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Sloupek redaktora
Přemýšlel jsem o ohleduplnosti. O nenápadné součásti našeho života. Přemýšlím o ní pokaždé, když 

jedu autobusem nebo tramvají. Přemýšlím o ní, když jedu vlakem i když řídím auto v hustém provozu. Ne 
každý má ohleduplnost v sobě jako svoji přirozenou vlastnost. Všichni se jí ale dokážeme naučit. Stejně, 
jako jsme se v dětství naučili základním hygienickým návykům, měli bychom se naučit i základní lidské 
ohleduplnosti. Pak bychom možná nebyli tak často svědkem situací, kdy muž nepomůže ženě s těžkým za-
vazadlem, kdy mladý člověk nedá přednost staršímu ve dveřích, nebo ho dokonce nepustí sednout v tram-
vaji či v autobuse. A nesetkávali bychom se na silnicích s tak očividnou bezohledností některých řidičů. 
Ohleduplnost prostě patří mezi důležité hodnoty lidské společnosti. Zkusme si na to občas vzpomenout.

Vladimír Mana
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USNESENÍ z 25. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 7. 2. 2014 v budově Obecního úřadu Podolí

1/25/2014
Zastupitelstvo obce schválilo program 25. zasedání zastupitel-

stva Obce Podolí, zapisovatele pana Ing. Jaromíra Hastíka, ově-
řovatele zápisu pana Jakuba Rýpala a pana Petra Smetanu, členy 
návrhové komise pana Jaroslava Ježíka a pana Pavla Podškubku.

2/25/2014 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy 
o zřízení služebnosti  inženýrské sítě mezi Obcí Podolí a Agro-
komplexem Kunovice, a.s.

3/25/2014
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o zřízení slu-

žebnosti  inženýrské sítě mezi Obcí Podolí a Zemědělsko – ob-
chodním družstvem Mír.

4/25/2014
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Pachtovní smlouvy 

mezi Obcí Podolí a Agrokomplexem Kunovice, a.s.

5/25/2014
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Pachtovní smlouvy 

mezi Obcí Podolí a Zemědělsko – obchodním družstvem Mír.

6/25/2014
Zastupitelstvo obce schválilo plán vybudování inženýrských 

sítí v lokalitě Veliké s tím, že se Obec Podolí bude fi nančně spolu-
podílet na realizaci této stavby částkou 200 000, - Kč.

7/25/2014 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu komise pro po-

souzení nákladů opravy budovy dětské poradny s  tím, že dle 
závěrů této komise činí předběžné náklady na opravu objektu 
750 000, - Kč.

Komise dále doporučuje, aby bylo před vlastní realizací stavby 
ze strany obce ujasněno, zda bude vzhledem k předpokládaným 
nákladům na opravu budova efektivně využívána.

8/25/2014
Zastupitelstvo obce neschválilo návrh starosty obce zařadit do 

programu zasedání zastupitelstva obce projednání nabídky Ing. 
Petra Majíčka, kterou nabízí prodej pozemků nacházejících se ve 
středu obce za nižší, než doposud uváděnou cenu.

9/25/2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu starosty obce 

o zřízení tzv. transparentního účtu Obce Podolí vedeného u Ko-
merční banky, a.s.

10/25/2014
Zastupitelstvo obce schválilo ponechání výše odměn neuvol-

něných členů zastupitelstva Obce Podolí ve stávající výši. Tento 
bod programu byl projednán v důsledku změny právních před-
pisů vztahujících se k odměňování členů zastupitelstev obcí, plat-
ných od 1. 1. 2014. 

11/25/2014
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce k jednání s fi rmou 

Slovácké vodovody a kanalizace, a.s., Uherské Hradiště, ve věci 
nákladů při realizaci nových vodovodních přípojek na veřejný 
vodovod v obci Podolí.

12/25/2014
Zastupitelstvo obce schválilo nabídku pana Josefa Fiksela na 

úpravu polní cesty v lokalitě Přední Díly s tím, že náklady na tuto 
opravu ve výši 10 000,- Kč budou panu Josefu Fikselovi odečteny 
z ceny nájmu za pozemky, které mu Obec Podolí pronajala.

