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Sloupek redaktora

Aktuálně …

Přemýšlel jsem, nač lidé nejčas-
těji žehrají. Ženy na muže, muži 
na ženy, a všichni společně pak na 
počasí. Obzvláště často je počasí 
předmětem „stížností“ smrtelníků 
v období prázdnin a dovolených. 
Snad každý slyšel nebo četl slavnou 
větu Vančurova románu Rozmar-
né léto: „Tento způsob léta zdá mi 
poněkud nešťastným“. Byť nebyla 
pouze „o počasí“, právě s počasím 
si ji nejčastěji spojujeme a v duchu 
vidíme Rudolfa Hrušínského stojí-
cího po pás v řece, jak na něho padá 
letní deštík.
Nedávno mne při podvečerní pro-
cházce zastihla letní bouřka. Z nebe 
padaly proudy vody a oblohu kři-
žovaly blesky. Netrvalo to dlouho 
a byl jsem mokrý od hlavy po paty. 
Naštěstí ani bouřka netrvala dlou-
ho a sluníčko znovu ozářilo krajinu. 
Z nedalekého rybníčku stoupala 
pára, na listech stromů se třpytily 
kapičky vody a nad krajinou se kle-
nula dvojitá duha. Krajina měla tak 
pohádkovou atmosféru, že by mne 
v tu chvíli nepřekvapilo, kdybych 
potkal víly nebo Sněhurku a sedm 
trpaslíků. Byl jsem zase chvíli malý 
kluk, který se vrátil do pohádek.
Bouřka ani špatné počasí nikdy 
netrvají věčně. A čistý vzduch 
a nové svěží barvy, které nám bouř-
ka a déšť přináší, jsou dostateč-
nou odměnou za chvíle nepohody. 
A pokud se ještě dokážete podívat 
na svět dětskýma očima, uvidíte 
možná mnohem víc.

Vladimír Mana

Informační 
listy obce Podolílisty obce Podolí

- Upozorňujeme zdravotně a tělesně postižené občany, že termín pro odevzdání žádostí 
o Sociální grant na Nadaci Děti-kultura-sport je nejpozději do 19. září 2011. Více infor-
mací jsme psali v minulém čísle Života v Podolí. V případě potřeby poradit se můžete 
obrátit na předsedkyni sociální komise, paní Miroslavu Velichovou.

- Majitele psů důrazně upozorňujeme, že je nutno při  venčení psů ihned uklidit hromád-
ku, kterou nechá Váš pejsek na veřejných či soukromých prostranstvích.

- Při  stavebních pracích probíhajících u opravované nemovitosti je nutno zajistit lehký sta-
vební materiál  a obaly od stavebních materiálů proti odnesení větrem.  Je třeba  srozumět 
a dohlížet na řemeslníky  či najaté firmy, aby dodržovali  pravidla čistoty a  ohleduplnosti 
k druhým občanům.

- Zaměstnanci obecního úřadu přejí  všem dětem  hodně úspěchů při studiu a příjemných 
zážitků v nadcházejícím  školním  roce.

Zážitky školáků na minikajaku

Součástí Sportovního dne bylo 
i ocenění nejlepších
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Zpráva ze 7. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva Obce Podolí se uskutečnilo 30. června 

2011 v kanceláři starosty, zúčastnilo se 8 členů zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce schválilo: 
•  výsledek hospodaření Základní a Mateřské školy, Podolí, pří-

spěvková organizace ve výši 15.685,- Kč a jeho převedení do 
rezervního fondu tohoto právního subjektu 

•   prodej pozemků v k.ú. Podolí nad Olšavou následovně: parc.
č. 729/16, výměra 323m2 -kupující manželé Petr a Pavla Lubě-
novi, Podolí, parc.č.729/17, výměra 455m2 – kupující Jan Str-
nad, Podolí, parc.č. 729/18, výměra 218m2 - kupující Jan Str-
nad, Podolí, parc.č. 729/19, výměra 218m2 – kupující manželé 
František a Libuše Hráčkovi, Podolí, parc.č. 729/20, výměra 
424m2 – kupující manželé František a Libuše Hráčkovi, Podolí. 
Cena každého pozemku je 140,-Kč/m2

•   smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek parc.č. 275, 
k.ú. Podolí nad Olšavou – oprávněná osoba z věcného břeme-
ne fi rma E.ON Distribuce, a.s. 

•   smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek parc.č. 
3224/3, k.ú. Podolí nad Olšavou –oprávněná osoba z věcného 
břemene fi rma E.ON Distribuce, a.s. 

