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Sloupek redaktora
Obec. Krátké slovo, kterému všichni rozumíme. Je ale otázkou, zda je všichni stejně chápeme. Někdo si 

představí skupinu domů v údolí či na kopci, dopravní značku vedle silnice nebo dům s nápisem „Obecní 
úřad“. Poetičtější duši se v mysli objeví malebný kostelíček se skupinou stromů obklopený domečky jako 
z Ladova obrázku. 

Občas slýcháme slovní spojení typu „náboženská obec“, „obec spisovatelů“, „obec architektů“ a podobně. 
Je zřejmé, že obsahem slova „obec“ bude něco víc, než pouhé označení části území. Něco, co dává menší či 
větší skupině lidí smysl, aby sdíleli společný prostor. 

Říká se, že nejdůležitějšími místy v dědině byly vždy kostel, škola a hospoda. Tedy místa, kde se lidé 
setkávají. Kde mají možnost sdílet informace a cítit vzájemnou podporu. Určitě bychom k těmto místům 
mohli přidat soustu dalších „míst k setkávání lidí“. Obchody, dětská hřiště a sportoviště, kulturní domy 
a podobně. A museli bychom k nim přidat i všechny spolkové aktivity, které umožňují lidem „být spolu“ 
a vytvářet základy skutečné obce.

Přeji si, aby Podolí bylo i v příštích letech skutečnou obcí. Aby v ní nadále fungovaly škola, hospoda 
i obchod. Aby se lidé nadále scházeli při nedělních bohoslužbách. A abychom si dokázali vážit všech, kteří 
věnují čas a energii přípravě aktivit umožňujících ostatním lidem „být spolu“.

Vladimír Mana

Informační 
listy obce Podolílisty obce Podolí

Veselo bylo na hodechVeselo bylo na hodech
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USNESENÍ z 13. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 15. 8. 2012 v budově Obecního úřadu Podolí.

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Program 15. zasedání zastupitelstva Obce Podo-

lí, zapisovatele pana Jiřího Šišáka, ověřovatele 
zápisu pana Vítězslava Bobčíka a Ing. Dagmar 
Vackovou, členy návrhové komise pana Pavla 
Podškubku a pana Jaroslava Ježíka.

2. Nájemní smlouvu na zemědělské pozemky parc. 
č. 5123/1, výměra 2 774 m2, parc. č. 5123/23, 
výměra 1 164 m2, parc. č. 5123/24, výměra 
1 372 m2, parc. č. 5123/25, výměra 1 210 m2, 
parc. č. 5123/26, výměra 1 308 m2, všechny 
v k. ú. Popovice u Uherského Hradiště, zapsané 
na listu vlastnictví č. 1340. Nájemce pan Josef 
Fiksel, Hradčovice, doba nájmu 5 let s tím, 
cena nájmu za 1 ha pozemku činí 1 000,- Kč 
a nájemce uhradí každoročně daň z nemovitos-
tí za tyto pozemky.

3. Nájemní smlouvu na zemědělské pozemky parc. 
č. 4439, výměra 277 m2, parc. č. 4440, výměra 
584 m2, parc. č. 4570, výměra 3 358 m2, parc. č. 

4574, výměra 3 594 m2, č. 4898, výměra 3 809 
m2, parc. č. 4181, výměra 4 902, parc. č. 4548, 
výměra 9 805 m2, parc. č. 4775, výměra 1 921 
m2, parc. č. 4834, výměra 1 461 m2, parc. č. 4880, 
výměra 1 483 m2, č. 4907, výměra 2 118 m2, parc. 
č. 4936, výměra 4 111 m2, parc. č. 5010, výměra 
10 591 m2, parc. č. 5040, výměra 14 599 m2, č. 
5123, výměra 1 594 m2, parc. č. 5322, výměra 
1 821 m2, parc. č. 4256, výměra 199 m2, parc. 
č. 4180, výměra 920 m2, č. 4161, výměra 2 229 
m2, všechny v k. ú. Podolí nad Olšavou, zapsa-
né na listu vlastnictví č. 10001. Nájemce pan 
Josef Fiksel, Hradčovice, doba nájmu 5 let, 
cena nájmu za 1 ha pozemku činí 1 000,- Kč 
a nájemce uhradí každoročně daň z nemovitos-
tí za tyto pozemky.

