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• Dne  4.6. 2012  se v obci Podolí uskuteční  svoz nebezpečného odpadu. Tento odpad bude možno bezplatně předat pracovníkům 
svozové a likvidační  fi rmy Rumpold  mezi 15. – 17. hodinou na vyhrazeném místě před budovou obecního úřadu v Podolí.

• Od 1. 7. 2012  do  31. 12. 2012 je stanovena výše místního poplatku za  svoz a likvidaci komunálního odpadu  na 250,- Kč 
za jednoho občana. Každý občan obdrží po zaplacení tohoto poplatku zdarma 3 pytle  určené na sběr plastů. 

• Žádáme občany, aby nachystali před dům odpadové nádoby s komunálním odpadem, zejména však  pytle s odpadovým  plas-
tem nejlépe v den  svozu, a to v brzkých ranních hodinách. Hodina svozu odpadů není přesně určena a občané se tak vystavují 
nebezpečí, že jejich odpad nebude řádně vyvezen.

• V týdnu od 14. do 18. 5. 2012  bude v naší obci realizována sbírka použitého ošacení, kterou pořádá Diakonie Broumov. Naše 
obec se této sbírky zúčastnila již minulý rok, a to velmi aktivním způsobem. Občané obce budou o podrobnostech této humani-
tární akce s dostatečným předstihem informováni. 

• Upozorňujeme majitele psů, že je nutné při jejich venčení  uklidit hromádku, kterou po sobě zanechá jejich čtyřnohý miláček. 
Chovejte se prosím k sobě ohleduplně, zítra  může pes vašeho souseda zanechat v okrasné zahrádce to, čím jej dnes „obdaroval“ 
váš pejsek!                                                                                                                                  Jaromír Hastík, místostarosta obce Podolí

Přemýšlel jsem o svobodě. O svobodě člověka. 
O tom, jak snadno se jí vzdáváme. O tom, za kolik 
věcí ji dokážeme vyměnit. Je až nepochopitelné, jak 
nás dokáže pohltit naše vlastní fascinace technický-
mi vymoženostmi. Jak rychle jsme ochotni vymě-
nit skutečný svět za svět virtuální. Pokud jsem před 
dvaceti lety chtěl hovořit s kamarádem, musel jsem 
věnovat čas i fyzickou námahu, abych za ním zašel a 
promluvil s ním. Byl to rozhovor člověka dívajícího 
se do očí druhému člověku. Dnes na sociálních sítích 
„hovoříme“ s lidmi, které jsme nikdy neviděli. Jsme 
proto snad svobodnější? Nebo jenom naše komuni-
kace s lidmi ztrácí hodnotu, protože do ní nevkládá-
me žádnou fyzickou energii a pouze zlomek dřívěj-
šího času? 

Jako by svět, kterým se stále více a přitom zcela 
dobrovolně obklopujeme, ztrácel svoji fyzickou pod-
statu. Přitom jsme všichni stále bytosti z masa a kostí. 
Stejně jako před padesáti, sty i tisíci lety. Máme stej-
nou fyzickou podstatu a naše těla reagují na stejné 
přírodní zákonitosti, jako před mnoha staletími. 

Až jednou budete mít pocit, že vás vaše oko-
lí svazuje a že jste se stali zajatcem technických 
vymožeností, zkuste se projít po lese nebo podél 
řeky. Zkuste vnímat neuchopitelnou krásu oblohy 
a stále se měnících mraků. Zaposlouchejte se do 
života v korunách stromů. Právě v těchto dnech 
pro to máte jedinečnou příležitost. Příležitost najít 
svoji vnitřní svobodu a rovnováhu.   

Vladimír Mana

Závěrečné cvičení rodičů s dětmi s vysvědčením

Naděje pokračování folklórních tradic
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USNESENÍ z 11. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 27. 2. 2012 v budově Obecního úřadu Podolí

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Program 11. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovate-

le pana Ing.  Jaromíra Hastíka, ověřovatele zápisu pana Vítěz-
slava Bobčíka a pana Petra Smetanu, členy návrhové komise 
paní  Petru Ondrejkovou a paní Ing.  Dagmar Vackovou.

2. Pana Pavla Podškubku, jako osobu pověřenou zastupitel-
stvem obce k posouzení zdravotního stavu dvou stromů, 
nacházejících se v přístupové části dětského hřiště ve Žlebě 
k jejich případnému vykácení.