•   uzavření nájemní smlouvy na byt pro osoby s vymezenými 
příjmy v ulici Dražné č. 287/2 –nájemník slečna Eva Boruto-
vá, bytem Podolí. Smlouva se uzavírá na dobu od 1.8. 2011 do 
30.6. 2012. Cena nájmu je 3600,- Kč za kalendářní měsíc 

•   uzavření nájemní smlouvy na byt pro osoby s vymezenými pří-
jmy v ulici Dražné č.287/1 – nájemník paní Lenka Matuštíko-
vá, bytem Podolí. Smlouva se uzavírá na dobu od 1.7. 2011 do 
31.10. 2011. Cena nájmu je 3 600,- Kč za kalendářní měsíc. 

•   uzavření nájemní smlouvy na byt pro osoby s vymezenými 
příjmy v ulici Dražné č. 288/2 – nájemník paní Anna Šišáko-
vá, bytem Podolí. Smlouva se uzavírá na dobu od 1.7. 2011 do 
30.6. 2013. Cena nájmu je 3 600,- Kč za kalendářní měsíc 

•   uzavření smlouvy o dílo na opravu kapličky se zvonicí při hlav-
ní silnici – I.etapa s fi rmou Petr Březina, Ořechov, cena s DPH 
363 423,- Kč, termín dokončení do 20.9. 2011 

• změnu v nově pořizovaném územním plánu Obce Podo-
lí. Pozemky parc. č. 697/1, 697/2, 698/1, 698/2, 700/2, 701/1, 
701/2, 702/1, 703/1, 703/2, 705/1, 705/2, 708, 710, 711, 712, 
714/2, 715/1, 715/2, 716/1, 717/2, 722/1, 723/1, 723/2, 726 
budou určeny k zastavění rodinnými domy s podmínkou, že 

na tuto lokalitu bude současně zpracován regulační plán řešící 
umístění staveb a další technické parametry. Regulačního plán 
z větší části uhradí majitelé předmětných pozemků 

•   žádost manželů Vladimíra a Jarmily Hajznerových, 753 01 
Hranice, o povolení umístění vodoměrné šachty a sloupu elek-
trického vedení na pozemku parc.č. 53. Podmínkou je uzavře-
ní smlouvy o smluvní pokutě 50.000,- Kč, nebude-li příslušná 
stavba RD zahájena do 31. 10. 2012 a kolaudována do 31.12. 
2014 

•   kupní smlouvu na pozemek parc.č. 4272, k.ú. Podolí nad Olša-
vou, výměra 1678 m2 a pozemek parc.č. 4171, k.ú. Podolí nad 
Olšavou, výměra 610 m2. Kupujícím je Obec Podolí, kupní 
cena u obou pozemků je 10,- Kč/m2, náklady spojené s převo-
dem vlastnictví hradí Obec Podolí

•   kupní smlouvu na pozemek parc.č. 4497, k.ú. Podolí nad Olša-
vou, výměra 902 m2. Kupujícím je Obec Podolí, kupní cena za 
pozemek je 10,- Kč/m2, náklady spojené s převodem vlastnic-
tví hradí Obec Podolí 

•   závěrečný účet Obce Podolí za rok 2010 s výhradami dle § 17 
písm.b) zák. č. 250/2000 Sb. a návrh opatření k nedostatkům 
uvedených ve Zprávě č. 320/2010/KŘ o výsledku přezkoumání 
hospodaření Obce Podolí, IČ: 00291242 za rok 2010 

•   fi nanční odměnu účetní Obce Podolí paní Janě Rýpalové, ve 
výši jednonásobku měsíčního platu. 

•   změnu rozpočtu obce Podolí č. 4 na rok 2011. 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
•   žádost ředitelky ZŠ v Podolí Mgr. Martiny Kozelkové na vyčle-

nění fi nančních prostředků z rozpočtu obce Podolí na výměnu 
podlah a osvětlení ve třídách, s tím, že v dané věci bude roz-
hodnuto na základě úspěšnosti podané žádosti na dotaci týka-
jící se zateplení a výměny oken budovy základní školy 

•   výsledek veřejnosprávní kontroly uskutečněné pracovníky 
Krajského úřadu Zlínského kraje v Základní škole a mateřské 
škole, Podolí, příspěvková organizace

Zastupitelstvo obce pověřilo: 
•   starostu Obce Podolí odesláním žádosti na Ministerstvo fi nan-

cí České republiky o vydání stanoviska a uskutečnění státního 
dozoru ve věci oprávněnosti vyplacení odměny při skončení 
funkčního období Ing. Miroslavu Křižkovi 

