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Obecní úřad

Předčasné volby

Tak se nám blíží. Volební komise je známa, kandidáty představujeme na následujících stranách a do-
plňujeme, že je možné se s většinou z nich setkat a pohovořit v neděli 30. 4. 2017 na hřišti ve Žlebě 
od 17 hod. Bude se konat tradiční obecní akce Stavění máje a slet čarodějnic a jednotlivá uskupení 
přislíbila pomoc s organizací. Tak přijďte, vyptávejte se a pečlivě zvolte své budoucí zastupitele, byť 
je to pouze na dobu krátkou, do října 2018. To se budou konat další řádné volby do místních zastu-
pitelstev. 

Informace k volbám

Pro volby do zastupitelstva obce byl stanoven jeden volební okrsek se sídlem v Podolí čp. 101. Vol-
by se uskuteční v sobotu 20. května 2017 od 7.00 do 22. hod v budově Kulturního domu v Podolí. 
Volební okrsková komise bude mít 7 členů. Zapisovatelkou byla jmenována Radka Míšková. Dalšími 
členy volební komise budou Kristýna Klvaňová, Zdenka Slunečková, Jarmila Podškubková, Miroslava 
Velichová, Michal Paška a Roman Baumrukr. V obci Podolí nejsou vyhrazeny plochy pro vylepení vo-
lebních plakátů. Do 17. května dodá obec voličům hlasovací lístky a od tohoto dne až do 20. května 
do 22. 00 hod platí zákaz zveřejňování předvolebních a volebních průzkumů. 18. května se uzavře 
stálý seznam voličů a jeho dodatku. Do stejného dne mají možnost kandidáti vzdát se nebo odvolat 
svou kandidaturu.

Vybráno z 25. zasedání zastupitelstva obce Podolí konaného 3. 3. 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:

• nájem obecního bytu Pavlu a Marii Ha-
vránkovým od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2019 
a  Anně Šišákové od 1.  7.  2017 do 
30. 6. 2019 a pověřilo PhDr. Tatianu Per-
ničkovou podepsáním nájemních smluv.

• souhlasilo s  nadstřešením parkovací-
ho stání na p. č. 650/33 pro automobily 
dle přiložené projektové dokumenta-
ce

• schválilo změny stavby před jejím 
dokončením dle přiložené dokumen-

tace a pověřilo PhDr. T. Perničkovou 
k podpisu Smlouvy o právu provést 
stavbu s manželi Peřestými

• schválilo zprávu o  výsledku in-
ventarizace majetku obce Podolí 
k 31. 12. 2016
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Zleva: Jakub Mikel, Ilona Vlachynská, Jaroslav Mikel, Lenka Vysloužilová, Libor Baičev, Jana Raclavská, Radim Vlachynský, 
Kateřina Bubeníková, Marek Bubeník

Vážení občané,
dovolte, abych Vám představil volební program kandidátky občanské iniciativy Veselé Podolí. Jako většina ostat-

ních kandidátek i  ta naše vznikla z odporu občanů proti pučistickým zastupitelům, kteří nám lhali, zneužívali svého 
postavení k osobnímu prospěchu, zastrašovali občany a přesvědčovali je, že občané nemají během volebního období 
zastupitelům do jejich práce co mluvit. My si myslíme pravý opak! Jsme rádi, že se podolským občanům povedlo neví-
danými občanskými protesty smést lháře ze zastupitelstva a že jsme dokázali vyvzdorovat předčasné volby. Musíme to 
tak umět udělat kdykoliv, když nás začnou zastupitelé obelhávat. 

Chceme svým programem oslovit i občany, kteří nesouhlasí s chováním bývalých nemravných zastupitelů, ale sami 
se z jakýchkoliv důvodů veřejně občanských akcí nechtěli zúčastňovat. Vyzýváme Vás, ať zastupitelům po celu dobu 
každého volebního období kladete otázky k jejich činnosti, vyzýváme Vás, ať činnost zastupitelů bedlivě sledujete, ať se 
zúčastňujete veřejných zasedání zastupitelstev a ať tak dáváte po celé funkční období zastupitelům najevo, že o otázky 
obecní máte zájem a že chcete sami zastupitele někam směřovat. Nebuďte aktivní jenom během voleb!

