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Sloupek redaktora
Příroda má své tóny, své vůně a své barvy. Vždy znovu a znovu cítím zvláštně příjemné chvění, když si 

uvědomím, jak u nás, na Slovácku, umí být podzim nádherně barevný. Jiné barvy mají listnaté lesy s příměsí 
borovic, jiné topoly kolem řek a úplně jinak se barví listí na vinicích. Naše krajina dokáže člověka nejen na-
sytit a napojit. Dokáže jej i potěšit. Dokáže probudit pocity dávno zapomenuté. Pocity štěstí malého dítěte, 
které objevuje tajemná zákoutí zahrad a parků. Pocity touhy dospívajícího, bloudícího lesnatými roklemi 
pod hradem Buchlovem. Pocity spokojeného vinaře, když nové víno zraje v dubových sudech. Každý rok 
a každý podzim nám přináší mnoho nových barev. Je jenom na nás, jestli jim dovolíme, aby se staly trvalou 
součástí našeho života. I my lidé s šedivými vlasy můžeme mít barevný život.

Vladimír Mana
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USNESENÍ z 22. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 4. 9. 2013 v budově Obecního úřadu Podolí

1/22/2013
Zastupitelstvo obce schválilo program 22. zasedání zastupitelstva 

Obce Podolí, zapisovatele pana Ing. Jaromíra Hastíka, ověřovatele 
zápisu pana Jiřího Šišáka a pana Pavla Podškubku, členy návrhové 
komise pana Jakuba Rýpala a Ing. Jaromíra Hastíka.

2/22/2013
Zastupitelstvo obce schválilo jmenování Ing. Jany Buršové 

do funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Podolí, 
příspěvkové organizace.

3/22/2013
Zastupitelstvo obce neschválilo novou smlouvu se Zlínským 

krajem týkající se příspěvku Obce Podolí na dopravní obslužnost 
s tím, stávající smlouva zůstává v platnosti a příspěvek na dopravní 
obslužnost bude ponechán beze změn.

4/22/2013
Zastupitelstvo obce neschválilo nabídku Ing. Petra Májíčka na 

odkoupení pozemku parc. č. 121/1, 121/4, 123/7, 123/4, 123/6, 
123/2, 123/1, 3236/5, 60/2 za nabídkovou cenu 5 160.000,- Kč.

5/22/2013
Zastupitelstvo obce schválilo vytvoření nového pracovního 

místa na obecním úřadě s podmínkou, že k jeho fi nancování bude 
využita dotace z níž bude hrazen plat tohoto zaměstnance.

6/22/2013
Zastupitelstvo schválilo prodloužení nájemní smlouvy s panem 

Ondřejem Duháněm do 31.3. 2014   s  podmínkou, že pokud 
nezaplatí v době splatnosti dva měsíční nájmy po sobě jdoucí, bude 
nájemní smlouva ze strany Obce Podolí, okamžitě vypovězena.

7/22/2013
Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení platnosti nájemní 

smlouvy paní Anně Šišákové do 30.6. 2015.

8/22/2013
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o spolupráci v  oblasti 

požární ochrany s Městem Kunovice.

9/22/2013
Zastupitelstvo obce schválilo nákup pozemku pacr. č. 294/12, 

k. ú. Podolí nad Olšavou, výměra 206 m2, spolumajitelé Minaříková 
Zdenka, Vlčnov a Josef Snopek, Podolí. Kupní cena pozemku 
150,- Kč/m2, tj. celkem 30 900,- Kč. Náklady spojené s prodejem 
a převodem pozemku zaplatí kupující.

10/22/2013
Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 412/1 

paní Zdence Minaříkové za cenu  12, - Kč/ m2 s tím, že součástí ceny 
pozemku nejsou porosty, které budou oceněny zvláště a náklady na 
zhotovení geometrického plánu sloužícího jako příloha ke kupní 
smlouvě budou  hrazeny zájemcem o tento pozemek.

11/22/2013
Zastupitelstvo obce schválilo žádost paní Heleny Koníčkové 

o odprodej obecního pozemku parc. č. 5197, k. ú. Podolí nad 
Olšavou s  tím, že kupní cena za tento pozemek je 8,- Kč/m2 

a náklady spojené s prodejem pozemku hradí nabyvatel.