3. Zachování současného systému vybírání poplatků za svoz 
TKO od občanů obce Podolí beze změn.

4. Výši místního poplatku za  provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ního odpadu za období od  1. 7.  2012 do 31. 12. 2012 na  
250,- Kč.  Každý občan obdrží po zaplacení tohoto poplatku 
zdarma 3  pytle  určené na sběr plastů.

5. Stanovení úkolu pro komisi životního prostředí, spočíva-
jící k výběru vhodných lokalit pro rozmístění odpadových 
nádob v obci Podolí.

6. Žádost předsedy redakční rady obecního zpravodaje Ing. 
Vladimíra Many pro doplnění redakční  rady zpravodaje o 
paní Zuzanu Kubáňovou.

7. Žádost obce Popovice o spolufi nancování údržby a oprav 
podchodu pod silnicí I/50 s tím, že obec Podolí bude přispí-
vat na údržbu toho objektu polovinou celkově vynaložené 
částky, maximálně však 20.000,- Kč  za jeden kalendářní rok.

8. Žádost Tělovýchovné jednoty  Podolí o fi nanční půjčku ve 
výši 260.000,- Kč  k uhrazení stavebních prací, které budou 
provedeny při opravě budovy  hráčských kabin u fotba-
lového hřiště. Tato půjčka bude Obci Podolí vrácena po  
obdržení dotace  od  SZIF. Podmínkou k uzavření smlouvy 
o půjčce bude  ručení dvou osob z vedení TJ Podolí.

9. Ing. Jaromíra Hastíka, jako osobu pověřenou zastupitel-
stvem obce ke kontrole dodržování pravidel dotačního titu-
lu a koordinace postupu stavebních prací na opravu hráč-
ských kabin TJ Podolí.

10. Schvaluje členský příspěvek Obce Podolí pro MAS Dolní 
Poolšaví na  rok 2012 ve výši 9.000,- Kč.

11. Pronájem  bytu pro osoby s vymezenými příjmy – Dražné č. 
p. 287/1  panu Ondřeji Duháňovi na dobu od 1. 3. 2012 do 
31.12. 2012.

12. Žádost pana Jiřího Šišáka o umístění zařízení pro vysílání 

internetu na střechu budovy kulturního domu.
13. Zaslání žádosti o dotaci na stavební akci „ZŠ Podolí – výměna 

oken a zateplení“ dle vyhlášené výzvy Operačnímu  programu 
Životního prostředí zpracovanou Ing. Miroslavem Košinou.

14. Rozsah stavební akce „Zpevněná cesta“, zpřístupňující lokali-
tu Dražné dle projektové dokumentace do výše 60.000,- Kč

15. Rozhodnutí neprovádět v současné době žádné úpravy 
veřejného osvětlení v ulici Pastviště.

16. Žádost OS PODOLANÉ o poskytnutí fi nančního příspěvku 
ve výši 8.000,- Kč

17. Prodej pozemku parc. č.  5791, k.ú. Podolí nad Olšavou,  
výměra 145 m2, cena 10,- Kč/m2. Kupujícím je Antonín 
Podškubka, Uherské Hradiště, Vésky. Všechny náklady spo-
jené s prodejem pozemku mimo daně z převodu nemovitos-
tí,  hradí kupující

18. Rozhodnutí o náhradě škody, která vznikla Základní a Mateř-
ské škole, Podolí, příspěvková organizace tím, že v roce 2010 
bylo tehdejší zastupující ředitelce  neoprávněně vyplaceno 
odstupné při skončení jejího pracovního poměru. Podkla-
dem pro toto rozhodnutí zastupitelstva Obce Podolí bylo 
vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje za dne 22.2. 2012. 
Tato částečná náhrada škody může být uhrazena v 8 měsíč-
ních splátkách.

19. Žádost pana Antonína Křiváka, Podolí  o poskytnutí fi nanč-
ního příspěvku ve výši 10.000,- Kč na Mistrovství světa ve 
střelbě z předovek.

20. Změnu Rozpočtu č. 1/2012 – Příloha č. 2 toho usnesení.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
21. Zprávu starosty obce o probíhající kontrole ze strany Finanč-

ního úřadu ve Zlíně na dodržení podmínek fi nanční dotace 
získané v roce 2008 od Ministerstva pro místní rozvoj České 
republiky na akci : „Děti Podolí sobě. Moderní a bezpeč-
né dětské hřiště v Podolí“. Dle vyjádření kontrolního orgá-
nu hrozí Obci Podolí vrácení dotace ve výši 300.000,- Kč 
a k tomu sankce ve výši dalších 300.000,- Kč, viz Příloha 
č. 1 tohoto usnesení.

