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SLOVO STAROST Y
Vážení spoluobčané,
po parádním podzimu skoro beze
srážek, který přál dozrávání hroznů a sklizni všech podzimních
plodin, přichází opět zima. V návaznosti na dlouhodobou předpověď meteorologů doufám, že
se na Vánoce konečně dočkáme
sněhové nadílky a zažijeme krásné
sváteční dny. Nemilá je však situace ohledně epidemie koronaviru,
která se k nám po letní pauze opět
vrátila a od počátku listopadu
má stoupající tendenci v počtu
nakažených lidí. Po dobu léta se
zdálo, že je epidemie za námi
a že jak přišla, tak i odešla. Toto
očekávání se však nenaplnilo, tentokrát kosí mladší generaci, osoby
neočkované a lidi trpící dalšími
zdravotními problémy. Nejsem
lékař, a ani mi nepřísluší jakkoliv
hodnotit přístup každého z nás,
ale myslím, že není otázkou:„Kdo“
bude nakažen, ale spíše „kdy“?
V našem globalizovaném světě
to asi jinak nejde. Další otázkou,
se kterou se musí každý vyrovnat
sám, je možnost očkování. Nechat
se očkovat dostupnými vakcínami
a riskovat případné vedlejší účinky
(většina léčiv vykazuje vedlejší
účinky, stačí si přečíst příbalové
letáky léků, které běžně užíváte),
odmítnout očkování a doufat, že se
s virem nepotkáme, či spoléhat na
dostatečnou imunitu? Toť otázka,
na kterou není jednoznačná odpověď. Jasné je, že s námi tento virus
bude neustále, stejně jako ostatní
nemoci, o kterých si myslíme, že
jsou již vymýceny. Žijeme v demokratickém světě, který je založen
na právech každého jednotlivce,
ale i na odpovědnosti nejen k sobě,
ale i ke svému okolí. Jak se rozhodneme, je pouze na každém z nás.
Ještě než se dostaneme k investičním akcím, chci na základě
podnětů občanů upozornit na
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nešvar, který pořád ještě někteří
řidiči provozují. Již jsem o tom psal
v minulých zpravodajích a budu to
tedy opakovat naposledy. Máme
vybudovány nové chodníky, jejichž součástí jsou snížené obrubníky v místech vjezdů k domům.
Chápu, že tyto snížené obrubníky
vyloženě vyzývají k najetí a stání
na chodníku. Žádám vás, abyste
to nedělali. Porušujete tím zákon
č. 361/2000 Sb. o pozemních
komunikacích. Chodníky jsou od
slova chodit a slouží ke zvýšení
bezpečnosti chodců v obci. Obec
a poskytovatelé dotačních programů vydávají nemalé finanční
prostředky na to, aby se zvýšila
bezpečnost chodců. K tomu jen
nutno dodat, že šířka budovaného chodníku musí být 1,5 metru
(75 cm v každém směru)! Jsou
situace, kdy stojí auto přes celý
chodník a je zcela absurdní, když
vidíte chodce, případně maminku
s kočárkem nebo děti z mateřské
školy jdoucí na procházku, kteří
musí vstoupit do vozovky, protože
na chodníku stojí auto. Chodník
není parkoviště. Bude-li stát auto
na chodníku, jedná se o přestupek,
který bude řešit Policie ČR. Nutno
podotknout, že mluvím o podélném stání. Věřím, že si to řidiči
a řidičky uvědomí, a naše obec
bude jedna z těch, kde se budou
chodníky respektovat. Děkuji všem
ohleduplným řidičům.
A teď již ke zmíněným letošním
investičním akcím.
Jako první byla dokončená investiční akce „Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Starý Poddvorov“. Rozhodnutí o přidělení dotace jsme
obdrželi v polovině června, tedy
14 dnů před možným zahájením
prací. Stáli jsme před rozhodnutím,
zda stihneme realizovat výběrové řízení a ihned zahájit práce,
nebo odložit na letní prázdniny

2022 a riskovat prodražení akce
vlivem vzrůstajících cen. Po poradě
s paní ředitelkou Mgr. Foltýnovou
jsme se rozhodli na nic nečekat,
ihned vypsat zadávací řízení a využít tak naplno dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 85%
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uznatelných nákladů. Díky firmě
VEOS Dolní Bojanovice, která byla
vítězem zadávacího řízení, bylo
vše dokončeno v řádném termínu.
Pracovalo se nonstop o sobotách
i nedělích. Termín byl dodržen
a zahájení školního roku proběhlo
bez problémů. V prvním školním
týdnu ještě paní učitelky s pracovnicemi školy, za vydatné pomoci
žáků, prováděly drobné úklidy,
stěhování pomůcek a výzdobu tříd.
Za to si zaslouží všichni velký dík.
Druhou dokončenou akcí byla
úprava dvou protipovodňových
vpustí v lokalitě „Světlé“. Provedlo
se zpevnění koryta betonovými
dlaždicemi a dlažebními kostkami,
aby nedocházelo v místech nátoku
k podemílání základu plotu a komunikace. Dílo prováděla firma
Inženýrské stavby Hodonín s.r.o.
v hodnotě 179 757,60 Kč.
Stejně jako v předchozím případě realizovala firma Inženýrské
stavby Hodonín s.r.o. i třetí stavbu, a to akci „Starý Poddvorov
- 2 úseky úprav komunikací“, kdy
byly vybudovány dvě nové komunikace v uličkách, a to na Řádku
a v Sádkách. Celková cena díla byla
766 347,45 Kč. Zde došlo k navýšení původní ceny o 52 901,20 Kč
z důvodu víceprací, které nebylo
možné předvídat (rozpadlá stávající kanalizační šachta, zvýšení
únosnosti šachty, navýšení asfaltové vrstvy apod.).
Čtvrtou akcí byla výstavba haly
Re-Use centra na sběrném dvoře
v rámci projektu „Předcházení
vzniku odpadů v obci Starý Poddvorov.“ Poskytovatelem dotace bylo Ministerstvo životního
prostředí ČR, Operační program
životní prostředí 2014 - 2020. Slovo
Re-Use je anglický pojem, který lze
přeložit jako znovupoužití. Hala
tedy bude sloužit k uskladnění nepotřebných, ale použitelných věcí,
které by jinak skončily v odpadu,
a tím se předchází jeho vzniku.
Příkladem může být třeba kolo.
Někdo si koupí nové elektrokolo,
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a to staré ale funkční již nepotřebuje. Zaveze ho proto do našeho
Re-Use centra, někomu se může
zrovna takové kolo hodit, a tím se
vrátí zpět do oběhu. O uskladnění
věcí bude rozhodovat obsluha
sběrného dvoru. Součástí tohoto
projektu byl i nákup kompostérů,
o které projevila zájem i obec Nový
Poddvorov. Zapojení druhé obce
bylo oboustranně výhodné, jinak
by na tento dotační titul nedosáhla
ani jedna obec. Prakticky se dotační titul skládal ze dvou částí:
1) Pořízení kompostérů do domácností o obsahu 1050 l a 1 ks
kontejneru na použitý textil, který
je umístněn na sběrném dvoře. Celková hodnota dodávky 958 320 Kč.
Z celkového počtu 220 ks kompostérů připadlo obci Starý Poddvorov 150 ks a Novému Poddvorovu
70 ks. Každá obec uhradila svůj
vlastní podíl za dodané kompostéry, ty byly poskytnuty občanům do
domácností, na základě smlouvy
o výpůjčce, zdarma v souladu
s dotačním titulem.
2) Hala Re-Use centra na sběrném
dvoře. Výstavbu haly prováděla
firma M-Stav stavební firma s.r.o.
Rohatec, k naší spokojenosti za
cenu 1 713 792,70 Kč.
Celkové výdaje projektu
2 875 392,70 Kč, z toho způsobilé
výdaje 2 274 800 Kč, z toho dotace
činí 1 933 580 Kč tedy 85%.
Pátou dokončenou stavbou je
„Venkovní sportoviště u ZŠ Starý