Nové webové stránky obce Podolí 
V polovině července jsme pro Vás spustili nové webové 

stránky obce Podolí na adrese www.obecpodoli.cz. 
Nově stránky nespravují pouze administrátoři, ale také 

zaměstnanci obecního úřadu. To jistě ocení lidé, kteří nejsou 
často doma, protože na stránkách najdou třeba důležitá hlá-
šení rozhlasu. Nových sekcí je na stránkách hned několik. 
Doporučujeme Vám prostudovat Videogalerii, kde najdete 
nejenom videa z posledních let, ale také historické záběry 
z akcí obce v šedesátých letech. Nově jsme také přidaly sek-
ce, které Vás provedou historií: Galerie historických fotek, 
Kronika obce či Procházka po obci. Právě podklady pro tyto 
sekce nám daly nejvíce „zabrat“ – shánění podkladů, stří-
hání a úpravy videí, skenování fotek, zpracování podkladů 
z kroniky, vyptávání se pamětníků v obci či schůzky s mnoha 
lidmi, kteří již dávno v obci nebydlí, avšak mají historické 

podklady, které jsme na stránky využili. Bylo to spoustu dní 
práce, avšak věříme, že tyto informace uvítáte a oceníte.

Pravidelně zde také aktualizujeme pozvánky na různé akce 
a najdete zde i spoustu dalších sekcí a informací, které jistě 
využijete. 

Také grafi ka stránek, na které jsme spolupracovali s Roma-
nem Snopkem (a kterému patří obrovský dík!), je nová. Mod-
rá barva symbolizuje barvu Obce Podolí. Vozové kolo je stejně 
jako u obecního znaku i dominantou našich stránek. Řeka Olša-
va pak protíná naše nové stránky – stejně jako se line Mikrore-
gionem Dolní Poolšaví, ke kterému patříme. 

Stránky jsme dělali s dobrou vírou, že pro Vás budou novým 
a zajímavým zdrojem informací o obci. Věříme, že to tak bude 
i ve skutečnosti.

Dagmar a Jiří Vackovi, webmasteři obce Podolí
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Pro KOVOZOO se v Podolí zrodil 
PŠTROS ČERTOVSKÝ 

V podolské Čertově kovárně se pod rukama uměleckého 
kováře Víti Bobčíka zrodilo unikátní dílo - vytvořil pštrosa 
dvouprstého v životní velikosti.  K jeho výrobě použil staré 
díly, součástky z motorů, převodovky, ozubená kola a jiný 
železný šrot. 

Nutné bylo nejdříve pořádně prostudovat anatomii toho-
to největšího ptáka na světě a pak se teprve mohl pustit do 
jeho tvorby. Ta mu zabrala více jak týden čistého času. Po 
nutných povrchových úpravách se pak mohl „čertovský“ 
pštros vydat na cestu do svého nového bydliště. Oříškem 
však bylo, jak tohoto 160 kilového a více než dvoumetro-
vého macka naložit na vozík. Nakonec se to však povedlo 
a v polovině srpna odcestoval z Podolí do KOVOZOO ve 
Starém Městě. 

KOVOZOO je projekt, jehož cílem je vytvoření netradič-
ního ZOO z kovového šrotu. To se nachází ve volně přístupné 
části areálu společnosti Kovosteel pod Majákem ve Starém Měs-
tě. Již nyní je zde k vidění téměř 20 zvířat a další se stále ještě 
vytváří. 

Na fotografi e z výroby pštrosa se můžete podívat na obec-
ních stránkách www.obecpodoli.cz. A víte co? Úplně nejlepší 
bude, když si uděláte malý výlet a zajedete se na něj podívat 
naživo! Vždyť do Starého Města je to jen kousek a takový malý 
výlet třeba vlakem jistě bude pro každého pěkným zpestřením 
pozdních letních dnů.

Sčítání lidu
V letošním roce bylo opět po 10 letech provedeno pravi-

delné sčítání lidí, domů a bytů.  Už v minulém čísle zpravoda-
je bylo v rámci článku o Občanském roku 1921 vzpomenuto, 
že při sčítání lidu bylo v obci Podolí napočteno 700 obyvatel. 
A když zalistujeme v kronikách, najdeme i další záznamy.

V roce 1930  byl sčítacím komisařem ustanoven  p. Jaroslav 
Dvořák, řídící učitel a sčítacím revisorem sl. Ludmila Procház-
ková, učitelka v Popovicích. Ve zdejší obci napočteno 168 domů, 
obydleno 156 domů, bytových stran 159. Sčítání provedeno ve 
dnech 2.-5.prosince 1930.

O dalším sčítání lidu je zápis z roku 1961, kdy sčítání pro-
běhlo k 1. březnu. V naší obci bylo napočteno 220 domů a 902 
obyvatel, z toho 449 mužů a 453  žen.

