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Sloupek redaktora

Aktuálně …

Také tak čekáte na jaro? Na vzduch, 
který voní. Na ráno, které zvoní pta-
čím zpěvem. Na svěží zelenou trávu. 
Na květy, které jako první rozzáří 
několik měsíců zmrzlou půdu. Na 
život probouzející se v korunách 
stromů i v malém potůčku. I když 
na tyto „zázraky přírody“ musíme 
někdy čekat déle než v jiných letech, 
máme vždy jistotu, že přijdou. Jis-
tota přírodních cyklů je neúprosná 
a je současně plná naděje. Naděje, 
že nová energie přicházejícího jara 
pomůže odhodit vše staré a nepo-
třebné. Naděje, že nová energie pří-
rody pomůže uzdravit nemoci těla 
i duše. Na jaře přilétají ptáci, aby 
vychovali novou generaci potomků. 
Na jaře odcházeli do světa kraján-
ci. Jaro bylo a zůstane začátkem, na 
který čeká příroda a na který čekáme 
i my lidé. Ať jsou tedy ty naše letošní 
začátky co možná nejšťastnější. 

    
Vladimír Mana

Informační Informační 
listy obce Podolílisty obce Podolí

• „Fašanková trachta“ se uskuteční v sobotu 5. března 2011 od 15.00 do 19.00 hodin 
v kulturním domě v Podolí. Pro návštěvníky budou připraveny vepřové speciality 
a točené pivo. Pro všechny vstup zdarma, pro příchozí v maskách bude i občerstvení 
zdarma. Od 17.00 hodin soutěž „O nejkrásnější mužské nohy“, do soutěže je možné se 
přihlásit na místě do 16.30 hodin. Všichni občané jsou srdečně zváni!

• Popelnice na svoz domovního odpadu, které mají občané pronajaté prostřednictvím 
Obecního úřadu v Podolí od fi rmy Rumpold, mohou vrátit ve čtvrtek 31. března 2011 
od 13.00 do 15.00 hodin. V tuto dobu je nutné je nepoškozené a čisté přivézt a proti 
potvrzení předat u OÚ. Úmysl vrátit popelnici musí být nahlášen na obecním úřadě 
do 23. března 2011. Od toho, kdo popelnici nebude chtít v březnu ani v červnu vrátit, 
požaduje fi rma Rumpold zaplatit 780 Kč za malou a 1 008 Kč za velkou plastovou 
popelnici a 822 Kč za popelnici malou plechovou.

• Společnost železniční o.s. Veselí nad Moravou plánuje jízdu historického vlaku s parní 
lokomotivou z Bratislavy do Bylnice v sobotu 21. května 2011. Naši občané mohou 
využít této příležitosti a svézt se z Popovic do Bylnice a zpět asi za 100 Kč.

• Vyplnit formulář ke Sčítání lidu, domů a bytů 2011 mohou naši občané také elektro-
nicky v místní knihovně ve čtvrtek 7. dubna, v pátek 8. dubna a ve čtvrtek 14. dubna 
2011, vždy od 16.00 do 18.00 hodin. Sčítacím komisařem pro naši obec bude poštovní 
doručovatelka z provozovny České pošty v Kunovicích.

• Starosta naší obce písemně požádal akciovou společnost České dráhy o obnovení vla-
kového spoje s odjezdem asi ve 20.00 hodin z Uherského Hradiště do Uherského Bro-
du. Dle odpovědi, kterou starosta obdržel se bude o změně jednat, nemůže k ní ale dojít 
dřív než za jeden rok, neboť nové jízdní řády se připravují s jednoletým předstihem. 
O připravovaných změnách jízdních řádů nejsou zástupci obcí nikým předem infor-
mováni a mají minimální možnost cokoliv ovlivnit.

Koledníci „Tříkrálové sbírky“ v Podolí.

Dárky z Podolí dorazily do Gambie
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Výběrové řízení na pozici Knihovník/Knihovnice

Zpráva z 3. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 15. 12. 2010 

v budově obecního úřadu, zúčastnilo se 9 zastupitelů.
  Zastupitelstvo obce schválilo:

- uzavření smlouvy s ing.Petrem Kročilem na zpracování 
technické dokumentace pro stavební řízení stavby „Revita-
lizace stavby kulturního domu v Podolí“. Cena 134 000,- Kč 
(neplátce DPH). 