22. Žádost Pozemkového úřadu v Uherském Hradišti o spolu-
práci při získávání souhlasu majitelů pozemků k provedení 
stavby „Protipovodňová ochrana trati Záhumenské, k.ú. 
Podolí nad Olšavou“. Majitelům dotčených pozemků bude 
nabídnuto odkoupení těchto pozemků za cenu 10,-Kč/ 1m2.

USNESENÍ z 12. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 21. 3. 2012 v budově Obecního úřadu Podolí.

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Program 12. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapiso-

vatele pana Ing. Jaromíra Hastíka, ověřovatele zápisu pana 
Jaroslava Ježíka a pana Jiřího Šišáka, členy návrhové komise 
paní  Petru Ondrejkovou a Ing. Dagmar Vackovou.

2. Smlouvu o půjčce pro Tělovýchovnou jednotu Podolí ve výši  
260.000,- Kč  na uhrazení prací,  které budou provedeny 
v rámci projektu, vztahujícího se k dotaci od SZIF na budo-
vu hráčských kabin. Současně se ruší požadavek na ruče-
ní  ze strany vedení TJ Podolí, uvedený v bodě 8. usnesení 
zastupitelstva Obce Podolí č. 11. 

3. Kupní smlouvy na pozemky v lokalitě „Galdův žleb“ od 
majitelů dotčených  pozemků s tím, že kupní cena pozem-

ků je 10,- Kč/m2. Seznam pozemků je uveden v Příloze č. 1 
tohoto usnesení. 

4. Záměr realizace opatření sloužícího ke snížení rychlosti 
v ulici Dražné s tím, že se nejprve požádá dopravní inspek-
torát Policie České republiky v Uherském  Hradišti o vydání  
stanoviska v této věci.

5.  Smlouvu mezi fi rmou E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice a obcí Podolí o zřízení věcného 
břemene pro umístění kabelového vedení, za účelem provede-
ní stavby „SB – 4511 – 082 Podolí, přípojka do 50m, Smetana“,  
jejímž investorem je pan Petr Smetana, Podolí č. 166.

6.  Rozhodnutí o nezaplacení faktury Ing. Miroslavu Košinovi 
za provedené projekční práce na  zateplení budovy základní 
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Beseda s Jiřím Jilíkem - Jdu Slováckem krásným

Filmové okýnko

školy v Podolí. 
7. Snížení náhrady škody, kterou má uhradit ředitelka Základ-

ní školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvková organizace 
Mgr. Martina Kozelková. 

8.  Finanční příspěvek na činnost Tělovýchovné jednotě Podolí 
ve výši 80.000,- Kč, ČOS  Sokol  Podolí 10.000,- Kč, Základ-
ní organizace  Českého svazu chovatelů Podolí 6.000,- Kč 
a Sdružení Kaple svatého Ducha v Podolí 40.000,- Kč.

9. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí týkající se vybudo-
vání a provozování přeložky vodovodu pro novostavbu RD 
Kovářových s tím, že manželé Kovářovi realizují dílo vlast-
ními prostředky a po jeho kolaudaci jej předají do bezplat-
ného užívání Obci Podolí. 

10. Změnu Přílohy č. 1/2010 Obecně závazné vyhlášky obce 

Podolí č. 2/2005 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění  odpadů.

11. Rozpočtový výhled Obce Podolí na období  2013 až 2018 
– Příloha č. 2 tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
12. Navýšení členského příspěvku Regionu Slovácko ze 4,- Kč 

na 10,- Kč za obyvatele za současného zrušení každoročního 
příspěvku 20.000,- Kč na veletrhy cestovního ruchu.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
13. Žádost o instalaci technického zařízení, které by pomohlo 

řešit dodržování maximální povolené rychlosti motorových 
vozidel  v ulici Dražné.

Březen, měsíc knihy, jsme v Podolí oslavili ve středu 21. 03. 
2012 besedou se spisovatelem Jiřím Jilíkem. V průběhu pod-
večerního povídání, které zorganizovala místní knihovna spolu 
s Klubem dobré pohody, jsme se dozvěděli mnoho zajímavého 

