzana a Kristýna“
K našemu milému překvapení
jsme zjistily, že rodiče pochopili
celou záležitost správně a s plným
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nasazením šli „do toho“. A tak
další zpráva na sebe nenechala
dlouho čekat.
8.3.2021 „Vážení rodiče, máte
od nás velký respekt a obdiv, se
kterým jste k této distanční výuce
tak svědomitě přistoupili. Uvědomujeme si, že to není snadné.
Dovolte nám moc poděkovat za
spolupráci a věříme, že i v běžném
režimu budou vzájemné vztahy
dobré. Chceme dnes popřát všem
maminkám všechno nejlepší
k MDŽ. S pozdravem Zuzana
a Kristýna“
Každodenní příprava úkolů, cílů
a kompetencí, tak jak to vyžaduje
školský zákon a Rámcový vzdělávací program pro MŠ, se nám
podařila nad očekávání splnit,
a tím jsme mohly konstatovat
jediné, odeslat poslední zprávu „Distanční výuka končí“.

9.4.2021 „Milí rodiče, dovolte
nám poděkovat za spolupráci
při distanční výuce vašich dětí.
Způsob, který jsme zvolily, není
obvyklý, ale podle toho, čeho jsme
společně dosáhli, je vidět, že je
PERFEKTNÍ. Především díky vám,
kteří jste trpělivě s dětmi plnili
námi zadané úkoly. Nesmírně si
vážíme spolupráce a zodpovědnosti, se kterou jste ke všemu
přistupovali. Není to úplně pravidlem, že všem rodičům tak záleží
na vzdělávání dětí. V naší MŠ, ve
třídě Žabiček, je to však skvělé.
Ještě jednou děkujeme a věříme,
že v budoucnu budeme mít stejné
cíle. V pondělí se na vás všechny moc těšíme. Zdraví Kristýna
a Zuzana“
Zuzana Vrbová,
Kristýna Plecáková,
učitelky MŠ, třída Žabičky
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MALOTŘÍDNÍ ŠKOLA
ANO ČI NE?
Mnoho rodičů si pokládá
otázku, zda je malotřídní
škola v porovnání s klasickou
základní školou schopna jejich dítěti zajistit dostatečné
a kvalitní vzdělání. Je důležité se nad touto otázkou zamyslet, protože každému rodiči
záleží, aby jeho dítě bylo ve
škole spokojené a zároveň mu
bylo poskytováno vzdělávání
v té nejlepší formě a kvalitě.
Rodiče mají plné právo rozhodnout a vybrat školu, na kterou své
dítě přihlásí. Pro lepší představu
o výuce na malotřídní škole zde
uvádím stručnou charakteristiku,
která může rodičům posloužit
jako vodítko při rozhodování
o výběru školy.
Způsob výuky na malotřídní
škole se skutečně liší od běžné základní školy, kde jsou třídy mnohem početnější (v naší malotřídní
škole je průměrný počet žáků na
třídu 12 dětí, v klasické základní
škole 25 - 30 žáků). Učitel se tedy
může věnovat více jednotlivým
žákům a ti mají více příležitostí
se projevit.
V malotřídní škole je kladen
velký důraz na odlišný způsob
výuky, než jaký známe z klasické
základní školy. Toto je pro mnoho
rodičů největší a nepřekonatelný
problém, protože sami si dost
dobře nedokáží představit, jak to
funguje. Většina odborníků z řad
pedagogů ale právě tento odlišný
způsob výuky hodnotí jako největší přednost malotřídních škol.
V první řadě jde o formu skupinového vyučování a samostatnou
práci. Žáci se učí samostatně pra-
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covat, analyzovat problém a vhodně rozvrhnout práci. Nižší počet
žáků v každém ročníku umožňuje
okamžité získávání zpětné vazby
od učitele a informaci o zvládnutí
učiva. Tato skutečnost umožňuje
učiteli mnohem častější kontakt
a interakci s žáky – je schopen
mnohem většího individuálního
přístupu (to se týká hlavně nadprůměrně nadaných žáků a žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami). Předností malotřídní
školy je to, že se všichni navzájem
dobře známe. Vztahy ve škole
jsou téměř rodinné a jak víme,
v rodině se dítě učí nejlépe.
Žáci v malotřídní škole získávají
a zpracovávají velké množství
informací nejen od učitele, ale
také při spojení tříd od starších
spolužáků (nové učivo vyššího
ročníku) nebo od mladších spolužáků (opakují si učivo předešlých
let). Často pak dochází k situacím, kdy si žáci mohou pomáhat
a vysvětlovat učivo spolužákům,
což se v praxi ukázalo jako velmi
efektivní – ani učitel se nedokáže myšlení dětí někdy natolik
přiblížit jako děti samy. Způsob
výuky malotřídní školy je tedy
významně spojen s budováním
samostatnosti žáků a efektivnosti
zpracování informací.
Je prokázáno, že děti se učí spoléhat samy na sebe, spolupracovat
s mladšími i staršími spolužáky,
naučí se požádat o pomoc nebo
pomoc poskytnout a tolerovat
ostatní děti s jejich přednostmi
i nedostatky. Tyto zkušenosti
nemohou být dětem předkládány
formou frontální výuky. Nejlépe
je totiž pochopí formou nápodoby
nebo když se do těchto situací
samy dostanou.

Malotřídní škola ve Starém Poddvorově je školou, kde se snažíme
vyvážit výuku spojených ročníků
s výukou samostatných hodin.
Velký podíl samostatných hodin
mají český jazyk, anglický jazyk
nebo matematika. Naopak spojovat se snažíme všechny výtvarné, hudební, pracovní a tělesné
výchovy, protože větší počet dětí
je v těchto předmětech spíše ku
prospěchu (hraní her, skupinová
práce, projektová výuka atd.).
Ve vyspělých zemích (Švédsko,
Finsko, Kanada, aj.) je nízký
počet dětí ve třídách naprostou
samozřejmostí a způsob výuky
se velmi blíží výuce na malotřídní
škole. Ve velkých městech (Praha,
Brno aj.) už začínají rodiče chápat význam „malé školy“ a vozí
své děti často až na druhý konec
města, jen aby bylo dítě v menším
kolektivu a byla mu poskytnuta
co největší individuální podpora.
Teď je na čase, aby tuto výhodu
pocítili i rodiče dětí v menších obcích a proměnili ji ve svůj benefit.
Malotřídní škola v našem pojetí je
moderní vzdělávací instituce, která nabízí kvalitní a plnohodnotné
vzdělání pro všechny děti.
Mgr. Sylvie Foltýnová,
ředitelka školy
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DEN ZEMĚ
Den Země byl pro nás v tomto školním roce velkou výzvou.
Po distanční výuce, kdy jsme většinu času trávili v sedě u počítačů,
jsme s nadšením vymýšleli pro své
žáky činnosti, které bychom mohli
provádět venku.
Jako motivaci jsme zvolili krátkou
prezentaci o ostrově odpadků v Tichém oceánu. Následoval rozhovor
o tom, co my sami můžeme udělat
pro to, abychom nevytvářeli odpad
a ten, co už vytvořený je, uměli
správně vytřídit.
Menší děti vyrazily na zahradu
mateřské školy. Jejich úkolem bylo
posbírat všechny odpadky a následně je vytřídit do připravených
sběrových nádob. Dalším úkolem
bylo zamést dvůr a odstranit trávu
z chodníku.
Žáci 5. ročníku měli odpovídat na
otázky spojené s tříděním papíru
v našem okolí. Informace hledali
v anglickém textu a odpovědi měli
také napsat anglicky. Ani další úkol
nebyl úplně snadný. Měli změřit
šířku a délku zahrady mateřské
školy, vypočítat obvod a obsah, na
internetu zjistit, kolik gramů travního semínka bude potřeba na jeden
metr čtvereční a na základě toho
vypočítat, kolik kilogramů budeme
muset koupit, pokud budeme chtít
zahradu zatravnit. Šikovnějším se
dokonce podařilo spočítat, kolik
nás to bude stát.
Po svačině se žáci 1. až 4. ročníku
vydali na exkurzi do sběrného dvora ve Starém Poddvorově.
Po návratu měl každý ročník svůj
úkol. Tentokrát šlo o využití různého odpadového materiálu. Děti z 1.
ročníku vyráběly akvárium a řasy
z plastových láhví. Žáci 2. ročníku
využili ruličky od toaletního papíru k výrobě krásných obrázků
se stonožkami. Třeťáci poskládali
z krabic a papírových rolí robota,
kterého pojmenovali Ekorobert.
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J

Čtvrťáci natřeli starou pneumatiku. Tu umístí na zahradu a zasadí
do ní květiny.
Páťáci spolu s předškoláky zasadili jehličnatý strom vedle vchodu
do mateřské školy.
Těšíme se, až ho v předvánočním
čase ozdobíme. Kromě toho děti
zahrabaly u plotu salát, kousek
plastu, papír a kost. Vytvořily tak
pomyslný hrob odpadků, který
označily a domluvily se, že za
měsíc se přijdou podívat, v jakém
stavu jednotlivé suroviny a materiály jsou.
Posledním úkolem pro páťáky
bylo vyrobit ekoplakát. Ten měl ob-

sahovat různé suroviny a materiály
a k nim měla být uvedena informace o tom, za jak dlouho se rozloží.
Celý den děti pracovaly s velkým
nadšením a všichni jsme odcházeli
domů s pocitem, že se svátek Země
vydařil. Přesto nás ale zajímal názor dětí. Pro zpětnou vazbu jsme
použili seznam činností a děti měly
ohodnotit činnost, která je zaujala
a která se jim líbila usměváčkem.
Mgr. Sylvie Foltýnová,
ředitelka školy
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HRY BEZ HRANIC
V letošním školním roce
2020/2021 jsme připravovali pro žáky základní
a mateřské školy spoustu
aktivit, kterými jsme jim
chtěli zpestřit pobyt ve škole. Kvůli vládním nařízením
v souvislosti s pandemií
jsme byli nuceni některé
z nich zrušit. Přesto se nám
podařilo vyslat do školy
alespoň Mikuláše s andělem
a předat dětem dárečky na
školní zahradě. Po Novém
roce je čekaly v lavicích
dárečky od Ježíška.
Hlavní událostí letošní sezóny
bylo uspořádání slavnostního
ukončení školního roku, které se
uskutečnilo na tanečním parketu
a školním hřišti v neděli 27. června
v odpoledních hodinách.
Program zahájili žáci pátého
ročníku, kteří předvedli taneční
vystoupení pod názvem Piráti
z Poddvorova na hudbu z filmu
Piráti z Karibiku. Doprostřed
tanečního vystoupení byl vložen
vtipný blok reklam, které herecky
ztvárnili kluci z pátého ročníku.
Poté jsme představili jednotlivé
páťáky a předali jim knižní dárek.
Program pokračoval sportovními
disciplínami na hřišti pod názvem Hry bez hranic. Nechybělo
ani tradiční opékání špekáčků
a diskotéka.
Jelikož se letos nekonal ples
rodičů, připravili jsme pro děti
prodejní tombolu. Výtěžek z prodeje ve výši 5000 korun jsme se
rozhodli věnovat ZŠ Moravská
Nová Ves, která byla poškozena
tornádem. Ke sbírce se připojili
i zaměstnanci školy, kteří nám
také přispěli a rodiče se mohli
do sbírky zapojit až do poloviny
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července prostřednictvím kasičky umístěné v budově mateřské
školy. Všem děkuji za projevenou
solidaritu. Celou vybranou částku
osobně předáme paní ředitelce
Mgr. Haně Grossmannové začátkem září.