Pokud budeme zvoleni, chceme napravovat všechny křivdy, které pučisté napáchali, nedovolíme jakýmkoliv nemra-
vům, aby se podíleli na řízení obce. Sami budeme spolupracovat se všemi, kteří budou mít stejné cíle. Současně s ně-
kterými dalšími volebními iniciativami si myslíme, že v naší obci musí dostat mnohem větší prostor pro nás již známé 
místní referendum. Když se to nenaučili naši předchůdci, naučme to my naše následovníky. Chceme, aby život v naší 
obci byl slušný a veselý.

Chceme:

• navrhnout do funkce starostky Janu Rýpalovou a do funkce místostarostky Jarmilu Kasperovou
• pomáhat oběma dámám při jejich profesionální práci se získáváním dotací
• aby se místní referendum stalo součástí rozhodovacích mechanizmů naší obce, abychom se nemuseli strachovat, 

že další nemravové v zastupitelských funkcích zruší rozhodnutí minulých zastupitelů a odhlasují si cokoliv ve svůj 
prospěch

• aby obec Podolí pečovala o svůj majetek a nerozprodávala ho a pořizovala další
• aby se obec Podolí podílela na rozvoji folklorních tradic
• aby obec věnovala dostatečnou pozornost podolským dětem a současně i důchodcům

Jaroslav Mikel, občanská iniciativa Veselé Podolí

Veselé Podolí



Podolské listy4 2/2017

Zleva: Ivan Baičev, Ondra Štěrba, Vojtěch Ondrejka, Iva Miklová, Petra Ondrejková, Miroslava 

Čunková, Lubomír Novotný, Jaroslav Štěrba, Marek Klvaňa

Volební období je velmi krátké na velké činy. I tak náš přístup k  práci je a  bude poctivý 

a upřímný.

Za cca 17 měsíců do komunálních voleb zapracujeme mimo jiné i na úkolech, které 

nás tíží:

1. Netahat vysokou politiku do politiky obecní

2. Vzorně se starat o majetek obce, zvelebovat naši obec, majetek neprodávat

3. Podporovat kulturní a sportovní život v obci

4. Pracovat na možnostech oprav chyb vzniklých při pozemkových úpravách

5. Intenzivně připravovat řešení realizace výstavby čističky odpadních vod pro naši obec

ZDRAVÉ PODOLÍ
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Zleva: Tatiana Perničková, Stanislav Vitásek, Jiří Halouzka, Dagmar Smetanová, Zdenka Ježíková,  Pavel Podškub-
ka, Jarmila Kasperová, Tomáš Chmela, Jana Rýpalová

Vážení spoluobčané,
v roce 2014 jsem svědomitě vybírala na kandidátku spolupracovníky, abychom mohli společně zlepšit kva-
litu našeho života v obci. Zvolení zastupitelé Alternativy pro Podolí dokázali pracovat tak, jak jsem doufala, 
a  předvedli jsme občanům, že naše sliby umíme realizovat.  Za rok a  půl jsme vybudovali v  obci mnoho 
krásných lokalit a zhodnotili obecní majetek nákupem pozemků, nemovitostí a komunální techniky. Vznikly 
nové kulturní akce, obnovili jsme společenské dění, pozvedli úroveň Podolských listů. 
Události v minulém roce naše snažení na čas zastavily. Stejní lidé se uchází o Vaše hlasy i v předčasných vol-
bách. Cíle se nezměnily. Naší prioritou je i nadále získávání dotací pro nejširší druhy činností a oblastí v obci. 
Získané fi nanční prostředky použijeme:
• k rozšíření a rekonstrukci kulturního domu
• k modernizaci sportovišť
• k úpravě veřejných prostor
• k přípravě projektové dokumentace na řešení čištění odpadních vod
• k ochraně životního prostředí
• k vybudování odpočinkové zóny a naučné stezky v lokalitě Přední díly u mokřadů
• k zateplení budov ZŠ a MŠ