Zatím posledním  bylo sčítání v roce 2001, kdy se v kroni-
ce můžeme dočíst, že poprvé v historii České republiky se dne 
1. března konalo sčítání lidí, domů a bytů. Z předběžných 
výsledků sčítání jsou zajímavá následující čísla. Počet osob 
s trvalým pobytem v Podolí byl 755.  Počet osob s dlouhodobým 
pobytem činil 13. Celkový počet obyvatel byl 768 osob, z toho 
393 mužů a 375 žen. Ve věku 15 až 59 let bylo 260 mužů a 255 
žen, celkem 515 osob. Ve věku 60 let a více bylo 55 mužů a 90
 žen, celkem 145 osob. Ekonomicky aktivních osob bylo 331, 
z toho 193 mužů a 138 žen. Pracoviště v jiné obci mělo 276 
osob, což činí 83,4 % ekonomicky aktivních osob. Počet domů 
239, z toho 212 trvale obydlených a 27 neobydlených. Počet 
bytů celkem 250.

Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek

V naší knihovně se stále děje něco nového
Prázdninové období zahájila knihov-

na Pohádkami pro zlobílky. Deštivé 
odpoledne bylo plné her, soutěží, pohá-
dek a písniček. Fotky nejenom z této 
akce si můžete prohlédnout na webo-
vých stránkách knihovny. A zkrátka 
nepřijdou ani ti z vás, co nemají počítač, v knihovně vám je 
ráda ukážu.

V průběhu prázdnin pro nás autorka knižního broučka, Jit-
ka Jánská, vyrobila opravdového broučka, který bude v knihov-
ně bdít nad všemi našimi čtenáři. Přijďte se na něj podívat. 

Brouček ale stále nemá své jméno, které hledáme v rámci 
prázdninové soutěže. A soutěžíme taky ve fotografování. Návr-
hy jména i soutěžní fotografi e s knížkou můžete poslat na emai-
lovou adresu knihovna.podoli@seznam.cz nebo přinést osob-
ně do knihovny ještě ve čtvrtek 1. září. Opozdilci, malí i velcí, 
nezapomeňte! Soutěž je určena všem, nejenom dětem a čtená-
řům. Třeba právě vaše jméno nebo fotka vyhraje. A na výherce 
čeká hezká cena

Další akcí, tentokrát zaměřenou na milovníky kvalitní 
pálenky, byla beseda s autogramiádou Jak vypálit lepší slivovici 
s panem Ing. Jaroslavem Balaštíkem. Více se můžete dočíst na 
jiném místě zpravodaje.

Kromě výše zmíněných akcí knihovna obohatila v posled-
ních dvou měsících svůj knižní fond. 

Celobarevná kniha Na paletě krojů mapuje rozmanitost kro-
jů na Slovácku. Své stránky zde má v rámci všech vesnic našeho 
Mikroregionu Dolní Poolšaví samozřejmě také Podolí.

Ottova encyklopedie Česká republika má pět dílů se spous-
tou zajímavostí z mnoha oblastí.

Knížka Jaroslava Balaštíka Jak vypálit 
lepší slivovici jistě potěší milovníky toho-
to moku. V knize najdou spoustu praktic-
kých rad, jak dosáhnout lepších výsledků 
při výrobě této speciality.

Medvědí Babi a její kouzelná rodi-
na jsou bohatě ilustrované pohádky pro čtení rodičů dětem 
i pro samostatné čtenáře 1. stupně ZŠ. Pohádkové příběhy plné 
obrázků poskytují prostor, kde se může rozvíjet dětská fantazie. 
Tato knížka otevírá osobitý svět pohádek, které dokáží pohladit, 
pochopit, přinést radu a povzbudit.

Romány od Bonnie Bryant Velký závod a Přízrak jsou urče-
ny pro dívky.

Milovníky napětí by mohly zaujmout detektivky Bil-
la Floyda Sběratel očí a Jamese Pattersona Dům na pláži 
a Čtvrtý v pořadí nebo kriminální román Eileen Dreyer 
Neber si to osobně.

A konečně hlavně ženám jsou určeny romány Dorthy 
Garlock Rozmarná řeka a Pauly Quinn Hradní paní.

Od července si opět můžete v knihovně vypůjčit vaše 
oblíbené časopisy: Mateřídoušku pro děti, kluky určitě potěší 
ABC a dívky Bravo Girl. Zahrádkář, Praktická žena, Mamin-
ka a Rodinný dům přináší spoustu zajímavých informací 
a inspirace.

Nabídku obohatily i knihy z výměnného fondu. Najdete 
mezi nimi detektivky, romány pro ženy, válečnou prózu i sku-
tečné příběhy žen v zemích třetího světa. Všechny knihy a časo-
pisy najdete také na webových stránkách knihovny: 
http://knihovna-podoli.wz.cz .