4. Jmenování Mgr. Heleny Jančářové ředitelkou 
Základní školy a Mateřské školy, Podolí, pří-
spěvková organizace.

5. Změnu rozpočtu Obce Podolí č. 3 na rok 2012.

Slovo místostarosty...

- Děkuji všem účastníkům, kteří se zúčastnili 
letošních Slavností vína a otevřených památek 
v Uherském Hradišti ve dnech 8-9. 9. 2012 a tak-
též všem, kteří se podíleli na přípravě jejich kro-
jů. Tímto jen potvrzujeme skutečnost, že lidové 
tradice moravského Slovácka jsou v povědomí 
našich občanů stále živé. Třeba je to blýskání na 
lepší časy a dočkám se toho, že bude starosta obce 
předávat hodové právo po delší době stárkovi…

- Dne 3.9. 2012 se zúčastnil místostarosta obce 
Podolí, Ing. Jaromír Hastík slavnostního zahá-
jení školního roku 2012/2013 na obecním úřadě 
v Popovicích. Tento den učinili prvňáčci z naší 
obce velmi důležitý krok ve svém životě. Přejeme 
jim hodně zdraví, elánu a školních úspěchů.

- Děkuji všem občanům, kteří přispěli na sbírku 
Diakonie Broumov, která se konala v naší obci dne 
9.10.2012. Děkuji zvlášť panu Michalu Paškovi, 
který se i přes velkou nepřízeň počasí v den svozu 
(16.10.2012) zhostil svého úkolu na výbornou.

- Dne 10.10.2012 se v obci Podolí pro naše obča-
ny během odpoledních hodin uskutečnil svoz 
nebezpečného odpadu . Občané mohli bezplatně 
na náklady Obce Podolí odevzdat veškerý nebez-
pečný odpad, který se jim nashromáždil v jejich 
domácnostech. Děkuji všem, kteří si uvědomují 
důležitost ochrany našeho životního prostředí 
a využívají této služby, která je jim ze strany obce 
poskytována.

Ing. Jaromír Hastík

Veřejná diskuse pod názvem „Člověk a příroda v okolí Podolí“ se uskuteční ve čtvrtek 22. listopadu 2012 
od 17.00 hodin v kulturním domě v Podolí. Projednána bude např. nová výsadba zeleně, vybudování ryb-
níků a mokřadů, polních cest, opatření proti splachování ornice aj. K účasti budou pozváni také zástupci 
Mysliveckého sdružení Boří, Agrokomplexu Kunovice, a.s., Josef Fiksel – soukromý zemědělec z Hradčovic, 
případně zástupci dalších subjektů majících vliv na využívání půdy a krajiny na území naší obce. Všichni 
občané Podolí jsou k účasti srdečně zváni! Miroslav Křižka, starosta obce Podolí

Zúčastněte se veřejné diskuse
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Občané Podolí, kteří mají zájem o samotěžbu pali-
vového dříví v katastru obce Podolí, zejména akátů 
a olší, mohou se přihlásit na Obecním úřadě Podolí 
do 2. listopadu 2012. Cena bude stanovena dle kva-
lity dříví a lokality samotěžby, cena nejkvalitnějšího 
dříví bude cca 500 Kč za m3.

Miroslav Křižka, starosta obce Podolí

Samotěžba dřeva
Tradiční setkání našich seniorů se zastupi-

teli Obce Podolí se uskuteční v sobotu 24. lis-
topadu 2012 od 16.00 hodin v kulturním domě 
v Podolí. Všichni senioři jsou tímto k účasti 
srdečně zváni!