12/22/2013
Zastupitelstvo obce schválilo žádost paní Lucie Raclavské 

o pronájem obecního pozemku p.č. 5608 s tím, že cena  za pronájem 
pozemku  je 1000,- Kč/ 1 ha za jeden kalendářní rok a nájemní 
smlouva bude uzavřena od 1.10. 2013 s platností do 30. 9. 2017.

13/22/2013
Zastupitelstvo obce schválilo záměr pronájmu obecního 

pozemku p.č. 3206/5  s tím, že nájemce musí zabezpečit, aby 
nedocházelo k poškozování stromů a keřů nacházejících se na 
tomto pozemku.

14/22/2013
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného 

břemene uzavřenou mezi Obcí Podolí na straně jedné, E.ON  
Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice  
na pozemky parc. č. 803/14, 801/81, 801/4, 801/82, k. ú. Míkovice  
nad Olšavou pro umístění kabelového vedení VN  pro stavbu 
„Popovice, propoj VN 122 a 58“ s  tím, že realizace stavby musí 
být v  souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracoval pro 
uvedenou lokalitu Ing. Vašťák a vlastní stavba bude ukončena do 
konce roku 2015.

15/22/2013
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného 

břemene uzavřenou mezi Obcí Podolí na straně jedné, E.ON  
Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice  
na pozemky  p.č. 22/2, 3224/92 k. ú. Podolí  nad Olšavou pro 
umístění kabelového vedení, skříň SS200  pro stavbu „Podolí, p.č. 
13/2, rozšíření NN, Peřestý“ s tím, že vedení nesmí být umístěno 
v  místní komunikaci a vlastní stavba bude ukončena do konce 
roku 2015.

16/22/2013
Zastupitelstvo obce schválilo Dohodu o spolupráci při 

zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku s  Policií 
České republiky, obvodním oddělením Uherské Hradiště.

17/22/2013
Zastupitelstvo obce schválilo splátkový kalendář týkající se 

úhrad za dlužné nájemné za užívání obecního bytu předložený 
paní Lenkou Matuštíkovou.

18/22/2013
Zastupitelstvo obce schválilo aktualizovanou nabídku fi rmy 

František Křivák – TEROSAT týkající se rozšíření ozvučení 
bezdrátovým rozhlasem v ulici Dražné II.

19/22/2013
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost občanů ulice 

Dražné o umístění dopravního zrcadla v zatáčce u obecních domků 
s  tím, že tato záležitost bude nejprve posouzena kvalifi kovaným 
odborníkem z oblasti silniční dopravy a Policií ČR.
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Zimní údržba

Kalendář Podolí 2014

Výsledky letní fotosoutěže knihovny

20/22/2013
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti  na stavbu „Tůně 

a mokřady v k.ú. Podolí“ 
SO 04 – Mokřady II.  v polní trati  Přední díly.

21/22/2013
Zastupitelstvo obce schválilo změnu rozpočtu č.3/ 2013 – 

příloha č. 1 tohoto usnesení.

22/22/2013
Zastupitelstvo obce schválilo záměr opravy střechy na budově 

č.p. 36 (mandlovna).

23/22/2013
Zastupitelstvo obce zrušilo stávající fi nanční výbor a stávající 

kontrolní výbor a nově zřídilo tyto výbory v tomto obsazení: 
Vítězslav Bobčík – předseda kontrolního výboru
Zuzana Kubáňová – členka kontrolního výboru
Jarmila Kovaříková – členka kontrolního výboru
Jiří Šišák – předseda fi nančního výboru
Lenka Lysoňková – členka fi nančního výboru
Irena Fornůsková – členka fi nančního výboru
24/22/2013
Zastupitelstvo obce schválilo měsíční odměnu předsedovi 

fi nančního výboru a předsedovi kontrolního výboru ve výši 900,- 
Kč. Tato odměna bude v plné výši vyplacena již za měsíc září 2013. 