Poddvorov“. Projekt byl dotačně
podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj z programu „Podpora
rozvoje regionů 2019“. Projekt
vznikl na základě požadavku naší
školy pro rozvoj sportu a zajištění
důstojného sportoviště v jejím areálu. Faktem je, že pro výuku byla
k dispozici pouze miniaturní tělocvična v bývalé třídě ZŠ, případně
veřejná prostranství obce. Mimo to
jsme reagovali na společenskou poptávku na zřízení sportoviště v této
lokalitě a jejího využívání jak ze
strany občanů, tak spolku TJ Poddvorov. Projektová dokumentace
byla zpracována již koncem roku
2018 a následně byly podány žádosti o dotaci v letech 2019 a 2020.
Bohužel, v obou případech jsme
dotaci neobdrželi. Nicméně jsme
podali žádost potřetí a byli jsme
v tomto roce úspěšní. Ze zadávacího řízení vzešla vítězně firma
StavoSport s.r.o. Fryšták jako zhotovitel stavby. Cena dokončeného
díla činí 5 356 115,74 Kč. Počasí
stavbě přálo a firma odvedla skvělou práci. Venkovní sportoviště je
prioritně určeno pro základní školu, může být i využíváno veřejností
v mimoškolních hodinách, a to
opět v souladu s dotačním titulem.
Přístup na sportoviště však bude
omezen. Po dobu provozu školy
bude zodpovídat za sportoviště
správce ze ZŠ a v odpoledních hodinách pak správce pro veřejnost,
který bude zajišťovat na základě
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poptávky jeho provoz. Přístupné
bude pouze pro sportovní aktivity.
Pro hraní dětí máme dětská hřiště,
pro sport máme sportoviště.
Výdaje 5 356 115,74 Kč, dotace 3 992 473 Kč, vlastní zdroje
1 363 642,74 Kč.
Poslední, šestou akcí je projekt
„Chodníky a parkoviště na Čekačce“. Na tento projekt bylo poměrně
obtížné získat dotaci, nicméně
využili jsme možnost Místní akční
skupiny Jižní Slovácko z.s. a požádali jsme o dotaci na bezpečnost
v dopravě, která podporovala
výstavbu chodníků. Prošli jsme
kladným hodnocením a následně
jsme prostředky získali z Operačního programu IROP, jehož
řídícím orgánem je Ministerstvo
pro místní rozvoj. Zhotovitelem
chodníků a parkovacích stání byla
Stavební firma Plus s.r.o. Hodonín. Cena dokončeného díla činí
3 114 536 Kč. Dotačně je podpořena pouze výstavba chodníků, a to
částkou 1 213 321 Kč. Současně
s budováním chodníků se provedla
instalace nového veřejného LED
osvětlení. Zhotovitelem byla také
Stavební firma Plus s.r.o. Hodonín,
cena díla 1 516 712,26 Kč.
Veškeré stavby jsou řádně dokončeny a předány investorovi. Do
konce roku bychom rádi dokončili
veškeré kolaudace a profinancování všech dotačních titulů,
abychom tyto prostředky mohli
využít na investice v dalších letech.
Občané si tak mohou oddechnout
od koncentrace stavebních strojů
a nákladních vozidel firem, které se
na stavbách podílely, v některých
měsících v obci pracovaly až čtyři
firmy současně. Děkuji tímto všem
občanům za pochopení.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat zastupitelům za trpělivost
a ochotu účastnit se většího počtu
jednání zastupitelstev, která byla
nutná pro projednání a schválení
všech dokumentů potřebných
pro zajištění dotačních titulů, a za
účast v komisích hodnotící veřejné
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zakázky. Taktéž účetní obce, paní
Pospíšilové, která se svědomitě stará o veškeré účetní operace nutné
k řádnému zaúčtování všech dotací. Každá dotace má svá specifická
pravidla a také jiné účtování.
V průběhu roku neprobíhaly
pouze investiční akce, ale je pamatováno i na údržbu stávajícího
majetku. V srpnu proběhla, po více
než deseti letech používání, regenerace umělého povrchu na hřišti
u lesa. Součástí bylo vyspravení
propadlých částí podkladové vrstvy. Vše v celkové částce 114 213 Kč.
Co se událo v kultuře? Hody se
vydařily, v pátek byla tradiční
„Beseda u cimbálu“. Tentokrát
byla pojata jako benefiční koncert
a veškeré vstupné bylo věnováno
ve prospěch obcí zasažených
ničivým tornádem. V sobotu byl
hodový areál na Oldies párty hojně
navštíven. V neděli odpoledne nás

měl zasáhnout déšť, který se jakoby zázrakem naší obci obloukem
vyhnul. Pondělní zábava proběhla
také bez problémů a můžeme
konstatovat, že hody proběhly ke
spokojenosti všech. Opět musím
pochválit stárky a chasu za přípravu hodů a za perfektní zelené.
Na podzim kulturní komise připravovala divadelní představení
ochotníků z Dolních Bojanovic.
Současně měla proběhnout výstava
pod názvem Historie hodů v naší
obci. Byli jsme však nuceni, s narůstajícím počtem onemocnění covid, akci zrušit, stejně jako setkání
osmdesátníků na obecním úřadě.
Uvidíme, co bude dál, a doufáme,
že se na jaře situace zlepší a budeme moci akce uskutečnit.
Tornádo - asi nemusím nikomu
připomínat, o co jde. Finanční pomoc našich občanů byla
rychlá a bohatá. Probíhala sbírka
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v kostele, lidé posílali peníze na
transparentní účty. Také přispívali
do sbírky Dobrovolného svazku
obcí Regionu Podluží, tedy do
pokladničky umístněné u okna
podatelny obce. Sbírka probíhala
i ve zbývajících 10 členských
obcích Regionu Podluží. Celkem
se vybralo 463 371 Kč, z toho
18 200 Kč u nás. Tato částka
byla rozdělena stejným dílem na
všechny postižené obce a zaslána na jejich transparentní účty.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, na
základě návrhu předsedkyně kulturní komise paní Mgr. Hajdové,
věnovat vybrané vstupné z předhodové „Besedy u cimbálu“ ve výši
33 239 Kč postiženým obcím. Dále
zastupitelstvo schválilo poskytnutí
finančního daru z rozpočtu obce
ve výši 300 000 Kč, který bude
rozdělen všem postiženým obcím
(včetně Dolních Bojanovic) stejným poměrem na obnovu veřejné
infrastruktury. Obec také poskytla
bezplatně svou techniku na odstraňování vzniklých škod. Pomáhali
jsme po povodních v Dolních Bojanovicích i po tornádu v Lužicích.
Taktéž jsme zajišťovali dopravu
materiálu na vyžádání z krizového
centra (střešní tašky, dřevo, apod.).
Chtěl bych touto cestou tlumočit za
všechny starosty postižených obcí
poděkování všem našim občanům
za finanční, dobrovolnickou, či
jakoukoliv pomoc.
Odpadové hospodářství:
od 1. 1. 2020 vstoupil v platnost
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nový zákon č. 541/2020 Sb. Nová
legislativa ukládá zvýšit objem
vytříděného odpadu, a tím současně snížit množství směsného
a objemného odpadu, který putuje
na skládky. Od roku 2030 bude
platit úplný zákaz skládkování.
Do té doby bude muset dojít
k maximalizaci třídění, a tím ke
snižování nevytříděné složky
směsného odpadu. Nový zákon
stanovuje např. maximální hranici
za likvidaci komunálního odpadu
na občana na 1200 Kč/rok. Také je
stanoveno maximální množství vyprodukovaného odpadu na osobu
a rok 2021/200 kg (2022/190 kg,
2023/180 kg ... v roce 2029/120 kg).
Po překročení tohoto limitu dochází ke zvýšení sazby z 500 Kč
na 800 Kč/t za ukládání odpadu
a tyto částky se rok od roku zvyšují. Cílem tak vysokých částek je
minimalizovat skládkování. Současný stav likvidace odpadů, jak jej
známe, je již neudržitelný. Skládky jsou na hranici kapacit a ani
spalovny na tom nejsou o mnoho
lépe. Co to pro nás znamená? Z dat
odpadového hospodářství obce
za rok 2020 vyplývá, že cena za
odpadové hospodářství obce nás
stála 1000 Kč na každého občana.
Poplatek činí 500 Kč. Obec tedy na
každého občana doplácí 500 Kč.
Od 1. 1. 2021 došlo na základě
přijetí nového odpadového zákona
ke zvyšování poplatku na skládce
a od 1. 1. 2022 dojde k dalšímu
navýšení, celkem tedy navýšení

o cca 40 % - 50 %. K tomu je nutno
připočíst navýšení cen svozovou
společností Tespra a.s. Hodonín,
a také nutno připočíst skokové
zvyšování cen energií a pohonných hmot. V každém případě,
pokud bychom měli pouze promítnout výše uvedené nárůsty cen,
měl by být poplatek za komunální
odpad stanoven na 750 Kč, přičemž by obec i nadále doplácela
500 Kč/osobu. Jaká však bude
jeho výše, rozhodne zastupitelstvo
obce do konce roku.
Co nás čeká příští rok? Jednoduše
řečeno, co nám finanční situace
dovolí. Nicméně v průběhu příštího roku budeme pokračovat
v přípravě území lokality Újezd,
kdy bychom po vydání stavebního
povolení a zajištění financování
zahájili výstavbu inženýrských sítí.
Dále by se měly realizovat přeložky
sítí v prostoru Obecního domu na
křižovatce a po vydání stavebního
povolení pokračovat v realizaci tohoto záměru. Dále je nutno provést
kompletní monitoring kanalizační
sítě a na jeho základě rozhodnout
o případných opravách kanalizační
stoky a silničních vpustí. Dále je
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nutno se zaměřit na opravy asfalto- do kterého jsou zapojeni i místní
vých komunikací a dát do pořádku podnikatelé.
prostor u kapličky, který tento rok
Milí spoluobčané, dostal jsem
sloužil jako deponie materiálu pro se konečně na závěr. Chtěl bych
výstavbu chodníků a venkovního vám všem popřát krásné prožití
sportoviště, a taktéž realizovat pro- vánočních svátků. Prožijte Vánoce
Investiční
v roce
2021
realizované
s podporou
dotací
jekt
značeníakce
místních
cílů
v obci,
v klidu
a pohodě se
svými blízký-

Poskytnutá
Akce
Výše
investice s podporou
Investiční
akce v roce 2021
realizované
dotací
dotace

Akce
Rekonstrukce
elektroinstalace v ZŠ
Starý Poddvorov
Rekonstrukce
elektroinstalace v ZŠ
Předcházení
vzniku
Starý Poddvorov
odpadů v obci Starý
Poddvorov
Předcházení vzniku
odpadů v obci Starý
Venkovní
Poddvorovsportoviště u
ZŠ Starý Poddvorov

mi, mějte radost nejen z dárků,
ale i z různých maličkostí, které
život přináší. Pevné zdraví a vše
nejlepší do nového roku 2022 vám
přeji jménem celého zastupitelstva
obce.
Ing. Ivo Padalík, starosta

Vlastní
prostředky

5.742.221 Kč

Poskytnutá
dotace
4.479.862 Kč

Vlastní
prostředky
1.262.359 Kč

5.742.221 Kč

4.479.862 Kč

1.262.359 Kč

2.875.392 Kč

1.933.580 Kč

341.220 Kč

2.875.392 Kč

1.933.580 Kč

941.812 Kč

5.356.115 Kč

3.992.473 Kč

1.363.642 Kč

Výše investice

Venkovní sportoviště u
ZŠ Starý Poddvorov
Chodníky
a parkoviště
na Čekačce

5.356.115 Kč

3.992.473 Kč

1.363.642 Kč

3.114.536 Kč

1.213.321 Kč

1.901.215 Kč

Chodníky a parkoviště
na Čekačce
Celkem

3.114.536 Kč
17.088.264 Kč

1.213.321 Kč
11.619.236 Kč

1.901.215 Kč
7.169.452 Kč

Celkem

17.088.264 Kč

11.619.236 Kč

5.469.028 Kč

Poskytovatel dotace

Poskytovatel dotace

Investiční akce v roce 2021 realizované bez podpory dotací
Úprava
protipovodňových
vpustí
ve Světlých
Investiční
akce v roce 2021
realizované
bez podpory dotací

179.757 Kč

Starý
Poddvorov
- 2 úseky úprav
komunikací
Úprava
protipovodňových
vpustí
ve Světlých