13/25/2014 
Zastupitelstvo obce schválilo, že na náklady Obce Podolí bu-

dou odstraněny větve zasahující do polní cesty a bránící v užívání 
této cesty, která se nachází v lokalitě Přední Díly.

14/25/2014 
Zastupitelstvo obce schválilo podání žaloby proti platebnímu 

výměru na odvod do státního rozpočtu za porušení rozpočtové 
kázně ve výši 300 000,- Kč a penále ve stejné výši, který vydal 
Finanční úřad pro Zlínský kraj v souvislosti s vybudováním dět-
ského hřiště na zahradě mateřské školy.

15/25/2014 
Zastupitelstvo obce schválilo zaplacení odvodu do státního 

rozpočtu ve výši 300 000,- Kč a penále ve stejné výši vyměřené 
Finančním úřadem pro Zlínský kraj za porušení rozpočtové ká-
zně v souvislosti s vybudováním dětského hřiště na zahradě ma-
teřské školy. 

16/25/2014 
Zastupitelstvo obce schválilo fi nanční příspěvky z  rozpočtu 

Obce Podolí neziskovým organizacím v následující výši: 
a) OS Folklor a kultura v Podolí 12 000,- Kč
b) ČOS Sokol Podolí  10 000,- Kč
c) Základní organizace Českého svazu chovatelů Podolí 

6 000,- Kč
d) Podolské frišky 12.000,- Kč
e) Tělovýchovná jednota Podolí 100 000,- Kč
f) OS Podolané 8 000,- Kč
g) Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Podolí 

15 000,- Kč.

17/25/2014 
Zastupitelstvo obce schválilo částku 15 000, - Kč na pořízení 

drobného majetku pro obecní půjčovnu krojů.

18/25/2014 
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí na zřízení věcného břemene s fi rmou E.ON  Distribuce, 
a.s. F.A.Gerstnera 2151/6,  370 49 České  Budějovice  na pozemek 
parc. č. 3224/92, k. ú. Podolí nad Olšavou pro stavbu Podolí, p.č. 
13/2, rozšíření NN, Peřestý.

19/25/2014 
Zastupitelstvo obce schválilo výmaz předkupního práva 

vedeného v prospěch Obce Podolí na pozemek parc. č. 650/34 
a st. 433, k.ú. Podolí nad Olšavou. 
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20/25/2014 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o prodej části po-

zemku parc. č. 650/3 s tím, že stanovuje cenu 140Kč/m2. Žadatel 
nechá vypracovat na své náklady odpovídající geometrický plán 
a platnou kupní smlouvu. Obec Podolí uhradí daň z převodu ne-
movitosti.

21/25/2014 
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti na změnu užívá-

ní části pozemku parc. č. 4328, k. ú. Podolí nad Olšavou. Důvo-
dem je docílení shody údajů o pozemku vedených v katastru ne-
movitostí s jeho skutečným stavem. Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu obce k vyřízení této žádosti.

22/25/2014 
Zastupitelstvo obce schválilo pokračování prací na novém 

územním plánu Obce Podolí s tím, že pověřuje starostu obce ke 
všem úkonům a jednáním v dané věci.

23/25/2014 
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce k  jednání 

s Ing. arch. Menclem ve věci vyhotovení projektové dokumenta-
ce územního plánu Podolí.

24/25/2014 
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smluv vztahujících se 

k právní ochraně Obce Podolí, jejich zaměstnanců a zastupitelů 
s tím, že k dalšímu jednání v této věci pověřuje starostu obce.

25/25/2014 
Zastupitelstvo obce schválilo žádost pana Josefa Fiksela na 

umístění elektrického ohradníku na pozemcích parc. č. 4989 

a parc. č. 5825 oba v majetku Obce Podolí dle předložené projek-
tové dokumentace na dobu 10 let s tím, že v dané věci bude uza-
vřena písemná dohoda, kterou může Obec Podolí s okamžitou 
platností vypovědět v případě, že dané zařízení nebude v době 
pastvy řádně využíváno k danému účelu.