Vážení spoluobčané,
protože další vydání obecního zpravodaje vyjde až v prosinci, 

v době vlády paní Zimy, obracím se na Vás již nyní, byť mi do 
kanceláře na obecním úřadě nakukuje podzimní  sluníčko,  s žá-
dostí o pomoc  a součinnost  v rámci zimní údržby komunika-
cí  naší obce.

Minulý rok dokončila stavební práce většina majitelů rodin-
ných domů v ulici Dražné II a nastěhovala se do svých nových 
domovů.  Výhodou této lokality je nesporně romantický výhled  
na okolní krajinu podél řeky Olšavy a velká vzdálenost od  rušné 
hlavní silnice spojující naše okresní město s Uherským Brodem. 
Romantika se  záhy  změní v tvrdou skutečnost s  napadnutím 
prvního sněhu a příjezdová komunikace pak připomíná sáň-
kařskou dráhu  a nastalou situaci je třeba  v zájmu bezpečnosti 
občanů, používajících tuto jedinou dopravní tepnu spojující je 
s centrem obce, rychle a efektivně řešit. Taktéž na ulici Záhumní, 
ba i jinde existují úseky, které jsou po napadnutí sněhu prakticky 
hned nesjízdné a velmi nebezpečné řidičům, hlavně pak těm nej-
zranitelnějším – chodcům. Právě proto jsme minulý rok v zájmu  
zkvalitnění zimní  údržby obecních komunikací zakoupili sypač  
inertních materiálů agregovaný za traktorem. Ujišťuji Vás, že mi 
není jedno, pokud je určitá ulice nesjízdná a snažím se situaci po 
dohodě s panem starostou a obsluhou úklidového mechanismu 

– panem Josefem Haluzou, ihned řešit. Sám se taktéž na údržbě 
obecních komunikací aktivně podílím a díky tomu mám pravdi-
vý obraz o situaci s jejich sjízdnosti  v reálném čase. Tímto Vás 
též nabádám  k parkování  vozidel ve vjezdech svých rodinných 
domů. Upozorňuji, pokud budou majitelé vozidel parkovat tako-
vým způsobem, že bude znemožněno bezpečné projetí odklíze-
cího mechanismu a odhrnutí sněhu, nebude daný úsek komu-
nikace ošetřen až do doby odstranění překážky vzniklé těmito  
vozidly. V zimním období je třeba také  mimo jiného přizpůsobit 
rychlost jízdy podmínkám na silnici a předvídat. V ulici Záhum-
ní, Dražné a Sklepničky  nejsou vybudovány chodníky, proto se 
řidiči dostávají do blízkého kontaktu s chodci a hlavně nevyzpy-
tatelnými dětmi. Prvořadým úkolem obce   v rámci úklidu sněhu 
je zajištění sjízdnosti komunikací pro vozidla - sanitní vozy, hasi-
če apod. Na to dále navazuje úklid sněhu z chodníků.

Chci vás, vážení spoluobčané, požádat o pomoc při údržbě 
chodníků před Vašimi domy.  Chodníky se snažíme udržovat stá-
le sjízdné, ale nemůžeme být  na všech místech najednou a  zimní 
počasí  je vrtkavé  - sám jsem zažil, že má  několikahodinová prá-
ce přišla za pár minut pořádné sněhové nadílky zcela nazmar 

Tak nohu z plynu, rozum do hrsti a šťastný návrat všem nejen 
v zimních měsících domů.

Jaromír Hastík

Kalendář s fotografi emi občanů Podolí na rok 2014 je možné objednat na obecním úřadě do 7. 11. 2013. V kalendáři budou 
uvedeny užitečné informace, např. svoz popelnic s domovním odpadem, svoz použitých PET láhví, termíny zasedání zastupitelstva 
obce a jiné. Cena za jeden kus bude 80,- Kč.

S  koncem prázdnin byla ukončena letní fotosoutěž. Po 
celé září jste měli možnost hlasovat na webových stránkách 
knihovny a vybrat nejhezčí foto. A jak to celé dopadlo? 

1.místo – Katka Vaculíková s fotografi í Děti na kolejích – 
dostala od vás nejvíc hlasů, získává poukázku na nákup v hod-
notě 500,- Kč

2. a 3. místo – Gábina Májíčková s fotografi í Na Dražném 
s Athosem a Axínou  a Dáša Vacková s fotografi í Adélka se 
slunečnicí.