Zuzana Kubáňová, knihovnice
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Kulturní okýnko – Zrození Planety opic
Milovníci digitalizace a filmové klasiky Planeta opic si 

jistě přijdou na své zhlédnutím letošního trháku Zrození Pla-
nety opic. Hit letošního léta zaplňuje mezeru, která vznikla 
prvním filmem, odpovídá na otázku „jak to vlastně vzniklo“. 
Dle mého názoru ji zaplňuje poněkud nešťastně, přece jen 
toto téma zde již bylo mnohokrát, ale počty hvězd u hodno-
cení na České filmové databázi hovoří jasně – film je trhá-
kem a spousta lidí je jím fascinována. Popravdě se nedivím, 
jelikož ačkoliv práce scénáristy není stoprocentní, několikrát 
ji převyšuje práce kamery a techniky, zvířata jsou udělána 
dokonale, velmi dobře je vykreslen vztah člověčího hrdiny 
a toho opičího, z jehož pohledů vás od poloviny filmu až 
mrazí v zádech. Film rozhodně stojí za zhlédnutí a zajít si na 
něj můžete klidně hned do Golden Apple Cinema ve Zlíně, či 
od 5. září do kina Hvězda v Uherském Hradišti.

LuM 

Půjčovna krojů v Podolí
V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali, že jsme 

v Podolí založili Půjčovnu krojů.
Vzhledem k velké fi nanční náročnosti jsme si pro rok 2011 

vytyčili cíl pořídit do půjčovny jeden nový kunovský slavnostní 
kroj pánský a 2 nové kunovské slavnostní kroje dámské. Naše 
nabídka je však širší a věříme, že se nám postupně bude dařit 
kroje doplňovat.

Jaké kroje si tedy můžete momentálně vypůjčit?
• Pánské kroj kunovský: boty č. 11, beranica s kosárky a vonicí, 

řemen, šátek do gatí, slavnostní košile s vyšíváním – vše NOVÉ; 
(kordula a kalhoty budou až od října 2011) 

• 2 x dámský kroj kunovský: dámské boty č. 6, spodnice, košula, 
fěrtůšek, pentle přední+zadní, turčák, kordula, slavnostní 
rukávce s vyšíváním

• Starší dámské krojové součásti: fěrtůšky, šorce, jubky (také XL), 
turčáky – také na výzdobu, šátky, fi alová kacabaja, rukávce 
všední i slavnostní, fj ertoch aj.

• 2 x kunovský slavnostní kroj dívčí (4–6 let a 6–7 let) – NOVÉ 
• možno zapůjčit také dětské sandálky ke kroji – různé velikosti

Ceny za vypůjčení zohledňují, zda je kroj zapůjčován na 
akce organizované Obcí Podolí (tzn. např. hody v Podolí, repre-
zentace Podolí na Slavnostech vína, pouť v kapli v Podolí apod.) 
či na jiné akce. V případě „obecní“ akce ceny za vypůjčení 
zahrnují pouze náklady spojené s přípravou, údržbou a čiště-
ním krojových součástí a administrativou týkající se vypůjčení. 
Částka v sobě nezahrnuje opotřebení krojů a ani neslouží jako 
dodatečný zdroj fi nancování Půjčovny krojů. 

Půjčovné dámského kroje slavnostního je 500 Kč, všedního 

s jupkou (bez bot) 350 Kč, pánského kroje je 500 Kč, dívčího kroje 
350 Kč. Kromě celého kroje je možno zapůjčit i jednotlivé krojové 
součásti (v případě, že by neblokovaly případnému zájemci zapůj-
čení kroje kompletního). Zapůjčení krojů na akce nesouvisející 
s Obcí Podolí v sobě zahrnují také cenu za opotřebení kroje.

Kroje je možno zapůjčit pouze na základě údajů z před-
loženého občanského průkazu, po zaplacení ceny za vypůjčení 
a po složení kauce, která je v případě vrácení nepoškozeného 
kroje v plné výši vratná. Kroje se zapůjčují již nažehlené a připra-
vené k nošení. Vypůjčení krojů podléhá pravidlům, která jsou 
popsána ve Výpůjčním řádu. Ten je k nahlédnutí na webových 
stránkách obce, na obecním úřadě či u paní Velichové, která je 
správkyní krojů a kroje zapůjčuje. Kroje je možno rezervovat 
výhradně u ní, osobně či na telefonním čísle +420 731 760 355 
a to nejpozději 14 dní před akcí. Jinde (např. na OU) kroje nelze 
zarezervovat. 