Přeju všem žákům i zaměstnancům školy krásné léto, aby načerpali dostatek energie do příštího
školního roku.
Mgr. Světlana Přibilová

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

SLOVO NA CESTU ŽIVOTEM
Není slovo, jako slovo. V lidském
životě slyšíme mnoho nejrůznějších slov. Z raného dětství si
pamatujeme málo slov, která by
nás nějak oslovila. Většinou bývají
spojena s nějakou událostí, jež se
nás dotkla. Jak rádi opakují slova
děti, které se učí mluvit. Jakou radost mají rodiče, když dítě řekne
první slovo, „mama, tata“. Správně rozvíjející se rozum přináší
rozvoj chápání, jazyka i paměti.
Nejen slovem, ale také skutky
a jednáním napodobují děti své
rodiče, prarodiče, vrstevníky i učitele. V období dospívání se mladý
člověk identifikuje se „vzory“.
Jsou mu předkládány nejrůznější
vzory ze všech oblastí života. Má
najednou před sebou způsoby oblékání, chování, mluvení, hodnoty
lidské i duchovní. V mediálním
světě převažuje nabídka před
poptávkou, jen velmi těžko se
lze vyznat a správně rozlišit, co
je správné a dobré, nebo co vede
na špatnou cestu a k postupné
degradaci a ztrátě svobody. Slov,
která na nás mluví, je tolik, že
vypínáme uši a necháváme je
procházet ven, nebo se nad nimi
nezamyslíme a necháme je odejít. Mluví na nás rádio, televize,
četujeme na mobilu, hledáme
nejrůznější zprávy na internetu.
Na druhé straně na nás mluví
konkrétní člověk, a také k nám
promlouvá Bůh.
Stává se nám, že k nám mluví
náš nejbližší člověk a my myslíme
už na něco jiného. Často hovoříme my a bližního nepustíme ke
slovu. I když slyšíme jeho slova,
tak nevnímáme jeho potřeby, zármutky, bolesti, volání o pomoc.
Naše setkání třeba proběhlo pěkně, ale k hlubším věcem jsme se
nedostali, protože jsme byli plni
sami sebe. Když se člověk ztiší
a učí se naslouchat Bohu i lidem,
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J

objeví na prvním místě sám sebe,
své „já“, své hodnoty, svá přání
i potřeby. Velmi často si uvědomíme, jak hledáme jen sebe a své
uspokojení. Naše pýcha, sobectví
a samolibost se ukážou v celé své
nahotě. To je velmi dobré zjištění,
protože zde se otevírá prostor pro
Boha a jeho slovo. Jeho slovo je
plné síly a moci, která osvobozuje
a uzdravuje.
V každém z nás jsou zaseta slova,
která se probudí po létech života.
Byla nám vložena do naší duše, ať
našimi rodiči, prarodiči, kněžími,
učiteli, jako zrno do půdy. Dlouho
se nic nedělo a najednou po létech
se nám vybavila, dotkla se našeho
srdce, vstoupila do našeho rozumu
a přinesla dobrou radu, posilu
a uzdravení duše.
Jedna moudrá maminka svému
dospívajícímu synovi, když mu
bylo 18 let, darovala krásný Nový
zákon a řekla mu: „Dávám ti ho
proto, abys z něho četl, když budeš
šťastný, ale zvláště ho otevírej,
když ti bude nejhůř.“ Mladý hoch
se pustil do života s plnou vervou.
Užíval si ho z plných plic, všechno
vyzkoušel a stal se z něho hrubý
a neomalený mladý člověk. Mnozí se ho báli, protože byl krutý
a tvrdý. Rád pil alkohol, bral drogy
a vášnivě kouřil. Když neměl cigarety, tak si je balil do cigaretových
papírků. Když mu došly, tak se podíval na poličku, kde našel pěknou
knížku, otevřel ji, zjistil, že je to
Nový zákon, který mu dala maminka. „Tomu už dávno nevěřím, ale
ten papír je tak jemný, a tak silný
jako ten na cigarety“. Začal trhat
stránky a balit do nich cigarety.
Vždycky, když cigarety došly, tak
trhal dál listy a balil do nich tabák,
aby mohl kouřit. Jednoho večera,
když opět sáhl po knize, kde trhal
cigaretový papír, tak najednou četl
slova: „Pojďte, ke mně všichni,

kdo se lopotíte a jste obtíženi,
a já vás občerstvím. Učte se ode
mne, neboť jsem tichý, pokorný
srdcem a naleznete pro své duše
odpočinek.“ To slovo ho náhle zasáhlo. Usvědčilo ho z nesprávného
života, dalo sílu a uvedlo k setkání
s živým Pánem a Zachráncem.
Mladý muž si vzpomněl na slova
své maminky, která mu kladla
na srdce: „Až ti bude nejhůř, tak
otevři a čti.“ Boží slovo se stalo
živým, osvobozujícím a přineslo
nový život mladému muži.
Před nedávnem jsme prožili
velkou přírodní katastrofu, ničivé
tornádo, které zničilo některé
obce na Břeclavsku a Hodonínsku.
Veliká vlna solidarity a pomoci
se projevila mezi lidmi. Je nutné
všem opravdově poděkovat za projev lidské sounáležitosti, pomoci
finanční, hmotné a také duchovní.
Boží slovo k nám promlouvá a dává
nám správný směr na cestě života.
Pán Ježíš stále promlouvá, ukazuje
moc a sílu svého slova. Setkání
a otevření se tomuto slovu přináší
proměnu v lidském životě. Pán přivádí člověka na novou cestu a mění
dosavadní způsob života a pověřuje ho novým posláním. Věřící
lidé se nemají bát setkání s živým
slovem v každém období života. Je
to slovo živého Boha. Ono je zdravé, správné a osvobozující slovo
na cestu životem. Doba prázdnin,
dovolených, doba hodů nám přináší příležitost k tomu, abychom
otevřeli Písmo svaté a četli. Nebáli
se tomu věřit a důvěřovat, co nám
Pán skrze své slovo říká a k čemu
nás posiluje na cestě života. Správné slovo na cestu je velikým ukazatelem a silou k dosažení cíle. Proto
v síle Božího slova následujme
Pána Ježíše, jděme cestou, která
vede do Božího království.
P. Miloslav Čamek, farář
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Letos se v naší farnosti dožívá
krásného životního jubilea náš
milý kněz P. Miloslav Čamek.
V červnu oslavil 56. narozeniny a v červenci slaví krásných
25 let svého kněžství. K tomuto
výročí mu všichni jeho farníci
ze Starého i Nového Poddvorova
přejí a vyprošují hojnost Božího
požehnání, darů Ducha Svatého
a ochranu Panny Marie. Kéž ho
v jeho kněžské službě provází
vždy blízkost a přátelství lidu,
mezi kterým hlásá Boží slovo
a štědře rozdává svátosti.
Vděční farníci

12
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OSLAVA SVÁTKU BOŽSKÉHO SRDCE
V neděli 13. června jsme v naší
farnosti mohli po dvou letech znovu uspořádat průvod ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Vloni
se kvůli vytrvalému dešti průvod
nekonal a mše byla odsloužena za přítomnosti krojovaných
v kostele. Letošní slavnost začala
v 10 hodin u zvonice slavnostní
mší svatou obětovanou již tradičně za padesátníky. Poté za doprovodu dechové hudby šlo procesí
s farníky, krojovanou mládeží,
dětmi, ministranty a sochou Ježíše Krista nesenou krojovanými
ženáči směrem ke kostelu. Kněz
v průvodu nesl Nejsvětější Svátost
a několikrát požehnal obci, polím
a vinohradům. Svátostné požehnání a slavné Te Deum v kostele
zakončilo krásnou a důstojnou
oslavu svátku Božského Srdce
v naší obci. Vyprošujme si v dnešní nelehké době dar udržet tyto
tradice, aby nezanikly, ale byly
odkazem i pro další generace. Jak
zpíváme v písni – „Dědictví otců
zachovej nám, Pane!“
Adéla Kuchařová

S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J
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KRÁTCE Z KNIHOVNY
Nelehké období pro knihovnu
nastalo již od září loňského roku.
Až v tuto dobu dochází k mírnému
rozvolnění pro aktivity knihoven
s povinností dodržení určených
pravidel. Půjčování knih bylo
s velkým omezením nebo vůbec.
Přesto knihovna pracovala omezeně v rámci povolených možností.
Řídila se nařízením vlády, doporučením Městské knihovny Hodonín
a také pokyny obecního úřadu.
V tomto roce byli vyhodnoceni a odměněni čtenáři s nejvíce
půjčenými knihami v roce 2020 –
Sasínek Josef, Rampáčková Marie,
Pryglová Marie, Vytopilová Marie,
Plecáková Anežka. Nejvíce se půjčují knihy historické, detektivky,
romány. Děti mají zájem o dobro-

družné knihy a pohádky. Knihovna
by přivítala více dětských čtenářů
a také čtenáře z řad mládeže.
Knihovna se hodně změnila
k lepšímu, stále se modernizuje.
Je to vybavení knihovny, půjčování
knih, hodně se využívá počítač.
Čtenáři i veřejnost mohou využívat
počítač a internet. Na webových
stránkách jsou informace o nových
knihách. K dispozici je také on-line
katalog, kde si může každý najít
knihu dle svého zájmu a zjistit, zda
ji máme k dispozici. V případě, že
žádanou knihu nemáme, je možnost ji zajistit v rámci výměnného
fondu, a také meziknihovní výpůjčkou z Městské knihovny Hodonín.
Městská knihovna Hodonín, která metodicky řídí i naši knihovnu,

oslavila v těchto dnech 100 let od
založení. Oslava a přátelské setkání se uskutečnilo v celé budově
knihovny i před knihovnou. Program byl zajímavý, atraktivní a nechyběla komentovaná prohlídka
knihovny. Ráda jsem se této oslavy
zúčastnila a zavzpomínala. Pracuji
v naší knihovně 50 let – jsem ráda,
vážím si toho, jsem vděčná. Naše
knihovna je sice malá, ale každý
si může vybrat dle svého zájmu
a může přispět k osobní pohodě,
spokojenosti, radosti, poučení
v životě v každé době i situaci.
Knihovna je nejen plná knížek,
ale i přátelství, lidských osudů
a milých setkání.
Pryglová Marie - knihovnice

KLUB SENIOREK

Činnost seniorek v letošním roce,
tak jako v celé naší společnosti,
ovlivnila pandemie covidu-19. Po
uvolnění restrikcí jsme se 16. června sešly u „táboráku“, kde jsme
byly seznámeny s posledními
pokyny před odjezdem na zájezd
ve dnech 23. - 25. června 2021,
který se nesl v duchu „Poznej
svou vlast“. Zde jsme si upřesnily termín a nastínily program
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mlynářského odpoledne, které se
uskuteční 22. 8. 2021, kam všechny občany srdečně zveme.
První den zájezdu byl poznamenán záplavami v Dolních Bojanovicích, neboť jedna naše členka
se nemohla zájezdu zúčastnit,
protože čistila garáž a suterén po
povodni. Cílem byla prohlídka
hradu Kámen, kláštera v Klokotech a prohlídka historického
města Tábor.
Druhý den jsme se těšily na
návštěvu honosného sídla Petra
Voka v zámku na řece Lužnici
v Bechyni, prohlídku zámku
Orlík, hradu Zvíkov a den jsme
zakončily prohlídkou města Písek s nejstarším mostem u nás.
Večerní prohlídku nám narušila
zpráva z domova, že na Hodonínsku a Břeclavsku řádilo tornádo.
Tentokrát s námi nebyly seniorky

z Moravské Nové Vsi, které doplňují naše zájezdy. My jsme s nimi
soucítily v jejich neštěstí.
Na zpáteční cestě nás okouzlila
návštěva areálu poutního místa
v Příbrami na Svaté Hoře. Po
obědě v areálu Čapí hnízdo jsme
se vydaly na poslední prohlídku
zámku v Jemništi.
Poděkování za zajištění třídenního poznávacího zájezdu po naší
vlasti, patří paní Padalíkové, a také
pokladní paní Dostálové, která
spolupracovala po stránce financí.
Hezké zážitky z našeho výletu
byly narušeny hrůzou, kterou
jsme spatřily při příjezdu do Hodonína, po řádění tornáda.
Závěrem si přejeme, aby víc
seniorů přišlo mezi nás a podělilo
se s námi o zážitky z naší práce
a cestování.
Klub seniorek
Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV

REVITALIZACE MOKŘADU
VE STARÉM PODDVOROVĚ
Součástí honebních pozemků
mysliveckého spolku Poddvorov
je i malá vodní plocha známá pod
názvem „Jezeďák“. Zhruba před
třemi lety došlo kvůli dlouhodobým suchům k vyschnutí tohoto
našeho rybníčku. Tím jsme přišli
o jedinou vodní plochu v rámci
naší honitby. Touto problematikou
jsme se začali zabývat a hledat
řešení tohoto problému.
V rámci spolku se zrodil nápad
o požádání Ministerstva životního
prostředí o dotace z programu na
zadržování vody v krajině. Vyřízení dotací se zhostil člen spolku
Josef Prygl, mladší. Po dvou letech
jednání došlo k realizaci projektu
a byly nám poskytnuty dotace od
Evropské unie v rámci „Operačního programu Životního prostředí“
v celkové výši 1 697 363,30 Kč.
Tato suma pokryla celkové náklady tohoto projektu. Ve výběrovém
řízení byla vysoutěžena společnost Vodohospodářské stavby
PANTER s.r.o. jako zhotovitel
projektu.