Obě se stejným počtem hlasů získávají poukázky na nákup 
v hodnotě 200,- Kč

Vítězům gratulujeme, ceny si můžou vyzvednout v knihov-
ně.

Poděkováním za pěkné fotografi e pro všechny účastníky 
soutěže bude kalendář na rok 2014, vytvořený i ze zaslaných 
snímků. O možnosti vyzvednutí vás budeme včas informovat.
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Sportovní odpoledne – rozloučení s prázdninami.

Pozvánka

Místní knihovna, TJ Podolí, OS Podolané a Obec Po-
dolí uspořádali poslední prázdninovou sobotu na fotbalo-
vém hřišti sportovně zábavné odpoledne. Počasí nám přálo. 
Soutěžních klání ve čtyřech disciplínách se zúčastnilo přes 
70 dětí a dospělých. Tři nejlepší v každé kategorii obdrželi 
dárky, ostatní sladkou cenu útěchy. Špekáček si všichni sou-
těžící zasloužili. 

Vyhodnocení účastníci:

Kategorie do 6 let:
Adélka Vacková
Verunka Omelková
Miška Duháňová

Kategorie 7 – 10 let:
Adam Navrátil
Kristýna Havránková
Michal Taťák

ČOS Sokol Podolí zve všechny příznivce 
cimbálové muziky na již 19. mikulášskou be-
sedu u cimbálu s  Mladými Burčáky, která se 
uskuteční v sobotu 7. prosince 2013 od 20 hod. 
v  Kulturním domě Podolí. Jako host vystoupí 
Podolské Frišky.

Srdečně zvou pořadatelé.

Z knihovny…
Od září je knihovna otevřena 

i ve středu: sudé týdny především 
pro školní družinu, v lichý týden 
s dětmi tvoříme, hrajeme si a čte-
me pohádky.

Opět se obměnila nabídka 
knih z výměnného fondu, přiby-
lo taky pár kousků nových knih. 

Přečíst si můžete další díly erotického romá-
nu Padesát odstínů… Milovníky historie potěší 
Přemyslovská epopej nebo autobiografi cký román 
Rudolfa Vrby Utekl jsem z Osvětimi.  Nechybí ani 
knihy pro děti, třeba Ilustrovaná bible nebo knížky 
Davida Walliamse Pan Smraďoch, Babička drsňač-
ka nebo Malý miliardář. Vypůjčit si můžete ještě 
spoustu dalších pěkných knih pro děti i dospělé. 

Určitě nezapomeňte přijít v   pondělí 28. října 
v 16 hodin do Kulturního domu, kde pro děti při-
pravujeme báječné prázdninové Šmoulohraní.

Zuzana Kubáňová

Po celé odpoledne probíhaly doprovodné soutěže za drobné 
odměny.

Velkou atrakcí byla projížďka v terénním autě, kterou nám 
umožnil sponzor akce pan Jan Toral. 

Všichni měli také možnost prohlídnout si vůz dobrovolných 
hasičů, dnes již historickou škodovku Veřejné Bezpečnosti, a taky 
sledovat přípravu mladých hasičů z Míkovic, kteří na závěr odpo-
ledne pod vedením Pavlíny Frydrichové předvedli požární útok.

Lákavou podívanou pro malé i velké byla jízda dálkově říze-
ných modelů, které předvedli kluci s RC klubu v Podolí.

Nechyběla zábava v podobě maxibublin pro malé děti, ob-
líbené malování na obličej a možnost namalovat si přinesené 
tričko.

Sportovní odpoledne ukončili fotbalovým utkáním malí 
fotbalisti. 

Rozloučení s prázdninami a létem se vydařilo i díky spon-
zorům akce, fi rmám Rumpold, AZ Toral, Stolařství Smetana, 
Prefabet a  Ztronic.

