
ŽIVOT v Podolí 14/2009

číslo 4/2009                                                                                                datum vydání 28. 8. 2009

Informační listy obce Podolí

Sloupek redaktora
Každoročně na začátku našeho 

měsíce srpna slavil národ Keltů svátek 
„Lughnasad“. Byl to svátek oslavující 
úspěšnou sklizeň, který byl součas-
ně poděkováním za ochranu kmene 
a za úrodu zajišťující přežití kmene 
v nadcházející zimě. Během oslav byla 
uctívána Matka země a také jeden 
z nejvýznamnějších bohů keltského 
pantheonu, bůh Lug. Lug byl bohem 
moudrosti a všech umění, patron 
řemeslníků a válečníků, mocný kou-
zelník nadaný neobyčejnými schop-
nostmi. Je po něm dodnes pojmeno-
váno mnoho evropských měst a slovo 
„Lug“ či „Luh“ najdete v nejednom 
českém i moravském místopisném 
názvu nebo přímo v názvu města 
nebo obce.

Během oslav Lughnasadu byly 
zakázány jakékoliv projevy nevraži-
vosti, násilí a také vymáhání dluhů. 
Tradičním jídlem těchto slavností 
byl ovesný koláč, o který bylo nutno 
podělit se s přáteli.

Tradice Lughnasadu přetrvala 
dlouho do středověku a v moder-
ní době byla nahrazena dožínkovou 
slavností. Před opomíjením řádné 
oslavy Lughnasadu a díkůvzdáním 
za úrodu varovala i jedna středověká 
báseň, která důsledky takového opo-
menutí popisuje slovy: „Za zanedbání 
přichází, holá hlava, ochablost, brzké 
šediny, králové bez důvtipu a radosti, 
bez pohostinství a pravdy.“

Doufám proto, že jste letoš-
ní svátek Lughnasad oslavili řádně 
a s dostatečným díkůvzdáním, a že 
nám nadcházející měsíce nepřine-
sou „krále bez důvtipu a radosti, bez 
pohostinství a pravdy“.

Vladimír Mana

Aktuálně …

Fotka, která se již stala historií - 12 „páťáků“ přechází do ZŠ Kunovice U Pálenice 
a jejich třídu zaplní 14 nových žáků 4. třídy. Těšíme se na všechny  - staronové páťáky 
i nové čtvrťáky!  A našim bývalým žákům držíme palce při startu v nových třídách 6.A 
a 6.B v Kunovicích.

• Obecně závazná vyhláška Obce Podolí, která povoluje spalování suchého rost-
linného odpadu pouze v čase od 10.00 do 17.00 hodin, se v praxi osvědčila a větši-
na občanů si ji pochvaluje. Nedodržení uvedené doby bylo zatím řešeno domluvou, 
od nynějška bude její porušení vždy řešeno v komisi pro projednávání přestupků na 
Městském úřadě Kunovice.

• Policie ČR bude na přivolání řešit případy špatného parkování v ulici Sklepničky 
vždy, kdy nebude možné zabezpečit průjezd pro nákladní automobil fi rmy Rumpold 
UHB, která sváží popelnice s tuhým domovním odpadem.

• Prodej jablek ze zahrady základní školy formou samosběru se uskuteční v pátek 
11. září 2009; od 15.30 hodin členové místní organizace Českého zahrádkářského sva-
zu, od 16.00 hodin ostatní občané Podolí.

• Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se v naší obci uskuteční v pátek 
9. a v sobotu 10. října 2009. Volební místností bude kulturní dům v Podolí. První den 
voleb se bude volit od 14.00 do 22.00 hodin, druhý den od 8.00 do 14.00 hodin. Obča-
né s vážnými zdravotními potížemi mohou telefonicky na čísle 572 574 130 požádat, 
aby se k nim domů dostavila volební komise s přenosnou volební urnou, do které 
budou moci vhodit své hlasovací lístky.

• Čištění komínů v rodinných domech občanů, kteří si tuto službu objednali, 
se uskuteční v úterý 8. září 2009. Pracovník fi rmy Petr Straka přijede v tento den 
v 9 hodin k Obecnímu úřadu v Podolí a dle obdrženého seznamu se postupně dostaví 
k jednotlivým objednatelům.

• V neděli 30. srpna 2009 od 15.00 hodin se v kulturním domě v Podolí uskuteční 
první hodová zkouška. Všichni zájemci o aktivní účast jsou srdečně zváni.