Mokřad před revitalizací

Před předáním zhotoviteli projektu jsme odstranili svépomocí
staré oplocení pro lepší přístupnost a snadnější průběh prací.
Samotné práce společnosti započaly 9. 3. 2021 s předpokládaným
termínem dokončení 31. 12. 2021.
Práce se obešly bez komplikací
a dílo je již téměř dokončeno.
V okolí byla již vysazena část
stromů, další část se bude sadit
na podzim tohoto roku.
Žádáme občany, aby při návštěvě
mokřadu po sobě nezanechávali
odpadky.
Za myslivecký spolek předseda
Pavel Dostál.

Výsledek společného úsilí

S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J
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KRONIKA ZEMĚ VYPOVÍDÁ
Krajinou Hodonínska se vine trasa plynovodu, jehož rozšiřování
o novou trať začne už v příštím
roce. V cestě plynovodu jsou jako
korálky na niti rozeseta pravěká
a středověká sídliště a pohřebiště.
Z toho důvodu se letos na jaře
u Poddvorova neotvírala jen drobná kvítka vinné révy, ale i sama
země. Než se do půdy zakousnou
čelisti těžkých strojů, zahájili jsme
archeologické výzkumy. Ze stop,
které nám naši předci zanechali
skryté v zemi, se pokoušíme vyčíst
co nejvíce, než nenávratně zmizí.
Stručný souhrn těchto poznatků
vám přinášíme již nyní, přestože
výzkum ještě není dokončen,
a ještě nás může překvapit novými
zjištěními.

JAK TAKOVÉ ČTENÍ
V MINULOSTI VYPADÁ?
Vrstvu ornice stáhneme bagrem
a uložíme bokem, aby nedošlo
k její kontaminaci neúrodným
podložím. Svrchní vrstva půdy je
dlouhodobě rozorávána, archeologické památky jsou tedy promísené s ornicí, a proto je v ornici
nevidíme.
Podloží tvoří návěje jemné žluté
spraše, v níž se zahloubené objekty zasypané tmavou zeminou

Kruhový objekt zasypaný tmavou
zeminou vyniká v kontrastu
se světlým podložím.
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krásně vyrýsují. Poté už následuje samotný archeologický výzkum jednotlivých objektů. Velmi
zjednodušeně řečeno, vybíráme
z objektů hliněný zásyp a snažíme se co nejvěrněji obnovit jejich
původní tvar, abychom si ho mohli
prohlédnout a rekonstruovat jeho
účel a konstrukci.
Jsme tedy většinou ochuzeni
o nadzemní části dávných struktur. Dochovávají se nám hlavně
památky, které byly zahloubeny
do země. Archeologické bádání
proto trochu připomíná snahu
zrekonstruovat děj divadelní hry
pouze z rekvizit, které po zatažení
opony zbyly na jevišti. Je to však
jediná cesta, jak se něco dozvědět
o životě lidí, kteří nám po sobě
žádné písemné prameny nezanechali. Neumíme tedy mnoho říct
k velkým událostem oněch dob,
můžeme však nahlédnout do prostředí, v jakém naši předci žili. Jak
se vybavení jejich domácnosti lišilo od našeho, jak nahlíželi na smrt,
jak se sžívali s krajinou kolem.

OSM STOLETÍ
NA OSMI STECH METRECH
Naší „knihu minulosti“ jsme
otevřeli za hřbitovem v Novém
Poddvorově. Měla podobu 30 m
širokého pásu, který začíná za
hřbitovní zdí a končí 800 m jižněji,
na protějším svahu za potokem.
Končí těsně u příkopů, které
kdysi ohrazovaly středověkou ves
Potvorovice. Samotné vsi, která
zde stála od 13. do 15. století, se
výzkum nedotkl.
Co se tedy dělo kolem Poddvorova stovky let předtím, než se
rozhýbaly lopatky větrného mlýna, vzduchem se poprvé rozletěl
zvuk kostelního zvonu nebo rachot
vleček zapřažených za traktory?
Nejstarší památky, které zde na

Pohled na plochu výzkumu
od hřbitova.
nás čekaly, pochází z dob, kdy se
na našem území usazují Keltové.
V archeologické terminologii ji
označujeme jako časně laténskou
kulturu, v absolutních datech jde
o období 450 – 385/370 let před
naším letopočtem.
Konkrétně se nám zde podařilo
odhalit část sídliště, které stálo na
jižním svahu pod hřbitovem v blízkosti potoka. V ploše výzkumu
jsme zachytili tři západovýchodně orientovaná obydlí. Typický
keltský dům byl dřevohliněný,
obdélného půdorysu, částečně
zapuštěný do země a se sloupy na
středu kratších stěn, které podpíraly sedlovou střechu.

Závaží tkalcovského stavu
a přeslen nalezené v keltské chatě,
která je vidět v pozadí.
Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV

Kolem domů byly rozesety zásobní jámy. Tvarem se podobají
zvonu. Největší z těchto jam sloužily jako obilní sýpky. Naplnily se
osivem a úzké hrdlo se utěsnilo
zátkou z hlíny a slámy. Obilí v jámě
„dýchá“, veškerý přítomný kyslík
tak přemění na oxid uhličitý, který
obilí zabrání v naklíčení, a pokud
se atmosféra v jámě nenaruší jejím
otevřením, vydrží takto zakonzervované obilí připravené k setbě
i několik desetiletí.
Menší z těchto zásobních jam
rovněž sloužily jako malé sklípky
ke krátkodobějšímu uskladnění
potravin.
Po zániku původního účelu, například když došlo ke zhroucení
podhloubené stěny a jáma už
nemohla být využívána k uskladnění osiva, byly tyto objekty zaplňovány odpadem. Po skončení
výzkumu budeme analyzovat
pylové vzorky odebírané z výplní
těchto jam, které nám pomohou
identifikovat plodiny, které místní
obyvatelé pěstovali, i vegetaci,
která rostla divoce kolem. Z nalezených kostí získáme informace
o složení stravy.
Tehdejší odpad, kromě organického materiálu, tvořila i nepotřebná keramika. První Keltové na
našem území zdobili své nádoby
charakteristickým geometrickým
kolkováním, díky němuž je jejich
kulturní projev snadno odlišitelný
od jiných období. Na lokalitě jsme
našli například i unikátní „rohatá
ucha“ ze zdobných honosných
šálků.
S další etapou osídlení zachyceného na Poddvorovsku se posouváme o několik staletí blíže k současnosti, stále však zůstáváme ve
společnosti Keltů. Na severním
svahu naproti dnešnímu hřbitovu
byla pochována žena, která žila
snad v polovině 3. století před
naším letopočtem. K poslednímu
odpočinku byla uložena upravená
a bohatě ozdobená šperky, v natažené poloze na zádech, s hlavou
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J

Časně laténská miska s geometrickou výzdobou

„Rohaté ucho“ z honosně zdobeného šálku. Rekonstrukce podobného
exempláře nalezeného ve slovenské Stupavě je vidět v rohu obrázku.

Detail pohřbu ženy. Vidíme zbytky železných spon ke spínání oděvu
a bronzový náramek s rostlinnou výzdobou.

17

Kamenný rotační mlýnek

Pohled na probíhající výzkum. V popředí vlevo vidíme část chaty,
v níž byl nalezen mlýnek (větší část leží pod hromadou),
v popředí vpravo obilní jámu a v pozadí vpravo ještě nedozkoumanou
chatu z časně laténského období s jámami po nosných sloupech.

Spona s ptáčkem, importovaná k nám ve 3. století n. l. z Římské říše.
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k východu. Do nohou jí její blízcí
položili keramickou nádobu, snad
s potravinami, které ji měly posilnit na další cestě.
V závěru pobytu Keltského lidu
na našem území se osídlení objevuje na obou stranách poddvorovského potoka. Z 2. – 1. století před
Kristem pochází další tři objevené
chaty. Všechny jsou něčím neobvyklé. Jedna z nich je velmi úzká,
měří 2 m na šířku a 5,5 m na délku,
pravděpodobně tedy nebyla obytná. Na jejím dně ležel neporušený
kamenný rotační mlýn, dodnes
ve funkční poloze. Druhá chata je
výjimečná konstrukčně, vedou do
ní ve spraši vytesané schody. Třetí
chatu provázel pohnutý osud, neboť nějakou dobu po svém zániku
byla využita pro pohřeb malého
dítěte, které zde bylo pietně uloženo ve schoulené poloze do rohu
místnosti.
S poslední fází osídlení Poddvorovska se již přehoupneme do našeho letopočtu, přesněji do třetího
století. Tehdy se u nás pohybovaly
germánské kmeny. Netrefili jsme
přímo místo jejich sídliště, ale jistě
leželo nedaleko zkoumaného místa.
Dokládá to přítomnost obrovského „hliníku“, který se nacházel
na severním svahu za potokem.
„Hliníkem“ nazýváme exploatační
jámu, která v zemi zůstane po těžbě
sprašové hlíny. Od pradávna byla
sprašová hlína nezbytná pro výrobu
keramiky i konstrukci stěn domů,
nutně ji tedy bylo potřeba získávat
v obrovském množství. Poté, co tato
těžební jáma nebyla déle využívána,
zanášela se odpadem z přilehlého
sídliště. Hliník na Poddvorově obsahoval germánské spony z 3. století
a velké množství stejně datované
keramiky, včetně keramiky vyráběné přímo na území říše římské
a dovážené na germánské území
jako obchodní artikl.
Dalším dokladem je skutečnost,
že ve svrchních úrovních zásypů
objektů se opět objevovala germánská keramika a dokonce i koZ P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV

vové předměty. Například vzácná
spona ve tvaru drobného ptáčka,
která sloužila ke spínání oděvu.
Je patrné, že zdejší krajina byla
malebným a úrodným místem,
vyhledávaným pro život celá
staletí před námi. Náš výzkum se
dotkl jen velmi malé plochy, přesto

přinesl mnoho zajímavých objevů.
Je téměř jisté, že mimo plochu
výzkumu leží další domy, výrobní
objekty a snad i hroby, které nadále
zůstanou skryty. Informace, které
nám mohou sdělit, si zatím ponechají pro sebe. Do doby, než budou
ohroženy podobně, jako část,

kterou jsme nyní prozkoumali. Tu
teď vystřídá plynovodní potrubí.
Naštěstí však měla možnost ještě
jednou promluvit ke světu o životě
vašich dávných sousedů.
Michala Přibylová,
ArchaiaBrno, z. ú.