Zuzana Kubáňová

Kategorie 11 – 15 let:
Martin Slunečka
Štěpán Kosinka
Diana Chrástková

Dospělí:
Věra Horáková
Stanislav Vitásek
Lenka Vacková

Česká obec sokolská zve zájemce o zdravotní cvičení každou středu od 18.30 do 19.30 hod do tělocvičny základní školy v 
Podolí. Lekce jsou určeny dospělým ženám i mužům a stojí 30 Kč. Přijďte ve cvičebním úboru s ručníkem a s přezůvkami. 

Zve cvičitelka Jarka Kasperová.
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Začínáme v naší školce…

A začal nový školní rok …

Beseda s důchodci

Slavnosti vína v Uherském Hradišti

Po prázdninách nastoupilo do mateřské školy třináct no-
vých dětí. První dny se samozřejmě neobešly bez slziček, ale 
zdá se, že si děti velmi rychle zvykají a smutno po mamince 
už jim je jen opravdu maličko. Vždyť ve školce je tak dobře, 
spousta nových kamarádů, hraček a zábavy. Začátkem září 
jsme se seznamovali s pravidly, která musíme dodržovat, 
abychom se ve školce cítili bezpečně a všem se nám v ní lí-
bilo.

 Hned první týden starší děti čekalo překvapení ve formě 
divadélka pod názvem Zelenina s ovocem, dají páku nemo-
cem. Děti si nejen zopakovaly, jaké znají zdravé potraviny, 
ale naučily se i veselou písničku O mrkvičce, kterou zpíváme 
dodnes.

Začátkem měsíce října bylo na zahradě mateřské školy 
velmi veselo. Na programu bylo již tradiční dýňování s výro-
bou dýňových strašidýlek a podzimní výzdoby. K občerstve-
ní nám paní kuchařka přichystala ochutnávku „školkových“ 
pomazánek, které měly u rodičů velký úspěch. Strávili jsme 
krásné podzimní odpoledne plné tvoření a zábavy.

I za tak krátkou dobu od začátku školního roku se ve škole 
odehrálo mnohé. 

Kromě povinné výuky se naše pozornost zaměřila na čin-
nost v kroužcích, které probíhají v rámci školní družiny. Nej-
větší pozornosti se těší Znaková řeč. Paní Olga Hanáčková žáky 
učí základům znakového jazyka, který si hned následující dny 
zkoušejí při domluvě s paní školnicí, která je neslyšící. V tom-
to kroužku se žáci učí ovládat své tělo, mimiku a gesta, která 
se používají při dorozumívání s neslyšícími lidmi a zároveň si 
vštěpují základy sociálního cítění s handicapovanými lidmi.

Další zajímavou akcí v rámci družiny byla i návštěva naší 
základní školy paní Ditou Dostálkovou, akademickou ma-
lířkou, rodačkou z našeho regionu, která žije a tvoří v Praze. 
Hlavní tvorbou paní Dity je malba na hedvábí. Tuto techni-
ku si mohly děti vyzkoušet za jejího vedení. Výsledkem jejich 
společné práce je dílko, které bude zdobit vstupní chodbu zá-

Také v letošním roce se mohou senioři těšit na společné setkání a to v sobotu 23. 11. od 15 hodin v kulturním domě v Po-
dolí. Těšit se mohou na bohatý program, občerstvení a k příjemné zábavě, ke zpěvu i k tanci bude hrát stejně jako v minulém 
roce kapela Pohoda z Hluku.

Dáša Vacková a Mirka Velichová

Necelá třicítka krojovaných  reprezentovala Obec Podolí 
v  září na již tradičních Slavnostech vína v  Uherském Hra-
dišti. Po krojovém průvodu pak na stanovišti Mikroregionu 
Dolní Poolšaví před Obchodní akademií vystoupil ve čtvrt-
hodinovém pásmu Ženský pěvecký sborek Podolské Frišky 
(ty s sebou měly v kroji dokonce jedno dvouměsíční a jedno 
týdenní miminko), sólově zazpívala Emmička Révay a zatan-

Od měsíce října některé děti navštěvují kroužky logope-
die, flétničky a angličtiny. Tyto aktivity jsou u dětí velmi ob-
líbené, neboť se hravou formou učí nové věci. Každé úterý 
jezdí nejstarší děti do plavání, kde se seznamují se základy 
plaveckých dovedností. Plaváčci se těší nejenom na dovádění 
v bazénu, ale i na kamarády z první třídy, neboť jezdíme spo-
lečným autobusem se školou z Popovic. Velké mávání, vítání 
a dětská radost při pohledu na bývalé kamarády ze školky 
vykouzlí úsměv i panu řidiči.