26/25/2014 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost pana Šimona 

Raclavského o pronájem pozemků ve vlastnictví Obce Podolí 
s tím, že pověřuje místostarostu obce k dalšímu jednání s tímto 
žadatelem. 

27/25/2014 
Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje části pozemku 

parc. č. 412/1 s tím, že žadatel nechá vypracovat na své náklady 
geometrický plán a kupní smlouvu v níž bude uvedeno, že se za-
vazuje neprovádět na pozemku terénní úpravy, které by měnily 
jeho vodní absorpční schopnosti nebo měnily odtokové pomě-
ry dešťových vod. V kupní smlouvě bude dále uvedeno, že nový 
majitel pozemku bude v případě veřejného zájmu souhlasit s tím, 
aby Obec Podolí na předmětném pozemku na své náklady zrea-
lizuje terénní úpravy, které by změnily odtokové poměry dešťo-
vých vod dle aktuálních potřeb.

28/25/2014 
Zastupitelstvo obce schválilo opravu stropu jeviště kulturního 

domu včetně výměny elektroinstalace s tím, že výdaje za prove-
dené stavební práce nepřesáhnou 100 000,- Kč. Ve věci přípravy 
a realizace této akce pověřilo zastupitelstvo obce místostarostu 
obce Ing. Jaromíra Hastíka.

V Podolí 7. 2. 2014

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, 
letošní zima je prozatím nezvykle mírná, a děti si tak ke své 

malé radosti sněhu a radovánek  s ním spojených takřka neužily. 
I já se jako kluk na zimní radovánky velmi těšil, a přesto se přiznám, 
že se na letošní paní Zimu vůbec nezlobím. Z  obecní pokladny 
ušetříme na posypu komunikací , silnice a chodníky nekloužou, 
a nenastávají tak nebezpečné situace pro chodce i motoristy. Také 
všichni ušetříme doma za topení. Snad nás tedy zima nemile ne-
překvapí v dubnu či květnu, a děd Mrazík nám nevezme svou po-
věstnou berlí všechnu letošní úrodu. 

Osobně se těším na Velikonoce, protože po nich by už paní 
Zima měla přestat defi nitivně zlobit. Velikonoce v tomto roce bu-
deme slavit od  pátku 18. dubna  do pondělí 21. dubna. Období 
mezi 6. lednem, tedy svátkem Tří králů až po masopustní pondělí 
a úterý, čtyřicátý den před svátky veli-
konočními se nazývá masopust, neboli 
fašank. Poslední den tohoto období 
je Škaredá, neboli Popeleční středa, 
tedy začátek půstu. Popeleční středa 
má svůj název od udílení tzv. „udílení 
popelce“. Popelec je popel ze starých 
ratolestí jehněd, posvěcený na Květ-
nou neděli minulého roku. Masopust-
ní dny trvají takto do doby, kdy končí 
nadvláda zimy a jaro je za dveřmi.
Masopust a s ním spojená masopustní 
obchůzka souvisí patrně s  předkřes-

ťanskými oslavami obnovy přírody na začátku jara. Masopust je 
provoněný koblihami, božími milostmi,slaninou a slivovicí nut-
nou pro zahřátí při fašankové obchůzce. Je to čas zabijaček a li-
dového veselí  s  mnohaletou tradicí.Obcemi nebo městem pak 
chodí fašankový průvod masek, který zpívá rozpustilé písničky 
a vše končí pak masopustní zábavou a pochováváním basy. Komu 
není tato lidová zábava a veselí zcela cizí, oprašte svou paměť na 
pár fašankových písniček  (ale i jiných slováckých, a že jich máme!)
a přijďte 1. března v sobotu  ve 13 hodin před obecní úřad, vy-
šňořeni v masce, kterou budeme my ostatní obdivovat. Oblíbené 
masky jsou obecní policajt, slaměný panák, kominík, medvěd, 
babka s děckem v košu, bubeník, hasič, kůň, ženich, vodník, po-
šabláci, mnich, smrtka, kat, doktor, řezník … je to všechno na Vás 
 Průvod vyrazí od obecního úřadu spojovacím chodníkem na 