RADY NAŠIM HOSPODYŇKÁM
3x týdně. Alicin obsažený v česneku má antibakteriální účinky.
Odpuzuje škodlivý hmyz /mšice,
svilušky a další/.
Proti houbovým chorobám dobře
poslouží stroužek česneku zapíchnutý do zeminy v květináči.
Stroužek je nutno rozpůlit, aby
nezačal růst.

CHCETE MÍT BYT KRÁSNĚ PROVONĚNÝ A NECHCETE POUŽÍT
CHEMII?
CHCETE MÍT BYT VYZDOBENÝ
KRÁSNÝMI ROSTLINAMI?
Aby se zelené pokojové rostliny
krásně leskly, potřete jejich listy
občas pivem.
Vaječné roztlučené skořápky zalijte vodou a nechte je několik dnů
louhovat. Získaný roztok obsahuje
nerostné látky vhodné pro zalévání
pokojových i venkovních rostlin.
Odolnost rostlin posílí acylpyrin.
Imunitní systém rostlin dokáže
aktivovat v acylpyrinu obsažená
kyselina acetylsalicylová. Stačí
rozdrtit jednu tabletu nebo rozpustnou tabletu vložit do 1 litru
vody a tímto roztokem postříkat
rostliny, které mají tuhé kožovité
listy.
Na malé kousky rozkrájený česnek a cibuli nechejte několik hodin
louhovat ve vodě, a pak přeceďte.
Takto získaný nálev použijte k postřiku pokojových rostlin 2x až
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J

Citronovou kůru dejte na talířek,
položte na misku s vodou a vše
umístěte ke zdroji mírného tepla.
Kůra místnost provoní a neutralizuje různé pachy. Citronová
vůně je neutrální a je zdravotně
nezávadná.
Vysypte na koberec trochu vanilkového cukru, který následně
vysajte. Vanilka provoní byt při
každém vysávání.
Nakrájejte citrony, pomeranče,
grepy apod. na plátky a dejte
v zimě na topení. Vůně bude intenzivnější, když do plátků zapícháte
hřebíček a skořici.
Květiny a bylinky – byt provoní
čerstvé i sušené

vsaďte na sušenou variantu a do
mísy či vázy naaranžujte levanduli,
skořici, hřebíček nebo badyán.
Poté, co vůně vyprchá, můžete
dekoraci oživit pár kapkami éterického oleje.
TIP: Květiny a bylinky rozmístěte tak, aby ladily s atmosférou
pokoje. Uklidňující levanduli dejte
do ložnice, svěží meduňku a rozmarýn do kuchyně, okvětní lístky
růží do obývacího pokoje.
Kouříte-li v domě, nepříjemný
zápach po cigaretovém kouři
odstraníte troškou mleté kávy,
kterou nasypete na talířek a necháte v místnosti působit nejlépe
celou noc.

Odkládejte zdarma
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr

Skvěle se pro takové účely hodí
bylinky, které oceníte při vaření
– třeba máta, meduňka, tymián
nebo šalvěj.
Pokud se nechcete starat o zeleň,

• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné materiály
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz
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UKRADENÝ A ZNOVU NALEZENÝ
ZVON UMÍRÁČEK
ZE STAROPODDVOROVSKÉ ZVONICE
V r. 2007 jsem ve Zpravodaji
uveřejnil informaci o zvonech
poddvorovské zvonice, kde jsem
uvedl, že umíráček, který byl
čejkovickým farářem Navrátilem
v r. 1908 označen jako zvon Donát, nenese obraz sv. Donáta, ale
sv. Izidora a Liboria. Nápis „Za
času bulmister a Gakuba Polaka“
ukazuje, že zvon nedali zhotovit
poddvorovští osadníci, neboť žádný pudmistr Jakub Polák se v poddvorovské historii nevyskytoval.
Dá se předpokládat, že do nově
postavené zvonice v r. 1855 nedali poddvorovští ulít nový zvon,
ale zakoupili zvon někde v okolí.
Nový zvon, sv. Cyril a Metoděj,
byl pořízen v r. 1862 za představeného Václava Bařiny.Tento druhý
zvon byl zrekvírován v r. 1917 pro
válečné účely a byl nahrazen
v r. 1920 zvonem ocelovým. V r.
2018 byl na zvonici zavěšen nový
zvon sv. Václava.
Nedávno jsem se dověděl
zajímavou informaci o zvonu
umíráčku. V diecézním archivu
v Rajhradě jsem objevil kopii dopisu čejkovického faráře Skalníka
brněnské konzistoři. V žádosti ze
dne 5.8.1945 farář Skalník píše:
Sbor dobrovolných hasičů ve
Starém Poddvorově pod protektorátem Místního národního výboru
pořádá dne 19. srpna 1945 slavnost, při níž má býti polní mše
svatá, posvěcení nové stříkačky
a po případě znovu zavěšení zvonu v místní kapličce.
Z těchto důvodů se prosí Nejd.
biskupská konsistoř o laskavé
udělení fakulty:
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1) pro polní mši svatou na den
19.VIII.1945 ve Starém Poddvorově a
2) pro posvěcení nové stříkačky.
Svěcení by provedl dole podepsaný. Ohledně znovu zavěšení zvonu prosí dole podepsaný
o sdělení, zda zvon, který byl
nyní nalezen v pražském přístavu
na Maninách a dovezen zpět do
Starého Poddvorova, musí býti
znovu vysvěcen či nikoliv. V případě kladném prosí se o udělení
fakulty.
Nahlédl jsem do historie rekvírování zvonů v průběhu 2.
světové války a zjistil jsem, že se
jednalo asi o zavěšení umíráčku,
což jsem nikdy před tím neslyšel
a nikdo z oslovených pamětníků
si na tuto událost nevzpomněl.
Snad nebude na škodu, když tuto
událost rozvedu v historických
souvislostech.
V březnu r. 1941vyšel v Německu zákon, podle kterého měly být
shromážděny bronzové zvony
a měděné části budov z celé Říše
a neodkladně poskytnuty jako
materiál pro zbrojní průmysl.
Realizací plánu byl pověřen nechvalně známý Herman Göring,
který prý byl tak důsledný v plnění nařízení zákona, že prohlásil:
In Deutschland sollten zehn bis
zwölf Glocken erhalten bleiben
– v Německu by mělo být zachováno deset až dvanáct zvonů. Že
to myslel opravdově, ukazuje
údaj, že z německého území
bylo v průběhu války odebráno
a roztaveno 42 583 církevních
zvonů, z ciziny, včetně protek-

torátu Čechy a Morava, to bylo
33 000 zvonů. Jen z území protektorátu bylo odebráno zhruba
10 000 zvonů a 3500 až 4 000 zvonů z pohraničí. Český kampanolog Jaroslav Dobrodinský, který
rekvizici zvonů v letech 1940 až
1945 ze své profesní povinnosti
sledoval, uvádí, že v Čechách
zbylo z předválečného počtu jen
13%, na Moravě 6% zvonů.
V průběhu r. 1941 byly shromážděny údaje o zvonech a do
15. 2. 1942 byly zvony roztříděny
do 4 kategorií. V kategorii A byly
zvony nejméně cenné, v kategorii
B a C zvony historicky a umělecky
cenné a v kategorii D byly zvony
mimořádně cenné – ty nebyly
odebrány vůbec. Vlastní odebírání začalo zjara 1942 -zvony
z Moravy byly shromážděny
nejprve v Ostravě a později byly
přesunuty na centrální shromaždiště do Prahy. Zvony kategorie
A (77% z celého množství), byly
v průběhu července a srpna
1942 dopraveny do Hamburgu
a bezprostředně roztaveny. Zvony
kategorie B a C zůstaly v pražském přístavišti na Maninách
jako rezerva. Naštěstí se další
likvidace zvonů zastavila a většina zvonů kategorie B a C zůstala
v Praze až do konce války. Mezi
těmito zvony zůstal v Praze také
poddvorovský umíráček. Krátce
po osvobození byl čejkovický
farní úřad vybídnut, aby si rekvírovaný zvon z Prahy odvezl. A tak
se stalo, že byl zvon dopraven
zpět do Starého Poddvorova a 19.
srpna 1945 byl umíráček znovu
zavěšen na zvonici.
Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV

Uměleckou výzdobu zvonu
jsem zmínil již v článku z r. 2007.
Byl ulit v roce 1771 brněnským
zvonařem Liborem Martinů, na
plášti je reliéf sv. Izidora a sv.
Libora a na spodním obvodu je
nápis: ZA CZASU BULMISTERA
GAKUBA POLAKA. Zvon je vysoký 34 cm, v průměru má 40 cm.
Pro uměleckou hodnotu je také
zvon od r. 1979 evidován jako
movitá kulturní památka ev. č.
37-041840.

Shromaždiště zvonů v přístavišti na Maninách v Praze v r. 1942

Autor děkuje Mgr. Radkovi
Lungovi za možnost použít data
z jeho publikace: Radek Lunga:
Průběh a charakter rekvizice
českých zvonů za druhé světové
války. In: „Nepřichází-li práce
k Tobě“. Různé podoby nucené
práce ve studiích a dokumentech.
Praha: Česko-německý fond budoucnosti – Kancelář pro oběti
nacismu, 2003, s. 124-131.
Prof. MUDr. Augustin Svoboda,
CSc., d.h.c.

Zrekvírovaný a navrácený zvon umíráček ze staropoddvorovské zvonice
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J
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NAŠI RODÁCI PŘI HLEDÁNÍ ROPY
V LÉTECH 1943 - 1945

POKRAČOVÁNÍ

Tomáš Bartál

Augustin Súkal
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V průběhu válečného období
došlo k výraznému zlepšení vrtné
techniky s cílem dosáhnout v co
nejkratším čase co nejmaximálnějších hloubek vrtů. A tak byla
poměrně rychle vyvinuta vrtná
souprava systému rotary, jenž byla
použita firmou G. Rumpel poprvé
právě na vrtu Poddvorov 1. Tato
nová vrtná inovativní technika
však vyžadovala k vrtání značného
množství vody, kterou bylo nutno
k těžní věži denně dovážet.
Průzkumná společnost G. Rumpel, GmBh., která smluvně pracovala pro německou spol. DEA
Bohrbetrieb Gross-Bilowitz (Velké
Bílovice), pro tuto činnost na vrtu
Poddvorov 1 potřebovala zajistit
nezbytnou pracovní sílu pro třísměnný provoz. Z důvodů úsporných opatření na jejich ubytování,
ev. jejich denní dovoz na pracoviště, řešila tuto problematiku hledáním pracovníků z místních zdrojů,
a to v nejbližším okolí.
Tak byli starostové Starého Poddvorova Tomáš Bartál (29. 5. 1882)
a Nového Poddvorova Augustin
Súkal (13. 7. 1901) začátkem listopadu 1943 vyrozuměni říšskými
úřady o vytipování hlavně mladých
mužů z obou obcí, kteří by byli
schopni zvládnout tuto fyzicky
náročnou práci.
Starostové obou obcí se museli
tehdy rychle rozhodnout na základě svých dobrých znalostí o stavu
možných pracovních sil ve své
obci, koho pozvat na tehdejší tzv.
„náborové jednání“.
Starosta obce Starý Poddvorov
si pozval na jednání s říšským
zástupcem, jenž měl na klopě
odznak s hákovým křížem, asi