Miroslav Křižka, starosta obce Podolí
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Poklad navěky ukrytý
Kdysi před lety žil v Podolí chlapec, který se jmenoval Arnošt. 

Byl to hoch hodný, chytrý, milý, ale hrozně líný. Zaměstnával jej 
u sebe jeden sedlák, na jeho jméno si už nevzpomenu, kterému 
s Arnoštovým nicneděláním pomalu docházela trpělivost. Jed-
nou na podzim řekl sedlák Arnoštovi, aby pooral malé políčko 
před sedlákovým stavením. Arnoštovi se nechtělo. Chvíli se jen 
tak potloukal kolem sedlákova domu a nakonec si lehl pod strom, 
a usnul. Když ho sedlák našel, rozzlobil se na nejvyšší míru. Chvíli 
uvažoval, jak by Arnošta potrestal, až se mu v hlavě zrodil nápad. 
Napsal na kousek papíru: Na sedlákově poli je ukryt poklad, 
a schoval tento vzkaz do dutiny stromu tak, aby ho Arnošt nemohl 
přehlédnout.

Stalo se to, co sedlák očekával. Arnošt se probudil, našel lístek 
se vzkazem a jako pomatený se vrhnul na sedlákovo pole a hledal 
poklad. Žádný nenašel. Sedlák seděl spokojeně ve světnici a myslel 
si, jak to Arnošt hezky pooral.

V noci se zdál sedlákovi sen. Zjevila se mu Marie, která mu 
povídala o pokladu na jeho poli. Poklad smí odnést jen laskavý 
a poctivý člověk, jinak stihne obec neštěstí. Nabádala proto sedlá-
ka, aby poklad ukryl.

Sedlák tři noci nespal. Lámal si hlavu, jak má poklad ukrýt, aniž 
by ho odnesl ze svého pole a uvalil tak na Podolí kletbu.  Nakonec 
na to přišel.  Svolal řemeslníky z celé obce a nechal na místě 
svého pole postavit kapli. Zasvěcena byla svaté Marii a sedlák si 
mohl být jist, že poklad bude navždy v bezpečí.

LuM a AM

Povodně
Povodně a záplavy se v minulosti nevyhnuly ani naší obci. 

Jsou o nich podrobné zápisy v kronice obce. O prvních živel-
ných pohromách se můžeme dočíst ze zápisů z konce 19. stole-
tí. V roce 1888 na jaře veliká průtrž mračen poškodila značně 
úrodu polní.  V roce 1890 na den sv. Petra a Pavla po 4 hodině 
odpolední stihlo zdejší obec krupobití tak silné, že v několika 
minutách veškerá úroda polní úplně byla zničena.

Další zápisy o ničivém živlu jsou ze začátku minulého sto-
letí. V měsíci září 1910 stihla celý zdejší kraj povodeň, jaké 
pamětníka nebylo. Voda rozlila se až k příbytkům na straně 
dolní, zaplavila stodoly ve výši 1 ½ metru. Voda hnala se až 
½ metru přes most, tento porušila a silnici za ním vydrala až do 
hloubi 3 metrů, takže most zůstal seděti na holých pilířích. Obi-
lí, sláma ve stodolách, píce v senících, to vše bylo dílem zničeno, 
dílem odplaveno. V měsíci květnu 1911 přihnalo se opět vel-

Zase začne škola!
V úterý 1. 9. 2009 začíná nový školní rok, a to školákům ze 

základní školy i dětem ze školy mateřské. V základní škole bude 
slavnostní zahájení v 7.45 hodin, kdy se za účasti pana starosty 
představí všichni vyučující. V tento den si děti vezmou do školy 
pouze přezůvky. Pro nedočkavé je více informací na našich webo-
vých stránkách www.zspodoli.wz.cz.