Miroslav Křižka,
starosta obce Podolí

Beseda s důchodci

Blahopřejeme všem, kteří byli ve volbách 12. a 13. října 2012 zvoleni do zastupitelstva Zlínského kraje! 
Ti, k nimž to se svými podněty a žádostmi budeme mít jako ke krajským zastupitelům nejblíže, jsou: občan 
obce Podolí Ing. Vladimír Mana, starostka Kunovic Mgr. Ivana Majíčková, starosta Vlčnova Jan Pijáček, 
místostarosta Ostrožské Nové Vsi Ing. Pavel Botek, místostarosta Uherského Hradiště Ing. Stanislav Blaha 
a člen zastupitelstva Uherského Brodu Ing. Ladislav Kryštof.

Miroslav Křižka, starosta obce Podolí

Blahopřejeme ke zvolení do zastupitelstva Zlínského kraje

Stolní kalendář roku 2013 s fotografi emi občanů obce Podolí je možné si objednat na Obecním úřadě 
Podolí do 9. listopadu 2012. Předpokládaná cena kalendáře bude, dle počtu objednávek a sponzorů ochot-
ných podílet se na jeho fi nancování, 60 až 100 Kč za kus. Setkání všech, kteří budou ochotni se podílet na 
tvorbě tohoto kalendáře, bude ve středu 31. října 2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Podolí.

Miroslav Křižka, starosta obce Podolí

Kalendář Podolí 2013

Ve dnech 7.-9. září byla v Hodoníně uspořádána Čes-
kým svazem chovatelů ZO Hodonín 42. Celostátní výstava 
mladých králíků. Na této výstavě získal chovatel z Podolí 
pan Jan Malina v kategorii mladých králíků plemena čes-
kého strakáče černobílého titul Mistr České republiky za 
rok 2012. Pan Jan Malina je veden od roku 2000 u minis-
terstva zemědělství v registru zachování genofondu výše 
uvedeného plemena.

Jaroslav Míšek

Úspěch našeho chovatele

ZO ČSCH Podolí uspořádala ve dnech 15.-16. září propagační přehlídku exotů, holubů, drůbeže a králíků. 
V expozici drůbeže bylo k vidění 60 kusů drůbeže 16 druhů. Expozice holubů nabídla 12 plemen holubů v 
celkovém počtu 40 kusů. Na výstavě bylo také zastoupeno 30 kusů králíků 11 plemen.

Dále byla k vidění i velmi početná expozice menších exotů. V ní byli zastoupeni 7 druhy kanáři a 8 dru-
hy cukruše. Expozici větších exotů vévodil papoušek zpěvavý. Všechny vystavené exponáty byli i prodejné. 
Největší zájem byl o andulky, a to především z řad dětí. Stejnou pozornost věnovali návštěvníci výstavy i 
expozicím králíků a drůbeže.

I když počasí bylo po oba dny spíše zamračené, přišlo se podívat na propagační přehlídku našich chovatelů 
180 návštěvníků, pro které bylo připraveno občerstvení v podobě guláše, dršťkové polévky a výborného 
burčáku.

Podle poznámek pana Jana Maliny zapsal Jaroslav Míšek

Výstava chovatelů
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Od října 2012 opět začal podzimní cyklus cvičení pro rodiče a děti od 1-4 let pod vedením velmi zkušené cvi-
čitelky, paní Jitky Králíkové. Děti střídají množství aktivit a trénují různé dovednosti – učí se básničky a písničky, 
trénují držení rovnováhy, obratnost, mrštnost, pozornost a nově se také učí jednoduché tanečky a hrají na hudební 
nástroje. Cvičení také přispívá k osvojování návyků na chování v kolektivu, jelikož v tomto věku jsou děti často 
fi xovány na rodiče. Může tak přispět třeba k jednoduššímu přechodu dětí např. do mateřské školky.