Vlastníte-li doma některé z krojových součástí (kroj kunov-
ský či mařatský), které byste mohli věnovat půjčovně krojů, 
budeme rádi. Primárně bychom uvítali k ženskému kroji spod-
nice, košulu a zadní pentle, což by nám umožnilo „poskládat“ 
ještě jeden starší kunovský dámský kroj. Avšak moc rádi uvítá-
me i jiné části krojů, pro dospělé i děti. Vzhledem k omezené 
kapacitě pro skladování však máme zájem pouze o kroje funkč-
ní a použitelné (popř. za rozumné náklady opravitelné). Kroje 
můžete předat paní Miroslavě Velichové. Všechny věnované 
součásti budou zdokumentovány, vyfotografovány a s dárcem 
podepsán předávací protokol.

      Dagmar Vacková

Slavnosti vína 2011
Slavnosti vína a otevřených památek se v letošním roce 

konají 10. – 11. září v Uherském Hradišti.
V sobotu ráno bude pro krojované účastníky odjíždět 

z Podolí autobus do Uherského Hradiště, zatím však nebyl 
stanoven čas odjezdu.  

Sraz krojovaných účastníků z Podolí je v 8.45  u zimního 
stadionu v Uherském Hradišti. Průvod vychází v 9,00 hodin. 
Pro děti do 14 let, které byly nahlášeny jako účastníci, bude 
na srazu připraveno od obce pitíčko a oplatek.

Po průvodu bude mít náš Mikroregion Dolní Poolšaví 

Jak vypálit lepší slivovici
Knihovna uspořádala v pátek 12. srpna besedu s autogra-

miádou se známým autorem knížek o konzervování a vaření. 
Téma bylo pro letní období aktuální – Jak vypálit lepší slivovici 
- podle stejnojmenné knihy Jaroslava Balaštíka.

V Hospodě na rožku se setkali všichni, kdo se letošní boha-
tou úrodu ovoce rozhodli přeměnit na ovocný destilát.

Třicítka zúčastněných si se zájmem vyslechla rady a dopo-
ručení, jak postupovat při výrobě kvasu, aby výsledkem byla 
kvalitní pálenka. Poutavé vyprávění rozproudilo živou diskuzi 
o všech úskalích, která mohou nastat. Velký zájem byl i o zakou-
pení knížky s podpisem autora. Bonusem navíc byl dárek  pro 
knihovnu v podobě knížky Zavařujeme v domácnosti s věnová-
ním čtenářům knihovny.

Myslím, že pan Ing. Balaštík si získal obdiv všech nejen 
svým zajímavým vyprávěním, ale přes svůj vysoký věk také 
obrovskou vitalitou.

stanoviště v parku u Obchodní akademie. V době od 12. 00 – 
16.00 zde bude probíhat komponovaný pořad Vitajte v Dol-
ním Poolšaví, kde vystoupí řada dětských i dospělých folk-
lorních souborů, mužských i ženských sborů, cimbálových 
a dechových muzik, hodových chas a jiných. Také Podolí zde 
bude mít své zástupce.

Více informací o organizaci Slavností bude v obecních 
vývěskách a také na www.obecpodoli.cz. V případě dotazů 
můžete kontaktovat Dášu Vackovou.
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Hravé cvičení pro rodiče a děti od září
Jak jsme již psali v minulém čísle, v květnu se nám podařilo 

získat dotaci v rámci sportovního grantu Nadace Děti-kultu-
ra-sport na projekt Hravé cvičení pro nejmenší děti s rodiči. 
Cílem je nabídnout volnočasovou aktivitu pro rodiče (či jiný 
doprovod) s malými dětmi, které ještě nechodí do MŠ, tedy pro 
batolata od okamžiku, kdy začnou chodit, do 3 let. 

Během schůzek se naučí děti spoustu hravých pohybových 
her, zdokonalí si koordinaci těla, orientaci v prostoru, ale také 
se naučí básničky a písničky spojené s pohybem.

Zároveň by si děti měly osvojit chování v kolektivu, 
dostat se do kontaktu se stejně starými dětmi a naučit se spo-
lupracovat s ostatními. Rodiče by zase měli získat inspiraci, 
jak rozvíjet své děti, jak je vést ke sportu, k cílevědomosti, 
k teamovému hráčství a k uvědomování si sebe sama. Navíc 
chceme maminkám na rodičovské dovolené poskytnout pří-
ležitost k poznání se s ostatními maminkami a k vyměňování 
zkušeností navzájem. 