Velmi rozporuplná kapitola našich dějin je otevřena ve fi l-
mu Juraje Herze, který jsem pro vás v dubnovém čísle vybrala. 
Film s názvem Habermannův mlýn možná na první pohled 
máloco vypoví. Červené statistiky v československé fi lmové 
databázi ale říkají svoje – historický fi lm, popisující poválečný 
odsun němců z českého pohraničí si našel své diváky. Jistým 
způsobem si našel i mě. Ve srovnání s mnohými podobnými na 
mě Habermannův mlýn nepůsobil jen jako „citová ždímačka“, 
ale dle mého poměrně dobře vykreslil hrůzy poválečného dění, 
a co je pro mě podstatné – snažil se ukázat, že v jistých situacích 
jsou lidé jeden jako druhý. Tím si mě získal. Výběr herců byl 
odměnou. Marku Waschkemu v hlavní roli výborně sekundo-
val Karel Roden, stejně tak výběr německých pohlavárů či pato-
lízalského starosty města byl velmi zdařilý. Vše svou hudbou 
skvostně podtrhnul Elia Cmiral, československý rodák, který 
momentálně skládá hudbu pro fi lmy v Hollywoodu. Haber-
mannův mlýn můžete zhlédnout v sobotu 28. 4. 2012 na Nově 
v 20.00 hodin.

Pokud byste přece jen volili fi lm méně „drsný“, nemohu 
jinak, než doporučit vám Legendu o slavném návratu. Krásný 
a dojemný počin Roberta Redforda i mě samotnou překvapil. 
Nadchl mě výběr herců, hudba, kostýmy, ale především pří-
běh. Film je posazen do nádherného prostředí golfového hřiště, 
a celá golfová hra, která snímkem prostupuje, má magickou 
symboliku života, která vám na tváři zaručeně vykouzlí úsměv. 
V hlavní roli fi guruje mladý Matt Damon. Osobně bych ale řek-
la, že hlavní role jsou ve fi lmu dvě – samotný Matt a jeho caddy, 
Will Smith, jehož místy vážný, šarmantní a lehounký projev je 
jednoduše neodolatelný. Pokud tedy hledáte čistý, milý a kou-
zelný fi lm, Legenda o slavném návratu pro vás bude ideální. Ke 
zhlédnutí v sobotu 28. 4. 2012 na Nova Cinema ve 20.00 hodin. 

LuMan

V loňském roce se nám podařilo získat dotaci od Nadace Děti-
kultura-sport, a tak jsme mohli v první polovině března nainsta-
lovat na dětské hřiště v ulici Záhumní tři nové herní prvky:

• pružinovou houpačku ve tvaru motorky
• pružinovou houpačku pro dvě děti ve tvaru medvídka
• oboustrannou kreslící tabuli (doporučujeme přinést si 

o knihách autora, o dění v našem regionu i o zvycích a historii 
našeho kraje. Během autorského čtení jsme se pobavili i zamys-
leli. A tak beseda splnila svůj účel, poskytla zábavu i inspiraci do 
dalších dní…                     Dagmar Vacková a Zuzana Kubáňová

Nové herní prvky na dětském hřišti na Záhumní
vlastní křídy a houbičku na mazání).

Věříme, že dětem i rodičům udělalo rozšíření herních prv-
ků na hřišti radost a doufáme, že se nám i v tomto roce podaří 
získat některý z grantů, díky kterému bychom za fi nančního 
přispění Obce Podolí mohli pokračovat v úpravách tohoto dět-
ského hřiště.                                                         Dagmar Vacková

Vysvědčení v Hravém cvičení 
pro nejmenší děti a rodiče 

V úterý 27. března proběhla poslední hodina jarního cyk-
lu Hravého cvičení pro malé děti a rodiče. Děti za svou sna-
hu dostaly vysvědčení a také drobné dárečky. Velké díky patří 
paní Jitce Králíkové, která vedla podzimní i jarní hodiny a také 
Nadaci Děti-kultura-sport, ZŠ Podolí a Obci Podolí, kteří cvi-
čení podporovali.                                                           

Dáša Vacková

Poslední ping a turnaj dětí 
V pátek 13. dubna se v KD Podolí uskutečnil turnaj dětí ve 

stolním tenise. Zúčastnilo se 7 dětí a hrálo se systémem kaž-
dý s každým na dva vítězné sety do 11 vítězných míčů, celkem 
21 zápasů. Vítěz zápasu získal 2 body do hodnocení.

Děti bojovaly jako lvíčci, takže o výsledku souboje rozho-
doval často až 3. set a výjimkou nebyly ani výměny 18:16 míčů 
v setu. Turnaj byl velmi vyrovnaný, „bramborovou“ medaili za 
čtvrté místo si odnesli hned tři borci se stejným počtem bodů, 
kdy nerozhodly ani výsledky vzájemných zápasů.