-  rozsah akce „Revitalizace kulturního domu v Podolí“ dle 
předložené objemové studie zpracované Ing. Petrem Kroči-
lem.

-  uzavření smlouvy s Ing. Miroslavem Košinou na zpracová-
ní technické dokumentace na  stavební akci „Výměna oken 
a zateplení budovy ZŠ“, včetně energetického auditu. Cena 
90 840,- Kč, vč. DPH.

-  uzavření nájemní smlouvy s panem Pavlem Havránkem, 
Podolí čp. 103  na pronájem bytu pro osoby s vymezenými 
příjmy v ulici Dražné, čp. 288, pokud bude uvedený žadatel 
splňovat podmínky přidělení tohoto bytu.

-  rozdělení fi nančního příspěvku za účast na Slavnostech  
vína v Uherském Hradišti 2010 následovně: a) 14.400.- mezi 
účastníky akce, tj.300,-/osobu; b) 14.400,- na nákup krojo-
vaných potřeb.

-  složení komise pro zpracování návrhu koncepce obecní 
knihovny ve složení:

 Ing.Vacková, paní Ondrejková, Ing.Hastík
-  složení komise pro zpracování návrhu koncepce užívání 

a zajištění technického servisu kulturního domu ve složení: 

paní Velichová, paní Ondrejková, pan Smetana, Ing.Hastík.
-  rozpočet Podolí na rok 2011dle Přílohy č.1 v paragrafovém 

znění, s oprávněním starosty obce k provádění rozpočto-
vých opatření.

-  změnu rozpočtu č.6 na rok 2010 dle Přílohy č.2
-  fi nanční spoluúčast občanů související s platbou pytlů na 

plasty následovně: 1 pytel na osobu a rok zdarma, další pytle 
za cenu 10.-/1ks.

-   prominutí místních poplatků dle Přílohy č.3
   Zastupitelstvo obce neschválilo:

-  prominutí smluvní pokuty p.Dřínkovi za nedodržení termí-
nu kolaudace domu postaveném na parcele p.č. 650/14.

   Zastupitelstvo obce pověřilo:
-  Ing. Jaromíra Hastíka úkolem ověřením správnosti vyplace-

ní odměny při skončení funkčního období (odstupné) pro 
Ing. Miroslava Křižku 

-  zprávu Mgr. Jana Šobáně o důvodech krácení dotace na 
obnovu veřejného osvětlení ve výši 10 % a jeho návrh kom-
penzace vztahující se k tomuto krácení formou bezplatného 
zpracování žádosti o další dotace z jeho strany. 

    Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
 -  informace ing.Hastíka o výsledcích jednání Mimořádné 

valné hromady Mikroregionu  Dolní Poolšaví dne 8.12.2010 
a zprávu o výsledcích jednání s fi rmou Sběrné suroviny UH, 
s.r.o. ohledně neoprávněné fakturace za uložení a likvidaci 
odpadu.

Pro obecní knihovnu v Podolí hledáme vhodného kandidá-
ta na pozici knihovník/knihovnice. 

Dle nové koncepce by knihovna v Podolí měla být nejenom 
místem pro půjčování knih, ale také místem, které bude sloužit 
občanům všech věkových kategorií k dodatečnému volnočaso-
vému využití.

Zájemci o pozici se mohou přihlásit nejpozději do 6. 3. 2011 
e-mailem na adresu ucetni@obecpodoli.cz.

Časová náročnost pozice:
• Otevírací doba knihovny je jedenkrát týdně v podvečer od 

16-19 hodin. 
• Časový fond pro pozici je přibližně 20 hodin měsíčně – včet-

ně administrativy a akcí nad rámec standardních výpůjčních 
hodin.

Náplň práce:
• Vypůjčování knih včetně meziknihovní služby
• Péče o knihy, výběr a pořizování nových titulů
• Vedení evidence a statistických výkazů
• Poskytování informačních a poradenských služeb (např. 

instruktáže ohledně knihovny a jejího využívání, dohledá-
vání knih, základní pomoc při obsluze počítače či při vyhle-
dávání základních informací na internetu, kopírování, ske-
nování)

• Organizace akcí v knihovně (např. den otevřených dveří, 
besedy, autogramiády, čtení z knih, soutěže, výstavy a jiné 
kulturní a vzdělávací akce)

• Spolupráce s dalšími organizacemi v obci (např. ZŠ, MŠ, 
OU, Klub dobré pohody apod.)