179.757 Kč

766.347 Kč

Veřejné
osvětlení na
Starý Poddvorov
- 2Čekačce
úseky úprav komunikací

766.347 Kč

1.516.712 Kč

Celkem
Veřejné osvětlení na Čekačce

1.516.712 Kč

S T ACelkem
RÝ PODDVOROV ZPRAVODA J

2.462.816 Kč

2.462.816 Kč
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MÍSTOSTAROSTA
Vážení a milí spoluobčané,
pomalu nám končí stavební sezóna.
V těchto dnech se dokončují dvě
stěžejní akce tohoto roku. Jak jste si
jistě všimli, chodníky a parkoviště
v Čekačce už slouží místním. Realizace probíhala tentokrát bez větších
problémů. Ohlasy místních, což mě
těší, byly také spíš pozitivní. Další
stavbou dokončovanou v těchto
dnech je venkovní sportoviště
u ZŠ. Děti a sportovci tak budou
mít k dispozici moderní sportoviště
s tartanovým povrchem.
Pomalu, ale jistě se blíží k cíli
rozhodnutí o umístnění a povolení
stavby na akci „Obecní dům a náves
Starý Poddvorov“. Po připomínkách
stavebního úřadu a doplnění dokumentace, by už snad nic nemělo stát
v cestě k povolení. Další dlouhodobě
připravovanou stavbou jsou Újezda.
Ke stavbě měly rovněž připomínky
dotčené orgány státní správy. Tyto
požadavky řešíme a po zapracování

a doplnění bude snad také brzy
vydáno uzemní rozhodnutí.
Obecně je parkování velký problém. Do budoucna máme vytipovány lokality a postupně budeme
budovat další nová parkovací stání.
Nicméně bych vás chtěl požádat,
teď už i jako novopečený otec,
abyste neblokovali svými auty celý
chodník. Nechte tam pro ty naše
maminky místo alespoň na kočárek, ať nemusí sjíždět do silnice.
Určitě je lepší stát na silnici a omezit projíždějící auta než ohrožovat
životy chodců.
Dále jsem vás chtěl poprosit,
jestli třeba zvažujete prodej svých
pozemků, zemědělských i stavebních, tak nás (místostarostu, starostu) neváhejte oslovit. Pro obec
je lukrativní téměř každý plácek
nebo políčko. Určitě se domluvíme na zajímavější ceně, než vám
běžně nabízí EKO-BIO spekulanti.
Pozemky od vás po dohodě vykou-

píme a použijeme ve prospěch nás
všech. Obec nedisponuje takovými
pozemky, aby mohla vymezovat
nová zastavitelná území. I proto se
řeší Újezda tak dlouhou dobu.
Závěrem vám chci popřát pevné
zdraví a zdravou mysl.
Tomáš Očenášek
mistostarosta@poddvorov.cz
mob.: 724 162 263

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR TORNÁDO
ANEB POMOC RODIČŮM DĚTÍ Z OBCÍ POSTIŽENÝCH TORNÁDEM
Červnové tornádo za sebou zanechalo obrovskou spoušť. Tato
nešťastná událost s sebou přinesla
silnou vlnu solidarity lidí nejen
z celé republiky, ale i ze zahraničí. S odklízením škod v postižené
oblasti pomáhalo tisíce dobrovolníků. Děkuji vám všem, kteří
jste se jakkoli zapojili do pomoci.
Nesmírně si toho cením.
Já jsem své síly soustředila primárně na pomoc rodinám s dětmi z postižené oblasti. Tornádo
v obcích poškodilo mateřské
i základní školy. Blížil se začátek
prázdnin a mnoho rodin najednou
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muselo řešit opravy či demolice
svých domů a plány na prázdninové radovánky s dětmi musely
jít stranou. Naopak děti se motaly
na staveništích, což pro ně bylo
nebezpečné a mnohdy je neměl
vůbec kdo hlídat.
Ve spolupráci s metodičkou
prevence Mgr. Alenou Vlkovou
a s podporou starostů Regionu
Podluží a Mikroregionu Hodonínsko jsem pomohla zrealizovat
projekt - letní příměstský tábor
Tornádo pro děti z postižené oblasti. Rodiče měli možnost, zcela
zdarma, využít tábora libovolně

dle jejich potřeb v průběhu celých
letních prázdnin. Děti ve věku
prvního stupně byly sváženy školním autobusem z Lužic, Mikulčic,
Hrušek a Moravské Nové Vsi do
základny tábora, který první půlku
prázdnin hostil areál ZŠ Prušánky
a následně ZŠ Lanžhot. Tábora
během prázdnin využilo téměř
100 dětí v různých intervalech.
O děti se starali dobrovolníci z řad
pedagogických pracovníků z okolí.
Pro děti jsme zajistili nejen pestrý
program v místě konání, ale také
každý týden zážitkový výlet. Rodičům se podařilo odlehčit tím, že
Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV

měli možnost celodenního hlídání
až do večerních hodin během skoro celých prázdnin.
Stejně tak byla pomoc soustředěna i na děti z mateřských školek, kterým byl zajištěn náhradní
prázdninový provoz v MŠ Prušánky a MŠ Dolní Bojanovice. Pro
děti jsme zajistili svoz školním
autobusem a financovali stravu.
Tímto děkuji starostům, vedení
obcí a škol v Prušánkách, Lanžhotu a Dolních Bojanovicích za
velmi vstřícné a rychlé jednání
o využití jejich budov pro tábor
a školky.
V Hodonínské Bažantnici smetlo tornádo zázemí skautského
městečka a atletického areálu
U Červených domků. Podařilo
se mi zajistit finanční příspěvek
na příměstský tábor Liščátek, na

náhradní prostory pro letní tábor
romských dětí, a také na soustředění hodonínských atletů, kteří
museli rovněž přesunout své letní
aktivity do náhradních prostor.
Než se dá život v postižené
oblasti zpět do normálu, bude
pomoc ještě dlouho potřeba. Jsem

moc ráda, že se nám podařily zrealizovat právě tyto projekty, a že
jsme mohli dětem alespoň trochu
zlepšit prázdniny a rodičům ulevit
od části starostí.
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko

DLUŽÍTE? VYUŽIJTE „MILOSTIVÉ LÉTO“!
Dlužíte státu, kraji, městu, obci
nebo jimi založeným firmám, či
příspěvkovým organizacím? Těmi
jsou například ČEZ, zdravotní pojišťovna VZP, dopravní podniky nebo
bytová družstva… Pokud nejste
v insolvenci a tento dluh vymáhá
exekutor, máte šanci se dluhu zbavit. V letošním roce byla schválena
novela zákona č. 286/2021 Sb.
V úzké spolupráci s poslancem
Markem Výborným a dalšími senátory se podařilo prosadit do novely
zákona princip tzv. Milostivého
léta. To zjednodušeně znamená,
že pokud dlužník v termínu od
28.10.2021 do 28.1.2022 zaplatí
zbývající jistinu dluhu a náklady na
exekutora ve výši 750 Kč bez DPH
(908 Kč s DPH), celého dluhu se
zbaví. Dluhů se takto mohou zbavit
stovky tisíc lidí, kteří se mnohdy
dostali do nezvladatelné situace
díky tomu, že se v minulosti z vymáhání dluhů stal velký byznys.
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J

Například dluh za nájemné městského bytu ve výši 3 000,- Kč narostl až na dnešních 250 000,- Kč,
protože k samostatnému dluhu
narůstají náklady na správu dluhu (náklady na exekutora, úroky
a další). Cílem novely, kterou
jsem prosazovala, je dát šanci
lidem v dluhové pasti se vypořádat za lepších podmínek se svými
dluhy.

Šanci je možno využít pouze do
28.1.2022. V případě nejasností či
komplikací doporučuji obrátit se
na mobilního dluhového poradce
„Člověka v tísni“, který nově sídlí
i v Hodoníně a kontakt pro oblast
dluhů je Jan Skoumal,
jan.skoumal@clovekvtisni.cz,
777 367 880.
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko
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NEUVĚŘITELNÉ,
CO JSME SPOLEČNĚ DOKÁZALI
V základní škole se dokončovala
rekonstrukce elektroinstalace
a v mateřské škole probíhalo přeorganizování prostor ve třídách.
Zpočátku se nám zdálo, že není
v lidských silách v tak krátkém
čase (jeden týden) vše zvládnout,
abychom děti v první školní den
přivítali bez známek chaosu.
Ale když se táhne „za jeden
provaz“, je velké nadšení a chuť,
je nemožné možným. Prvního
září se otevřely dveře v základní
i mateřské škole a my jsme s úsměvem přivítali všechny děti tak, jak
se patří.
Za velkou dřinou se odehrávají
i lidské maličkosti. V kolektivu byl
důvod i k malým oslavám. Narození miminka paní učitelce Kristýně
Plecákové a oslava životního jubilea paní školnice Marie Komosné.
Velké poděkování patří panu
starostovi Ing. Ivu Padalíkovi za
velkou podporu a velmi profesionální přístup firmě VEOS Pospíšil,
která rekonstrukci prováděla.
Všem srdečně děkujeme a přejeme hodně zdraví a pohody.
Vedení ZŠ a MŠ Starý Poddvorov

10

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

RODILÝ MLUVČÍ
V ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE
I v tomto školním roce probíhají
ve škole hodiny anglického jazyka s rodilým mluvčím, původem
z USA. Nově tato setkávání absolvují jednou za měsíc děti ze třídy
„Žabiček“ spolu s žáky prvního
a druhého ročníku základní školy.
S dětmi v mateřské škole hravou
formou veškeré slyšené anglické
výrazy a pojmy procvičujeme.
Pokud se tato praktika osvědčí,
budeme v ní i nadále pokračovat
v dalších letech.
Nikola Plecáková,
učitelka MŠ

DRAKIÁDA
Pro nás všechny, po úspěšném zahájení školního roku, adaptačním
období v září, bylo samozřejmostí
udělat akci pro děti, žáky, rodiče
a veřejnost ze Starého Poddvorova,
a to oblíbenou každoroční „Drakiádu“. Tentokrát jsme připravili
po cestě od mateřské školy až na
kopec za obcí pár jednoduchých
úkolů, které děti splnily na jedničku. Sesbíraly indicie, vytvořily
papírového draka a pravá zábava –
„ŠOU“ mohla začít. Teď už jen stačilo vypustit své „DRAKY“. Krásné
slunečné počasí, blankytně modrá
obloha, příznivý vítr a vysoko se
komíhající draci vykouzlili všem
úsměv na tvářích. Sladká odměna
na závěr byla tečkou za příjemně
stráveným odpolednem.
kolektiv MŠ
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J
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SETKÁNÍ S RODIČI DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola v letošním školním roce přináší program a novinky jak pro rodiče, tak pro děti
navštěvující mateřskou školu ve
Starém Poddvorově.
V rámci programu „Prevence
v MŠ“ se konala tematická přednáška s názvem „Osobnostní
vývoj dítěte“. Na již zmiňované téma si pro rodiče ze Staré-

ho Poddvorova a okolních obcí
připravila besedu psycholožka
PhDr. Jana Petrášová z Kyjova,
která převážně čerpala ze svých
letitých zkušeností a praxe. V průběhu besedy přítomné posluchače
pobízela k dotazům, na které převážně maminky mladších dětí reagovaly, a díky tomu se přednáška
proměnila v příjemnou debatu.