V mateřské škole bude nový školní rok 2009/2010 opravdu 
„nový“. Představí se hned 3 paní učitelky – vedoucí paní učitelka 
Andrea Krhovská (doposud 17 let ředitelka mateřské školy Zláma-
nec, také aktivní cvičitelka TJ Sokol Uherské Hradiště). Štěpánku 
Podškubkovou zastoupí po dobu její mateřské a rodičovské dovo-
lené čerstvá absolventka vysoké školy Mgr. Kateřina Kašpaříková. 
Do třetice bude mít u nás premiéru paní učitelka Pavla Rathúská 
z Kunovic. Všechny paní učitelky jsou plně aprobované a na práci 
s dětmi se už velmi těší. V mateřské škole je zapsaných 40 dětí, které 
jsou rozděleny do dvou oddělení. Z organizačních důvodů nastává 
malá změna pouze v provozní době mateřské školy, která bude od 
6.30 do 16.00 hodin. Stejně jako v loňském školním roce plánuje-
me i letos pro malé i velké spoustu zajímavých aktivit a kroužků.

Chtěli bychom navázat na dosavadní velmi dobrou spolupráci 
s rodiči, obcí, Klubem dobré pohody, s mateřskou a základní ško-
lou v Popovicích i v Kunovicích. 

Pevné nervy a hodně trpělivosti při společné výchově „našich 
– vašich“ dětí přeje celý kolektiv učitelek Mateřské a Základní školy 
Podolí.

PaM

Dožínková slavnost v roce 1937

ké množství vody, která protrhnouc hráze, rozlila se po lukách 
a zahradách, zničila úrodu.

A na závěr ještě zápis o povodni před padesáti lety.  Za stá-
lých dešťů počala hladina Olšavy povážlivě stoupat. Dne 15. srp-
na 1959 byla již situace kritická. Z Bojkovic došlo varovné tele-
fonické hlášení, že voda v Olšavě vysoko stoupla a hrozí záplava 
celého povodí této řeky. Dne 16. srpna se voda skutečně vylila 
z břehů a zatopila všechny okolní louky a pozemky na nichž 
stály ještě mandely a kupy sena. Poněvadž družstevní kravín 
a vepřín jsou při Olšavě, hrozilo zatopení i těchto objektů a také 
výmlatiště s pytli obilí a stohy slámy. V obci byla vyhlášena pra-
covní povinnost a bylo též povoláno vojsko z Uherského Hra-
diště, aby záchranné práce mohly být zvládnuty. Dík velkému 
úsilí požárníků, všech ostatních místních složek a vojáků poda-
řilo se odnésti snopy obilí ze zaplavených pozemků, vyvésti 
dobytek z ohrožených stájí a zachránit vymlácené zrno.   

Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek

Rozloučení s prázdninami
Sokol, Základní škola Podolí a fotbalisté skupina B z Podolí 

zvou předškoláky i školáky dne 30. srpna 2009 v 17 hodin na 
hřiště ve Žlebě v Podolí. Připravili jsme pro vás branný závod, 
soutěž ve střelbě ze vzduchovky, drobné soutěže, opékání špe-
káčků a dvě noční hry. Baterky s sebou, strach nechejte doma.

Těší se na vás pořadatelé.
Jarmila Kasperová
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Přehled utkání fotbalových družstev 
v podzimní části soutěží

Muži TJ Podolí
Vedoucí mužstva – Elfmark František
Trenér – Pípal Vladimír

Tučapy : Podolí 9. 8. 2009 16.30
Podolí : Jarošov B 16. 8. 2009 16.30
Jalubí B : Podolí 23. 8. 2009 Ne 10.00
Podolí : Kunovice 30. 8. 2009 16.30
Stříbrnice : Podolí 6. 9. 2009 16.30
Podolí : Častkov 13. 9. 2009 16.00
Jankovice : Podolí 20. 9. 2009 16.00
Podolí : Mistřice 28. 9. 2009 15.30
Podolí : Slov.-Váža 4. 10. 2009 15.30
Traplice B : Podolí 10. 10. 2009 So 15.00
Podolí : Tupesy B 18. 10. 2009 14.30
Kněžpole B : Podolí 24. 10. 2009 So 14.00
Medlovice : Podolí 28. 10. 2009 14.00
Podolí : Topolná 1. 11.2009 13.30

PODOLÍ B
Vedoucí mužstva - Záchvěj Pavel
Trenér – Haluza Libor st.
Asistent trenéra – Hruboš PetrSt.Hrozenkov : Podolí B 9. 8.2009 Ne 15.00