• Aktualizace informací o knihovně na webových stránkách

• 6x za rok krátká informace o fungování knihovny ve Zpra-
vodaji obce (nové knihy, akce apod.)

• Účast na kurzech pro pracovníky knihovny

Hledaný profi l uchazeče:
• Základní přehled o literatuře – sám knihovník by měl být 

alespoň občas aktivním čtenářem
• Minimálně základní znalost ovládání počítače a Internetu 

(aktivní využívání e-mailu, schopnost vést evidenci knih 
a výpůjček, schopnost vyhledat potřebné informace na 
internetu a poradit např. seniorům, jak si co na internetu 
najít, schopnost zadávat na webové stránky obce aktuality 
z knihovny do jednoduchého formuláře)

• Komunikativnost
• Preciznost 
• Dochvilnost a časo-

vá fl exibilita
• Chuť organizovat 

v knihovně akce nad 
rámec standardních 
výpůjček 

• Pozitivní vztah 
k dětem a seniorům

• V případě potře-
by možnost zajis-
tit přepravu knih 
vlastními prostřed-
ky (např. z knihov-
ny BBB v UH či 
z knihkupectví)
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Hračky našeho mládí
Ve čtvrtek 20. ledna přišel Klub dobré pohody s další akcí, 

která přilákala do kulturního domu dokonce 4 generace podol-
ských obyvatel ve věku od půl roku až do 85 let. Výstava Hračky 
našeho mládí, s podtitulem Ať už jsme staří jakkoliv, sice trvala 
pouze necelé dvě hodiny, ale i tak dokázala přilákat sedmdesát-
ku dospělých a dětí. Hračky od čtyřicátých let až po současnost 
nenechaly snad nikoho chladným.  

Děvčátka obdivovala precizní mini kuchyňky a obýváčky 
pro panenky ze sedmdesátých let, maminky si zavzpomína-
ly nad funkčními hračkami šicích strojů, kluci obdivovali, jak 
jinak, hlavně technické hračky a babičky pookřály nad hračka-
mi ze svého mládí a z mládí jejich dětí. A přišlo i na takové 
speciality, jako jsou třeba kyčkyle. Jen málokdo už dnes tuší, 
jak se s touto hračkou ze čtyřicátých let hrálo (mimochodem 
kdyby nebylo podolského Klubu dobré pohody, neznal by ani 
vyhledávač Google tuto téměř zapomenutou hračku, se kterou 
si hráli naši prarodiče)

Hlavní slovo však během podvečerního setkání měly děti.  
Více jak třicítka jich představila své nejoblíbenější hračky, které 
si s sebou přinesly a za to dostaly drobné dárky. V kontrastu k 
hračkám z dřívějších let ty dnešní v mnoha případech udivovaly 
svými vymoženostmi. Na druhou stranu však krása a preciz-
nost hraček z minulých dob má stále své kouzlo a tyto hračky 
právem získaly obdiv všech přítomných. 

Speciálními dárky bylo nakonec oceněno 12 hraček různé-
ho stáří, které zaujaly hodnotící porotu i všechny ostatní – např. 
největší a nejmenší panenka, největší a nejkurióznější hračky 

Vaříme a zavařujeme jinak s Jaroslavem Balaštíkem
Klub dobré pohody srdečně zve všechny občany na besedu Vaříme a zavařujeme jinak 
s  úspěšným autorem knih Vaříme rádi!, Jak vypálit lepší slivovici, Konzervování v domácnosti aj., s Ing Jaroslavem Balaštíkem. 

Beseda proběhne ve čtvrtek 3. března – pozor, výjimečně již od 16 hodin v kulturním domě v Podolí. V podvečer si budeme 
nejenom povídat, ale hlavně nás také čekají praktické ukázky, jak vařit chutná jídla v mikrovlnné troubě, jak konzervovat velmi 
snadno, rychle a hlavně malá množství ovoce, zeleniny či masa v mikrovlnce nebo v tlakovém hrnci a pan inženýr dá k dobru také 
spoustu jiných praktických tipů pro domácnost. Kromě toho si budete moci zakoupit knihu Jak vypálit lepší slivovici a proběhne 
i autogramiáda knih, které si s sebou přinesete.