Na závěr besedy proběhla diskuse
s dotazy, na které paní psycholožka reagovala adekvátně a s dostatečným nadhledem.
Díky kladné zpětné vazbě ze
strany přítomných rodičů plánujeme na tuto akci navázat dalšími
setkáními s odborníky.
Simona Navrátilová, učitelka MŠ

SVATOMARTINSKÉ HODY
Bylo vskutku velmi odvážné
propůjčit si tradici „Svatomartinských hodů“ pro děti. Jenže vždy
je něco poprvé. Uspořádat setkání
s rodiči v této době není nic jednoduchého, ale když se chce, tak jde
všechno. Nápad „Svatomartinské
hody“ byl spontánní a všechny
jsme se dohodly „jít do toho“. Za
velké podpory paní ředitelky Mgr.
Sylvie Foltýnové, kreativity všech
zaměstnankyň mateřské školy
a folklórního nadšení paní učitelky Jany Osičkové se to podařilo.
Rodiče byli úžasní, podstoupili
vstupní podmínky, usadili se a čekali na „školičkovou chasu“.
V krásně vyzdobené školní
jídelně v duchu tradic děti předvedly lidové písničky, verbuňk,
vrtěnů a závěrečný tanec s rodiči.
Na konci příjemná atmosféra,
káva pro rodiče, sladký perník
k chuti, povídání a veselení dětí
vytvořilo pocit, že jsme všichni
„pod doopravdicků májů“. Můžeme s hrdostí říct, že se to podařilo.
„TĚŠÍME SA PŘÍŠTĚ, ZASEJC ZA
ROK!“
kolektiv MŠ Starý Poddvorov
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VÁNOCE - SVĚTLO NA CESTU
Má se člověk právo bát? Jistě,
strach patří k přirozenosti lidského
života. Tato emoce je důležitá pro
ochranu samotného života. Bez
ní by náš život byl mnohokrát
ohrožen a podléhal by mnoha
nebezpečím. Malé děti se bojí
neznámých věcí a prostor. Mají
bujné představy o nejrůznějších věcech a ztělesňují do nich
nejrůznější bytosti. Dospívající
mladý člověk hledá sám sebe,
nese v sobě nejistotu, hledání
i strach z toho, co bude dál v jeho
životě. Dospělý člověk dneška je
konfrontován s obavami o existenciální věci života, strach o práci,
ztrátu společenského postavení,
stát se zbytečným a nepotřebným
ve společnosti, a také má obavy
o budoucnost svých dětí a vnoučat. Starý člověk se dívá z pohledu
budoucnosti na svůj život, zamýšlí
se nad životem, smrtí, nad tím, co
dobrého vykonal, co se podařilo,
ale také, kde je potřeba napravit
chyby, smířit se a odpustit si.
Prožíváme epochu, kdy odchází
starý svět a rodí se svět nový se
vším, co se dotýká lidského života
ve všech oblastech. Mediální kultura proměnila celý svět a vnímání
skutečnosti. Jsme vtahováni do
velikého množství informací, které nejsme schopni správně utřídit,
zhodnotit a zařadit do prožívání
života. Globální svět je pro nás otevřen jako na dlani. Všichni, kteří
na nás mluví, chtějí nás získat pro
své zájmy. Ukazují nám nezbytnost sdílené informace, posilují
v nás nutnost potřebnosti určité
věci nebo produktu, zjednodušují
náš život, stačí kliknout a vše je
vyřízeno. Na druhé straně nás
také velmi dobře a profesionálním
způsobem manipulují a směrují
nás tam, kam je to potřeba.
Úspěšným člověkem dneška není
člověk zkušený, ale člověk, který
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J

co nejdříve uchopil a zavedl inovace. Ptáme se: „Má místo v tomto
globálním medializovaném světě
narozený Ježíš? Není to někdo,
kdo do tohoto světa nepatří?“
V Písmu čteme: „Až se naplnil čas,
poslal Bůh svého Syna, narozeného z Panny Marie na tento svět.“
Člověk současnosti nehledá jen
informace, ale ve svém dozrávání
na cestě života touží po opravdové
jistotě, která se otevírá v nitru člověka. V nitru, kde je člověk sám se
svým Bohem. V něm se otvírá síla
lásky, která zachránila celý svět.
Tato láska má konkrétní jméno,
je to Ježíš, narozený v Betlémě.
V tomto úžasném tajemství Vánoc není nic nabubřelého, nic komerčního, ani špetka blahobytu.
Jen prostota, chudoba a nestrojená
pokora. Ve svaté noci Kristova narození k nám přichází nekonečný,
svatý, všemocný Bůh v malém,
křehounkém děťátku. V této chvíli
je překonána temnota, do nicoty
padá strach, přichází ten, který
bude vládnout celému tvorstvu.
Přichází vládnout svou bezmocí,
svou závislostí na své matce Marii
a pěstounu Josefovi, je tichý, pokorný srdcem. V Ježíši přišel nový

svět, svět lásky, záchrany a vykoupení od hříchů. On stále trvá, ale
my se bojíme do něho vstoupit,
protože setkání s Ježíšem Kristem
proměňuje, převrací lidský život,
vede k následování.
Cestou k tomuto novému světu
je ztišení, pokora, skromnost
a štědrost. Kdo se pro tuto cestu
rozhodne, objeví Boží blízkost,
vládu lásky a něhu Božího dítěte.
Zadívejme se do Betléma, upřeme
pohled očí i srdce na narozené
dítě, kontemplujme scénu narození, nechejme se prozářit Boží
láskou. Pravé vánoční obdarování
je v lásce Boha k člověku, v lásce mezi lidmi navzájem. Nejde
opravdu o množství a velikost
dárků, ale o velikost a upřímnost
lásky. „Zůstaň, Dítě Ježíši, zůstaň,
pravé Světlo také v našich rodinách, Ty, který jsi Bůh, zůstaň
s námi!“
Požehnané Vánoce, ať nad námi
září po celý rok 2022 světlo přicházející z Betléma, vám všem přeje
a vyprošuje Boží požehnání
P. Miloslav Čamek,
farář
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VÁNOČNÍ MODLITBA A BLAHOPŘÁNÍ
„Pane Ježíši, přicházíme k tvým jesličkám, abychom tě kontemplovali. Klaníme se ti s Marií, chválíme
tě s anděly a pastýři. Ty jsi naše důvěra a naše naděje. U tebe chceme čerpat sílu a lásku pro každodenní
život, aby se naše srdce změnilo a s ním se změnil celý svět. Ty jsi náš Bůh a my jsme tvoji. Neopouštěj
nás, Pane, náš Bože. Amen.“

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH
V KOSTELE SV. MARTINA VE STARÉM PODDVOROVĚ LP 2021
PÁTEK 17. 12. 2021
SVÁTOST SMÍŘENÍ
od 16.00 do 17.45 hod. „svatá zpověď“ před Vánocemi
(4 zpovědníci)

NEDĚLE 26. 12. 2021
SVÁTEK SV. RODINY;
SV. ŠTĚPÁNA
obnova manželských slibů
9.00 hod. mše svatá s krojovanými

ČTVRTEK 6. 1. 2022
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ,
„TŘI KRÁLOVÉ“
17.00 hod. mše svatá; žehnání
vody, kadidla, křídy a zlata

NEDĚLE 19. 12. 2021
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
9.00 hod. mše svatá

PÁTEK 31. 12. 2021
SV. SILVESTRA
15.00 hod. mše svatá + TE DEUM

NEDĚLE 9. 1. 2022
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
9.00 hod. mše svatá

PÁTEK 24. 12. 2021
ŠTĚDRÝ DEN
14.30 hod. otevírání Betléma
21.00 hod. „Půlnoční mše svatá“
- zpívá chrámový sbor

SOBOTA 1. 1. 2022
SLAVNOST MATKY BOŽÍ P. M.,
„NOVÝ ROK“
9.00 hod. mše svatá

Srdečně zvu všechny farníky
k prožití vánočních svátků při
bohoslužbách v našem filiálním
kostele sv. Martina.