Předhodový týden plný nacvičování na vystoupení nám 
ve školce i škole zpříjemnila milá návštěva. Přišla nás po-
zdravit čtyřnohá psí kamarádka Ariska se svou cvičitelkou. 
Ariska nám předvedla, co všechno umí a jak chodí dělat ra-
dost nemocným dětem. Přislíbila nám, že zase někdy přijde, 
neboť se děti nemohly od jejího hebkého kožíšku odtrh-
nout…

Doufáme, že Vám naše sobotní vystoupení udělalo radost 
a přejeme Vám krásný barevný podzim plný sluníčka. 

Za Mateřskou školu Mgr. Kateřina Srncová

kladní školy.
Jedno odpoledne věnovala našim žákům paní Majíčková, 

která je učila korálkování. Předvedla jim své výrobky, výro-
bu náhrdelníků, náušnic, přívěšků a jiných drobností. Žáci si 
vyrobili různé šperky. Kromě svého času jim paní Majíčko-
vá věnovala také materiál, ze kterého si žáci ozdoby vyráběli. 
Přislíbila nám, že tuto akci v  budoucnu zopakujeme.  Za její 
ochotu moc děkujeme.

Škola navázala spolupráci se Střední odbornou školou 
a Gymnáziem Staré Město. Žáci oboru Truhlář opravili dětem 
v MŠ jejich dřevěné hračky a vyrobili pro ně dětské paravany. 
Jejich další výrobky si občané mohli prohlédnout v Kulturním 
domě v průběhu hodů. V těchto dnech žáci oboru Agropodni-
kání pomohou upravit zahrady MŠ i ZŠ před zimou.

S přáním krásných následujících dní 
Ing. Jana Buršová

covaly děti z Podolí. 
Se svými výrobky reprezentovala Podolí také Jitka Jánská 

a na výletních lodích po Moravě se pak stejně jako minulý 
rok představila Folková kapela Děvčice pod vedením Radky 
Ondrejkové.

Všem děkujeme za dobrou reprezentaci obce na této akci.
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Hravé cvičení pro rodiče a děti

Zpravodaj MNV Podolí 1987 – 4. část

Hodové slavnosti v Podolí

Od konce září 2013 opět začal podzimní cyklus cvičení pro rodiče a děti od 1-4 let pod vedením Jitky Králíkové, která 
s dětmi cvičila již minulé dva roky. Děti střídají množství aktivit a trénují různé dovednosti – učí se básničky a písničky, 
trénují držení rovnováhy, obratnost, mrštnost, pozornost, učí se jednoduché tanečky a hrají na hudební nástroje. Nově děti 
v hodinách také kreativně tvoří.

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

Čtvrtou část představování zpravodaje MNV Podolí 1987 vě-
nujeme činnosti Českého svazu žen v Podolí. Předsedkyní této 
organizace byla Anna Ševečková.

Ženy neplní jen svá poslání v rodině a povinnosti, ale jsou 
zapojeny do veřejné činnosti a stávají se významnou silou při pl-
nění volebních programů Národní fronty.

Velmi příznivé jsou výsledky na úseku politickovýchovné 
činnosti. Dobrý ohlas měly zejména přednášky s odbornou té-
matikou. Uskutečněné přednášky byly se zaměřením na: zdra-
votnictví, tj. choroby a prevence onemocnění, mezilidské vztahy, 
móda a odívání, domácnost a rodina, lidové výšivky a problémy 
psychologicko-společenské z návyku na alkohol a drogy.

V roce 1986 byla uspořádána zdařilá módní přehlídka učnic 
družstva Slovač. Dále byla uspořádána ve spolupráci se složkami 
Národní fronty „Beseda s důchodci“. Při oslavě MDŽ se uskuteč-
nilo předávání dárkových balíčků starším ženám.