    Dagmar Doleželová

Okénko do světa kultury
Posledním fi lmem, který mě takříkajíc „uchvátil“, je beze-

sporu fi lm Darrena Aronofskeho - Černá labuť. Do kin vstou-
pil tento snímek před dvěma týdny a již po pár promítáních si 
získal přízeň ohromného množství lidí. Aronofsky je v dneš-
ní době označován za jednoho z nejobdařenějších režisérů 
a jeho poslední fi lm je svou podstatou výjimečný. Příběh samot-
ný je poměrně prostý – baletka Nina se snaží prosadit a chce 
vyniknout v inscenaci Labutí jezero. Na první pohled možná 
nepatrně nudné pro člověka, který se o balet nezajímá. Po pár 
minutách si ale na své přijde naprosto každý -  milovník baletu, 
hudby, dramatu, romantiky či umění jako takového. Aronofsky 
dokonale sladil napětí, balet i kameru, která se v průběhu fi lmu 
doslova „lepí“ na herce, obletuje je, a vtahuje tak diváka do děje, 
že má člověk pocit, „jako by byl u toho“. V hlavní roli září Nata-
lia Portman, která je za ztvárnění křehké baletky Niny adeptkou 
na Oscara. Film nyní běží ve Zlínském kině Golden Apple Cine-
ma, a o tomto víkendu si na něj můžete zajít i do Kina Hvězda 
v Uherském Hradišti. 

LuM

Nový RC Klub Podolí
Pod názvem RC Klub Podolí si představte mladé kluky, kteří 

po podolském kulturním domě prohánějí autíčka na dálkové 
ovládání (odtud RC – radio controlled – tedy na dálkové ovlá-
dání).  

Klub fanoušků těchto aut zmenšených v měřítku 1:10 vznikl 
v Podolí v lednu 2011 a pořádá schůzky každý pátek od 15 do 
18 hodin v kulturním domě. Zakládajícími členy klubu jsou 
Martin Perutka a David Slunečka. Klub nyní tvoří 4 kluci ve 
věku 15-16 let, kteří se na schůzkách učí efektivně řídit auta 
a trénují různé taktiky, aby mohli jezdit na závody, např. do Zlína.

Kluci velmi rádi přivítají do Klubu i další jezdce s vlastní-
mi auty. Také potenciálním zájemcům vše rádi vysvětlí, ukážou 
a doporučí, jaké auto je nejlepší si pořídit.

Široká veřejnost je vítána, aby se na schůzky přišla také 
podívat. V případě, že si děti přinesou vlastní autíčka na dálko-
vé ovládání, mohou využít dráhu a zajezdit si se členy klubu. 

Dáša Vacková 

a jiné.
Kromě hraček mohli 

přítomní obdivovat také 
obrázky nejoblíbenějších 
hraček dětí z Mateřské 
a Základní školy v Podo-
lí. Obrázky byly nesmírně 
pěkné a opravdu šlo vidět, že si děti pod vedením paní učitelek 
na nich daly mimořádně záležet.

Tak díky všem, co se jakkoliv zapojili, bylo to super!

Za Klub dobré pohody Dáša Vacková a Dagmar Doleželová

Hračky našeho mládí.
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Jak budeme nakládat s odpady v naší obci?
Vážení spoluobčané, během měsíce ledna a února probíhaly 

na obecním úřadě jednání se zástupci fi rem Sběrné suroviny, 
Rumpold a Eko-kom. Účelem těchto schůzek bylo seznámení 
se s problematikou a možnostmi nakládání s odpady a přede-
vším získání co nejvýhodnějších podmínek pro svoz a likvidaci 
komunálního a tříděného odpadu.

Jak již jsem psal minule, poplatky za odpady jsou nemalou 
částí výdajů naší obce, potažmo Vás občanů. Proto by naším 
společným cílem měla být snaha o co nejnižší podíl tříditelných 
odpadů v našich popelnicích, protože čím více odpadu vytřídí-
me, tím méně zaplatíme za svoz a uložení na skládce. Navíc za 
vytřízený odpad (plasty,nápojový karton, sklo, papír) naše obec 
naopak dostává peníze! 