Přijít zacvičit si můžete s dětmi až do konce listopadu vždy v úterý od 16,30 hod do tělocvičny ZŠ. S sebou si 
vezměte přezůvky pro sebe i pro děti, pitíčko, 30 Kč a dobrou náladu.

Dáša Vacková

Hravé cvičení pro rodiče a děti

A opět jsou tu zprávičky z naší školky a školičky. 
Hned na úvod nového školního roku proběhla ve ško-
le další personální změna, paní ředitelku PhDr. Tati-
anu Perničkovou vystřídala ve funkci Mgr. Helena 
Jančářová, která vyhrála konkurz na místo ředitele ZŠ 
a MŠ Podolí. Tímto nové paní ředitelce gratulujeme, 
přejeme pevné nervy a spoustu elánu do tvůrčí práce.

Nový školní rok 2012 / 2013 slavnostně zahájila paní 
ředitelka Mgr. Helena Jančářová společně se panem 
starostou Ing. Miroslavem Křižkou, paní učitelkou 
Monikou Mitanovou a Mgr. Martinou Kozelkovou, 
kdy přivítali především nové žáčky – čtvrťáky, kteří 
k nám přešli ze Základní školy z Popovic.

Dopravní hřiště
V pondělí 10. září nás čekal první výlet do Uherské-

ho Hradiště, kde jsme navštívili Dětské dopravní hřiš-
tě. Na tento školní rok pro nás BESIP připravil zcela 
nové testovací otázky ohledně pravidel silničního pro-
vozu pro cyklisty. Problémy nám trochu činil kruhový 
objezd, na který někteří z nás vjížděli do protisměru, 
ale nakonec jsme to zvládli bez nehody. Na jaro se sem 
opět vrátíme.

Rodičovská schůzka
V úterý 11. září se konala první schůzka rodičů. 

Rodičům zde byly sděleny informace ohledně provo-
zu školy, ohledně plánovaných akcí atd.

Den bez aut
Jeden den bez aut jsme prožili v Uherském Brodě 

na náměstí, kde se každoročně koná tato akce. Pro 

Zprávičky z naší školky a školičky
žáky jsou zde připravena nejrůznější vozítka, kolo-
běžky, kola, chůdy, jezdí zde elektroautomobil, vláček 
Steelinka. Někteří z nás si vyzkoušeli i jízdu na koni 
nebo na trakaři.

Na stanovištích se zde plní nejrůznější úkoly, za 
které jsme si odnesli vždy nějaký pěkný dárek.

Pasování předškoláčků
Ve škole jsme zavedli nový rituál, a to pasování 

předškoláčků. První ročník této akce se konal na škol-
ní zahradě. Přišlo 11 předškoláčků i s rodiči. Připrave-
ny byly soutěže družstev, jejichž členy byli děti i rodi-
če, kteří se navzájem povzbuzovali. Přálo nám počasí, 
takže se akce velmi vydařila, v závěru došlo i na opé-
kání špekáčků.

Sběr papíru
V naší škole třídíme odpad a hlavní prioritou je 

sběr papíru, který pořádáme 2x ročně – na podzim 
a na jaro. Ve středu 3. října tomu nebylo jinak. Žáci 
naší školy nasbírali společnými silami 2000kg.

Dýňování 
Ve středu 3. října bylo na školní zahradě v MŠ plno 

dýní, dětí a dospělých. Na programu bylo tvoření pod-
zimní výzdoby a dýňových strašidýlek, které se všem 
velmi povedly. K občerstvení nám naše paní kuchařka 
připravila ochutnávku „školkových“ pomazánek, které 
měly u dospělých velký úspěch. Strávili jsme krásné 
podzimní odpoledne plné tvoření a zábavy. Na dýňo-
vá strašidýlka se můžete podívat v naší fotogalerii.