V oblasti kulturně společenské činnosti, tělovýchovné a veřej-
ně prospěšné práce byla taktéž vyvíjena bohatá činnost. Členky 
základní organizace působily při zajišťování oslav MDD s  dět-
ským karnevalem v naší obci. Významný je také podíl našich žen, 
členek svazu žen při volbách do zastupitelských orgánů v květnu 
1986. Ve volebních komisích působily 4 členky, zvoleno za po-

Letos se již třetí rok po sobě nedala dohromady hodová 
chasa. Byla by však škoda, aby třetí víkend v  říjnu Podolí 
nežilo zpěvem a tancem, jak je již více než sto let zvykem. 
A tak jsme si i tentokrát připomněli tradice našich předků, 
našli jsme si důvod společně se sejít v ulicích Podolí a pro-
žili jsme krásné slunečné, i když trošku chladnější sváteční 
odpoledne. 

Po hodové mši v Kapli svatého Ducha se vydali krojovaní 
v čele s Ženským pěveckým sborkem Podolské Frišky do ulic 
Podolí. Po krátké obchůzce přes Pocestí a Záhumní pak na 
návsi u Obecního úřadu proběhl téměř hodinový odpoled-
ní program „O dětech a rodičích“ za doprovodu CM Čardáš 
s  primáškou Petrou Jakšíkovou. V  něm se vystřídala šede-
sátka účinkujících: děti ze ZŠ a MŠ, Ženský pěvecký sborek 
Podolské Frišky a další děti z Podolí, jejichž nácvik si vzaly 
na starost právě Podolské Frišky.  

Je moc dobře, že paní učitelky ze školy a školky učí děti 
lidové zvyky, písničky a tance - vždyť i to patří ke vzdělá-
ní dětí, které se doma často k  lidové kultuře „nedostanou“. 
A když na nácvik hodových tanečků s Friškami přišlo dvacet 
dětí (té nejmenší šikulce Verunce byly teprve 2 roky), měly 
jsme z  takového zájmu opravdu radost. A co víc, několik 

slankyně MNV  bylo 7 členek místní organizace.
Každoročně jsou pořádány oblíbené zájezdy rodičů s dětmi 

do Piešťan a v roce 1986 na Novomestský jarmark. Naše organi-
zace pomáhala při pořádání Hodů s právem naší mládeži. O dob-
rých výsledcích práce našich žen svědčí též skutečnost, že bývalá 
předsedkyně Milada Kryštofová byla v roce 1985 v delegaci žen 
přijatých u příležitosti MDŽ presidentem republiky.

Velmi dobře se jeví také spolupráce se Sborem pro občanské 
záležitosti, kde se při akcích sboru zapojuje 5 členek svazu žen. 
Při narození dítěte členkám a také při životních jubileích členek 
jsou předávány pozornosti formou dárků.

Úspěšně a obětavě se zapojují ženy v účasti na Směnách Ná-
rodní fronty, kde přijaly členky patronát nad jarními Směnami 
v  obci. Zaměřují se hlavně na zlepšování a údržbu veřejných 
prostranství, autobusových čekáren, parku u kulturního domu 
a pomníku padlých před Základní školou. Tak pro zvelebení 
a zkrášlení obce odpracovaly ženy 550 brigádnických hodin. Při 
sběru léčivých bylin bylo nasbíráno 78 kg makovic.

Možno říci, že bilance činnosti naší organizace za léta 1986 je 
uspokojivá, což dokumentuje odpovědný postoj i aktivní a obě-
tavou práci pro další rozvoj naší společnosti.

Ze Zpravodaje MNV Podolí 1987 zpracoval Jaroslav Míšek

maminek za námi po hodech přišlo, jestli by s námi děti ne-
mohly tancoval a zpívat častěji. Snad tedy časem zase doroste 
i hodová chasa.

Kromě vystoupení bylo možno zakoupit si  výrobky pro 
radost od Jitky Jánské, keramiku od paní Gabriely Majíčko-
vé či burčák od Zahrádkářů (letos se vypilo během 2 hodin 
50 litrů burčáku!).