Nyní je cena za svoz tuhého domovního odpadu 1100 Kč 
/t a je jisté, že tato cena nikdy nebude nižší, naopak se bude 
postupně zvyšovat. Důvodem je ubývání vhodných lokalit pro 
skládky a také odmítavý postoj lidí ke stavbě spaloven. Urči-
tě bychom také nechtěli mít v našem blízkém okolí zapáchající 
skládku a ani spalovna by se nám nejspíš nelíbila. 

Také z tohoto důvodu budeme muset v blízké době řešit 
otázku dnešního neomezeného počtu popelnic v každé rodi-
ně. Jistě chápete, že současný stav je do budoucna neudržitelný 
a hlavně také nespravedlivý pro občany, kteří poctivě třídí a tím 
pádem vyprodukují daleko méně komunálního odpadu. Věřím, 
že připravované změny, o kterých vás včas informujeme, bude-
te chápat pozitivně a budou pro vás výzvou třídit odpad ještě 
poctivěji, než doposud.

Pokud jde o popelnice na komunální odpad, mám infor-
maci pro ty, kteří mají popelnici v pronájmu prostřednictvím 
Obecního úřadu od společnosti Rumpold. Popelnice bude mož-
no pronajímat nejdéle do konce června letošního roku. Poté je 
možno si popelnici odkoupit za cenu: plechová popelnice 110 l 
- 822 Kč , plastová popelnice 120 l - 780 Kč, plastová popelnice 
240 l – 1008 Kč. Občané, kteří nebudou mít zájem o odkoupe-
ní popelnice, budou včas informováni o termínu, kdy se tyto 
nádoby budou vracet fi rmě Rumpold .

Ale nyní ještě chvíli zpět ke třídění odpadů. Velmi bych chtěl 
poděkovat všem, kteří pro první dva svozy plastů přichystali 
pytle před dům. Jsem moc rád, že je vás v obci hodně. Bohužel 
se stále najdou domácnosti, které plasty netřídí a házejí je do 
směsného odpadu či je dokonce pálí. Tím si poškozují nejenom 

své kotle, ale hlavně vážně znečišťují ovzduší množstvím toxic-
kých látek. Ty pak ohrožují všechny okolo. Jen pro představu – 
tyto toxické látky jsou nejen rakovinotvorné, ale poškozují také 
hormonální a imunitní systém a ovlivňují nervovou soustavu, 
čímž může dojít třeba k poškození očí a sliznice a při pravi-
delném vystavení kouři z plastů dokonce poškození nervového 
systému, jehož příčinou je bolest hlavy, únava, slabost a depre-
se… Ale již dost těchto negativ.

 Jsme rádi, že nový systém sběru plastů přímo před vašimi 
domy se osvědčil. Věřte, že je naší snahou pomoci vám při tří-
dění a co nejvíce vám vše usnadnit. Další termíny svozu plas-
tů v první polovině roku 2011 budou 14. března, 11. dubna, 
9. května a 6. června. Jen připomínáme, že společnost Rumpo-
ld sbírá vytřízené plasty ve žlutých pytlích s logem společnosti 
Rumpold vždy v dopoledních hodinách a to přímo před domy 
občanů. Plasty v jiných pytlích nebudou sebrány. Při zaplace-
ní poplatků za svoz popelnic na Obecním úřadě dostane kaž-
dý občan jeden pytel zdarma, další pytle je možno zakoupit za 
10 Kč. A ještě jedno upozornění: Do pytlů na sběr plastů je 
možné dávat jak PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte 
je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, 
ale také polystyrén – vše by však mělo být neznečištěné např. od 
olejů, chemikálií a lepidel. Navíc je možno do těchto pytlů také 
přidat nápojové kartony (obaly od džusů, mléka apod.) – dotři-
ďovací  linka si s tím dokáže poradit. 

Další dobrou zprávou je, že díky přechodu na nový a pro vás 
pohodlnější systém sběru plastů budou v blízké době odstraně-
ny z obce permanentně plné kontejnery na plasty a ty budou 
nahrazeny kontejnery na sběr papíru. Do těch bude možno kro-
mě novin a časopisů dávat také reklamní letáky, knihy, sešity, 
krabice, lepenky, kartóny a jiné papírové obaly (např. sáčky). 
A navíc, díky tomu, že naše obec bude nyní třídit i papír, bude to 
pro nás znamenat získání vyšších zpětných bonusů a tím i více 
peněz zpět do obecní kasy. Díky tomu budeme moci věnovat 
více prostředků na věci, které jsou pro vás občany příjemnější 
a lépe hmatatelné, tedy např. na kulturu a volnočasové aktivity, 
na opravy a úpravy okolí obce apod.