20 mužů. Jak jednání na radnici
probíhalo, se nám nepodařilo
zjistit, co víme, tak si dotyčný Němec (pravděpodobně to byl Herr
Leitner) vybral 13 mužů, z nichž
známe 12 jmen.
Jak probíhalo jednání u starosty Augustina Súkala v Novém
Poddvorově s deseti kandidáty,
známe ze vzpomínek Víta Hřiby
(23. 5. 1923, Nový Poddvorov
č. 2), cituji:
„Starosta Augustin Súkal, jak
o něm bylo všeobecně známo,
se ve své starostenské funkci cítil
vždy velmi sebejistě, ale tenkrát
nebyl vůbec ve své kůži. A to jsme
samozřejmě nevěděli, co musel
od říšského úředníka vyslechnout
před zahájením pohovorů s námi,
kteří jsme byli na něj pozváni.
Nutno zmínit, že starosta Augustin
Súkal po celou dobu tzv. Protektorátu Čechy a Morava se snažil
svým občanům pomáhat, kde se
dalo, s cílem ochránit je před nacistickou perzekucí, což mu bylo
a je dáváno k veliké cti.
Ale tenkráte bylo na něm vidět,
že by toto nepříjemné jednání měl
už rád za sebou. U mě vyzvedl vysokou pracovitost, kdy zdůraznil,
že jsem ten, o kom se ví a povídá
se o tom po celém Slovácku, že
jsem jediný svobodný, který si ani
ne ve svých dvacetinách jen za své
vydělané peníze dokázal pořídit
pár mladých koní bez jakéhokoliv
přispění rodičů. Německý úředník
mně sudetskou češtinou arogantně informoval, že vrtná věž bude
potřebovat denně dovážet v lejtě
(cisterna na povozu) vodu pro
chod strojního vrtného zařízení.
Zdůraznil mi, že vlastním pár
Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV

koní, jsem svobodný, a že povoz
s lejtou se na našem hospodářství
určitě najde. K tomu jsem mu
řekl, že naše lejta je momentálně
mimo provoz, jelikož teče, a o voze
nemohu rozhodovat, jelikož hospodářem je můj otec Rudolf Hřiba.
Dále jsem mu sdělil, že část peněz,
které jsem si vydělal za dopravu
dubových klád z lanžhotských
lesů do břeclavské pily, mně na
nákup koní nestačily, tak jsem
byl nucen zbytek si vypůjčit od
dobrých švagrů Metoděje Horňáka (1907) ze Starého Poddvorova
č. p. 217 a Pavla Macůrka (1909)
z Nového Poddvorova č. p. 4. Dál
jsem pokračoval, že sice s oběma
švagry vycházím velice dobře,
ale peníze jim musím co nejdříve
vrátit, neboť oba mají děti a staré
rodiče. Na to mně Němec zhurta
řekl, že co jsem mu sdělil, je
všechno snadno řešitelné, neboť
peníze na splátky vypůjčených
peněz švagrům si u vrtačky určitě
vydělám, a ať si rychle uvědomím,
co je to proti válečným útrapám
německých mužů na východní
frontě, a to mladších, než jsem já.
Dál velice ostře pokračoval s tím,
že pokud odmítnu, tak do záznamu napíše, že odmítám pracovat
pro III. říši, a že mě doporučí na
totální nasazení (Totaleinsatz)
do Brém nebo Hamburku uklízet
trosky po anglo-americkém bombardování. A bylo rozhodnuto!
Závěrem si Němec opět nesmírně
arogantním tónem neodpustil při
mém odchodu poznámku, abych si
uvědomil, že jsme poražený národ,
který musí pracovat pro Říši, kde
ona bude potřebovat. A dále sdělil,
že když budu práci sabotovat, tak
mě v lepším případě čeká koncentrační tábor a tam teprve poznám,
co je to pod přísným dozorem
pracovat pro Říši. Na to vše, co
mně v závěru jednání řekl, jsem
měl chuť mu odpovědět, že kdyby
nás v roce 1938 nezradila Francie,
tak by jeho národ poznal, jak umí
Čechoslováci bojovat. Neboť jsem
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od svého staršího bratra Antonína
Hřiby (1906) a jeho kamaráda
Klimenta Veselského (1906), kteří
spolu vykonávali jak vojenskou
presenční službu od roku 1926
- 27, tak i spolu v roce 1938 prožili všeobecnou mobilizaci, se od
nich dověděl, že by tehdy ČSR
svou vyspělou výzbrojí způsobila
Němcům obrovské ztráty, ze kterých by se těžko vzpamatovávali.
Rovněž jsem od nich věděl, jak
byl německý Wehrmacht, když
zbytek ČSR v roce 1939 zabíral,
uboze vyzbrojen a vystrojen. Ale to
jsem všechno tzv. „spolkl“, jelikož
z Totaleinsatz v Hamburku jsem
opravdu dostal strach.“
Ze vzpomínek Bedřicha Bartála
(2. 3. 1919) rodáka ze St. Poddvorova č. p. 105 se dovídáme, že dne
28. 11. 1943 se vybraní pracovníci
z obou Poddvorovů přihlásili v Moravském Žižkově v maringotce,
kde byla kancelář vrtné společnosti. Jinak hlavní sídlo G. Rumpel,
GmbH bylo ve Velkých Bílovicích.
Dále z jeho archivu je možno
doložit jména dvanácti pracovníků
ze St. Poddvorova, kteří pracovali
na vrtné věži Poddvorov 1 a jsou
to tito:
Bartál Bedřich (1919), Bartál
Josef (1913), Nedvídek Tomáš
(1921), Zpěvák Bedřich (1910),
Jurkovič Štěpán (1907), Hradil
Josef (1912), Bartál Štěpán (1919),
Popovský Pavel (1913), Bartál Pavel (1904), Uhrovič Josef (1905),
Holomek František, (1914) a Vlček
Rudolf (1913).
Co se týká pracovníků z Nového
Poddvorova, tak se našemu týmu
podařilo vypátrat toto:
Hájek Josef (16. 3. 1907, č. p.
36) vynikající strojník, mechanik,
který obsluhoval motorovou jednotku. Byl tzv. nepostradatelný pro
chod strojního vrtného zařízení.
Před nástupem na vrtnou soupravu Poddvorov 1 pracoval jako
strojník v Hruškách.
Hřiba Vít (23. 5. 1923, č. p. 2)
a Markusík Jaroslav (23. 2. 1922,

č. p. 38). Oba rolničtí synové, nerozluční kamarádi, kteří dostali za
úkol dopravovat v lejtách koňskými povozy vodu z obecní studny
na Pastviskách (ručně bez použití
čerpadla). Tito dva dopravci se
vždy dohodli, jak zajistit plnou nádrž vodou u vrtačky, aby neutrpěly
ani domácí polní práce.
Tihlářík Josef (3. 12. 1899, č.
p. 49) a Tihlářík Ferdinand (13.
5. 1901). Tito dva bratři z tzv.
tihlářícké uličky doplnili sestavu
novopoddvorovských vrtných rodáků, přičemž Josef, jako vysloužilý voják z I. světové války a jako
italský legionář, zde pracoval jako
ostraha, a jeho bratr Ferdinand
jako pomocný vrtný dělník. Tento nejvíce miloval noční směny,
které končily nad ránem. Nikdy
nešel domů s prázdnou, vždy si
odnášel, co upytlačil v čejkovické
honitbě. Od této pytlácké vášně
jej neodradilo ani postřelení broky
čejkovickým hajným Drábkem.
Tetík Karel, Nové Dvory u Českých Budějovic, tento vrtný mechanik specialista bydlel v podnájmu u Karla Plecáka (3. 11. 1920,
č. p. 53). S touto rodinou se velice
sžil a miloval místní regionální
jídla, která připravovala výborná
kuchařka, sestra K. Plecáka, Růžena Plecáková (24. 2. 1908), která
mimo jiné vařila i pro čejkovické
a bojanovické kněze, když příležitostně vykonávali pobožnosti
v Novém Poddvorově.
Mimo výše uvedených rodáků
z Nového Poddvorova a jednoho
Jihočecha bydlícího u K. Plecáka nutno zmínit další mužské
osoby, jež přebývaly v létech
1943-45 v Novém Poddvorově
a byly účastny na průzkumném
vrtu Poddvorov 1. Díky nevšední
ochotě bratrů Gertnerových, narozených v Novém Poddvorově na
domě č. p. 42, a to Ing. Oldřicha
Gertnera (1930), Znojmo a jeho
bratra Františka (1940), několikanásobného starosty ve Zdicích
u Berouna, spolužáka našeho
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Prof. MUDr.Augustina Svobody
na gymnáziu v Hodoníně, se můžeme dovědět řadu historek o této
době. Tak např. v roce 1942 byly
v Novém Poddvorově dokončeny
dvě novostavby s tzv. podkrovkou,
a to u Ladislava Bařiny (1904),
č. p. 12 a Františka Gertnera (1902)
a jeho manželky Veroniky, rozené
Konečné (1908) č. p. 42.
V domě č. p. 12 se v pronajaté
podkrovce ubytoval Němec Obrbohrmeister (vrchní vrtmistr) Herr
Leitner. Tradovalo se o něm, že byl
nečistotný, jelikož v noci, když
vykonal svou velkou potřebu, tak
ji zabalil do říšských novin a vyhodil z okna ven. Jiná verze o jeho
nečistotnosti naznačuje, že měl asi

v noci obavu z partyzánů, proto
se bál opustit nadzemní místnost.
V domě č. p. 42 u Gertnerů se
také v podkrovce ubytoval jeden ze
specialistů, a to jednooký Richard
Škrobánek, původem od Opavy, se
svou ženou, sudetskou Němkou
Stefany. Specialista Škrobánek,
jenž před zabráním ČSR Němci
působil expertně v řadě arabských
zemí, na vrtu Poddvorov 1 posuzoval denně odvrtané vzorky
vytěžené vrtaři a posílal je do specializované naftařské laboratoře
do Vídně.
Rádi bychom doplnili popisy jednotlivých staropoddvorovských vrtařských pracovníků. Zatím máme
k dispozici popisy bratrů Bartálo-

vých, a to Bedřicha a Josefa, a dále
také Pavla Popovského. Uvítáme
od rodinných příslušníků a od
čtenářů Zpravodaje toto doplnění
na email: hribaviting@centrum.cz
nebo předání na Obecní úřad ve
Starém Poddvorově.
Za poskytnutí archivních fotografií děkujeme zejména Prof.
Augustinu Svobodovi, CSc., Marii
Hájkové, roz. Veverkové, Ludmile
Chovancové, roz. Bartálové, Emě
Ivičičové, roz. Plecákové z Čejče,
vnukovi Josefa Bartála, panu Pavlovi Bartálovi z Brna a bratrům
Gertnerovým, a to Oldřichovi
ze Znojma a Františkovi ze Zdic
u Berouna.
Ing. Vít Hřiba