Podpoříme lidové tradice, zájmové kroužky pro děti, mládež i ostatní spoluobčany v obci. 
Pokud chcete prosperitu obce, volte „Alternativu pro Podolí“ 

Jana Rýpalová

Alternativa pro Podolí
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Zleva: Lukáš Oswald, Hana Oswaldová, Marie Michálková, Eva Trávníčková, Kateřina Vaculíková, Jitka Jánská, Sabina Trávníč-
ková, Jana Ferencová, Miroslav Révay

Vážení občané,
události v naší obci z druhé poloviny roku 2016 jsou nebývalé hloubkou cynismu pěti dnes už bývalých zastupitelů, přezí-
ráním občanů, zneužíváním funkcí zastupitelů k jejich osobním cílům, ale také reakcí Podolanů. Ti dokázali říci cynikům ve 
funkcích zastupitelů dostatečně hlasitě DOST. Způsoby a metody, které si dovolili tito obecní škůdci použít proti občanům 
a potažmo i celé obci, způsobily ve svém důsledku nebývalý zájem občanů o věci obecní a veřejné. Jedno z hesel, které 
vzešlo z našeho občanského hnutí, znělo: Podolí nám není lhostejné. 

A stejně tak se jmenuje i naše volební uskupení. Aby každému v obci bylo jasné, jaké jsou naše postoje a co si myslíme 
o bývalých zastupitelích. Po zkušenostech s nimi a v souladu s naším konáním tehdy ale i dnes se domníváme, že velikost 
naší obce je jako stvořená pro zapojení všech občanů do rozhodovacích mechanizmů. Naším hlavním volebním bodem 

je zařazení místního referenda do zásadních rozhodováních o chodu obce. Aby nám už žádný náměstek nemohl říci, 
že jeho nijaký zákon nepřinutí respektovat názory občanů. Absolutní důvěra občanů v zastupitele se v Podolí neosvědčila. 
Současně budeme usilovat o právní dořešení všech nespravedlností napáchaných minulým vedením obce. Jediným krité-
riem pro nás bude prospěch obce a nikoliv zájem privilegovaných osob. Zasadíme se, aby praxe neoprávněných privilegií 
již byla v naší obci minulostí.
Netajíme se tím, že podporujeme do funkce starostky Janu Rýpalovou a do pozice místostarostky Jarmilu Kasperovou. 
Současně slibujeme, že se všemi uskupeními vzešlými z předčasných voleb vynucených občany budeme spolupracovat 
pro blaho občanů a obce. Budeme ale kdykoliv zásadně proti tomu, aby si kterýkoliv zastupitel řešil vstupem do 

zastupitelstva své zájmy, zájmy svých blízkých nebo jakkoliv spřízněných osob. Takový zastupitel je obecní škůdce 
a s těmi nebudeme mít slitování. Ve svých funkcích budeme usilovat zejména o:
• zformulování pravidel pro prodej obecních pozemků a  obecního majetku vůbec a  jejich schválení občany 

v místním referendu vyhlášeném zastupiteli. Jen v  takovém případě budou muset pravidla respektovat všichni 
příští zastupitelé. Pokud je zákon o obcích nedokonalý, pomohou si občané sami.

• zákaz prodeje obecního majetku do rukou zastupitelů. Bude-li se chtít zastupitel ucházet o koupi obecního majetku, 
nechť složí mandát a jako řadový občan ať se o majetek uchází.

• vybudování ekologické čistírny odpadních vod s minimálními provozními náklady zatěžujícími občany a současně 
s minimálními dopady na naše životní prostředí

• pokračování v budování ekologických staveb v krajině chránící obec a její katastr před splachem ornice, neřízeným 
odtokem dešťových vod, erozí, ničením polních cest apod.