Výsledky turnaje dětí:
1. Dalibor Mitana, 10 let (12 bodů)
2. František Ševeček, 10 let (10 bodů)
3. Tereza Jurtíková, 11 let (8 bodů)
Dále se umístili: Kateřina Švachová, 10 let; Lukáš Omelka, 

10 let; Karolína Mitanová, 7 let; Tomáš Karas, 10 let;
Všechny děti byly odměněny cenami nebo sladkostmi, které 

pro turnaj věnovala Obec Podolí. 
Po skončení turnaje dětí si v této jarní sezóně naposledy 

zahráli i muži a svůj poslední trénink také patřičně zakončili.
Dalibor Mitana
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Zprávičky z naší školičky
Karneval
V sobotu 3. března pořádala naše škola v Kulturním domě 

v Podolí karneval pro děti. I přes krásné sobotní počasí byla 
účast veliká, zajištěno bylo také občerstvení v bufetu U Dvou 
Aktovek, kde prodávaly paní učitelky z mateřské školy.  Všech-
ny paní učitelky, kuchařky i uklizečky ze školy a ze školky se 
oblekly jako školačky. Děti na sobě měly například masku Spi-
dermana, Sněhurky, vodníka, piráta, kovboje, princezny atd. 
V průběhu odpoledne se soutěžilo o ceny. O kulturní program 
se postaral David Vacke – herec ze Slováckého divadla, který 
měl připravené hry a soutěže pro všechny věkové kategorie. 
Nějakou sladkost vyhrál snad každý….

Pes v naší školce
V pondělí 5.3. navštívili naši mateřskou školu dva dlouho 

očekávaní hosté- canisterapeutičtí pejsci. Lektorka z Centra pro 
výcvik psů Alfa přijela děti naučit, jak se k nim správně chovat. 
Seznámili jsem se možnostmi, jak předejít zranění způsobeným 
psem, jak reagovat na cizí psy a jak o psy správně pečovat.

Muzikál West Side Story
Ve středu 8. března jsme se vlakem vydali do Uherského 

Hradiště do kina Hvězda na muzikál West Side Story, který byl 
plný „chytlavých“ písniček a tanečních choreografi í. Jedná se 
o příběh národnostních menšin o snášenlivosti či nesnášenli-
vosti , o boj  mezi skupinami či jednotlivci, o toleranci, lásce 
a porozumění – je to vhodné téma do hudební výchovy, do těles-
né a pohybové výchova a převážně do Multikulturní výchovy, 
kterou máme jako součást školního vzdělávacího programu.

Zazpívej, slavíčku
V pátek 16. března se v Uh. Hradišti v Klubu kultury kona-

lo okresní kolo 38. ročníku pěvecké soutěže Zazpívej slavíčku, 
které se zúčastnily čtyři naše zpěvačky Pavlína Vlčnovská, Kate-
řina Švachová, Tereza Jurtíková a Diana Chrástková.

Třídíme odpad
V naší škole se snažíme třídit odpad, ale abychom toho 

o třídění věděli ještě více, tak k nám ve středu 21. března přije-
ly do školy pracovnice fi rmy Rumpold Uherský Brod, aby nám 
důležitost třídění více přiblížily. Nejprve se stavily v naší mateřské 
školce, aby se o důležitosti třídění dozvěděly i malé děti, potom 
zavítaly i k nám. Již v minulém školním roce jsme ve fi rmě Rum-
pold byli na exkurzi, abychom se na vlastní oči přisvědčili, kam 
ti popeláři vlastně vozí odpad a co se s ním dále děje. Na závěr 
besedy jsme všichni dostali drobný reklamní předmět.

Tvořivé odpoledne
Ve středu 28. března jsme ve škole pořádali Tvořivé odpoled-

ne pro maminky, babičky, tetičky a dětičky. Přijely k nám výtvar-
nice, které nás zasvětily do výroby šperků z mědi, fi mo-hmoty 
a ozdobných korálků. Také zde byla prodejní výstava výrobků 
Chráněné dílny Lidumila. Každý návštěvník si zde mohl zkusit 
vlastnoručně vyrobit nějaký ozdobný předmět, další předměty 
si mohl zakoupit nebo se jen pokochat zručností výtvarníků.

Velikonoční hrkání v MŠ
Ve čtvrtek 5. 4. se jako již tradičně vydaly děti z MŠ na Veliko-

noční obchůzku vesnicí. Kluci v krojích s hrkači zastupovali zvo-
ny, které odletěly do Říma, děvčátka rozdávala krásná velikonoč-
ní přáníčka a všechny děti zpívaly krásné písničky o hrkání, které 
je naučila paní učitelka Adélka. Naladěni velikonoční atmosférou 
jsme se vydali poznat a nakrmit jehňátka k rodině Baičevů. 