UČITELKA LUDMILA KRAPKOVÁ
Pan Ing. Hřiba (náš dopisovatel)
na mě vznesl dotaz, zda něco vím
o paní učitelce Ludmile Krapkové,
která v letech 1904 – 1907 působila
na naší škole v aprobaci učitelky
ručních prací. Dále mě upozornil
na to, že na webových stránkách
naší základní školy její jméno ve
výčtu učitelů, kteří na škole působili, chybí. Proč se ptal zrovna na
tuto vyučující? Byla totiž babičkou
MUDr. Radima Uzla, známého
českého lékaře, sexuologa a spisovatele. Tak jsem se pustila do
vyhledávání v materiálech školy
a v knize Můj dědeček MUDr.
Karel Uzel, která vyšla v nakladatelství Epocha v roce 2017.
Paní učitelka Ludmila Krapková
se narodila 16. září 1883 v Rychnově nad Kněžnou. Odbornost
učitelky ručních prací získala
na ústavu ke vzdělávání učitelek
v Praze. V roce 1903 nastoupila
na soukromý ústav Světlá ve Velkém Meziříčí a počátkem roku
1904 přišla na školu ve Starém
Poddvorově. V roce 1907 se své-
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ho učitelského povolání vzdala. 30. ledna 1908 se totiž provdala
za lékaře, který působil v Mutěnicích, MUDr. Karla Uzla. (V té době
ještě nesměly na školách působit
vdané kantorky.) Poznali se při
návštěvě společného přítele, staropoddvorovského podnikatele
pana Václava Hanamanna. Prvně
se setkali z důvodu méně veselého. Paní učitelka onemocněla
chřipkovým zápalem plic. Pan
doktor ji léčil a tím ji blíže poznal.
Zjistil, že je výborná stenografka,
zajímala se o slovácký národopis,
ráda četla pokrokové knihy. Se
svým kolegou, pokrokovým učitelem a ředitelem Sadovským, se
věnovala kresbě a malbě.
Lékař Karel Uzel přišel do Mutěnic 1. září 1903. Do jeho obvodu
patřily také obce Starý a Nový
Poddvorov. I když později byly
přiděleny do Hodonína, vím
z vyprávění, že mnoho občanů
využívalo služeb mutěnských
lékařů i v pozdějších letech. Pan
doktor ve svých pamětech mluví
Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV

o problémech, s kterými se potýkal v době svého nástupu. Nebyly
to jen finanční problémy, jež byly
pro začínajícího lékaře, který si
otevírá svou první lékařskou praxi
logické, ale potýkal se především
s alkoholismem svých pacientů.
Citace: …Ač tam byly na stráních
krásné vinice a skupina vinných
bůd se sklepy, pilo se v Mutěnicích mnoho kořalky. Proto obyvatelé žili ve špatných poměrech,

ani pan starosta nemohl mně za
vytržený zub zaplatit jednu korunu. Odkázal mě na to, až prodá
babule, což byly husy……
Boj sváděl tento pokrokový lékař
také s tmářstvím místního pana
faráře. Problémem byly přednášky, které pan doktor organizoval
(o moderním způsobu hospodaření a o škodlivosti alkoholu), ale
především za rozšiřování časopisu
Ruch, brožurky „Lide, prohlédni“

a prodej Noháčova Slováckého
kalendáře. Pan doktor Uzel se
snažil o osvětu v našem kraji. Velkým problémem v té době určitě
bylo i vystoupení pana doktora
z církve.
Po čtyřech letech tento pokrokový lékař Mutěnice opouští a odchází se svou ženou, bývalou kantorkou naší školy, do Dobrouče.
Mgr. Miroslava Hajdová

PAHOP JE NEMOCNICE DOMA
Všechno má v životě svůj začátek
a konec, a tak je to i s lidským
životem. Ztráta blízkého člověka
patří k jedné z nejtěžších v životě
člověka a nikdy se na ni nejde
vnitřně zcela připravit. Někdy
může být odchod blízkého člověka
v důsledku nevyléčitelné nemoci
pozvolný a my se budeme rozhodovat, jestli jej necháme v péči
zdravotnického zařízení nebo mu
umožníme strávit poslední dny/
týdny života v prostředí jemu
nejbližším, doma. Někteří z nás
však ukončení naší pouti na tomto
světě berou jako něco hrozného,
něco, o čem se nemluví, před čím
je třeba zavírat oči. Proto, aby byl
takový odchod těžce nemocného
či starého člověka co nejlehčí,
nejdůstojnější, aby neměl pocit, že
na druhý břeh odchází v osamění,
je zde mobilní hospic PAHOP - PAliativní a HOspicová Péče.
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú., byl
založen v dubnu roku 2016 Mgr.
Helenou Schwarczovou. Hlavní
činností je specializovaná zdravotní péče pro nevyléčitelně nemocné pacienty. O nemocné pečuje
multidisciplinární tým, který tvoří
lékaři, zdravotní sestry, sociální
pracovník, pečovatelky, psycholog
a podle přání klienta i duchovní.
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PAHOP je podporou rodinám,
které chtějí pečovat o své nejbližší
v prostředí jejich domova a tento
vzácný, vyhraněný čas, který nemocným zbývá, prožít v kruhu se
svými nejbližšími.
Zdravotní služby mobilního
hospice jsou zajištěny nepřetržitě
365 dní v roce a 24 hodin denně
a jsou plně hrazeny zdravotními
pojišťovnami.
Mnozí se domnívají, že se tato
péče týká občanů ve vyšším věku,
ale pravdou je, že klienty má PAHOP ve všech věkových kategoriích včetně nejmenších pacientů.
PAHOP poskytuje péči v regionech
Uherské Hradiště, Uherský Brod,
Luhačovice, Zlín, Kroměříž, Veselí
nad Moravou a Hodonín.
Posláním PAHOPu je navracet naše
blízké zpět do svého přirozeného
prostředí, kterým je domov a PAHOP je nemocnice doma!

JAK MŮŽETE POŽÁDAT
PAHOP O PÉČI:
- telefonicky – 737 077 376
- e-mailem - vedoucis@pahop.cz
- vyplnit formulář - https://www.
centrum-pahop.cz/zadost-o-poskytnuti-mobilni-hospicove-pece
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SVATÁ LUDMILA 1100 LET

Tento rok si připomínáme tisíc
sto let od mučednické smrti první české světice - svaté Ludmily,
která byla 15. září 921 uškrcena
na svém hradě Tetíně. Kromě
toho, že je Ludmila uctívána jako
světice, tak se jedná především
o významnou ženu (první doloženou Přemyslovnu), která stála
u počátku našeho současného
státu. Svatá Ludmila je patronkou
českého národa, je považována
za pramáti českých panovníků
a panovnic, ochránkyní všech
slovanských národů a babičkou
svatého Václava.
O původu svaté Ludmily se
dodnes vedou spory; podle některých kronik pocházela z bájného
kmene Pšovanů, který sídlil před
sjednocením českých kmenů
v okolí dnešního Mělníka. Jiné
zdroje hovoří o jejím Lužickém
původu. Lužičtí Srbové jsou slovanský národ, jenž dodnes obývá území nedaleko německých
Drážďan. Jako dcera knížete byla
provdána za Bořivoje, prvního
doloženého českého panovníka
z rodu Přemyslovců. Přemyslovci
v polovině 9. století neovládali
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celé území Čech, které byly sídlem hned několika knížectví, ale
pouze jejich střední část.
Česká knížata v tehdejší době
byla stále pohanská, oproti již
křesťanským západním a východním sousedům. Na západě byla
velká Východofranská říše a na
východě Velká Morava. A právě
při návštěvě dvoru Svatopluka I.
přijal Bořivoj i se svou manželkou
Ludmilou křest z rukou svatého
Metoděje.
Podle tradice právě při křtu obdržela svatá Ludmila od Metoděje
drobný kovový reliéf zobrazující
Pannu Marii s Ježíškem, později
zvaný Palladium země České.
Tento reliéf pak měla Ludmila
ve velké úctě, po její smrti jej
zdědil její vnuk svatý Václav. Toto
Palladium je dodnes uchováváno
v chrámu Panny Marie ve Staré
Boleslavi.
Přijetí křesťanství mělo také veliký politický význam a umožnilo
Přemyslovcům získat převahu
nad ostatními kmeny na území
dnešních Čech a navázat bližší
kontakty s Velkou Moravou.
Se svým manželem zplodila
Ludmila dva syny - Spytihněva
a Vratislava. Jejich otec zemřel ještě když byli jejich synové dětmi,
a tak je pravděpodobné, že Ludmila se spolu s velkomoravským
knížetem Svatoplukem podílela na
správě českého knížectví. Za vlády
Spytihněva se Čechy odpoutaly od
Velké Moravy a navázaly bližší
vztah s Východofranskou říší. Po
Spytihněvově smrti nastoupil na
trůn jeho mladší bratr Vratislav,
který byl už od mládí zasnoubený s Drahomírou, princeznou
slovanského kmene Stodoranů,
který sídlil na území dnešního
Braniborska. S ní pak zplodil
několik dětí, mezi nimi svatého
Václava a Boleslava.

Když zemřel kníže Vratislav,
byli Václav i Boleslav ještě nezletilí, a tak kmenová rada rozdělila
moc mezi Ludmilu a Drahomíru.
Mezitím co Ludmila vychovávala
malé vnuky, Drahomíra vládla
knížectví.
Zřejmě zde pramení neshody
mezi oběma ženami, jejichž moc
nebyla mizivá. Čechy již tehdy
byly důležitou křižovatkou Evropy
a střetávaly se zde různé mocenské vlivy. Zdá se, že Ludmila
zastávala názor, že Čechy by měly
zůstat v úzkém kontaktu se sousedním katolickým Bavorskem,
kdežto Drahomíra se politicky
přikláněla k severnějšímu Sasku. Konflikt vyústil objednanou
vraždou Ludmily, kterou 15. září
921 vykonali nájemní vrahové na
jejím hradě Tetíně. Smrt uškrcením byla vybrána záměrně, aby
nebyla prolita Ludmilina krev
a nemohla být uctívána jako
mučednice. Tělo kněžny bylo
pohřbeno na Tetíně, odkud je
však svatý Václav nechal v roce
925 vyzvednout a přenesl jej do
baziliky svatého Jiří na Pražském
hradě. A právě tento akt, kdy
tělo zemřelého bylo vyzvednuto
a v úctě přeneseno do jiného hrobu, znamenal v raném středověku
faktické svatořečení.
Život svaté Ludmily je bezesporu
příběhem silné ženy uprostřed
milníků našich dějin. Její osud
nám ukazuje, že středověk nebyl
jen doménou mužů, ale že již tehdy měly v historii významné místo
i ženy. A právě Ludmila je jednou
z nejvýznamnějších žen našich
dějin, která stála u zrodu a formování našeho státu a počátku
křesťanství v naší kultuře. Svatá
Ludmila se stala patronkou učitelů
a vychovatelů, babiček a matek,
rodin, ale také vinic a vinařů.
Mgr. Blahoslav Uhrovič
Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV

OPSÁNO Z KRONIKY TJ
Na výroční členské schůzi TJ
Družstevník Poddvorov dne
14. ledna 1979 byl přednesen
obsáhlý plán činnosti na rok
1979 a uvádí se jen hlavní
záměry.

PLÁN ČINNOSTI TJ DRUŽSTEVNÍK STARÝ PODDVOROV NA
ROK 1979:
I. Masový rozvoj tělesné výchovy
- navázat užší spolupráci se ZDŠ
a SRPŠ, zahájit přípravu nácviku
skladeb spartakiády 1980 – pro
žáky. Získat během roku 15 nových členů. Získat jednoho rozhodčího a jednoho trenéra pro
žáky.
II. Výkonnostní sport – v oddíle
kopané a stolním tenise zavést
jednotný tréninkový systém.
III. Politicko-výchovná práce – na
počest 35. výročí SNP uspořádat
tradiční turnaj v stolním tenise.
K 30. výročí pionýrské organizace
uspořádat lehkoatletické závody
mládeže. V měsíci červenci uspořádat pohárový turnaj kopané I.
mužstva a dorostu. Prohlubovat
a upevňovat družební spolupráci
s TJ Radimov, okres Senica a TJ
Borovany, okres Písek. V průběhu
roku uspořádat tři kulturně-společenské akce.
IV. Školení a doškolování – zabezpečit, aby všichni trenéři absolvovali školení, které organizuje OV
ČSTV. Členové výboru se budou
zúčastňovat dle funkcí. Jednou do
roka školení o pravidlech kopané
a společnou zdravotní přednášku.
V. Podíl na plnění celospolečenských úkolů – a) členové TJ odpraS TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J

cují v akci „Z“ 350 brigádnických
hodin, b) při špičkových pracích
v JZD Jiskra odpracují členové TJ
300 hodin, c) na údržbě a budování vlastního tělovýchovného zařízení bude členy TJ odpracováno
2500 hodin, d) bude sebráno 100 q
železného šrotu, získáno 5 nových
dárců krve, zasazeno 400 kusů
stromů kolem sportovního areálu.
Všechny oddíly se zapojí do soutěže o titul „vzorný“.
Výroční členská schůze jednohlasně schválila plán činnosti
a usnesení z výroční schůze. Pro
zahájení přípravy I. mužstva byl
pověřen nový trenér Bohuš Dvořák a dorost začal trénovat Miloš
Boubín. Pro jarní kolo byl vyřízen
přestup z Hodonína Petra Foffa
a Igora Komloše. Získali jsme za
rozhodčího pro naši TJ Stanislava
Kočiše z Moravan. Dne 20.4. byla
předána Františku Veselskému,
hospodáři TJ, medaile ČSTV.
K mezinárodnímu dni dětí bylo
uspořádáno sportovní odpoledne
za pomoci ZDŠ Čejkovice pod
vedením učitele Zdeňka Damborského. Byla velmi dobrá účast
závodníků i diváků. Základní organizace SSM za spolupráce s TJ
zahájila stavbu opěrné zdi pod
hřištěm u silnice. Hlavní budovatelé této zídky byli Veselský Petr,
Nesvadba Jiří, Horňáková Marie,
Škrobáková Ludmila, Pulkrábek
Lubomír, Jurkovič Stanislav a další
členové SSM a TJ. Naše mužstvo
se dne 24.6. zúčastnilo memoriálu v Radimově. Dne 15.7. byl
uspořádán pohárový turnaj a 22.7.
pohárový turnaj dorostu.
Naše TJ uspořádala ve dnech
10. – 12. srpna 1979 zájezd do
NDR a byla tak navázána družba
s TJ L.P.G. Drážďany s oddílem
kopané. 11. srpna se uskutečnila

prohlídka Drážďan a odpoledne
přátelské fotbalové utkání, které
bylo zakončeno velmi srdečnou
přátelskou besedou a v nočních
hodinách pak návrat do Děčína.
Pobyt v NDR uváděl člen TJ Josef
Kotásek.
Poddvorovská kopaná se konečně dočkala postupu do III. tř. po
sezóně podzim 1978 a jaro 1979.
V roce 1979 nám odpadly příspěvky za reklamy, a v témže
roce jsme dostali od JZD Jiskra
ze slíbených 8 000 Kčs na činnost
jen 4 000 Kčs.
Doslova opsáno z kroniky TJ.