Mgr. Martina Kozelková

O Františku Ševečkovi, Podolí č.p. 165 (10 let), to platí dvojnásob. Navštěvuje Základní uměleckou školu 
v Uherském Hradišti, obor dechové nástroje – trubka. Jeho učitelem je pan Ivo Horký. Ve své věkové kategorii 
vyhrál okresní a krajské kolo v oboru dechové nástroje – trubka. 

V rodině Ševečkových je pokračovatelem tradice ve hře na trubku. Už jeho pradědeček i prastrýc hrávali 
v dechovce. Naši spoluobčané měli možnost Františka Ševečka slyšet na slavnostní akademii školy dne 22. června. 
Přejme mladému Františkovi, ať mu jeho koníček přináší v dalším období jenom samou radost.

Podle vyprávění rodičů zapsal Jaroslav Míšek

Mladá naděje hudby
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Přípravy k oslavám tohoto významného výročí 
se prolínají celým rokem 2012, na jehož přípravě se 
podílelo v průběhu roku všech 21 žáků ZŠ a 37 dětí 
MŠ společně s kolektivem zaměstnanců. Žáci základ-
ní i mateřské školy se již v červnu představili široké 
veřejnosti se svým vystoupením na školní akademii. 
Celé oslavy vyvrcholily v sobotu 20. 10. Dnem otevře-
ných dveří v Mateřské i Základní škole v Podolí. Pro 
pamětníky a příznivce školy děti se svými učitelkami 
připravily v prostorách obou budov zajímavé výsta-
vy. Ve škole to byla výstava starých školních pomů-
cek, vysvědčení, školních dokumentů a didaktických 
her, doplněných o projekci videozáznamů a fotografi í 
z novějších aktivit školy. Milovníky přírody určitě zau-
jala interaktivní výstava Ptačí svět.

V mateřské škole se dnešní děti podivovaly nad sta-
rými hračkami svých rodičů, které vykouzlily nejednu 
milou vzpomínku na dětská léta.

Všechny vystavené exponáty zapůjčili občané 

130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZŠ a 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MŠ v PODOLÍ
Podolí, což poukazuje na živý zájem o dění ve škole 
a její význam v životě obce. Příjemné zážitky dopl-
nilo vystoupení dětí při hodových oslavách v pásmu 
„Když jsem chodil do školy“, které představili žáci ZŠ 
a „Malí řemeslníci“ v podání dětí MŠ. Drobné dárečky 
a kulinářské výrobky z dětských rukou si mohli všich-
ni zájemci zakoupit na jarmarku ve školním stánku. 
Zájem o výstavu starých fotek a exponátů nás mile 
překvapil. Po celé odpoledne byla škola plná návštěv-
níků a pozvaných hostů. 

I přes nízký počet žáků je vidět, že škola a školka 
v Podolí žije!

V naší škole se také stále něco buduje a vylepšuje. 
Minulý měsíc naše vyučující odeslaly několik projek-
tů s žádostmi o grant od Nadace Děti-Kultura-Sport 
a byly nám přislíbeny nějaké fi nanční prostředky na 
vybavení školy. Také zastupitelé obce Podolí přislíbili 
škole příspěvek na nová okna, takže nám bude tepleji.

Martina Kozelková

Po ukončení základní školní docházky pokračují ve studiu a dalším vzdělávání tito naši mladí občané:
- Nikola Baičevová (č.p. 80), Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod, obchodní aka-

demie
- Patrik Graja (č.p. 205), Obchodní akademie, vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní zkoušky 

Uherské Hradiště, obchodní akademie
- Veronika Juřičková (č.p. 220), Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotní Uherské Hradiště, obor 

zdravotnický asistent
- Martin Míšek (č.p. 173), Střední odborná škola a gymnázium Staré Město, obor pozemní stavitelství
- Markéta Pechová č.p. 75), Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod, obor sociální 

činnost
- Bronislava Rathouzská (č.p. 185), Střední průmyslová škola Zlín, obor pozemní stavitelství 
Všem přejeme hodně úspěchů v dalším studiu a přípravě na své budoucí povolání.