Dražné I – Žleb – Pastviště – kolem 
Smetanovy stolárny přes Chalůpky – 
Záhumní – Podcestí – Dědina. Pokud 
Vám to nebude nemilé, vyjděte ven 
a obdarujte účastníky fašankové ob-
chůzky  slaninou, syrovými vejci, kobli-
hami nebo něčím jiným na zakousnutí, 
dejte jim štamprli  slivovice či pohárek 
vínka, nějaký ten groš, nebo se přijďte 
s fašančáry alespoň pozdravit a darovat 
jim svůj úsměv za snahu ty druhé trochu 
pobavit   

Díky a těšíme se na Vás
Hasiči na fašaňku v PodolíHasiči na fašaňku v Podolí
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Karnevalové hravé cvičení pro rodiče a děti

Výzva majitelům psů

V  úterý 11. února 2014 se naplnila tělocvična Základní 
školy roztodivnými bytostmi. Do karnevalového reje se pus-
tili šašci, čertík, pirát, kovboj, Šmoulinka, Sašetka, Sněhurka, 
králíček, Červená Karkulka a další malé i velké masky (mi-
mochodem pochvalu si zaslouží i tatínci a maminky, všichni 
si také dali masky). Nejmenší děti, pro které byl karneval ur-
čený, ale i jejich rodiče tancovali, soutěžili a skákali v pytlích 
a karnevalový podvečer si náramně užili. Za odměnu na děti 
čekala tombola, mnoho dárečků a také diplomy.

Dáša Vacková

Upozorňujeme majitele psů, že je slušností a hlavně by mělo být samozřejmostí uklidit po svém čtyřnohém mazlíčkovy ex-
krementy, které v poslední době ve velké míře zůstávají na chodnících, předzahrádkách domů, volných prostranstvích a dokonce 
dětských hřištích. Apelujeme na všechny majitele, kteří venčí psy na veřejném prostranství, aby po nich poctivě uklízeli (i když 
se zrovna nikdo nedívá). Nikomu není příjemné šlápnout do hromádky či ji mít ve své zahrádce - nečiňte tedy ostatním, co by se 
vám samotným nelíbilo.

Kontejner na použitý textil
V nedávné době společnost Rumpold navázala spolupráci se 

společností REVENGE, a.s., která se zabývá řadu let řešením otá-
zek spojených s problematikou ochrany životního prostředí, a ve 
svém oboru se řadí k předním fi rmám v rámci středoevropského 
prostoru. To potvrzuje skutečnost, že společnost aktuálně dispo-
nuje 830 sběrnými místy na separaci použitých oděvů ve více jak 
170 městech a obcích, a obslouží tak bezmála 3 miliony občanů 
jen v naší zemi.

Obec Podolí, jakožto obchodní partner fi rmy Rumpold UHB 
s.r.o. využila nabídku na umístění kontejneru na použitý textil, 
a to v rámci  řešení otázky „kam a co s textilním odpadem?“. 

Se souhlasem vedení obce byl umístěn vedle stávajících kon-
tejnerů na papírový odpad a odpadové sklo poblíž prodejny 

Dolanka také sběrný kontejner na tuto odpadovou komoditu,  
jejichž pořízení a následný veškerý servis spojený s  jejich vy-
prazdňováním, úklidem a odvozem sesbíraného odpadního ma-
teriálu  zajišťuje výše uvedená společnost REVENGE, a.s.

Společnost RUMPOLD UHB s.r.o.  zde má roli koordinátora 
a administrátora. 

Z výše uvedeného je patrné, že naše obec, zapojená do před-
mětného ekologického projektu nemá s jeho realizací vůbec žád-
né náklady, použitý textil se zbytečně a zcela bez užitku nemísí 
v popelnicích s komunálním odpadem, za jehož likvidaci platí 
naše obec nemalé peníze a navíc tímto krokem pomůžeme mno-
ha potřebným lidem.

Děkuji Vám, že třídíte odpad.