Dopravní hřiště
V pondělí 16.4. jsme chtěli jet na kolech do Uherského Hra-

diště na dopravní hřiště, ale bohužel nám počasí nepřálo, tak 
se jelo vlakem. Na dopravním hřišti jsme se učili o dopravních 
značkách, o povinné výbavě kola a o bezpečném provozu na 
silnici. Poté jsme psali test, na základě kterého někteří z nás 
obdrželi průkaz cyklisty. Když se počasí umoudřilo, tak jsme si 
mohli zajezdit na kolech přes křižovatky, což nám občas činilo 
problémy, protože v Podolí nemáme semafory a ani provoz zde 
není tak rušný jako je tomu ve městě. Ale všichni jsme se bez-
pečně vrátili domů.

Martina Kozelková

Vážení spoluobčané,
žáci základní školy Vás prosí, abyste jim zapůjčili jakékoliv věci (fotky, učebnice, žákovské knížky, aktovky nebo jiné předměty) 

z Vašich školních let. Základní škole totiž letos slaví 130 let výročí svého založení. Věci můžete v průběhu měsíce května nosit do 
školy nebo na OÚ.

Děkujeme za pochopení                                                                                                                      Ivana Hornová, žákyně 5. ročníku

P. S. Tímto Vás všechny srdečně zveme na školní akademii, která bude v měsíci červnu a bude věnována tomuto výročí. Přesný 
termín bude na plakátech a také vyhlášen rozhlasem.

Z knihovny…
Středeční tvoření se stalo v knihovně už tradicí. Vyrábě-

li jsme třeba dárkové košíčky, velikonoční kuřátka a vajíčka, 
obrázky z mačkané kůže. S příchodem teplejšího počasí omezí-
me tvořivé aktivity a vychutnáme si taky přírodu.

Ve středu 21. března jsme Společně s Klubem dobré pohody 
uspořádali besedu se spisovatelem Jiřím Jilíkem, který předsta-
vil své knihy. O jeho vyprávění si přečtěte na jiném místě Zpra-
vodaje.

První Noc s Andersenem proběhla v pátek 30.března. 
Podrobnosti z jejího průběhu přinášíme v dalším článku, foto-
grafi e jsou na webových stránkách knihovny.

V dubnu knihovnu navštívili děti ze školky. Tématem bylo 

povídání o zvířátkách.
U příležitosti Dne Země, který se celosvětově slaví 22.dubna, 

vyhlásila knihovna s podporou obce fotosoutěž Příroda kolem 
nás – Podolí a jeho okolí. Soutěž o hodnotné ceny probíhá až do 
22. června a zúčastnit se mohou všichni občané. Podrobnosti se 
můžete dozvědět na letácích nebo v knihovně.

Čtenáře jistě potěší bohatší nabídka časopisů, obměnily se 
taky knihy z výměnného fondu. Přibyly další zvukové knihy 
– alternativa pro všechny, kdo nemají čas číst. Jejich seznam, 
a taky všechny informace o dění v knihovně najdete na webo-
vých stránkách: http://knihovna-podoli.wz.cz/

Zuzana Kubáňová
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Činnost  Jednoty  požární  ochrany  za  rok  1961
Místní Jednota požární ochrany měla k 31.12.1961 51 členů, 

z toho 1 ženu. Předsedou výboru byl Josef Štěrba č. 66, veli-
telem Antonín Ševčík č. 5, jednatelem František Fornůsek č. 
137, pokladníkem Josef Skrášek č. 97 a mimo to ještě 6 členů 
výboru. Místní Jednota se zúčastnila během roku čtyř soutěží, 
a to okrskového cvičení v Huštěnovicích, Míkovicích a Kunovi-
cích a okresní soutěže v Uh. Hradišti. Soutěžili muži a dorost. 
Na všech těchto soutěžích se naše jednota umístila na předních 
místech. Místní cvičení bylo v tomto roce provedeno osmkrát.

Dne 3. září vypukl u soukromě hospodařícího rolníka Františ-
ka Sedláčka č. 186 ve stodole požár. Příčinou požáru byla porucha 
elektrického vedení. První se k požáru dostavila místní požární 
jednota, druhá z Popovic, třetí z Uh. Hradiště, čtvrtá z Kunovic 
a pátá z Míkovic. Stodolu nebylo možno zachránit, shořela celá i se 
zásobou slámy a sena. Požár však byl lokalizován jen na tuto stodo-

lu. Ostatní objekty podařilo se přítomným sborům zachránit. 
Po dobu tří roků žádala Jednota o přidělení nové stříkačky, 

poněvadž stará již nevyhovovala. Konečně v tomto roce, hlav-
ně zásluhou jednatele Františka Fornůska, byla nová stříkačka 
s veškerým příslušenstvím Jednotě přidělena. Stará stříkačka 
byla odevzdána na ONV.