Jaroslav Míšek

Po ZŠ pokračují ve studiu

Ačkoliv se v Podolí již druhý rok za sebou neda-
la dohromady hodová chasa, i přesto jsme si také 
letos připomněli tradice našich předků, našli jsme 
si důvod společně se sejít v ulicích Podolí a prožili 
jsme krásné slunečné sváteční odpoledne. 

Po hodové mši v Kapli svatého Ducha se vydala 
čtyřicítka krojovaných k místostarostovi a starosto-
vi obce. Na návsi u Obecního úřadu se pak připo-
jilo dalších více jak čtyřicet dětí v krojích z místní 
základní a mateřské školy.

V hodinovém odpoledním programu Život s pís-
ničkú se za doprovodu CM Čardáš vystřídalo na 70 

Hodové slavnosti v Podolí
účinkujících: děti ze ZŠ a MŠ, děcka z Podolí, Žen-
ský pěvecký sborek Podolské Frišky a další taneční-
ci a zpěváci.

Kromě hodových slavností jsme však v Podolí 
oslavovali také 130 let od založení Základní školy 
a 30 let od otevření Mateřské školy. Během dne ote-
vřených dveří si všichni mohli prohlédnout výstavu 
historických fotografi í, starých školních pomůcek či 
výstavu hraček z mládí.

Všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci 
slavností či se zúčastnili v kroji, patří velké díky.

Dáša Vacková
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Zahájení Slavností vína se v pátek 7. září 2012 neslo pod taktovkou Mikroregionu Dolní Poolšaví. 
Během slavnostního večera ve Slováckém divadle naši obec reprezentovali Radka a Vojta Ondrejkovi, kteří 
se mimo jiné představili v tanečním pásmu složeném z hodových párů jednotlivých obcí Mikroregionu 
Dolní Poolšaví.

Sobotního slavnostního průvodu během Slavností vína v Uherském Hradišti se podobně jako v minu-
lém roce zúčastnila téměř čtyřicítka krojovaných účastníků z Podolí, kteří reprezentovali jak naši obec, tak 
také jiná sdružení (např. Popovjánek, Veleťánek aj). V odpoledním programu Mikroregionu Dolní Poolša-
ví u Obchodní akademie pak vystoupil Ženský pěvecký sborek Podolské Frišky a Malí zpěváčci Emmička 
Révay, Alánek Ferenec a Emička Ferencová. Na výletních lodích po Moravě pak Podolí reprezentovala 
Folková kapela Děvčice pod vedením Radky Ondrejkové. Všem krojovaným i vystupujícím děkujeme za 
dobrou reprezentaci obce na této akci.

Dáša Vacková

Slavnosti vína v Uherském Hradišti

„Olšava ví svoje“ s podtitulem „Zapomenuté 
příběhy z břehů kdysi slavné řeky“ je název knihy, 
kterou připravuje k vydání Jiří Jilík. Autor v duchu 
podtitulu píše o již zapomenutých událostech, kte-
ré se odehrály v povodí Olšavy mezi Uherským 
Hradištěm a Uherským Brodem. Najít skutečný 
příběh, který by se týkal Podolí, mu dalo, jak sám 
říká, velkou práci. Pomohl mu časopis pro paní 
a dívky z počátku minulého století Lada redigova-
ný spisovatelkou Věnceslavou Lužickou, kde vyšel 
obsáhlý nekrolog věnovaný první české novinář-
ce – rodačce z Podolí. Mimochodem, narodila se 
v domě číslo 1, kde byla 
již v době jejího narození 
v roce 1840 hospoda. Kni-
ha má dvaadvacet kapitol 
a z každé z nich se čtenář 
dozvídá něco zajímavého. 
Kupříkladu o hrobech sv. 
Metoděje a velkomoravské-
ho krále Svatopluka na sad-
ské výšině, o Kunovicích, 
které se podle některých 
středověkých pramenů po 
zániku velkomoravského 
centra Veligradu staly síd-
lem moravských biskupů, 
o mohylovém pohřebišti 
v Hlubočku, o bitvě na Luc-
kém poli, z níž vzešel znak 
mlynářského cechu, o mar-
ně hledaném pokladu Atti-