Poděkování za pronájem pozemků

Termíny svozu odpadů v roce 2014

Děkuji všem občanům, kteří se mnou uzavřeli nájemní 
smlouvu a umožnili mně užívání svých pozemků k  země-
dělským účelům. Nájemné za minulý rok jsem zaplatil všem 
vlastníkům pozemků před vánocemi 2013, to je ještě před do-
bou jejich splatnosti. Věřím, že se mně podaří navázat přá-
telské vztahy se všemi, kteří vezmou na vědomí moji snahu 
o šetrné hospodaření na všech pozemcích, které se v obci Po-
dolí nachází. 

Nebezpečný odpad : 
2.4. 2014 15 – 17 hod.
1.9. 2014 15 – 17 hod.

Plasty :
3.3. , 14.4., 12.5., 9.6., 7.7., 4.8., 1.9., 13.10., 10.11., 8.12.  

Nabízím všem zájemcům, kteří by chtěli odkoupit jehňata 
nebo husy, aby si je u mě objednali do konce března letošního 
roku na telefonu 774667645. Jehňata o váze 22 až 27 kg budou 
k odběru v červenci a srpnu, husy na podzim 2014. Na začátek 
měsíce června připravuji pro veřejnost prohlídku pastevního 
areálu v lokalitě Přední Díly v Podolí. 

Na vaši účast na této akci a na vzájemnou spolupráci se těší 
Josef Piksel

Komunální odpad :
26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 7.5., 21.5., 4.6., 18.6., 2.7. , 16.7., 
30.7., 13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 
17.12., 31.12.

Štěpánský turnaj v ping-pongu
Již tradiční Štěpánský turnaj mužů v ping-pongu ani na 

konci minulého roku nepřinesl žádná velká překvapení, pokud 
jde o výherce. Pořadí vítězů bylo následující:

1. Rostislav Toman
2. Dalibor Mitana
3. Zbyněk Křen
4. Miroslav Kabát

Celkem se soutěže zúčastnilo 16 borců, kteří byli rozlosová-
ní do čtyř základních skupin po čtyřech. Z každé skupiny po-
stoupily první dva.
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Zprávičky z naší školky a školičky
Kurz první pomoci
V  úterý 21. ledna jsme v  rámci preventivního programu měli 
besedu na téma První pomoc. Naši školu navštívila vrchní staniční 
sestra paní Stušková se svým synem, která pracuje u rychlé zdra-
votní služby v Uherském Brodě. Podělili se s námi o své zkušenosti, 
předali nám mnoho nových poznatků, odpovídali na naše dotazy. 
V závěru besedy jsme si prakticky nacvičovali obvazování, dýchání 
z úst do úst atd.

Zazpívej, slavíčku…
Ve čtvrtek 30. ledna se u nás ve škole kromě pololetního vysvědčení 
udělovaly také odměny za pěvecké výkony. Ve škole totiž proběhlo 
školní kolo soutěže Zazpívej, slavíčku. Odbornou porotou byly 
paní učitelky, které přísně hodnotily naše výkony. Vybraní žáci 
se zúčastní okresního kola soutěže v Uherském Hradišti, které se 
uskuteční v březnu.
1. místo Natálie Lyková
2. místo Vít Červenka
3. místo Radek Kudlička
Cenu diváků získal Martin Rathouzský

Návštěva u hasičů a archeologické nálezy ve Slováckém muzeu
Ve čtvrtek 13. února jsme se vlakem vydali do Uherského Hradiště 
na exkurzi k hasičům. Měli jsme velké štěstí, protože zrovna v ten 
den měla výcvik lezecká skupina – to jsou hasiči, kteří se specializují 