Členové požární Jednoty prohlédli během roku všechny 
komíny v obci včetně objektů socialistického sektoru. Míst-
ní Jednota si vzala také za úkol vyškolit dorost a žáky místní 
školy v počtu 9 chlapců a 9 děvčat a utvořit pomocné požární 
družstvo z řad členů JZD. Zástupci MNV a ONV na výroční 
schůzi hodnotili činnost požární Jednoty v tomto roce jako vel-
mi úspěšnou a to zvláště její účinnou brigádnickou pomoc při 
špičkových pracích místního JZD.  

Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek

Podolské informace – 2. část
Ve druhé části Podolských informací vydaných MNV Podo-

lí v květnu 1970 u příležitosti 25 let ČSSR jsou popsány výsledky 
v oblasti kultury, soukromé výstavby a růstu životní úrovně za 
období od osvobození obce až do roku 1970.

II. Výsledky v oblasti kultury
V kulturním domě bylo zřízeno kino OB (osvětové bese-

dy). Zařízení bylo instalováno a již také adaptováno svépomocí 
v hodnotě díla 20.000 Kčs. Kino hraje od r. 1960 pravidelně fi l-
my pro dospělé a pro mládež. Bylo zajištěno vybavení kultur-
ního domu příslušnými sedadly, stoly a ostatním technickým 
zařízením. Hodnota činí asi 20.000 Kčs.

V letech 1959 – 1966 byl v činnosti kurs hudební výchovy při 
OB a HŠ. Uskutečnila se výuka hře na housle, klavír a harmoni-
ku. Kurs navštěvovalo ročně asi 30 žáků z obce a okolí. Osvětová 
beseda se stala zřizovatelem souboru dechové hudby a hudební-
ho souboru mladých – „Madison“. Od roku 1945 do roku 1960 
byl v činnosti ochotnický divadelní soubor při OB, který uvedl 
asi 10 her.

V letech 1955 až 1967 byla pravidelně organizována v OB 
přednášková činnost ve spolupráci s OKS Uh. Hradiště. Celkem 
se uskutečnilo asi 95 přednášek na různá témata. Od roku 1964 
pracuje pomocný sbor pro občanské záležitosti. V obci je MLK, 

čítající asi 700 knižních svazků. Půjčuje se v každé zimní obdo-
bí. Každoročně byly uspořádány veřejné oslavy MDŽ, výročí 
osvobození vlasti, MDD, VŘSR a v posledních letech i 1. Máje.

III. Soukromá výstavba a růst životní úrovně 
Za 25 let od osvobození bylo postaveno 15 nových rodinných 

domků s novými čísly. Obec vzrostla do r. 1970 z 205 na 220 
domů. Počet obyvatel je nyní 928. Ze starých domků bylo úplně 
přestavěno na nové 36 rodinných domků. Ve větším rozsahu bylo 
adaptováno 72 rodinných domů. Pro zlepšení kultury bydlení 
byly provedeny menší úpravy u 90 domů. Téměř u všech domů 
v obci byly opravovány fasády nebo zahrádky a okolí domů. 

Naši občané si pořídili postupně v období od roku 1945 
následující vybavení a zařízení – 160 televizorů, 22 osobních aut, 
52 jednostopých vozidel motorových a 135 ledniček. Ústřední 
topení je ve 48 domech. Téměř v každé rodině naší obce je rádio 
a pračka jako běžné vybavení domácnosti. V mnoha případech 
naši občané vybavili svoje byty novým nábytkem a dalším byto-
vým zařízením pro zlepšení kultury bydlení.

Za 25 let od osvobození bylo dosaženo v naší vesnici, jak 
ve veřejné výstavbě, tak na úseku růstu životní úrovně občanů 
pronikavých výsledků a úspěchů.

Z Podolských informací zpracoval Jaroslav Míšek

Noc s Andersenem proběhla u nás letos poprvé. Osm spáčů 
prožilo noc plnou pohádek a dobrodružství. A protože bychom 
se do knihovny nevešli, nocovali jsme ve škole.

Sešli jsme se v 17 hodin na hřišti, abychom zasadili kouzel-
ný Pohádkovník. Díky pomoci pana Antonína Fornůska, mís-
tostarosty a p. Podškubky zbyla na děti jen lehčí práce – ozdobit 
strom přáníčky. Náš strom se jmenuje Koelreuteria paniculata 
– Svítel latnatý a doroste až do výšky 8m. Ve stínu jeho koruny 
se budou krásně číst pohádky. 