SOBOTA 25. 12. 2021
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
9.00 hod. mše svatá - zpívá chrámový sbor

NEDĚLE 2. 1. 2022
2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
9.00 hod. mše svatá

P. Miloslav Čamek,
farář

MISIJNÍ ŠTRŮDLOVÁNÍ
Tradiční „Misijní štrúdlování“ se
letos uskutečnilo 31. října 2021.
Za symbolický příspěvek bylo ke
koupi několik druhů zákusků,
štrúdlů i koláčků. Akce na podporu Papežských misijních děl
(PMD) ve světě vynesla částku
14 775,- Kč, která byla odeslána
na konto projektů PMD.
Všem dárcům srdečně děkujeme.
Misijní Klubko
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SVĚTOVĚ UZNÁVANÝ PLASTICKÝ CHIRURG
MÁ KOŘENY VE STARÉM PODDVOROVĚ
„Změnil pohled na medicínu
a k dobrému změnil také osudy mnoha lidí“ - tak o něm píšou světové agentury. V pondělí
21. září 2021 Bohdan Pomahač,
světově uznávaný plastický chirurg,
známý pro složité transplantace obličeje, byl hostem Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity v Brně.
Dnes padesátiletý lékař původem
z Ostravy se proslavil provedením
první úplné transplantace obličeje
ve Spojených státech amerických
a zachránil tvář řadě pacientů.
V USA pracuje od r. 1996. Začal jako výzkumný pracovník
a k chirurgii se propracovával
velmi namáhavě. Prosadil se nejen
svými odbornými znalostmi a dovednostmi, ale především svým
obrovským úsilím a cílevědomostí. V roce 2017 byl jmenován
profesorem chirurgie na Lékařské
fakultě Harvardské univerzity
a od letošního roku je přednostou
kliniky plastické chirurgie na
lékařské fakultě Yale univerzity
v New Haven. V září 2021 se účastnil kongresu plastické chirurgie
v Brně a při této příležitosti měl
i přednášku pro studenty brněnské
lékařské fakulty.
Chirurg Bohdan Pomahač má
na kontě 10 transplantací celých
obličejů, dále i transplantaci rukou
a dalších orgánů. Zabývá se také
estetickou chirurgií včetně rekonstrukce prsů. Na podzim roku
2019 uskutečnil první transplantaci
obličeje u černošského pacienta –
pozoruhodné bylo i to, že tomuto
pacientovi bylo 68 let. Za svou
práci získal řadu prestižních vědeckých ocenění. V roce 2015 ho
prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy.
Na otázku, jaké jsou rozdíly
mezi českým a americkým zdraS TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J

votnictvím odpověděl prof. Pomahač: „Rozdíly jsou obrovské, jak
z hlediska financování nemocnic,
pojištění i péče. Vychází to však
z jiných základů. Neřekl bych, že
jedna nebo druhá varianta je ideální, to neví nikdo na světě. Ale podle
toho, co jsem schopen posoudit,
tak tady se poskytuje velmi kvalitní
péče a je velice dostupná,“ uvedl
k českému zdravotnictví.
Proč se však tak podrobně rozepisuji o slavném chirurgovi? Protože
jeho kořeny sahají do Starého Poddvorova. Když zalistujeme v knize
Historie staropoddvorovských
rodů, tak mezi Veselskými najdeme linii, která začíná u Kristiana
Veselského (*1753) a pokračuje
až k Ludmile Veselské - Šindlerové,
babičce Prof. Pomahače:
1) Kristian Veselský 1753 + Mariana 1763 Veselá
2) Cyril 1783 + Dorotea
1784 Plecáková
3) Matouš 1818 + Kateřina
1822 Pryglová
4) Matouš 1856 + Johana
1857 Bortlíková
5) Pavel 1885 + Františka
1891 Stávková
6) Bedřich 1913 - 1983
6) Františka 1915 - 2007 (provd.
Bartíková)
6) Jan 1919 - 1987
6) Pavel 1921 - 1985
6) Kunhota 1922 - 2013 (provd.
Vahalová)
6) Ludmila 1922 - 2015 (provd.
Šindlerová)
babička prof. Bohdana Pomahače
6) Petr 1925 - 1949
6) František 1930 - 1994 + Marie
1935-1991
7) Libuše, František, Pavla
Je pravděpodobné, že rod Kristiana Veselského má pokračování v rodu Veselých, neboť

údaje ze starých matrik nejsou
přesné a jména Veselý a Veselský jsou často zaměňována. Ve
zmíněné knize Historie staropoddvorovských rodů je v letech
1700-1900 zaznamenáno 19 rodin
s příjmením Veselý, po r. 1900 se
však toto příjmení v obci nevyskytovalo. V knize je např. záznam o narození Kristiana 1753*
rodičům Veselý Georg a Rosina
Trefelík, a je tedy možné, že toto
jsou nejstarší předkové Bohdana
Pomahače. To je však zajisté úkol
pro profesionální genealogy.
Při návštěvě Bohdana Pomahače v Brně jsem měl příležitost se
s panem profesorem osobně setkat
a krátce s ním pohovořit. Řekl mi,
že je hrdý na své staropoddvorovské kořeny a rád vzpomíná na svou
poddvorovskou babičku Ludmilu.
Vděčně přijal i knihu, ve které je
zaznamenána historie jeho předků
z babiččiny strany.
Snad jsem vyjádřil i mínění vás,
občanů Starého Poddvorova, když
jsem mu řekl, že spolu s celou
naší veřejností sdílíme hrdost nad
vším, co dokázal v transplantační
chirurgii a popřál jsem mu hodně
zdaru v další práci.
Augustin Svoboda
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HODY 2021

V letošním roce byli stárci Jakub Sůkal s Štěpánkou Maděryčovou a Henrich Strýček s Kristýnou Kuchařovou.

HODY 2022:
UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE Z DŮVODU VÝROČÍ SVĚCENÍ KOSTELA
SE BUDOU V ROCE 2022 HODY KONAT V TERMÍNU 29. 7. - 1. 8. 2022.
16
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ZAHRÁDKÁŘI
Vážení spoluobčané, zahrádkáři;
příští rok oslaví organizace ČZS
ČR 65 let a naše organizace ČZS
Starý Poddvorov 57 let od založení. Je k neuvěření, jak léta rychle
ubíhají a pamětníci jistě vzpomenou, co všechno se podařilo s úsilím, nasazením a hlavně ochotou
uskutečnit a vykonat.
Nám se toho letos bohužel mnoho nepodařilo. Není to naše vina,
ale přinesla to celková kovidová
situace v našem státě. Uskutečnili
jsme pouze 4. 9. 2021 „Zarážání
hory“, které jsme snad pro tentokrát zvládli bez chybičky. Další
akcí byla „Beseda u vína“, kterou
jsme pořádali na naše hody.
Příští rok máme v plánu obnovit
košt pálenek, pokud nám to situace kolem Covidu konečně dovolí.
Dále bychom chtěli uskutečnit
tematický zájezd do Čech a samozřejmě i tradiční „Zarážání hory“ a
„Besedu u vína“. Nevyhýbáme se
samozřejmě ani návrhům z vašich
řad, co byste rádi uskutečnili, či
zažili. Doufejme, že situace v naší
zemi se konečně zklidní a my budeme moci v blízké budoucnosti

pokračovat s akcemi a aktivitami
jako dřív, před Covidem.
Blíží se Vánoce a nový rok. Přejeme vám hlavně hodně pevného
zdraví, pohody, radosti a úspěchů

nejen v životě, ale i v pěstování plodin na zahrádkách a ve
vinicích.
za ZO ČZS Jurkovičová Zlatuše

25 LET DĚTSKÉHO FOLKLORNÍHO
SOUBORU KORDULKA
Naše cesta začala v září roku 1996.
Při základní škole vznikl dětský
soubor, který měl dvě části Malou a Velkou Kordulku. Vedoucí
Velké Kordulky byla Markéta
Bortlíková provdaná Varmužová,
s Malou Kordulkou jsem pracovala
já. Naším prvním vystoupením
bylo pásmo Rok na vsi, které
jsme předvedli před Vánocemi.
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J

Již v prvních letech měla Velká
Kordulka 13 členů, Malá 27 a v následujícím roce, v roce 1997 jsme
se poprvé zúčastnili postupové
přehlídky národopisných souborů v Mikulově s pásmem „Kača“,
kterou hudebně i choreograficky
připravila Markéta. Svou muziku
jsme neměli, najímali jsme si cimbálovou muziku ze Šardic. Prvním

problémem byl odchod Markéty,
která se přestěhovala. Vše zůstalo
jen na mně, vedla jsem obě části
souboru.
Ve své práci jsme navázali na
tradiční folklorní akce školy – pěveckou přehlídku „O perníkové
srdce Poddvorova“, která při škole
probíhala od roku 1991 a „Dětské
krojované hody“, jejichž první
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ročník byl v roce 1993. Se vznikem
souboru se staly „Dětské hody“
folklorním festivalem, nejprve jednodenním a od roku 2005 dvoudenním, protože přijížděly soubory i z velkých dálek a ze zahraničí
(Polsko, Slovinsko, Slovensko).
Již v roce 1999 jsme zaujali
pásmem „Na louce“, kde jsme
na soutěži dětských souborů
získali 2. místo a postoupili jsme
do krajského kola. Další úspěchy
pak přišly v roce 2001, 2005,
2007, 2009, 2011, 2013 a 2019.
Velmi úspěšná byla pásma Mlýn,
Jarmark, Hodiny spravit či Nechců
s nama tancovat.
K velkému posunu souboru
dochází v roce 2004, kdy jsme
získali stálou muziku. Nemuseli
jsme si již najímat cizí muzikanty
a s cimbálovou muzikou pod
vedením ing. Oldřicha Kůrečky
a primášem Matějem Kůrečkou
jsme mohli pravidelně zkoušet.
Od tohoto roku se naše výstupy
staly kvalitnější, soubor se stal
známým nejen na Podluží, ale
i v ostatních folklorních oblastech.
Soubor vystupoval na festivalech
ve Strážnici, Šumperku, Ostravě,
Zábřehu na Moravě, Prostějově,
Nymburku a zajížděli jsme i do zahraničí. Několik let jsme hostovali
v Polsku a na Slovensku, ale také
jsme své pěvecké a taneční doved-
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nosti předvedli v Maďarsku, Slovinsku a Rakousku. Samozřejmě
jsme se i pravidelně prezentovali
na největší přehlídce na Podluží
v Tvrdonicích. Na mezinárodním
folklorním festivalu v Šumperku
pravidelně vystupujeme od roku
2004, tedy již 17 let.
Velkým přínosem v práci souboru byl příchod Zdeňka Kubíčka,
který se začal věnovat především chlapcům, trénoval je ve
verbuňku. Jen díky němu chlapci vyhrávali verbířské soutěže
a získali cenu Zlatý oříšek. Byl
choreografem Velké Kordulky od
roku 2012 do roku 2016, kdy se
nám tato skupina rozpadla. V letech 2011 – 2014 nám pomáhala
s dětmi také Jana Otáhalová.
V průběhu činnosti jsme se
snažili obnovit některé tradice
z historie naší obce. Vedle „Dětských hodů“ to byl Fašaňk nebo
Smrtnice. Všechny tyto akce jsme
museli ukončit. Časem se v obci
omrzely a přicházelo stále méně
a méně návštěvníků.
Při výčtu našich úspěchů musím připomenout i úspěchy
individuální.
V řadách našich členů jsme měli
dva celostátní vítěze pěvecké soutěže Zpěváčci České republiky,
a to Janu Otáhalovou a Patrika
Havlíka. Výborným verbířem,