na lezení, práci ve výškách atd., takže jsme je viděli přímo v akci. 
Zaujala nás auta a výbava každého hasiče od přilby až po obuv, což 
jsme si na vlastním těla taky vyzkoušeli – a zrovna lehký oděv to 
nebyl. Velmi se nám líbila kvalitně vybavená auta, ale největší radost 
nám udělala návštěva jejich posilovny, kde jsme si dobře zacvičili.
Vít Červenka: Na exkurzi jsme se dověděli, že hasiči mají celodenní 
směnu a že musí při poplachu být připraveni do dvou minut.
Tomáš Smetana: Pan hasič nám ukázal hasičská auta, všechno nám 
o nich pověděl, ale nejvíce se mi libilo takové obrovské auto, které 
může jet asi v 1 metru vody.
Nela Janků: U hasičů se mi nejvíce líbil běžící pás a v muzeu nás 
zaujala hodná paní.
Po téměř dvouhodinové vyčerpávající prohlídce jsme zamířili do 
Slováckého muzea, kde byl pro nás připraven výukový program 
o nejstarších archeologických nálezech našeho regionu. Prohlédli 
jsme si model malého mamuta, jeho skutečný chrup. Pracovnice 
Slováckého muzea si pro nás připravila také úkoly, které jsem plnili 
ve skupinách, taktéž jsme si vyzkoušeli práci archeologů. 
Katka Karolová: Viděli jsme mládě mamuta, kterému bylo 15 let. 
Procházeli jsme se kolem starožitných střepů.

Fotografi e z našich akcí si můžete prohlédnout na našich nových 
webových stránkách, které se sice rozjíždí pomaleji, ale o to budou 
zajímavější.

www.zsmspodoli.cz

Královničky aneb nosení létečka

Velký bazar pro děti

Co znamená zvyk nosení létečka neboli Královničky, jak se 
v Podolí říkalo, už dnes mnoho lidí neví. Vždyť jedny z posledních 
královniček, které poctivě obešly Podolí se symbolem jara, byly 
Zdeňka Kryštofová a Renata Hanáčková v polovině sedmdesátých 
let. Ale na Královničky se chodilo v Podolí od nepaměti.

Když se zeptáte někoho ze starší generace, se sentimentem vám 
bude vyprávět, jak holčičky chodily na smrtnou neděli (tedy 14 dní 
před Velikonocemi) dům od domu s bo-
rovicovou větvičkou, ozdobenou vyfouk-
nutými vajíčky, papírovými ozdobami 
či krepovými růžemi a zpívaly písničku 
Stála panenka Maria, jak ta růžička červe-
ná… Přinášely do domů symbol jara a za 
to pak dostávaly (podobně jako kluci na 
„šlahačku“ o Velikonočním pondělí) do 
košíčku či do „koledníčku“ (tedy za rožky 
svázaného šátku) sladkosti nebo peníze.

Podolské Frišky spolu s  Friščaty by 
rády tento zvyk v Podolí obnovily, a proto 
se během zimních měsíců vydaly po dě-

Také letošní jaro se bude konat v kulturním domě v Podolí tradiční Bazárek věcí pro děti, a to 28. 3. – 30. 3. 2014. Přichystat můžete 
jarní a letní dětské oblečení (do velikosti 164), obuv, těhotenskou módu, hračky, knihy, sportovní potřeby, kočárky, autosedačky a jiné 
potřebné věci pro děti. 

PŘÍJEM VĚCÍ K PRODEJI bude v pátek 28. března 14.30 – 19.30 hod, PRODEJ v sobotu 29. března 9.00 – 18.00 hod a VÝDEJ 
v neděli 30. března 13.00 – 15.00 hod. K prodeji si přichystejte seznam věcí s číselným označením a krátkým popisem dané věci a cenou 
(např. 1. Triko bílé s kytkou krátký rukáv 35,- Kč) a každou věc označte dobře přichyceným štítkem s pořadovým číslem dle seznamu, 
cenou a Vaší zkratkou (delší, ne jen monogram - např. VEZA). V případě dotazů tel. 777 312 002, 725 065 604.

Dáša Vacková a Veronika Zapletalová

dině, obešly pamětníky a získaly autentické nahrávky, jak se dříve 
písnička u nás zpívala. Jak se totiž ukázalo, nápěv písně se v obcích 
odlišuje a pro každou oblast je svým způsobem specifi cký.