• vykupování pozemků v našem katastru obcí Podolí za účelem ochrany zemědělského půdního fondu a rozvoje šetr-
ného hospodaření v našem katastru

• podporu drobných zemědělců s důrazem na šetrné hospodaření na pozemcích v katastru naší obce
• podporu a rozvoj projektů chránících přírodu a krajinu, budování stezek a míst pro posezení v krajině i obci s důrazem 

na vzdělávací stránku takových projektů
• diskuzi mezi občany týkající se pálení biologického materiálu v obci, když obec provozuje sběrný dvůr
• diskuzi mezi občany týkající se používání motorových zahradních a jiných hlučných strojů ve dnech pracovního klidu

Jménem všech kandidátů volebního uskupení „Podolí nám není lhostejné“ Lukáš Oswald.

Podolí nám není lhostejné
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Jak se daří mokřadům

Kmen dubu ve vodní ploše je vítaným útočištěm pro mokřadní 
živočichy. Vodní rostliny už dříve zakořenily a teď už se jen budou 
rozrůstat.

Svěží zelená barva na pučících stromcích se za pár dnů rozvine do 
košatých mladých korun.

Ostrůvek je bezpečným domovem i příležitostným odpočívadlem 
vodním ptákům.

Mokřad s nezvykle velkým úbytkem vody. Chytré hlavy už zjišťují 
příčinu.

Pulci už obsadili svá rodiště. V tisících pulzují mokřadními nádrže-
mi a tůněmi.

Plné mokřadní nádrže uchovávají vodu ze sněhové pokrývky na 
horší časy.
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Co tu roste, co tu kvete?

Apríl nezklamal a povinně se i  letos vyřádil ve své teplot-
ní a  srážkové proměnlivosti. Bohužel opět zahrnul do svého 
programu i silnější mráz, který se dotkl květů našich peckovin 
a nejen těch. Mráz se projevuje v pásech a tak se mohlo stát, že 
sousedova zahrada je sežehlá a zrovna ta vaše ne. Stejně jako 

Stromem Slovácka je jeřáb oskeruše, 
který se v  Podolí na zahradách i  volně 
v krajině objevuje. Ráda bych jejich výskyt 
na našem katastrálním území zmapo-
vala. Víte-li o nějaké a chcete-li se o tuto 
informaci podělit, napište mi na mail: 
janovi@seznam.cz, kde se tento strom 
nachází. Děkuji. A jak oskeruši poznáte od 
obyčejného jeřábu? Je to docela obtížné. 

Trávníky za sebou mají první sestřihy, 
na lukách se začínají objevovat smetan-
ky - pampelišky. O jejich léčivých účin-
cích bylo psáno v minulém čísle. Existuje 
však ještě další využití této léčivky. Je to 
tzv. pampeliškový med. Pamatuju si jeho 
jedinečnou chuť, když ho vyráběla naše 
sousedka paní Hyjánková. Slouží jako 
výborné sladidlo do čaje, mls nebo třeba 
i jen tak na chleba.

K jeho výrobě potřebujeme: 

• 400 - 450 ks plně rozkvetlých pampeliškových květů
• 2 ks citrónů s chemicky neošetřenou kůrou
• 2 litry vody
• 2 kg cukru (může být i třtinový)

ovocné dřeviny jsou ale poškozeny i okrasné, a i ty volně ros-
toucí v krajině. Ty jsou většinou více odolné a na jarní výkyvy 
teplot připraveny. A ty, které o sobě vědí, že by je mráz mohl 
poškodit, ještě chvilku spí, vyráží později. Jsou to například ja-
san a ořešák. 

Nejsnadnější je to v době kdy plodí. Plody 
jsou malé žluté až načervenalé hruštičky 
o velikosti přibližně 2-3 cm. Ty jsou cen-
nou surovinou k výrobě několika pochu-
tin či pokrmů nebo slouží v  léčitelství. 
Pokud rostlina neplodí, dá se poznat dle 
listů a palistů, což už je ale dosti obtížněj-
ší. V případě zájmu zašlu popis.