Věřím, že stejně jako já, vidíte smysl v třízení odpadů 
a najdete si svůj vlastní důvod, proč třídit. Protože jakýkoliv 
důvod je dobrý! 

Pavel Podškubka, 
předseda komise pro životní prostředí a odpady 

Tříkrálová sbírka v Podolí
Tak jako v celém uherskohradišťském regionu i v naší obci 

se v sobotu 8. ledna 2011 uskutečnila Tříkrálová sbírka, nad kte-
rou má patronát Oblastní charita Uherské Hradiště.

Devět školáku-koledníků a 3 dobrovolnice vykoledovali 
v Podolí úctyhodnou částku 18 248 Kč. Všem občanům, fi rmám 
i prodejnám, kteří přispěli jakoukoliv částkou, patří velký dík.

Koordinátor sbírky, Oblastní charita, která je v současnos-
ti největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb na 
Zlínsku, použije vykoledované peníze na jednorázovou přímou 
pomoc lidem v nouzi, humanitární pomoc do zahraničí a pod-
poru nových nebo stávajících projektů Oblastní charity v našem 
regionu.

Miroslava Velichová, předsedkyně sociální komise

Ze života školy
V sobotu 5. února odpoledne se v kulturním domě konala 

Karnevalová show, kterou pořádala ZŠ a MŠ Podolí. Žáci spolu 
s vyučujícími vyzdobili prostory kulturního domu, byla připra-
vena bohatá tombola. Soutěže (přetahování lana, nafukování 
balónku, skákání v pytli) a diskotéku zajistili bratři Chabičovští. 
Nechyběl ani krteček z pohádky, který dětem přinesl sladkou 
odměnu. Chceme poděkovat obecnímu úřadu za zapůjčení 
kulturního domu, všem sponzorům, kteří nás obdarovali. Dále 
nesmíme zapomenout ani na rodiče a děti, kteří si vzorně při-
pravili krásné masky a v neposlední řadě všem zaměstnanky-
ním školy a školky za organizační zajištění akce.                   

Martina Kozelková
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Dárky z Podolí dojaly v Gambii k slzám
Před několika měsíci jsem se na vás obrátila s prosbou o pomoc 

dětem ve škole Kobisala Nursery School v nejmenším africkém stá-
tě Gambie. Chtěla bych Vám velmi poděkovat za tu obrovskou vlnu 
solidarity, kterou tato sbírka vyvolala. Z Podolí se nám podařilo 
dětem poslat 183 sešitů, 62 pastelek, 13 párů botiček a také spoustu 
obrázků a vzkazů od našich dětí. Samozřejmě sbírka probíhala také 
jinde, avšak dárky od nás tvořily její velkou část. 

Ty pak putovaly v lednu do Gambie rozdělené do zavazadel 
studentů afrického tance. Jak probíhalo předání, si můžete přečíst 
v úryvku e-mailu, který jsem dostala od paní Jany Benešové, která 
sbírku zorganizovala: „…V Gambii jsme roztřídili sandálky podle 
velikosti, utvořili jsme 4 hromady (Kobisala má 4 třídy) a přidali 
jsme k nim zhruba odpovídající počet sešitků, pastelek a ostatních 
dárku. Potom pan ředitel nechal vždy nastoupit děti podle tříd, přišly 
jako housata za sebou a my jsme každému dali do napřažených ruči-
ček sandálky, sešity a pastelky, kolik jich jen unesli. Ve třídách si to 
potom děti rozebraly. Strašně mě fascinovala ta ukázněnost, s jakou 
to všechno probíhalo. Potom jsme navštívili každou třídu zvlášť 
a děti nám předvedly, jak se učí (zazpívaly nám písničky v angličti-
ně a zatancovaly africké tance). Asi tři dny na to jsme se stavili pro 
obrázky, které africké děti namalovaly pro děti v Čechách a oni nám 
připravili takové „sportovní“ odpoledne. To už měly děti na nohách 
evidentně naše sandálky. Musím Ti říct, Dášo, že jsme všichni brečeli, 
když jsme je opouštěli. Pan ředitel měl taky takový zastřeny hlas, když 
se s námi loučil... On je to chlap jak hora, u dětí má veliký respekt, 
ale tou sbírkou jsme ho jednoduše dojali. Upřímně děkoval a máme 
vyřídit jeho díky všem, co se na sbírce podíleli.