který nás reprezentoval i v soutěži
verbířů Slovácka, byl Josef Čech.
Skupina našich verbířů zvítězila
ve skupinovém verbuňku regionální soutěže v letech 2011, 2012,
2013, 2018, 2019.
Od roku 2012 jsme hlavními
organizátory pěvecké regionální
soutěže Zpěváčci Podluží, kterou
pořádáme pod záštitou Dobrovolného svazku obcí Region Podluží,
Obce Starý Poddvorov a ZŠ a MŠ
Starý Poddvorov. V příštím roce
proběhne již IX. ročník.
V průběhu let soubor vydal tři
CD nosiče. První DVD jsme vydali
v roce 2005, první CD pod názvem
Kordulka v roce 2007, druhé
s titulem Súžila sem v Cahnově
v roce 2011. V současné době
dokončujeme práce na třetím, kde
spolupracujeme také se smíšeným
sborem naší obce „Potvoráci jací
tací“.
Všechny tyto akce a celá naše
činnost by nebyla možná bez
cimbálové muziky Matěje Kůrečky
a hudebního vedoucího Oldřicha
Kůrečky. Za jejich sedmnácti letou
práci jim patří velká úcta a dík. Bez
nich bychom nebyli tak úspěšní.
Chtěla bych také poděkovat
všem dětem, které v průběhu uplynulých dvaceti pěti let v našem
souboru zpívaly a tančily. Za to
čtvrtstoletí prošlo Kordulkou celkem 135 dětí. Na jejich práci závisel úspěch celého kolektivu, každý
se podílel dle svých schopností
a nadání na našich vystoupeních.
Na závěr mi dovolte malé povzdechnutí. Roky ubíhají a všichni
stárneme, i já. Mým velkým přáním je, aby se našel někdo, kdo
v mé práci bude pokračovat, kdo
převezme soubor a povede je k lásce k podlužácké písni a folkloru.
Jsem moc ráda, že skupina dívek
z Velké Kordulky miluje lidovou
píseň, tanec a lidové zvyky. Snad
ony v budoucnu ponesou tu štafetu dál.
Mgr. Miroslava Hajdová,
vedoucí souboru
Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV

EVROPSKÁ CHARTA
VENKOVSKÝCH OBCÍ
Dopad situace, která okolo nás
všech panuje již od začátku minulého roku, je na organizaci
Charty obcí Evropské Unie dosti
zásadní. Bylo prakticky nemožné
uspořádat některé z plánovaných
setkání díky různým nařízením
jednotlivých vlád členských zemí,
omezení dopravy napříč celou
Evropou a obavu z pořádání jakékoli akce s mezinárodní účastí
hostů. Proto byly oba schválené
projekty – „reFORM“ pro dospělé, „LYCEUM“ pro mládež - pro
roky 2020-2021 přesunuty na
následující roky 2022-2023. To
vše pochopitelně se souhlasem
dotčených orgánů v Bruselu, které
projekty již dříve schválily.
Ačkoli jsme se nemohli vidět
s našimi přáteli v Evropě osobně,
přesto několik setkání Presidia
Charty, potažmo dvě setkání starostů a jejich zástupců, proběhla
v online prostoru. Z poslední
konference Presidia a setkání starostů vybírám několik zásadních
informací.
• Přesné datumy jednotlivých
přesunutých setkání se dolaďují
s pořádajícími členy, kalendář
akcí bude následně vyvěšen na
webových stránkách organizace.
• Jako první proběhne setkání
jednoho zástupce z každé členské
země v některém z jarních víkendů, a to uprostřed Evropy – vzhledem k dostupnosti vídeňského
letiště se nabízí Rakousko, Maďarsko a Česká republika. Všechny
náklady na organizaci budou
tentokrát hrazeny z rozpočtu
Charty, výjimečně budou všichni
účastníci ubytováni v hotelu,
nikoli v hostitelských rodinách.
• Schůze starostů rozhodla
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J

o zvýšení členského příspěvku
na 450 EUR/rok za každého člena organizace. Poplatek je fixní
na období následujících tří let.
Presidium nicméně pracuje na
prozkoumání dalších možností
a způsobů financování organizace
v budoucnu.

Všichni napříč celou Evropou
věříme, že se situace na jaře příštího roku již definitivně uklidní,
a že se plánované setkání uskuteční již bez omezení. Aktuální
informace a přesné termíny budou aktualizovány na stránkách
http://www.europeancharter.eu/

• Přítomní členové schůze souhlasili s návrhem prodloužit
funkční období členů prezidia do
roku 2023 z důvodu momentální
nemožnosti vykonávat svůj mandát kvůli současné pandemii.
• Jedním z bodů byla debata
o návrhu nového loga a vlajky
organizace, jenž představil Marko
Jović z chorvatského Tisna.

Ing. Tomáš Kuchař
člen Presidia Charty obcí EU
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DOPIS PREZIDENTA CHARTY OBCÍ EVROPSKÉ UNIE STAROSTOVI OBCE
Vážený pane starosto,
milý Ivo,
dnes ráno jsem se probudil s hroznou zprávou o ničivém tornádu, které zasáhlo Českou republiku. Ze
zpráv jsem usoudil, že postižená oblast musí být blízko Starého Poddvorova, to potvrdil i Tomáš.
Jsem opravdu šokován obrázky, které jsem viděl, a stěží si dokážu představit, jak děsivá situace pro vás
to musela být. Škody ve Starém Poddvorově byly naštěstí menší, ale je pravděpodobné, že byli zasaženi
příbuzní, přátelé a známí vašich obyvatel. Jménem všech členů Evropské Charty venkovských obcí bych
vám chtěl vyjádřit svou podporu. Jsme spojeni přátelstvím nepochybně také v této situaci. I když toho
možná v tuto chvíli ze svých pozic moc nezmůžeme, rád bych uvedl, že mé myšlenky jsou s vámi. Pokud
existuje něco, čím bychom vás mohli podpořit, neváhejte a dejte nám vědět!
Přeji mnoho sil!
S pozdravem,
Boy Scholtze
Prezident
Charta Evropských venkovských obcí
www.europeancharter.eu
president@europeancharter.eu
0031 - (0)6 533 47 406 (The Netherlands)

ODPOVĚĎ PANA STAROSTY PREZIDENTOVI CHARTY
Vážený pane prezidente,
vážení přátelé Charty evropských venkovských obcí, milý Boyi,
děkuji všem členům Charty za podporu v této hrozné situaci. Ano, je to asi zázrak, ale naše obec vyvázla
bez jediné újmy, ale vesnice kolem nás bohužel takové štěstí neměly. Z fotografií je zřejmé, že tornádo
mělo devastující účinek připomínající válečnou zónu. Mnoho lidí je bez domova. Tornádo zničilo jejich
domovy, ale pevně věřím, že ne duši. Hlášeny jsou oběti na životech, mnoho zraněných a velké materiální škody. V těchto vesnicích máme rodiny, přátele a známé. V současné době jsou na místě záchranné
složky. Pomoc je organizována na úrovni občanů, obcí, krajů a státu. Obnova bude zdlouhavá a náročná,
ale pevně věřím, že to společně zvládneme.
Ještě jednou děkuji všem přátelům za podporu.
S pozdravem,
Ing. Ivo Padalík
starosta Starého Poddvorova, Česká republika
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POZVÁNÍ DO KNIHOVNY
Knihovna nabízí pozvání pro
milovníky knih. Máme knihy našeho fondu – beletrie, knihy pro
děti a mládež, naučné, detektivky
a historické, ale také najdete knihy
výměnného fondu, které se obměňují. V rámci tohoto výměnného
fondu je možnost zajistit i knihy
dle požadavku a zájmu čtenáře.
Máme i knihy staršího vydání,
knihy o Starém Poddvorově, knihy
našich rodáků a jiné. Většina těchto knih je téměř v každé rodině, ale
připomeňme si je.
• Starý Poddvorov – Dějiny obce
– kolektiv autorů s hlavním iniciátorem Prof. MUDr. Augustinem
Svobodou, CSc.

• Historie staropoddvorovských
rodů – Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc.
• Potvoráci jací tací – Prof. MUDr.
Augustin Svoboda, CSc.
• Ať nám hraje - Pavel Popovský
• Starý Poddvorov – Anna Veselská
• Ať před zraky mám život – Svědectví z hospice – MUDr. Viola
Svobodová
• 750 let čejkovské farnosti – kolektiv autorů
Nové knihy naší knihovny:
• Vondruška Vlastimil – Křištálový
klíč
• Steel Danielle – Čas změn
• Mornštajnová Alena – Listopad

• Lednická Karen – Šikmý kostel
• Šmehlík František – Slyšet jeleny
zpívat
• Keleová-Vasilková Táňa – Julinčina pekárna
• Horáková Naďa – Korálky z klokočí
• Dán Dominik – Klubko zmijí
Knihy pro děti a mládež
Na vaši návštěvu se těší a přeje
zdraví, štěstí a vše dobré, co vede
k prožití krásných, pohodových dní
v nastávajícím novém roce
Pryglová Marie
knihovnice

KLUB SENIOREK STARÝ PODDVOROV
Život s Covidem-19 se
nevyhnul ani nám. Buď
jsme ho prodělaly nebo
nás zastihla karanténa.
Ve velkém otazníku byl
také náš program cesty
na Slovensko. Přes různá
nařízení a vyplňování různých formulářů se nám
nakonec podařilo odjet.
Stálo to však za to. Počasí nám
opravdu přálo a během 4 dnů
jsme urazily kus cesty. Hned
v prvním dnu nás ohromila lidová
kultura a tradice v Čičmanech,
a hned nato lázeňské městečko
obklopené krásnou přírodou,
Rájecké Teplice.
Cílem prvního dne však byly
Vysoké Tatry. Ještě ten den se
nám podařilo vyjet lanovkou
a pokochat se Lomnickým Štítem.
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J