Podolí B : Komňa 16. 8. 2009 Ne 10.00
Žítková : Podolí B 23. 8. 2009 16.30
Podolí B : Přečkovice 30. 8. 2009 Ne 10.00
Strání B : Podolí B 5. 9.2009 So 16.30
Podolí B : Uh.Ostroh B 13. 9. 2009 Ne 10.00
Bystřice p/L : Podolí B 20. 9. 2009 Ne 16.00
Ost.N.Ves B : Podolí B 27. 9. 2009 Ne 10.15
Podolí B : Krhov 4. 10. 2009 Ne 10.00
Záhorovice : Podolí B 11. 10. 2009 Ne 15.00
Podolí B : Boršice uB. B 18. 10. 2009 Ne 10.00
Suchá Loz : Podolí B 25. 10. 2009 Ne 15.00
Podolí B : Rudice 1. 11.2009 Ne 10.00

TJ PODOLÍ – ŽÁCI
Vedoucí mužstva – Čevela Milan
Trenér – Svoboda Lubomír
Asistenti žáků – Koulák Roman a Horna Ivo

Podolí : Havřice 30. 8. 2009 14.00
Hradčovice : Podolí 4. 9. 2009 17.00
St.Hrozenkov : Podolí 6. 9. 2009 13.00
Podolí : Prakšice 11. 9. 2009 17.00
Podolí : FC Slovácko 13. 9. 2009 13.30
Korytná : Podolí 20. 9. 2009 10.30
Podolí : Hradčovice 27. 9. 2009 13.00
Suchá Loz : Podolí 28. 9. 2009 12.30
Prakšice : Podolí 4. 10. 2009 10.15
Podolí : Suchá Loz 11. 10. 2009 12.30
Havřice : Podolí 18. 10. 2009 10.00
Podolí : St.Hrozenkov 25. 10. 2009 11.30
Podolí : Korytná 28. 10. 2009 11.30
FC Slovácko : Podolí 1. 11.2009 Hlášenk

YAMAHA
HUDEBNÍ ŠKOLA

Vás zve do Uherského Hradiště na

UKÁZKOVÉ LEKCE ZDARMA

ZŠ MAŘATICE
Čtvrtek 3. Září 2009
9. 30 hodin ROBÁTKA (pro děti od 4 do 7 měsíců)
10.30 hodin PRVNÍ KRŮČKY (pro děti od 18 měsíců do 4 let)
16.00 hodin PRVNÍ KRŮČKY (pro děti od 18 měsíců do 4 let)

ZŠ VĚTRNÁ
Čtvrtek 3. Září 2009
16.00 hodin RYTMICKÉ KRŮČKY (pro děti od 4 do 6 let)

ZŠ JAROŠOV
Pátek 4. Září 2009
9.30 hodin PRVNÍ KRŮČKY (pro děti od 18 měsíců do 4 let)

ZŠ ZA ALEJÍ
Čtvrtek 3. Září 2009
16.30 – 18.00 INSTRUMENTÁLNÍ OBORY
(fl étna, keyboard, zpěv populární hudby)
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Kolektiv učitelek Mateřské školy Podolí – zleva Pavla Rat-
húská, Štěpánka Podškubková, Andrea Krhovská a Kateřina 
Kašpaříková

A spali, a spali…

Pranostika nakonec…
„Svatý František zahání lidi do chýšek.“
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Společenská kronika

Naši jubilanti v červenci a srpnu
Vlasta Hrubošová (č.p. 172) – 65 let
Marie Hrabalová (č.p. 146) – 81 let
František Koníček (č.p. 70) – 86 let
František Ruman (č.p. 105) – 90 let

Narození dětí:
Dne 12. 5. 2009 se Lence a Zdeňkovi Snopkovým narodil syn Daniel
Dne 13. 6. 2009 se Iloně a Zdeňkovi Fornůskovým narodila dcera 
    Vendula
Dne 3. 7. 2009 se Jarmile a Pavlovi Šišákovým narodila dcera Aneta
Dne 5. 8. 2009 se Michaele a Jaroslavu Štěrbovým narodil syn Adam

Úmrtí
Dne 23. 7. 2009 zemřel pan František Crla (č.p. 152)
Dne 28. 7. 2009 zemřela paní Ludmila Škrášková (č.p. 196)
Dne 3. 8. 2009 zemřela paní Anděla Pestlová (č.p. 20)

Podklady zpracovala Jana Rýpalová

Oznámení osobního jubilea nebo narození dítěte ve společenské kro-
nice je možné pouze v případě písemného souhlasu jubilanta nebo 
rodičů narozeného dítěte se zveřejněním osobních údajů.

 (Redakce)