Protože nám počasí moc nepřálo, čtení z pohádkové knížky, 
kterou děti dostaly, jsme si nechali do tepla a promrzlí jsme pospí-
chali do školy, kde už na nás čekala večeře a bohatý program.

Noc jsme věnovali 125. výročí narození Josefa Čapka. 
Pohádka i tvoření začalo v duchu pejska a kočičky. Děti si vyro-
bily kočičí stojánek na tužky a loveckého psa. Loupežnickou 
pohádku nám přečetli manželé Doleželovi a pan místostarosta 
přišel se sladkou nadílkou.

S přibývající tmou šli pejsek s kočičkou na kutě a děti se vyda-
ly tmou pro poklad. Naštěstí se nikdo neztratil a poklad byl nale-
zen. Cestou zpět děti zabloudily v pohádce a potkaly princeznu, 

a dokonce je trochu vylekala ježibaba, u které musely splnit něko-
lik úkolů. Dobře to dopadlo, spáči prokázali odvahu a zasloužili si 
diplom za statečnost, který jim předal místostarosta.

Spát se nikomu ještě nechtělo, zábava byla v plném prou-
du. Vyráběli jsme pohádkové tašky, strašidýlka, soutěžili jsme, 
nechyběly pohádky ani pyžamová diskotéka. Večer se protáhl 
dlouho po půlnoci. Na dobrou noc uspávaly menší děti pohád-
ky, ty starší hororový příběh.

Ráno nás probudila písnička. Po snídani ještě děti dostaly 
dárečky a pak už nastalo balení a loučení. Plni zážitků se už teď 
těšíme na další pohádkovou noc.

Chci poděkovat všem, kteří nám umožnili prožít krásnou 
pohádkovou noc: 
-  maminkám, které upekly buchty a připravily pomazánky 
-  panu Fornůskovi a všem, kteří nám pomohli se zakoupe-

ním a sázením Pohádkovníku 
-  manželům Doleželovým za přečtení pohádky 
-  místostarostovi za sladkosti a zvěčnění atmosféry na fotkách
-  ředitelce ZŠ za zapůjčení prostor školy a samozřejmě dětem, 

bez kterých by to nebylo ono!                   Zuzana Kubáňová

NOCování
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Jízda zručnosti 
Společenská kronika

Naši jubilanti v květnu a červnu
Miroslava Borutová  60let 
Keith John Painter  60 let 
Jaroslav Ďurďa  65 let 
Marie Lysoňková  65 let 
František Majíček  65 let 
Ladislav Hruboš  70 let 
Slavomíra Hrubošová  75 let 
Ludmila Kaňovská  75 let 
Zdeňka Prachařová  75 let 
Anna Rýpalová  75 let 
František Šilhavík  82 let 
Františka Kenjová  83 let 
Marie Hanáčková  90 let 

Narození dětí
Dne 20. 2. 2012 se Lucii a Bronislavu Raclavským 
(č. p. 243) narodil syn Matěj. 

Dne 20. 2. 2012 se Renátě a Aleši Lenhartovým 
(č. p. 294) narodil syn Lukáš.

Duben je měsíc bezpečnosti, a proto kulturně-společen-
ská komise ve spolupráci se sportovní komisí, ZŠ Podolí 
a s Koordinačním centrem BESIPu zorganizovali akci Jíz-
da zručnosti. Ačkoliv to celý týden nevypadalo moc dobře, 
v sobotu po obědě se počasí přeci jen umoudřilo a celé odpo-
ledne na nás svítilo sluníčko. Na hřišti na Záhumní děti pro-
šly kontrolou technického stavu kol, udělaly testy doprav-
ních znalostí a hlavně se pokusily uspět v dovednostní jízdě.  
Všechny děti dostaly za účast v soutěži menší dárky a nejlep-
ší jezdci pak byli ocenění diplomem a dalšími hodnotnými 
cenami. Velkým lákadlem pro děti byly také šlapací autíčka 
a hlavně auta bezpečnostních složek, hasičů a Policie ČR, 
kteří se také akce zúčastnili. Děti také soutěžily v pohád-
kovém kvizu o hezké ceny od Nadace Děti-kultura-sport 
a nakonec si opekly špekáčky. Na fotky z akce se můžete 
podívat na www.obecpodoli.cz.                                             

Dáša Vacková

Vítězové dětského turnaje ve stolním tenise

Zpěvačky z naší školičky