Ubytování, po tři noci, bylo
v hotelu Morava v Tatranské
Lomnici. Vláček a lanovky nám
dopřály poznat nejznámější místa
v Tatrách. Denně jsme se vracely
sice unavené, ale spokojené, se
spoustou zážitků.
Návštěva historických měst
Kežmarok, Levoča, Spiš a Prešov
byla velmi zajímavá, až překvapující. Všude vládla ochota,
vstřícnost a čistota prostředí.
Čekal nás ještě poslední den,
návštěva Pieninského národního parku s plavbou po řece
Dunajec. Nasedly jsme na pltě-vory a oddávaly jsme se
vyprávění vorařů. Když jsme
přejížděly skrz peřeje, v Dračí
soutěsce nám spadla brada.
Krása, tajemno mezi skalními
stěnami nás natolik ohromilo,
že nebylo třeba nic dodávat.
Po ukončení plavby a dobrém
obědě skupina pokračovala do

polského lyžařského a rekreačního centra ZAKOPANÉ. Pak jsme
projížděly pohraniční krajinou
až na Oravu. Našim cílem byla
vesnička KLIN. V r. 2019 zde bylo
vybudováno nové náboženské
centrum. Na podstavci 10 m vysokém je socha KRISTA o výšce
19,5 m, třetí tohoto druhu na světě /Rio de Janeiro, Lisabon, Klin/.
Byla to silná tečka všech našich
zážitků z této poznávací cesty.
Velmi nás překvapila čistota a výstavní dopravní infrastruktura
celého Slovenska.
Je nutné se zmínit také o Mlynářském odpoledni, v letošním
roce již čtvrtém. Dobrá zábava,
kulinářské dobroty, veselá tombola a soutěživé děti daly korunu
celému bezva odpoledni. Spokojenost návštěvníků nám dodává
chuti pro příští rok.
Františka Padalíková
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OPSÁNO Z KRONIKY TJ
Rok 1980 byl pro naši TJ vyznačován zvýšenou aktivitou, a to z prvořadého úkolu – uspořádáním
místní spartakiády, a tak důstojně
oslavit 35. výročí osvobození naší
vlasti.
Pro naši TJ se dostavil konečně
vytoužený cíl, více jak po 20 letech naše mužstvo postoupilo do
III. třídy. Ale naopak se výboru
TJ nepodařilo udržet činnost
stolního tenisu, ten v naší jednotě
zanikl. Je to velká škoda. Výbor
si dal hned na začátku roku do
plánu vybudování nového sociálního zařízení (WC), staré
zbourat a taky vybudovat tribuny.
Tyto dvě akce byly termínovány
k uskutečnění místní spartakiády a OV ČSTV nám poskytl na
tyto dvě akce finanční příspěvek
v částce 15 000,- Kčs. V přestupním termínu byl schválen přestup
Jar. Štencla do Hodonína a k nám
byl vyřízen přestup Vaška Mrkvy
z Bojanovic.
V březnu naší vesnicí běžela
štafeta osvobození. Funkcionáři
TJ předali stuhu s nápisem Starý
a Nový Poddvorov zdraví 35. výročí osvobození. Se štafetou přes
naši obec běželi Rudolf Půlkrábek
ml. a Ladislav Redek.
V jarních měsících byla provedena důkladná oprava autobusu,
kterou provedli Jaroslav Sasínek,
Vít Plecák, Vladimír Svoboda
a Blahoslav Uhrovič.
Dne 25. května 1980 byla v naší
obci uspořádána místní spartakiáda. Autobusem TJ a JZD Jiskra
Čejkovice byli přivezeni cvičenci
z Čejkovic a Mutěnic. Byl proveden průvod cvičenců ve cvičebním úboru celou vesnicí, čímž
byla provedena hezká ukázka
mládí a taky pozvánka občanů,
aby přišli zhlédnout hezké vystoupení cvičenců i dětí z naší
vesnice. Bylo velmi hezké počasí,
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Hráči Metry Blansko a TJ Starý Poddvorov.

Hráči TJ Poddvorov a Borovan při turnaji v Borovanech.
které přilákalo do sportovního
areálu Družstevník na 500 diváků,
kteří svým potleskem odměňovali
jak cvičící, tak i jejich cvičitele. Po
skončení spartakiády všichni cvičenci obdrželi malé občerstvení.
Toto ukázalo výboru, že je dobré
i takové hromadné vystoupení,
neboť je to mnoho propagační
práce pro TJ a také i finanční
prospěch.
V prvním mužstvu začal stagnovat výkon i morálka a tím začaly
dosti slabé výkony v jarních utká-

ních. Výbor byl donucen provést
předčasně změnu trenéra, místo
Bohuše Dvořáka byl touto funkcí
pověřen hráč František Turek.
V letní přestávce, jako vždy, se
pořádá pohárový turnaj. Tento
turnaj byl na vysoké úrovni, jak
v úspěšnosti našeho mužstva,
tak i v účasti návštěvníků. Ta
byla snad za historie naší kopané
největší. Navíc tento turnaj byl
obohacen návštěvou přátelské TJ
z NDR, která nečekaně ohlásila
příjezd, a tak se zúčastnila jako
Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV

finalisti tohoto turnaje. Byl uspořádán i pohárový turnaj dorostu.
V letní přestávce byl uspořádán
kulturně sportovní zájezd do Jižních Čech, kde se naše mužstvo
zúčastnilo turnaje v Borovanech,
kde jsme obstáli na výbornou. Obsadili jsme I. místo. V rámci letní
přípravy hostovali u nás hráči
„Metry Blansko“. V letním období
byl zase znovu založen oddíl žáků
s opodstatněním, abychom si vychovávali vlastní hráče a nebyli
odkázaní na hráče z okolí.
V letošním roce, na budování
hřiště a jeho okolí, bylo odpraco-

váno celkem 1535 brigádnických
hodin. Z toho členové výboru
odpracovali 627 hodin, hráči mužstva 127 hodin, dorost 204 hodiny
a ostatní členové 203 hodiny.
Při stavbě sociálního zařízení
nám velmi pomohl Pavel Blažek
jako zedník, i když není členem
TJ. Členové SSM na společné
akci úpravy prostoru pod hřištěm odpracovali 174 hodin. Na
údržbě hrací plochy, to je sečení,
hrabání a přihnojování trávy,
bylo odpracováno 627 hodin. Na
akci „Z“ bylo odpracováno členy
TJ asi 150 hodin. Při špičkových

pracích v patronátním JZD bylo
odpracováno 215 hodin, a i přes
tuto pomoc patronátní JZD Jiskra
Čejkovice v roce 1980 neposkytlo
žádnou finanční pomoc. Ocenění
také patří řidičům a dalším při
opravách a údržbě autobusu.
Vesměs stejní členové se podílí
i na sběru železného šrotu, jehož
výtěžek nám byl v tomto roce
velmi platný.
/Doslova opsáno z kroniky TJ/

FOTBAL
Vážení spoluobčané, sportovní
přátelé,
po téměř roční pauze se fotbal
rozjel na plné obrátky a odehrála
se celá podzimní část soutěže
2021-2022 až nebývale dobře pro
naši obec. Z výsledků i předvedené hry je radost hodnotit muže
i dorost.
Muži v okresním přeboru jsou
na 2. místě s 31 bodem, pouze
5 bodů za vedoucími Ratíškovicemi, skóre 36:14.

O NAŠE GÓLY SE PODĚLILI:
- Nejlepší střelec: Bařina Pavel
10 branek
- Kašík Lukáš 9 branek
- Cupal Adam 6 branek
- Gertner Josef 3 branky
- Skočík David 3 branky
- Čížek Stanislav 2 branky
- Procházka Patrik 1 branka
- Karas Jiří 1 branka
- Cupal Tomáš 1 branka
Svěřenci trenéra Vojtěcha Málka podávali velmi dobré výkony
a doufáme, že v jarní části soutěže
budou ve své hře a výkonu pokračovat a poperou se o nejvyšší
příčku v tabulce.
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J

Velmi dobře si vede po podzimu
také náš dorost v krajské I. třídě
skupiny C. Je na krásném 3. místě
za velkokluby Lednice a Ratíškovice. Po podzimu má dorost
23 bodů, skóre 34:23.

O BRANKY SE PODĚLILI:
- Musial Filip 13 branek
- Procházka Patrik 9 branek
- Kovačič Denis 4 branky
- Škodák Krištof 3 branky
- Kukula David 1 branka
- Rataj Tadeáš 1 branka
- Prát Martin 1 branka
- Veselský Jiří 1 branka
Nesmíme zapomenout na naše
starší žáky, kteří poprvé nastupovali k zápasům na celé hřiště
a s plným počtem hráčů. Každý
začátek je těžký, postupně si
zvykli. I přes to, že přešli z mladších žáků do starších, nebyly
výsledky hrozivé, jak se očekávalo. Uhráli 6 bodů, skóre 11:48,
skončili na 5. místě.

Pavel Bařina - nejlepší střelec

O BRANKY SE PODĚLILI:

- Fiala David 1 branka
Hráčům, funkcionářům, těm,
co mají fotbal rádi, a také vám
všem přeji krásné Vánoce a v novém roce hodně zdraví a osobní
spokojenosti.

- Veselský Jiří 7 branek
- Blažej Patrik 2 branky
- Veselský Matěj 1 branka

Miroslav Rabušic,
jednatel a manažer mládeže
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VOLBY
Ve dnech 8. a 9. 10. proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V naší obci se voleb účastnilo
514 voličů, což činí 65,73 %. Volby skončily těmito výsledky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ANO 2011				
157 platných hlasů
=
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09		
121 platný hlas		
=
Svoboda a přímá demokracie		
73 platné hlasy		
=
PIRÁTI a STAROSTOVÉ			
34 platné hlasy		
=
PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty 28 platných hlasů		
=
Komunistická strana Čech a Moravy		
26 platných hlasů		
=
ČSSD					24 platné hlasy		=
VOLNÝ blok				
15 platných hlasů		
=
Trikolora Svobodní Soukromníci		
13 platných hlasů		
=
Strana zelených				
7 platných hlasů		
=
Koruna Česká				
4 platné hlasy		
=
Moravané				4 platné hlasy		=
Otevřeme Česko normálnímu životu		
3 platné hlasy		
=
Švýcarská demokracie			
1 platný hlas		
=
Moravské zemské hnutí			
1 platný hlas		
=
Neplatné hlasy				3			=

20,08 %
15,47 %
9,34 %
4,35 %
3,58 %
3,32 %
3,07 %
1,92 %
1,66 %
0,90 %
0,51 %
0,51 %
0,38 %
0,13 %
0,13 %
0,38 %.