Já to, Dášo, ani neumím napsat, jak jsem tam byla dojatá a šťast-
ná. Když si to ty děti přebíraly (a představ si, že před tebou stojí tako-
vý malý africký prcek s veeeeelikýma očima a má napřažené ruce 
a ty mu tam naskládáš dvoje sandálky, troje pastelky a dva sešity 
a on si to přitiskne jako největší poklad), tak mi hlavou proběhl ten 
čas od prvotního nápadu a rozbrečela jsem se, jen jsem stále opako-
vala - Přivezli jsme to, přivezli jsme to... Uf! On tomu totiž ze začátku 
nikdo moc nevěřil, že se to povede... A taky díky vám se to povedlo!“

…Co k tomu dodat? Vážím si vás, kteří dokážete nejenom brát, 
ale také dávat. Někdy nás to ani nemusí moc stát, ale pro druhé je 
naše pomoc obrovským darem. V brzké době mně dorazí zásilka 
s fotografi emi z předávání dárků, s videem a také s obrázky od 
afrických dětí pro naše děti. Moc ráda se s vámi o vše podělím 
a fotky přidám také na obecní webové stránky, abyste na vlastní oči 
viděli, kolik radosti jste dokázali udělat těmto malým školákům! 
Vřelé díky všem, co pomohli! 

Dáša Vacková

Silvestrovský výšlap do Hradčovic
Na výšlap se vypravilo 25 občanů. Počasí nám přálo 

a vycházka byla velmi příjemná. Ohřáli a občerstvili jsme se 
v Hostinci u Holuba, kde jsme poseděli v příjemném prostředí. 
Po příchodu do Podolí jsme se rozešli s přáním všeho dobré-
ho do nového roku, a abychom se za rok ve zdraví zase všichni 
potkali u podobné silvestrovské akce.

Jaroslav Ježík, předseda sportovní komise

Bruslení na hřišti ve Žlebě
Sportovní komise ve spolupráci s panem Vlastimilem Rýpa-

lem zprovoznila během Vánočních svátků kluziště na hřišti ve 
Žlebě, které fungovalo až do další oblevy. Kluziště využívaly jak 
maminky s dětmi, tak i kluci k hraní hokeje. Prostě každý, kdo 
si rád zabruslil a zasportoval.

Jaroslav Ježík, předseda sportovní komise

Štěpánský turnaj ve stolním tenise
Již tradiční turnaj v ping-pongu proběhl v klidné sváteční 

atmosféře ke spokojenosti všech účastníků. Bylo to dobré odre-
agování od vánočního hodování a jedinečná příležitost shodit 
přebytečné kalorie, které jsme přes Vánoce nabraly.

Jednotlivé zápasy se hrály s velkým zápalem, a každý hráč se 
snažil uhrát co nejlepší výsledek.

V kategorii žáků se zúčastnilo 8 hráčů.
Pořadí do 4 místa: 
 1. Graja Patrik
 2. Šudřich Petr
 3. Sedlář Aleš
 4. Matuštík Radek

V kategorii dospělých se zúčastnilo 
14 hráčů.

Pořadí do 4 místa: 
 1. Struhelka Jiří
 2. Toman Rostislav
 3. Tetera Tomáš
 4. Kabát Miroslav

Jaroslav Ježík, předseda sportovní komise

Vzpomínka na Štěpánský turnaj ve stolním tenise.