Kurz povede velmi zkušená cvičitelka, paní Jitka Králíková. 
Původem učitelka mateřské školky působí také jako cvičitelka 
kalanetiky, step aerobiku, Afro aerobiku (je držitelkou licence 
IDEA Fitness), III. třídy pohybových her pro rodiče a děti a růz-
ných jiných pohybových kurzů nejenom pro děti. V posledních 
letech se zaměřuje hlavně na volnočasové aktivity pro předškol-
ní děti a rodiče s dětmi. K dětem má opravdu hodně blízko, 
sama je maminkou 3 dospělých a dvou dospívajících dětí

První ukázková hodina se bude konat v tělocvičně Základ-
ní školy v Podolí v úterý 27. září od 16,30 hodin. Přineste si 
s sebou pohodlné oblečení na cvičení, pro děti i dospělé přezův-
ky a hlavně dobrou náladu.

Těšíme se na Vás!
Dáša Vacková a Jitka Králíková

Sportovní odpoledne
TJ Podolí se sportovní komisí pořádali 2.7.2011 sportovní 

odpoledne pro malé i velké. Tato akce se vydařila, i když nás 
občas prohnalo aprílové počasí, ale nakonec vše dobře dopadlo. 
Děti i rodiče si mohli si sportovní dovednosti vyzkoušet při pěti 
soutěžních disciplínách. Soutěžilo se ve skákání v pytli, slalo-
mu s míčem, střelbě ze vzduchovky, odpalu golfového míčku 
golfovou holí na cíl a střelbě míčem na zavěšené PET láhve. 
Soutěže probíhaly s velkou sportovní zarputilostí. Myslím, že 
si toto odpoledne každý užil a dobře se pobavil. Na závěr byl 
sehrán fotbalový zápas mezi muži TJ Podolí a bývalými hráči. 
Toto utkání skončilo remizou 4:4. Během akce se malí i dospě-
lí mohli občerstvit limonádou, klobásou, pivem a pro děti byl 
i nějaký pamlsek. Na závěr jsme ještě všichni poseděli a v dobré 
náladě se rozešli domů. 

Jaroslav Ježík

Pozvánka na Rozloučení s prázdninami
Už v červnu se knihovna zapojila do projektu Celé 

Česko čte dětem. Na podporu čtení jsme se rozhodli 
ve spolupráci se Sokolem Podolí uspořádat Rozloučení 

s prázdninami. První zářijovou sobotu, tj. 3. 9. 2011, zveme 
všechny děti a dospělé na odpoledne plné soutěží a her, kte-
rým Vás provede  Kniha džunglí. Nebude chybět ani lanovka 
a táborák s opékáním špekáčků.  Podrobnosti budou včas zve-
řejněny. Sledujte plakáty na obvyklých místech: na webových 
stránkách knihovny 
či obce a na vývěs-
kách u Obecního 
úřadu, u potravin 
Dolanka a nově taky 
u Žlebu.

Zprávičky z naší školy a školičky
Závěr školního roku byl v naší škole nabitý různými akce-

mi a výlety.

V úterý 21. června jsme jeli do Kunovic do kina Lípa na 
novou pohádku Zdeňka Trošky – Čertova nevěsta. Ten samý 
den probíhalo v mateřské školce pasování školáčků, kteří v září 
poprvé usednou do školních lavic.

Ve čtvrtek 23. června se ve škole konal sběr starého papíru. 
Mezi nejlepší sběrače patřila Ivka Hornová, které svými vlastními 
silami bez pomoci rodičů nasbírala přes 400 kg starého papíru. 
Nejlepší sběrači byli oceněni drobnými věcnými cenami. Všichni 
víme, jak důležité je druhotný odpad sbírat a pečlivě třídit.

Hned následující den v pátek 24. června uspořádal pan mís-
tostarosta Ing. Jaroslav Hastík pro občany, důchodce i nás ško-
láky exkurzi do fi rmy Rumpold v Uherském Brodě. V této fi rmě 
se třídí převážně plastový odpad. Pracovníci fi rmy nás provedli 
třídí a zpracovatelskou linkou, v závaru exkurze jsme byli obda-
rování krásnými dárky. Na zpáteční cestě jsme se také stavili na 
židovském hřbitově v Uherském Brodě. 

Tím naše páteční akce neskončily, odpoledne jsme se vydali 
s paní vychovatelkou Mitanovou a paní ředitelkou Kozelkovou 

na výlet na kolech. Jeli jsme přes Kunovice do Sirnatých lázní 
v Ostrožské Nové Vsi, kde jsme si prohlédli novou lázeňskou 
kolonádu. Pak jsme pokračovali na Štěrk, kde na nás v kano-
istickém oddíle čekal trenér novoveských kanoistů Mgr. Vít 
Pjajčík, který nám dal krátkou lekci v jízdě na minikajaku. Poté 
stačilo jen nasednout a jet. Některým z nás se podařilo kajak 
i převrátit, ale nikdo to nevzdal, nasedli jsme znovu a nakonec 
se to všem zalíbilo tak, že se nám nechtělo ani domů.