UZÁVĚRKA
PŘÍSPĚVKŮ
DO ZPRAVODAJE ZIMA 2021

JE 11. 11. 2021
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ZNAČKU
„SLOVÁCKO REGIONÁLNÍ PRODUKT“
ZÍSKALO PRVNÍCH DESET DRŽITELŮ

Dekorační předměty, dobroty
k zakousnutí, suroviny do kuchyně, bylinné čaje, mošty, ale také
oděvy s vyšívanými folklorními
ornamenty, nebo dokonce vinná
mouka, dřevěné štokrle či speciální kompost na zahrádku. Desítky
produktů od deseti producentů
získalo nově vzniklou značku SLOVÁCKO regionální produkt. Rozhodla o tom třetí dubnový týden
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osmičlenná certifikační komise.
Zájem o nově vzniklou značku
byl velký. Výrobci až na výjimky
nestáli o certifikaci jediného produktu ale celých skupin. Například
Vinařství Sýkora z Čejkovic pod
názvem „Výrobky zdravé výživy
z vinné révy“ získalo značku pro
vinný mošt, vinný olej, vinný
džem i vinnou mouku a sušenky
z ní vyrobené. Vinařství Bartoníkovi kromě moštů uspělo i se svými
ovocnými i bylinkovými sirupy,
želé nebo vinnou kyselkou. Vyšívačka Magda Sedlářová ze Skoronic a firma FolklorStyl z Hodonína
uspěly s pestrou paletou oděvních
výrobků i doplňků, které zdobí
lidovými ornamenty.
Nyní už koordinátor značky
- Turistická asociace Slovácko –
pokračuje s každým z držitelů
individuálně v dalších přípravách.
Musí domluvit s každým z nich,
jak přesně bude výrobky značit
v souladu se zásadami používání
loga. Pro každého bude třeba připravit prezentaci nejen na webu
slováckých značek, ale i webu
Asociace regionálních značek.
Současně připravit možnosti využití e-shopu, který bude společný
pro obě slovácké značky: SLOVÁCKO regionální produkt a Tradiční
výrobek SLOVÁCKA. Turistická
asociace Slovácko také plánuje
se svými členskými organizacemi
vlastní propagaci, například formou účasti na trzích.
Regionální produkt doplnil sesterskou značku Tradiční výrobek
SLOVÁCKA, která již 13 let oceňuje
výrobky s doložitelnou etnografickou tradicí. Regionální produkt je

určený pro soudobé produkty, ať
už potravinářské, přírodní či řemeslné, které vznikají na Slovácku,
poctivě a s respektem k přírodě
a krajině. Silnou folklorní tradici
regionu nezapře ani řada regionálních produktů, odráží se v nich
zprostředkovaně, jako inspirace
pro volnou tvorbu jejich původců.
Více o slováckých značkách se dočtete na www.tradicnivyrobek.cz.

SEZNAM UDĚLENÝCH ZNAČEK:
1. FolklorStyl, Hodonín – Textilní
výrobky s lidovým ornamentem
2. Moravská dílna Zahrádka, Šardice – Štokrle s lidovým ornamentem
3. Vinařství Bartoníkovi, Mikulčice
– Ovocné a bylinné sirupy
4. Vinařství Bartoníkovi, Mikulčice
– Speciality z vína a hroznů
5. Vinařství Bartoníkovi, Mikulčice
– Výrobky z plodů černého bezu
6. NL Aktiv, Nová Lhota – Bělokarpatské čaje
7. Petr Divácký, Šardice –
Vermikompost ze Slovácka
8. Ali Šik, Boršice u Blatnice –
Tvořím z modrotisku
9. Ivana Horáková, Tučapy –
Vykrajovaný zdobený perník
10 Magdino vyšívání, Skoronice
– Vyšívané ornamenty Kyjovska
11. Víno Sýkora, Čejkovice – Výrobky zdravé výživy z vinné révy
12. Vinařství SPIELBERG CZ,
Archlebov – Vinné mošty
Zpracoval: Zdeněk Šmýd,
Turistická asociace Slovácko

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

MAS JIŽNÍ SLOVÁCKO
V DOBĚ COVIDOVÉ
Ani opatření spojená s probíhající
epidemií nezabránila naší Místní
akční skupině Jižní Slovácko
(MAS) pokračovat v nastaveném
harmonogramu výzev, administraci přijatých žádostí a dohledu nad
realizací projektů, na něž žadatelé
získali úspěšně přes MAS dotaci.
Drtivá většina administrativních
úkonů spojených s dotačními
výzvami je totiž naštěstí řešena
elektronickou formou. I s realizací
projektů si žadatelé v této složité
době poradili bez větších problémů. Podařilo se dokonce uskutečnit i takové projekty, jakými jsou
příměstské tábory pro děti. Jejich
realizace o letních prázdninách
byla možná jen díky tehdejšímu
rozvolnění opatření.
V roce 2020 se naší MAS podařilo
vyhlásit také několik výzev a rozdělit tak další finance do území
Hodonínska a Podluží. Podporu
získaly například projekty chodníků nebo hasičské zbrojnice.
Čtvrtou výzvu vyhlásila MAS také
v Programu rozvoje venkova. Na
dotační prostředky se tak již těší
vybraní zemědělští i nezemědělští
podnikatelé, kteří za ně pořídí
nové mulčovače, kypřiče, drobnou
techniku či nerezové nádoby pro
své vinařské či zemědělské provozy. Podpořena budou také tesařská
či truhlářská řemesla, nebo projekty na zvýšení ubytovacích kapacit
v regionu. V opatření na podporu
služeb a obnovy vesnic uspěly
také projekty obcí. Finanční prostředky budou využity například
na vybudování lanovky pro děti,
na rekonstrukci školní jídelny,
knihovny nebo na projekty podporující spolkovou činnost v obcích.
V listopadu bylo ukončeno
hodnocení projektů podaných
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J

do grantového programu „Malý
Leader 2020“, který naše MAS
v území vyhlásila. Prostředky této
historicky první vlastní dotační
výzvy, spolufinancované ze strany
Jihomoravského kraje, jsme zaměřili na podporu materiálního vybavení dětských folklorních souborů
v území Podluží a Hodonínska.
Vybavení dětských souborů se
tak díky dotačním prostředkům
rozšířilo o nové kroje či krojové
součásti, potřebnou audiotechniku nebo o rekvizity nutné pro
zkoušky a vystoupení.
Činnost MAS však není jen o dotacích. Každoročně organizujeme nebo se aktivně účastníme
různých společenských akcí. Ty
se ale nemohly v roce 2020 z větší
části uskutečnit. Jednu akci pro
širokou veřejnost se ale nakonec zorganizovat podařilo, a to
módní přehlídku oděvů inspirovaných folklorními motivy. Své
modely představili mladí lidé
ze společnosti FolklorStyl. Přehlídka se uskutečnila v září na
Masarykově náměstí v Hodoníně,
a to ještě před vyhlášením další
série nouzových opatření.
S nadějí vyhlížíme nadcházející
jaro a věříme, že se situace zlepší
tak, abychom se již naplno mohli
věnovat celému spektru našich
činností, stejně jako v minulých
letech. Jakmile to tedy bude
možné, zveme vás na návštěvu
Regionálního centra v Hodoníně, kde vás rádi přivítáme jak
v našem „íčku“, tak při různých
akcích, seminářích a pracovních
schůzkách k přípravě nového dotačního období, které v letošním
roce začíná.
Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s. (MAS)

Kanceláře MAS: Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín
info@jiznislovacko.cz
www.jiznislovacko.cz
Facebook @jiznislovacko
Zrealizované projekty, zdroj:
archiv MAS
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MAP II BAVÍ DĚTI A POMÁHÁ UČITELŮM

Předávání cen za účast
v „Zimním tvoření“,
zdroj: archiv MAS
Projekt MAP II je věnován podpoře
školství. Je jednou z klíčových
aktivit MAS Jižní Slovácko, a přestože doba covidová i zde odsunula
realizaci některých aktivit do
online prostředí nebo na pozdější
dobu, tým projektu nezahálel.
V listopadu roku 2020 jsme
pro děti vyhlásili soutěž „Zimní
tvoření“. Do této soutěže mohly
děti ve věku 10 – 13 let zasílat
fotografie svých výrobků na téma
„Vánoce a zima“. Na fcb mohla
veřejnost hlasovat o nejoblíbenější
výrobek, který pak získal cenu veřejnosti. Zapojilo se celkem sedm
dětí, a protože všechny zaslané
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výrobky byly krásné a originální,
odměnu získaly všechny.
V prosinci se také uskutečnila vánoční online výstava výrobků dětí
ze základních a mateřských škol.
Fotografie výrobků svých žáků
zaslaly následující školy: Základní
škola Hodonín U Červených domků 40, Základní škola a mateřská
škola Prušánky, Mateřská škola
Hodonín Jánošíkova 13, Základní
škola Na Pohodu a Základní škola
a Mateřská škola Čejč.
A protože se nám covidová
doba protáhla až do letošního
jara, vyhlásili jsme pro děti další, tentokrát velikonoční, výzvu
s názvem „Vezmi vejce na vandr“.
Děti měly vyrobit z čehokoliv jakékoliv vajíčko a vzít ho na vandr
ve svém okolí. Fotografii z vandru
nám zaslalo celkem 24 dětí z následujících škol: Základní škola
Dubňany, Mateřská škola Dubňany II, Základní a mateřská škola
Dolní Bojanovice, Mateřská škola
Čejkovice, Základní škola T.G. Masaryka Čejkovice, Mateřská škola
Sídlištní 2 Hodonín a Základní
a Mateřská škola Sudoměřice.
Všechny děti byly za svoji aktivní
účast odměněny. Už teď pro děti
chystáme červnovou a následně
prázdninovou výzvu. Tak sledujte
naše www stránky a fcb.
Pro pedagogické pracovníky
jsme uspořádali několik online
workshopů na témata, která si pedagogové sami vybrali a v online
prostředí také proběhla setkání
předmětových kabinetů a pracovních skupin. Byla provedena
aktualizace velkého strategického
dokumentu zaměřeného na vzdělávání v ORP Hodonín s názvem
„Místní akční plán vzdělávání
v ORP Hodonín“. I díky tomuto
dokumentu mohou pak školy
žádat o finanční prostředky na realizaci svých investičních záměrů

z evropských zdrojů.
Realizační tým projektu MAP II
začal pracovat na přípravě aktivit,
které povedou k přípravě navazujícího projektu MAP III s názvem
„Akčně ke vzdělávání na Hodonínsku“. Absolvovali jsme velké
množství schůzek se zástupci
škol. Jsme rádi, že můžeme již
nyní říci, že námi navštívené školy
souhlasí s aktivním zapojením do
nového projektu. Velmi si tohoto
zájmu vážíme a těšíme se na rozvíjení naší další spolupráce.
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Hodonín II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008
626 (MAP II) je jednou z významných aktivit Místní akční skupiny
Jižní Slovácko, z.s. (MAS Jižní
Slovácko). Již od roku 2016 se
prostřednictvím realizace projektů
MAP (I a II) usiluje o rozvoj předškolního a základního vzdělávání
v území ORP Hodonín. Pro bližší
informace o výše uvedených
akcích, ale i ostatních aktivitách
MAP II sledujte naše www stránky
www.jiznislovacko.cz nebo fcb
Vzdělávání na Hodonínsku.
Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
vedoucí projektu MAP II
pro ORP Hodonín
Místní akční skupina
Jižní Slovácko, z.s. (MAS)
Kanceláře MAS: Masarykovo
náměstí 115/27, 695 01 Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
www.jiznislovacko.cz
Facebook: @jiznislovacko