Hvězdy soutěže Česko slovensko má talent 
zahrají na kloboukovém bále

V UHERSKÉM HRADIŠTI – 4. února 2011 – V sobotu 
19. března 2011 od 19.30 hod. se v uherskohradišťské Redutě 
opět uskuteční populární Kloboukový bál. Jeho oblíbenost a ori-
ginalita spočívá hned v několika skutečnostech. „Jednak je to ter-
mín – koná se až po plesové sezóně, je proto vzácnější a nesplyne 
s desítkami plesů jiných. Co se týče místa – situován je do komor-
ních elegantních prostor Reduty, nejde proto o nijak masovou 
záležitost, spíše o příjemnou přátelskou atmosféru. A pokud jde 
o téma – názvem „kloboukový“ se neohání jen tak pro nic za nic 
– valná většina účastníků totiž skutečně neváhá na hlavu nasadit 
elegantní či extravagantní model a k vidění jsou často úplné umě-
lecké rarity,“ vysvětlila Adéla Kotková, organizátorka plesu.
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Grafi cká úprava a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav

Když jde malý bobr spát

Lidové pranostiky – leden a únor 

V naší mateřské školce si děti nejen hrají, ale také se i vzdě-
lávají. Vyučující si pro ně připravují různé aktivity, při kterých 
se toho děti mnoho naučí. Jindy jsou do školky pozváni odbor-
níci, kteří se věnují třeba přírodovědným aktivitám. Jako napří-
klad při vzdělávacím programu „Když jde malý bobr spát“, kde 
se děti seznamovaly se životem těchto živočichů. Dětem byly 
zadány úkoly, které si ve skupinkách pod dozorem vyučujících 
samy vypracovávaly.                                            

Martina Kozelková

Loni jsme vzpomněli nedožité sedmdesáté narozeniny pana 
Petra Kovaříka, nejenom kronikáře, sběratele starých pohledů, 
fi latelistu a spoluorganizátora kulturního dění v obci. Ještě jednu 
věc pan Petr Kovařík nezištně zapisoval, a to lidové pranostiky.  
Tento rok Vám některé v každém čísle zpravodaje představím. 
Jak ty známé, tak i ty méně známé. Jako první si připomeneme 
pranostiky vztahující se k měsíci lednu a únoru.

 
6.1. Na Tři krále o krok dále.
6.1. Na Tři krále mnoho hvězd. /urodí se hodně brambor/
7.1. O svatém Luciánu bývá často mlha k ránu.
8.1. O svatém Erhartu zima zebe do nártu.
20.1. Na svatého Fabiána a Šebestiána stromům opět míza 

dána.
21.1. Svatá Anežka kape ze stříšky, sedláče schovej zhryzky. 

/bude neúroda/
22.1. Jasné slunko na Vincence k vinobraní chystá věnce.
25.1. Na svatého Pavla pohoda – jistá Boží úroda, a když sníh 

neb déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst.
26.1. Na svatého Polykarpa plná sněhu bývá škarpa.
3.2. Na svatého Blažeje pije skřivan z koleje.
9.2. Svatá Apoléna bývá v mlze často zahalena.
14.2. Svatý Valentýnek je jara tatínek.

  
Zpracováno podle záznamů 

předcházejícího kronikáře obce Podolí pana Petra Kovaříka. 

Jaroslav Míšek

Když jde malý bobr spát, aneb ze života ve školce v Podolí.

Společenská kronika
Naši jubilanti v březnu a dubnu

Jan Černý                             60 let 
Lenka Nová                          60 let   
František Ševeček                65 let 
Bohumila Fornůsková         70 let 
Miroslav Šácha                     70 let 
Květoslava Doleželová         75 let 
Antonín Měrka                      80 let 
Miloslav Malina                    84 let 
Anna Malinová                      86 let 
František Pestl                       86 let

Úmrtí
Dne 27. 12. 2010 zemřela paní Marie Hanáčková (č. p. 209).
Dne 2. 1. 2011 zemřela paní Anežka Křiváková (č. p. 184) 
Dne 9. 1. 2011 zemřel pan Antonín Snopek (č. p. 82)
Dne 22. 1. 2011 zemřel pan Bohumil Škrášek (č. p. 89) 
Dne 8. 2. 2011 zemřela paní Růžena Jakšíková (č. p. 132) 

Narození dětí
Dne 11.1.2011 se Jitce a Miroslavu Révayovým (č.p. 286) 
narodil syn Matyas.
Dne 7.2.2011 se Kamile a Vlastimilu Potomákovým (č.p. 
233) narodil syn Matouš.

Oznámení osobního jubilea nebo narozená dítěte ve Spo-
lečenské kronice je možné pouze v případě písemného souhla-
su jubilanta nebo rodičů narozeného dítěte se zveřejněním 
osobních údajů. (Redakce)

Z Karnevalové show.
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