O Podolí v nové knize Jiřího Jilíka
lově ve Veletinách, a nalezeném úžasném bronzo-
vém pokladu v Drslavicích, o Cyrilu a Metoději, 
kteří přišli do Moravy Poolšavím a občerstvili se ve 
studánce Cyrilometodějce pod Oborou u Veletin. 
Autor nebere v potaz pouze historické prameny. 
„I to, co se vypravovalo, lidová slovesnost, vyprá-
věnky, pověsti – i to jsou prameny, zdroje našeho 
citového pouta ke kraji, ve kterém žijeme,“ říká 
autor a dodává, že text doplňují fotografie Jaro-
slava Strnada a archivní dokumenty. Kniha vyjde 
před Vánocemi a Klub dobré pohody pro vás již 
tradičně připravuje s autorem také autogramiádu.

V tomto domě čp. 1 byla hospoda již v roce 1840, V tomto domě čp. 1 byla hospoda již v roce 1840, 
kdy se zde narodila první česká novinářka.kdy se zde narodila první česká novinářka.
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Poblíž Myslivecké chaty v Míkovicích vysta-
vělo Myslivecké sdružení Boří Míkovice - Podo-
lí novou kapli svatého Huberta, kterou v pátek 
29. září 2012 požehnali P. Jaroslav Polách a P. Josef 
Josefík. Během odpoledne také vystoupili trubači, 
zazpíval Mužský pěvecký sbor z Míkovic a účast-
níkům byly zdarma nabídnuty také myslivecké 
speciality.

Dáša Vacková

Žehnání kaple svatého Huberta
Sportovní komise Obce Podolí oznamuje, že pra-

videlný kondiční trénink ve stolním tenise pro žáky 
a dorost bude probíhat každý pátek od 16:30 hod. 
v prostorách kulturního domu v Podolí s tím, že 
zahájení sezony se koná již v pátek dne 2. 11. 2012.

Dospělí mají možnost si zatrénovat v prostorách 
místního kulturního domu každý pátek od 18.00 
hodin s tím, že první kondiční setkání se uskuteční 
již v pátek 26. 10. 2012.

Stolní tenis

Letošní loučení s prázdninami pod taktovkou 
knihovny bylo na téma „V přírodě jsme jako doma“. 
Počasí bylo shovívavé, a tak nás nemučily ani vedra, 
ani déšť. Atmosféra na hřišti byla příjemná, program 
odpoledne nabitý. 

Na čtyřech stanovištích děti měly možnost změ-
řit síly ve znalostech orientace v přírodě, zdravově-
dy, ochrany a poznávání přírody, doplněné o úkoly 
z obratnosti a kvíz.

Pan Ingr z Klubu sokolníků nám předvedl drav-
ce. Děti si mohly pohladit výra, seznámit se rarohem, 
poštolkou či sokolem. Se zájmem se setkaly i želvy 
a kuna p. Podškubky. Obrovský úspěch měli členové 
kynologického klubu Uherské Hradiště a pan Baičev 
s ukázkou výcviku a poslušnosti služebních psů. 

Po celé odpoledne probíhaly na hřišti oblíbené 
doprovodné soutěže o drobné dárky – skákání v pyt-
lích, kuželky, malování křídami. Děti mohly pod vede-
ním výtvarnice Ester Benešové vyrábět zvířátka z ply-
šových drátků. 

Zpestřením programu byla také ukázka jízdy na 
vysokém kole.