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

VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ

27. června jsme po roce a půl konečně mohli v obřadní síni přivítat naše malé občánky. Ten nejstarší se narodil
v listopadu 2019, ten nejmladší v červnu 2021. Celkem 15 dětí přinesli rodiče na toto slavnostní vítání a zápis
do pamětní knihy. O program se postaraly členky DFS Kordulka.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
V NAŠÍ OBCI BYLO V LETOŠNÍM ROCE
VYBRÁNO 19 600 KČ.
VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME.
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Vážení spoluobčané, zahrádkáři;
stále nám trvá doba covidová,
a proto se činnost v naší organizaci pozastavila. Z toho důvodu
jsme se rozhodli, že vám alespoň
předáme pár rad, co se ochrany
zahrádek a vinic týče. V časopisu
Zahrádkář (červen 2021) jsme
našli článek, ze kterého vám cituji:

JAK NA PLÍSEŇ, PADLÍ,
HOUSENKY NEBO JINÉ ŠKŮDCE?
V dnešní ,,rezistentní době“ je
vcelku úspěch najít něco, co funguje a nekazí nám to snahu, dobrý
pocit a radost z vypěstované bio
zeleniny a bio ovoce na zahrádce.
Právě déšť, byť velmi vítaný, umí
v kombinaci se sluníčkem a vlhkem nadělat neplechu. Toto období je ideální pro vývoj houbových
chorob, plísní a padlí a rovněž
pro rozvoj savých škůdců, jako je
například mšice. Ta škodí sáním
na nadzemních i podzemních
částech rostliny. Sání způsobuje
zakrslý růst, kadeření, svinování
čepelí a změny ve zbarvení listů.
Dál mšice škodí přenosem viróz,
případně i vylučováním medovice
(sladký povlak na listech, na kterém se postupně rozrůstají houbové choroby), je tedy zapotřebí
zakročit. A to jak preventivně, tak
i cíleně a účelně.

NA JAKÉM ZÁKLADĚ TEDY
FUNGUJE BIOLOGICKÁ OCHRANA?
Vitisan® - fungicid proti padlí
a strupovistosti
Pod názvem hydrogenuhličitan
draselný se skrývá bezbarvý
prášek bez zápachu. Využíván
je v potravinářství, je tedy bezpečný i pro vlastní zahrádku. Po
ošetření rostlin způsobuje postřik
na povrchu rostlin změnu pH
a tímto jednoduchým principem
brání klíčení spór a omezuje růst
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mycelia houbových patogenů tím,
že vlákna houby vysuší. Draslík je
pak využit jako živina.
Vitisan® je vysoce účinný při
ošetřování révy vinné, proti padlí
a plísni šedé. V sadech a zahradách se využívá v ochraně proti
strupovitosti jádrovin a proti
padlí jak na ovocných, tak i na
okrasných dřevinách. Použít ho
lze samozřejmě i když objevíte
houbovou chorobu na drobném
ovoci, např. při výskytu padlí na
jahodníku nebo amerického padlí
na angreštu. Dobrá je kombinace
fungicidu Vitisan® se sírou za
účelem preventivního ošetření
plodin.
Altela® - pomocník pro obranu
před houbovými a bakteriálními
chorobami
Dáváte přednost rajčatům
z vlastní zahrádky? Tak to potom
nemáte v lásce, když vaše obletované rostliny ohrožuje plíseň.
Odolnost révy vinné, ovocných
stromů, jahodníku, rajčat nebo
bramborové natě proti houbovým
a bakteriálním chorobám můžete
podpořit produktem Altela®.
Obsahuje přírodní enzymy, neživé bakterie, rostlinné extrakty,
které vytvářejí na povrchu rostlin
nevhodné prostředí pro řadu
patogenních organismů. Zároveň
obsahuje některé stopové prvky
jako je mangan a zinek, které jsou
významné pro oživení obranných
mechanismů rostlin.
Lepinox® Plus - proti housenkám s velký apetitem
Zimostráz-krušpánek-buxus, ať
už mu říkáme jakkoliv, chutná
housenkám zavíječe zimostrázového, a to hodně. Tento druh
motýla je u nás nepůvodní, a proto
je tento invazní druh právě tolik
úspěšný. Nezbývá, než se dát do
boje sami. Vlastně ne tak sami spolu s biologickým přípravkem

obsahujícím bakterii ,,Bacillus
thuringiensis“. Jakmile housenka
pozře ošetřenou část rostliny, zastavuje žír a po krátké době hyne.
Působením této bakterie je totiž
narušen trávící trakt housenky.
Přípravek působí také proti dalším druhům škodlivých motýlů
jako jsou obaleči, píďalky, bělásci
a další.
NeemAzal® -T/S - proti savým
a žravým škůdcům
Azadirachtin.To není zaklínadlo
ani jazykolam, to je přírodní látka
obsažená zejména v semenech
stromu ,,Azadirachta indica“.
Rostlina tak využívá svůj vedlejší
produkt k vlastní ochraně. Azadirachtin funguje již při nepatrném
množství jako regulátor růstu
hmyzu, tzn. látka brání dalšímu
vývoji larev, přeměny v dospělce
a kladení dalších vajíček. Postřiku,
který obsahuje tuto látku se tak
úspěšně využívá proti široké škále
savých a žravých škůdců jako jsou
mšice, molice, třásněnky na bylinkách, zelenině, ovocných stromech i okrasných rostlinách. Lze
ho použít také v boji proti larvám
mandelinky bramborové nebo i na
zavrtané larvy makadlovky (Tuta
absoluta) na rajčatech. Postřik
totiž zůstává nejen na povrchu
rostliny, ale částečně proniká do
jejích pletiv.
Tolik citace z časopisu Zahrádkář. Co na závěr? Snad jen, že
všichni společně doufáme v brzký
konec této covidové éry, naskočení
do normálního režimu, setkávání
se nejen ve vinicích a zahrádkách,
ale i na společných akcích, které
snad opět začneme pořádat nejen
v naší organizaci. Doufáme, že
nám situace dovolí a sejdeme se
alespoň na „Zarážání hory“.
za ZO ČZS Jurkovičová Zlatuše
Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÝROČÍ
92
Bartálová Marie		
91
Zimolková Marie		
85
Jansa Zdeněk		
Mečlová Anna		
Uhrovičová Bernardina
Bařinová Marie		
80
Jurkovič Pavel		
Štěpánková Zdenka
Veselská Anežka		
Hanusová Anežka		
Kůrková Josefa		
Kmenta Josef		
Konečný Ladislav		
Šimková Marta		

105
140
194
179
87
75
34
80
213
279
148
210
260
89

NAROZENÍ
Kobzíková Eliška		
Malá Terezie		
Hlinková Natálie		
Kachyňová Sabina		
Gala Patrik		
Drábková Rebeka		
Hykš Jakub		
Manželé Trávníkovi

109
367
164
92
20
163
351

ÚMRTÍ
Horňáková Františka
Dekařová Libuše		
JUDr. Kotásek Josef
Pichlerová Marie		
Hřebačka Miroslav		
Mazuchová Marie		
Bošuková Božena		

223
285
305
289
116
270
187

SŇATKY
Lenka Buršíková a Marek Gertner
Jana Boubínová a Tomáš Trávník
Miluše Dáňová a Ondřej Hauser

Manželé Gertnerovi
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J
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BENEFIČNÍ KONCERT NA PODPORU
OBCÍ ZASAŽENÝCH TORNÁDEM
JIŽ TRADIČNÍ HODOVÁ BESEDA U CIMBÁLU S PŘEDHODOVÝM ZPÍVÁNÍM,
KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PÁTEK 30. 7. 2021, BUDE ORGANIZOVÁNA JAKO
BENEFIČNÍ KONCERT. VÝTĚŽEK Z TÉTO AKCE BUDE PŘEDÁN STAROSTOVI
JEDNÉ Z OBCÍ, KTERÁ BYLA ZASAŽENA NIČIVÝM TORNÁDEM.
CHCEME TAK PROJEVIT NEJEN FINANČNÍ PODPORU ALE I SOUSEDSKOU
ÚČAST S TOUTO VESNICÍ, PROTOŽE V NÍ LETOS FOLKLORNÍ SLAVNOST
HODŮ NEBUDE Z POCHOPITELNÝCH DŮVODŮ PROBÍHAT.
BUĎTE I VY MEZI TĚMI, KTEŘÍ POMOHOU.

NA OBECNÍM ÚŘADĚ JSOU ZŘÍZENY POKLADNIČKY PRO VEŘEJNOU SBÍRKU NA POMOC LIDEM Z OBCÍ POSTIŽENÝCH NIČIVÝM TORNÁDEM.
KDO CHCE PŘISPĚT HOTOVOSTÍ I TOUTO FORMOU, MŮŽE TAK UČINIT DO
30. 9. 2021.
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Hody Starý Poddvorov
Obec, stárci a chasa Starý Poddvorov všechny
srdečně zvou na tradiční krojované hody.

PROGRAM:
PÁTEK 30.7.2021 - BESEDA U CIMBÁLU
Hraje CM Matěje Kůrečky a
CM Grajcar
Začátek ve 20:00 hodin

SOBOTA 31.7.2021 - OLDIES PÁRTY
Hraje DJ Buben
Začátek ve 20:00 hodin

NEDĚLE 1.8.2021 - HODOVÁ MŠE SVATÁ
V KOSTELE SV. MARTINA
V 9:00 hodin
PRŮVOD OBCÍ A ZÁBAVA POD ZELENÝM
Hraje DH Legrúti
Průvod od 14:00 hodin od bytovek
Zábava pod zeleným od 17:00 hodin

PONDĚLÍ 2.8.2021
PRŮVOD A ZÁBAVA POD ZELENÝM
Hraje DH Bojané
Začátek v 19:00 hodin

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

Foto přední strany obálky: Rozkvetlá zahrádka u bytovek
Foto zadní strany obálky: 1. Jarní brigáda tělovýchovné jednoty ve spolupráci s obcí
Starý Poddvorov - sázení tújí okolo hřiště
2. Na fotbalovém hřišti bouřka shodila strom, který zničil přenosnou branku přípravky
v hodnotě 20 000 Kč.
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Zpravodaj vydává Obec Starý Poddvorov, 696 16 Starý Poddvorov
Povoleno MKČR E 12424
Tisk: tiskárna LELKA, Dolní Bojanovice
Četnost vydání 2x ročně
Toto číslo vyšlo ve Starém Poddvorově 20. července 2021 nákladem 400 výtisků