NA ZÁKLADĚ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ PODDVOROV Č. 6
ZE DNE 24.11 2021 BYL STANOVEN POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (POPLATEK ZA POPELNICE) NA ROK 2022
VE VÝŠI 650,- KČ/OSOBA/ROK. OSTATNÍ POPLATKY JSOU BEZE ZMĚN.
HARMONOGRAM SVOZU PLASTOVÉHO ODPADU V ROCE 2022:
7. A 6. 1.
4. 2.
4. 3.
1. 4.
13. 5.
10. 6.
8. 7.
5. 8.
2. 9.
14. 10.
11. 11.
9. 12.

OBECNÍ ÚŘAD UPOZORŇUJE OBČANY, ŽE POSLEDNÍ ÚŘEDNÍ DEN V TOMTO ROCE JE 22. PROSINCE.
SBĚRNÝ DVŮR BUDE LETOS OTEVŘEN
NAPOSLEDY 18. PROSINCE.
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RADY NAŠÍM HOSPODYŇKÁM
POKOJOVÁ KVĚTINA RÝMOVNÍK – MEXICKÝ EUKALYPT
Rostlina rýmovník je nenáročná
pokojová rostlina. Voní po eukalyptu. Je to jedlá léčivá bylina,
kterou můžeme využít jako léčivku
i koření a v neposlední řadě jako
pokojovou rostlinu.
Pomáhá při rýmě, astmatikům se
v její blízkosti lépe dýchá.
Astmatikům pomáhá, když se lístek v nádobě s vodou položí na noc
na topení. Rostlina je vhodná do
ložnic, dětských pokojů i obýváků.
Usnadňuje dýchání ve vytápěných
místnostech. Při rýmě a nachlazení
pomáhá inhalování látky z utržených a nalámaných listů.
Odvar připravený z jednoho lístku čerstvě utrženého rýmovníku
a 200 ml vody se používá při bolestech hlavy, horečce, rýmě, kašli,
nachlazení, zánětu průdušek, ale
i při vysokém krevním tlaku, žaludečních křečích, jaterních poruchách, ledvinových a žlučníkových
kamenech, střevní kolice, průjmu
a je významným pomocníkem

při otocích končetin. Výluh léčí
drobné oděrky, spáleniny, záděry
u nehtů a uvolňuje zduřelou nosní
sliznici.
Rýmovník je také přírodní repelent. Odpuzuje komáry, mouchy
a obtížný hmyz. Je vhodné jej
pěstovat na balkóně.
Velmi zdravý je taktéž domácí sirup z rýmovníku. Uvolňuje nosní
dutinu a mírní kašel. Užívat se
může i jako prevence.

RECEPT NA VÝROBU SIRUPU Z RÝMOVNÍKU
Suroviny:
35 lístků rýmovníku, 1 pomeranč, 1 citron, 1 l vody, 1 kg cukru.
Postup:
Pomeranč a citron nakrájíme na plátky, přidáme listy rýmovníku
a zalijeme vroucí vodou. Zatížíme a necháme 24-48 hodin louhovat. Nálev scedíme, přidáme cukr a za mírného varu vaříme na
hustotu sirupu. Horký plníme do sklenic, zavíčkujeme a uchováme na chladném místě. Užíváme podle potřeby 1 kávová lžička
2x až 3x denně.

LÉČENÍ VČELÍM PYLEM
Včelí pyl včely sbírají na květech
a vytvářejí z něj tzv. rousky. Je to
pyl, který včelař získá od včel při
vchodu do úlu pomocí pylochytů.
Včely procházejí přes otvory a část
pylu jim spadne do zásobníku.
Včelař následně pyl čistí, v surovém stavu ho nejčastěji zamrazí
nebo ho suší při teplotě asi 40 °C,
aby nedošlo ke zničení některých
enzymů a jiných důležitých látek,
kterými se pyl vyznačuje z hlediska léčivých vlastností. Tento
pyl (rouskovaný) se používá při
zpracování ve včelích produktech,
jako jsou med s pylem, med s pylem a propolisem a med s pylem
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J

a mateří kašičkou. Používá se
i pro přímý konzum, a to tak, že
1-3 čajové lžíce pylu necháme
v 1 dl džusu odstát 6-8 hodin a po
zamíchání užijeme. Může se přidat
do jogurtu, ovocné nebo zeleninové šťávy. Při tomto užívání pylu
se využijí jeho užitné a léčebné
vlastnosti.
Dr. Stefan Stangaciu na své
webové stránce uvádí, že včelími
produkty, je možné léčit anebo pomoci při léčení více než 500 druhů
nemocí. Rozdíl mezi vzdušným
pylem v přírodě a rouskovaným
pylem je, že první je pro člověka
možným alergenem, rouskovaný

Rouskovaný včelí pyl
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Vmíšený pyl do pastovaného medu po fermentaci

Pyl v džusu

pyl je bez jakýchkoliv vedlejších
účinků.
Včelí pyl obsahuje vitamíny,
aminokyseliny, minerální látky
a enzymy. Z hlediska struktury
kopíruje složení medu, mateří
kašičky a propolisu. Obsah vitamínů v pylu je mnohem vyšší než
v samotném medu a propolisu.
Oddělení naturální medicíny a léčebné výživy ve fakultní nemocnici
v Košicích, kde je primářem MUDr.
Štefan Košlík CSc. o využití včelího
pylu říká: „Z našich téměř třicetiletých zkušeností vyplývá, že včelí
pyl má příznivé účinky zejména
při ledvinové nedostatečnosti,
problémech s játry, při zvýšení
hladiny tuku a kyseliny močové
v krvi nebo při těžkých kožních
onemocněních. Užívání pylu se
doporučuje rekonvalescentům po
těžkých onemocněních, operacích
a zvýšené psychické zátěži (stres).”

světovým atletem 20. století na
střední a dlouhé tratě. Celkově
získal 9 zlatých a 3 stříbrné medaile ve 12 disciplínách, ve kterých
soutěžil na olympijských hrách.
Až později se zjistilo, že používal
jako doping včelí pyl, který však
nemohl být zjištěný ani zakázaný, protože šlo o čistý přírodní
produkt.
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Dosud se předpokládalo, že pokud se pyl užije bez úpravy, která
nenaruší jeho obal, obsah pylu
v buňce organismus nezužitkuje.
Podle výzkumů japonských vědců to tak není. Říkají, že až 80%
obsahu pylového zrnka dokáže
organismus vyextrahovat v zažívacím traktu v průběhu jeho cesty
až po vyloučení.
V novodobých dějinách používal
pyl jako výživnou látku a stimulační prostředek finský atlet Paavo
Johannes Nurmi. Patřil do skupiny létajících Finů. Byl nejlepším

Včelařství
Tomáš Polách,
Peckova 61, Čejkovice,
foto archiv autora

DÁVKOVÁNÍ:
Udržovací dávka 10 g
Léčebná dávka 20 g
Doba užívání 1 měsíc
Opakovat několikrát ročně
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ

ZEMŘELÍ
Otokar Štefka		
Eva Prýglová		
Jiří Havlík		
Rudolf Tuček		

142
799
135
178

Zara Hrbáčková		
Nikola Pavelcová		
Martin Prokop		

299
178
127

KULTURNÍ KALENDÁŘ 2022
1.1.		
8.1.		
22.1.		
5.2.		
20.2.		
13.3. 		
2.4.		
26.6.		
29.7-1.8.		
21.8.		
3.9.		
27.11.		
3.12.		
18.12.		

Novoroční setkání občanů s ohňostrojem
Farní ples
Rodičovský ples
Obecní ples
Dětský karneval
Postupová pěvecká soutěž Zpěváčci Podluží
Ukliďme Poddvorov
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Tradiční krojované hody
Mlynářské odpoledne
Zarážání hory
Rozsvícení vánočního stromku
Turnaj ve stolním tenise
Vánoční besídka

O průběhu jednotlivých akcí budeme aktuálně informovat v závislosti na covidové situaci v našem státě.

Vážení občané, přejeme šťastné
prožití svátků vánočních,
v novém roce mnoho zdraví,
štěstí a osobní pohody.
					 Redakční rada
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 20. ČERVNA 2022
PO TOMTO DATU JIŽ ČLÁNKY NEPŘIJÍMÁME.
S TA RÝ P O D DVO R OV Z P R AV O DA J
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ČISTOTA
VODY

28

KVALITA
OVZDUŠÍ

ZPRACOVÁNÍ
ODPADU

OCHRANA
PŘÍRODY

ENERGETICKÉ
ÚSPORY

Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV
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Náhradní díly na traktory
Petr Zemánek

Pracovní oděvy
Myslivecké oděvy a doplňky
Náhradní díly na traktory
Pracovní pomůcky
Rukavice
Nářadí
Ložiska
Pracovní doba:
Kardany
Gufera
Po - Pá: 7.00 - 15.30
Drát
Pletivo
Spojovací materiál
Klínové řemeny
Radlice
Pracovní a zdravotní obuv

Radličky

Kultivační pera

Tel: 519 347 466
Mobil: 605 050 169
Mobil: 606 738 121
E-mail: ubytovani@agropz.cz
www.zemanek.agropz.cz
30

1. máje 123
691 02 Velké Bílovice
Z P R AV O DA J S TA RÝ P O D DVO R OV

VÁNOČNÍ STROM

Foto přední strany obálky: Kaplička sv. Cyrila a Metoděje v zimě
Foto zadní strany obálky: Vystoupení Kordulky v Praze na Kampě
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 15. prosince 2021 nákladem 400 výtisků
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