Holčičky, které by se rády podílely na obnově tohoto zvyku, 
s radostí přijmeme mezi sebe. V případě zájmu můžete kontakto-
vat Dášu Vackovou na adrese webmaster@obecpodoli.cz – zašleme 
vám nápěv písničky, slova, popř. se můžeme dohodnout na zapůj-

čení kroje. Organizační zkouška se pak 
bude konat ve čtvrtek 27. 3. od 17:30 
v klubovně na mandlovně.

Zároveň prosíme, pokud by měl 
někdo možnost zajistit borovicové vět-
vičky, aby se nám ozval. Velmi bychom 
přivítali tuto pomoc.

Na smrtnou neděli 6. 4. pak děv-
čátka vyrazí na obchůzku s  létečky 
v 9:30 hodin, a určitě budou rády, když 
oceníte jejich snahu drobnými slad-
kostmi či nějakou korunou.

Podolské FriškyKrálovničky v Podolí v roce 1956Královničky v Podolí v roce 1956
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Tříkrálová sbírka
Také v letošním roce se v naší obci konala v sobotu 4. ledna Tříkrálová sbírka, kterou zaštítila Oblastní charita Uherské Hradi-

ště prostřednictvím dobrovolníků z Podolí. Tři skupinky koledníků tentokrát vykoledovali rekordní částku v Podolí – tedy 20 131 
Kč. Všem dárcům děkujeme za jejich štědrost a pomoc bližním v našem regionu i v zahraničí.

Přehlídka krojů

Zpravodaj MNV Podolí 1987 – 6. část

Silvestrovský výšlap do Hradčovic
I přesto, že počasí tradiční silvestrovské vycházce do Hradčovic na konci roku 2013 nepřálo, sešlo se více jako třicet 

nadšenců, kteří se i přes déšť vydali provětrat si hlavu a strávit poslední den v roce se svými přáteli a známými.

V tomto roce uplyne již 10 let od dvou zajímavých akcí, které 
se uskutečnily v roce 2004. Tou první byla přehlídka krojů. A tak-
to je zaznamenána panem Petrem Kovaříkem v obecní kronice.

Společenská komise při Obecním úřadě v Podolí uspořádala 
v sobotu 6. března dvě velké akce. V 15 hodin v Kulturním domě 
proběhla „Přehlídka krojů, zvyků a obyčejů“. Dvouhodinový 
program byl rozdělen chronologicky do deseti bloků, které vy-
stihovaly dřívější život a zvyky, které se v té době dodržovaly na 
vesnici.

Návštěvníci tak mohli shlédnout „nosení do kúta a dávání za 
povijan“ při narození dítěte, dívčí hry a „chození královničky“. 
Chlapci se blýskli s  chlapeckými hrami „hrkáním a chozením 
po šlahačce“. Mladí rekrůti a odvedenci se předvedli v  pásmu 
„U muziky“.

Šestou část představování zpravodaje MMV Podolí 1987 za-
čneme prací s mládeží v ZŠ, kterou popsala tehdejší ředitelka Zá-
kladní školy v Podolí paní Dobromila Machalová. 

Výchovně vzdělávací práce školy neprobíhá izolovaně jen 
v plnění učebních osnov, ale je cílevědomě doplňována. Sledová-
no je účelné využívání volného času organizovanou mimoškolní 
činností zájmových kroužků:
• modelářského s 10 dětmi, podněcující zájem o vědeckotech-

nický rozvoj
• ochránce přírody s 12 dětmi směřující k péči o životní pro-

středí
• recitační s 12 dětmi k výchově estetického cítění, který zajiš-

ťuje kulturní programy veřejných oslav a výročních schůzí 
složek Národní fronty v obci.
Estetická výchova byla uplatňována také shlédnutím 3 diva-

delních her v Divadle pracujících v Gottwaldově a ve Slováckém 
divadle v Uherském Hradišti. Dále žáci shlédli 3 fi lmová předsta-
vení a vyslechli hudebně výchovný koncert v Redutě v Uherském 
Hradišti. Uskutečněno bylo školní kolo soutěže v recitaci.