V pondělí 27. června pro nás připravili paní učitelka Jančá-
řová ve spolupráci se studentkami Střední zdravotnické školy 
v Uherském Hradišti dopoledne věnované resuscitaci a první 
pomoci, vyzkoušeli jsme si umělé dýchání na fi gurínách.

V úterý 28. června jsme podnikly výlet na kolech do Kunov-
ského lesa a jeho okolí.

Ve středu 29. června pro nás paní učitelky objednaly krásné 
počasí, a tak jsme se vydali na kolech na Kunovské koupaliště. 
V mateřské školce se ten den odpoledne na zahradě opékalo, 
rodiče a děti se loučili se školním rokem.

My školáci jsme se rozloučili se školním rokem ve čtvr-
tek 30. června, kdy jsme si domů odnesli svoje papuče a také 
vysvědčení…setkáme se opět v září.

M. Kozelková
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Lidové pranostiky v období 
od července do října

V dalším pokračování si představíme lidové pranostiky, kte-
ré se vztahují k prázdninovým měsícům a k části podzimu.
13.7. Aby svatá Markéta mohla svolat žence, musí prvně poklidit 

oblohu. 
10.8. Co Vavřinec s Bartolomějem slíbí, musí ještě svatý Matouš 

potvrdit.
1.9.   Jaké počasí a svatém Jiljím, takové bývá celý podzim.
8.9.  Panny Marie narození – vlaštoviček rozloučení.
14.9.  Po svatém Kříži podzim se blíží. 
28.9. Na svatého Václava každá plaňka dozrává.
28.9. Svatý Václav v slunci září, sklizeň řípy se vydaří.
28.9. Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.
30.9. O svatém Jeronýmu připravuj se už na zimu.
16.10. Po svatém Havlu kráva ráda ve stáji stává.
23.10.  Svatý Teodor – mrazy lezou z hor.
28.10. Na svatého Šimona přikluše k nám tiše zima.
28.10. Šimona a Judy – zima leze z půdy.

  
Zpracováno podle záznamů předcházejícího kronikáře obce 

Podolí pana Petra Kovaříka. 

Jaroslav Míšek

Společenská kronika

Naši jubilanti v září a říjnu
Karel Paška                  60 let
Eva Prokopová             60 let
Anna Stašková             60 let
Eva Galušková             65 let
Bohumil Hanáček         65 let
Ludmila Susová           65 let
Božena Kadlčíková      70 let
Marie Hyjánková           81 let
Marie Hrabalová           83 let
František Koníček        88 let
František Ruman          92 let

Narození   
Dne 22. 6. 2011 se Martině a Jiřímu Brostíkovým narodila 
dcera Aneta.
Dne 2. 8. 2011 se Michaele Syrovátkové a Jiřímu Tvrdoňo-
vi narodila dcera Tereza
Dne 9. 8. 2011 se Haně a Petru Smetanovým narodila dce-
ra Barbora

Úmrtí 
Dne 12.7.2011 zemřel František Novotný.

Zlatá svatba
16.9. oslaví Zlatou svatbu: Manželé Bohumila a František 
Fornůskovi, Podolí č. p. 151 a manželé Ludmila a Josef 
Tichoňovi č. p. 90. Oběma párům srdečně gratulujeme.

Rozlosování muži
Rozvrh soutěže podzim 2011

 
V.kolo 4.9.2011 16:30
Hradčovice - Podolí
VI.kolo 11.9.2011 16:00
Podolí - Drslavice B
VII.kolo 18.9.2011 Ne 15:00
Záhorovice - Podolí
VIII.kolo 25.9.2011 15:30
Podolí - Bojkovice B
IX.kolo 2.10.2011 15:30
Bystřice p/L - Podolí
X.kolo 9.10.2011 15:00
Podolí - Komňa
XI.kolo 16.10.2011 14:30
St.Hrozenkov - Podolí
XII.kolo 23.10.2011 14:00
Podolí - Orel UH.Brod
XIII.kolo 30.10.2011 13:30
Rudice - Podolí

Rozlosování žáci
Rozvrh soutěže podzim 2011

 
I.kolo 23.10.2011 10:00
Vlčnov - Podolí
II.kolo 11.9.2011 14:00
Podolí - St.Hrozenkov
III.kolo 18.9.2011 13:30
Korytná - Podolí
IV.kolo 25.9.2011 13:30
Podolí - Havřice
V.kolo 2.10.2011 13:00
Hradčovice - Podolí
VI.kolo 9.10.2011 13:00
Podolí - Orel UH.Brod
VII.kolo 16.10.2011 13:00
Suchá Loz - Podolí

TJ Podolí

Fotbalový „tým snů“

Jízda na pštrosu

Knižní brouček a jeho autor-
ka Jitka Jánská