Po opečení špekáčků konečně přišlo na řadu 

Z knihovny…
vyhodnocení všech soutěží. Díky podpoře obce, Ape-
tita, REC Group a Nadaci Děti-kultura-sport si vítězo-
vé ve třech kategoriích odnesli spoustu pěkných dárků 
a všichni obdrželi pozornost za účast.

Na závěr byly vyhlášeny výsledky fotosoutěže, kde 
si hodnotnou cenu za krásné fotografi e odnesli Zuzka 
Koníčková, Katka Vaculíková, Anička Manová a vítěz 
internetového hlasování Stanislav Vitásek.

Jejich fotky můžete vidět v knihovně a na webových 
stránkách knihovny.

Všem, kteří se na akci podíleli, patří dík. Odměnou 
jim byly spokojené tváře dětí.

Od září jsme opět zahájili středeční hry a tvoření 
s Všeználkem. Povedlo se nám prostor knihovny tro-
chu zútulnit, upravit a doplnit novým nábytkem. Obo-
hatili jsme nabídku o další knihy z výměnného fondu. 
Přibylo také několik nových knih pro děti i dospělé.

A co nás čeká? Ve středu 31. října oslavíme Hal-
loween, můžete přijít ve strašidelné masce a přinést 
nějakou halloweenskou pochoutku. Pro děti připra-
vujeme výtvarnou soutěž. Více se můžete dozvědět na 
letácích nebo na webových stránkách knihovny.

Zuzana Kubáňová

Předposlední fi lmové okýnko letošního roku chci 
věnovat domácí tvorbě. Z rukou Davida Ondříč-
ka vzešel mistrovský kousek, který se bezesporu po 
letech zařadí mezi kultovní fi lmy české kinematogra-
fi e. Příběh z padesátých let minulého století vtáhne 
člověka nejen atmosférou, ale především kvalitním 
a poctivým zpracováním. Filmové plakáty lákají na 
výborného Ivana Trojana, jenž exceluje v hlavní roli, 
opomenout však nesmím ani Sebastiana Kocha v roli 
vedlejší. Děj je ponurý, syrový, postavy přesvědči-
vé. Atmosféru pak dokresluje hudba J. P. Muchowa. 
Velkým plusem je také fakt, že celý fi lm byl točen ve 

Filmové okýnko
35mm formátu – to mu dodává specifi cký nádech, 
na který už dnes divácké oko není tak docela zvyk-
lé. Jednoduše je „Ve stínu“ fi lmem, na kterém jsem 
mnoho záporného nenašla, a to i přesto, že jsem vždy 
byla, co se fi lmů s válečnou a poválečnou tématikou 
týče, velmi náročná a dost často nespokojená. Pokud 
se tedy chcete podívat na opravdu kvalitní fi lm, dob-
ře natočené obrazy a možná se i trochu zamyslet nad 
morálním dilematem, které Ondříček nabízí, zajděte 
si buď 2. listopadu do kina Hvězda, anebo do zlínské-
ho Golden Apple Cinema.

LuMan
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Společenská kronikaSpolečenská kronika
Naši jubilanti v listopadu a prosinci

Anežka Ďurďová 65 let 
Miroslava Velichová 65 let 
Jindřiška Lodesová 75 let 
Anna Koníčková 84 let 
Jindřiška Kovaříková 84 let 
František Mařica 90 let 
Vladimír Kryštof  93 let 
Anežka Ševčíková 98 let

Narození dětí
Dne 9. října 2012 se manželům Kateřině a Anto-
nínovi Vaculíkovým (Podolí 281) narodila dce-
ra Amálie.

Podklady pro Společenskou kroniku připravily 
Jana Rýpalová a Dagmar Vacková.

Podolí na Slavnostech vína v Uherském HradištiPodolí na Slavnostech vína v Uherském Hradišti

Nastupující Podolská chasa?Nastupující Podolská chasa?

Na prahu školního životaNa prahu školního života

Hody v Podolí 2012Hody v Podolí 2012

Svěcení kaple sv. HubertaSvěcení kaple sv. Huberta
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