Na obecním úřadě byly k vidění 2 kroniky obce, 3 pamět-
ní knihy, ve kterých si všichni z Podolí, co se narodili po roce 
1977, mohli najít svou stránku, dále kroniku Podolských Fri-
šek a 3 kroniky turistického oddílu Sokol Podolí. Mimo to 
zde byly fotografie např. z jízd králů v Podolí, ze stavby Kap-
le svatého Ducha a spousta jiných. Sváteční odpoledne pak 
završilo posezení v  kulturním domě, kde bylo pro občany 
přichystáno občerstvení, ukázky truhlářských a pekařských 
výrobků, a k poslechu i ke zpěvu hrála CM Čardáš.

Na fotografie a video z hodových slavností se můžete po-
dívat na www.obecpodoli.cz.

Závěrem nezbývá než říct, že velké DÍKY patří všem, kte-
ří se podíleli na přípravě a organizaci slavností či se zúčast-
nili v kroji!

Dáša Vacková a Podolské Frišky
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Filmové okýnko
Nejen pro opravdové fanoušky sportovních fi l-

mů, ve kterých nechybí akce a napětí, přichystal re-
žisér Ron Howard snímek o rytířích závodu Formu-
le 1. Film s výstižným názvem Rivalové mne, ačkoliv 
nejsem příznivcem ani Formule 1, ani sportovních 
fi lmů, nadchnul. Precizně zpracovaný pohled na 
dva velikány této soutěže, Nicky Laudu a Jamese 
Hunta, skvělá hudba a výborná Mantlova kamera, 
musí nutně zaujmout i naprostého laika. Do doby 
fi lmu jsem o Huntovi neslyšela, o Nicky Laudovi jen 
z povídání Hurvínka a pana Spejbla. Přesto jsem se 
při sledování nemohla odtrhnout, a nešlo jinak, než 
začít fandit. Každý se zaručeně přikloní na jednu, 
disciplinovanou a dokonalou, či druhou, živoucí 
a nespoutanou stranu. Morgan je jednoduše mistr 
příběhu, a Howard i z takhle specifi ckého materiálu 
dokázal vytěžit maximum, které osloví nejen spor-
tovního diváka. Chcete-li trochu akce, napětí, ale 
i dojemných chvil, zajděte si na Rivaly do Zlínského 
zlatého jablka, či do Kina Hvězda v Uherském Hra-
dišti 5. 11. 2013 v 17.00 hod. 

LuMan

Narození dětí
Dne 21. 8. 2013 se Marii a Milanovi Pavlíko-
vým (č.p. 187) narodil syn Filip. 
Dne 30. 8. 2013 se Janě a Michalovi Ferenco-
vým  (č. p. 283) narodila dcera Ina.
Dne 9. 9. 2013 se Magdě a Jindřichovi Ha-
náčkovým (č. p. 296) narodil syn Jonáš.
Dne 4. 10. 2013 se Leoně Miklové a Markovi 
Koníčkovi (č. p. 236) narodil syn Jakub.
Dne 5. 10. 2013 se Monice a Romanovi Gá-
lovým (č. p. 10) narodila dcera Aneta.
 
Úmrtí
Dne 11. 9. 2013 zemřela paní Vlasta Vagdá-
lová (č. p. 216).
Dne 24. 9. 2013 zemřela paní Lenka Kováĺo-
vá (č. p. 52).
Dne 15. 10. 2013 zemřel pan František Rýpal 
(č. p. 164).

Jaroslav Míšek
Babí léto

Za mraky
vykukuje sluníčko

obloha se nám
snad projasní

Jen  počkej
překrásná chviličko
ať si tě uschovám
do zimních dní

Společenská kronika

Naši jubilanti v listopadu a prosinci

Eva Dostálová          60 let
Libuše Hrabalová             60 let
Jana Podškubková          60 let
Marie Vlachynská           60 let
Josef Ondrůšek               65 let
Anna Pašková                 65 let
Magdalena Švejcarová     70 let
Miroslav Šilhavík              80 let
Anna Koníčková              85 let
Jindřiška Kovaříková        85 let
František Mařica             91 let
Vladimír Kryštof              94 let
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Dýňování v Mateřské školce

Vystoupení dětí na hodových slavnostech Hravé cvičení s dětmi

Podolské Frišky Děti v mateřské školce

Podolí na Slavnostech vína v UH


