Starý Poddvorov
Kraj: Jihomoravský

Okres: Hodonín

Správní obvod: Hodonín

GPS souřadnice: 48.878604N, 16.981533E

Nadmořská výška: 224 m n. m.

První pís. zmínka: 1704 (317 let)

Počet obyvatel: 952

PSČ: 696 16

Adresa URL: www.poddvorov.cz

O obci
Jihomoravská obec Starý Poddvorov se rozprostírá v jihovýchodní části kraje, regionu Slovácko.
Vzdálenost od krajského města Brna je přibližně 70 km a od okresního města Hodonína je 13 km.

Historie obce
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1704. I když jsou zmínky o osídlení z roku 1209,
skuteční založení obce se datuje od r. 1779 pod názvem POTWOROV. Název obce Starý Podvorov vznikl
někdy v roce 1870 s tím, že od roku 1924 byl uzákoněn.

Ubytování a restaurace
V obci je možné se ubytovat v apartmánovém ubytování I. Padalíkové, je zde pohostinství na hřišti, na
křižovatce, za školů, potraviny a drobné zboží.

Okolí a příroda
Obec patří do oblasti Moravského Slovácka, která je zvýrazněna tradičním pěstováním révy vinné
a výrobou vína. Zvlášť příznivé podmínky jsou v naší obci pro pěstování ovoce, třešní a
meruněk, zeleniny a zejména okurek.

Současnost obce
V obci je pošta, mateřská a základní škola, kulturní dům, vybudován vodovod, kanalizace, plyn a vlastní
čistička odpadních vod.
V obci existuje myslivecký spolek - hlavní náplní je chov, ochrana, pozorování a lov zvěře
ve vlastní honitbě.

Sportovní možnosti
Obcí a jejím okolím prochází vinařské a cykloturistické stezky.

Památky a zajímavosti
Zvonice tvoří dominantu obce. První dřevěná zvonice stála na návsi s jedním zvonem již před rokem
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1770, v roce 1855 byla v obci postavena zděná zvonice nynější podoby, která má dva zvony. Její
rekonstrukce byla provedena v roce 1985,...

Doprava
Do obce je možné se dostat autobusovou nebo automobilovou dopravou.

Ocenění obce
Obec Starý Poddvorov získala v roce 2013 ocenění v soutěži Vesnice roku.
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