V dopravní výchově žáci 4. ročníku absolvovali dopravní kurz 
se získáním Průkazu cyklisty. Zdravotní výchova byla zajištěna 
účastí na rozhlasové soutěži Abeceda docela mladých doktorů. 
Pro tělesnou a brannou zdatnost prošli žáci 3. ročníku plaveckým 
výcvikem, 20 žáků navštěvuje Pohybové hry.

S cílem zvýšení účinnosti estetické výchovy byla zorganizová-
na návštěva Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně. 
Návštěvy Brna bylo využito k prohlídce hradu Špilberku a jeho 

Ke svatebním obřadům patřila neodmyslitelně „svíca a vo-
zení peřin“. V  tradičním dobovém oblečení se předvedli ženci 
a odběračky při dožínkách. Celý program byl zakončen pásmem 
„Hody“, kdy vesnická chasa předvedla tance a písně, které se při 
této příležitosti tančily a zpívaly. Celou akci provázela cimbálová 
muzika Mladí Burčáci z Míkovic. Po skončení této přehlídky ná-
vštěvníci odměnili všechny krojované účinkující (bylo jich kolem 
osmdesáti) bouřlivým potleskem.

Této velkolepé akce se zúčastnili čtyři generace našich obča-
nů od nemluvňat až po nejstarší účinkující paní Františku Pod-
škubkovou č.p. 206, které je letos 82 let! Celá tato akce probíhala 
též za velkého zájmu médií a byla prezentována v regionálních 
i celostátních denících.

Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek

podzemní věznice. 
Výchovou k veřejně prospěšné práci bylo dosaženo nasbírá-

ní starého papíru a textilu v hodnotě 3320,- Kčs a také zajištěna 
účast na Krajské soutěži, v níž se umísťujeme vždy úspěšně. Také 
letos jako každoročně proběhl sběr léčivých rostlin, kterých jsme 
odeslali za 650,- Kčs.

Další část zpravodaje je věnována nedožitým 85. létům ro-
dáka obce Jana Osohy. Jan Osoha se narodil 27.7.1901. Vyučil se 
mlynářem  a v roce 1925 jako člen Interhelpa odešel z naší vlasti 
do SSSR, do Kirgizie. Po absolvování střední školy ve Frunze se 
stal učitelem dětí vystěhovalců. Pak byl vyslán na studia na uni-
verzitu v Taškentu. A v roce 1935 se stal absolventem dvou vyso-
kých škol – Ekonomické a nejvyšší politické v Moskvě.

V dubnu 1935 po návratu ze Sovětského svazu začal působit 
na Slovensku jako tajemník KSS

(Komunistické strany Slovenska) v kraji Michalovce. Pozdě-
ji byl tajemníkem svazu domkařů, malých a středních rolníků. 
Nikdy nezapomínal na rodnou Moravu a udržoval kontakty se 
svými bratry Aloisem a Františkem v Podolí.

V roce 1938 byl jmenován oblastním tajemníkem KSS pro 
Bratislavu. V letech 1941 – 1944 byl členem ilegálního ÚV KSS 
a významně se podílel na organizaci partyzánského hnutí a proti-
fašistického odboje na Slovensku. Pak byl Jan Osoha zatčen a od-
souzen na 14 let káznice. Při transportu vězňů 19.2.1945 padl při 
leteckém náletu na kolonu vězňů v Rakousku a jeho život skončil 
v plamenech krematoria koncentračního tábora v Melku.

Ze Zpravodaje MNV Podolí 1987 zpracoval Jaroslav Míšek
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Společenská kronika
Naší jubilanti v březnu a dubnu
Anna Páleníková  65 let 
František Malina    70 let 
Irena Matoušková  75 let 
Františka Stojaspalová  75 let 
Antonie Novotná   82 let 
Antonín Měrka   83 let 
Jiří Matoušek   86 let 
Anna Malinová   89 let

Úmrtí
Dne 17.1.2014 zemřel pan František Ruman (č. p. 105) 
Dne 18.1.2014 zemřel pan František Kryštof (č. p. 221)

t 
et 

an František Ruman (((((ččččččččččč ppppppppp 105)
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