Jana Kollandová

Duben

Jeřáb oskeruše

Pampeliškový med 
Hlavičky pampelišek sbíráme po 

oschnutí rosy, kdy mají nejvíce pylu. 
Natrhané květy zbavíme nečistot 
a hmyzu a nasypeme je do velkého 
hrnce. Přidáme na kolečka nakrá-
jené citróny (odstraníme pouze ja-
dérka). Zalijeme vodou a přivedeme 
k varu. Povaříme přibližně 15 minut 
mírným varem, poté necháme vy-
chladnout a do druhého dne přikry-
té utěrkou v  chladu odstát. Druhý 

den pampeliškový výluh slijeme přes jemné sítko nebo plátýn-
ko (utěrka). K výluhu přidáme cukr a na plotně mírným varem 
povaříme až do zhoustnutí. Během varu lehce promícháváme. 
Horký med plníme do malých čistých skleniček a  uskladníme 
v chladu a temnu. Dobrou chuť. 

Děkujeme, že třídíte

Nové kontejnery na bioodpad
Nově jsou u  hřiště na Záhumní a  na Dražném hnědé 

kontejnery na bioodpad. Jsou určeny k  ukládání jádřin-
ců, pecek z ovoce, listů a natí, skořápek z vajíček a ořechů, 
zbytků pečiva a obilnin, kávového a čajového odpadu, vla-
sů, peří, pilin a zbytků svíček, travní hmoty, plevelů, košťálů 
i celých rostlin, sena, slámy, listí, dřevní hmoty, hoblin, větví 
a popele ze dřeva.

Do biokontejnerů rozhodně nevhazujte papír, tetrapaky, 
plasty, sklo, kovy, textil, léky, barviva, gumy, čistící prostřed-
ky, baterie ani oleje. K tomu jsou určeny jiné nádoby a místa.
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Dnešní téma: Jedlé tuky a oleje
Přemýšleli jste o tom, co se s oblíbenými tuky a oleji stane 

po tom, co doslouží coby kuchyňská ingredience a  vznikne 
z nich dost problematický odpad? Ne? Tak prosím čtěte: 

Tuková kra

Ze všech těch lahví olejů a kostek tuků, co vidíte krásně vy-
rovnané v super-hyper-mega marketech se stane odpad (obsah 
stejně jako obaly). Ať už přímo, nebo zacházkou přes naše trá-
vicí ústrojí. Řečeno zjednodušeně – po tom, co se tuky usmaží 
nebo přesmaží, skončí svou záslužnou pouť buď ve výlevkách, 
nebo záchodech. Odtud putují dál těmi rourami, o  kterých 
raději nechceme moc vědět. Jelikož tuk při ochlazení vytváří 
hrudky, nabalují na sebe tyto oleje a tuky další nečistoty a usa-
zeniny a vytvářejí tak v rourách povlak, na který ani sofi stikova-
ný Domestos, ani prostý louh nestačí. Někdy se může stát, že 
se v kanalizacích objeví tzv. „tuková kra“, která kanalizaci ucpe 
a  neuvolní ji, dokud ji specializovaná fi rma neprošťouchne. 
Netřeba dodávat, že množství tuku v  kanalizacích se rapidně 
zvyšuje zejména o svátcích. Tuky v kanalizacích navíc urychlu-
jí korozi kanalizačního potrubí tím, že se v kanalizaci částečně 
rozkládají. Tak vznikají mastné kyseliny, no a ty mohou urychlit 
korozi už tak těžce zkoušených stěn kanálů a potrubí. 

Čističky odpadních vod

Velmi špatnou práci tuky odvádí i  v čističkách odpadních 
vod, kamžto se dříve či později nakonec stejně dostanou.  Zde 
nejraději narušují mechanický proces čištění odpadních vod. 
Například při přívalových deštích může dojít k ucpání mecha-
nické části a následnému přetoku vody do tzv. biologické části 
čistírny. Zatím sice v Podolí ČOV nemáme, ale co není, může být. 
Běžně se tuky v čistírně odpadních vod likvidují spolu s ostatní-
mi plovoucími nečistotami v usazovací nádrži pomocí speciál-
ního stíracího zařízení či lapače. To odvádí tuky do jímky. Odtud 
se odebírají a odváží na skládku, popřípadě se pálí ve spalov-
nách za vysokých teplot. Dalo by se tedy říci, že z vaší pánve 
nebo friťáku se tuk prožene vaším odpadem doma (který vám 
mimochodem může velmi snadno ucpat), kanalizací, čističkou, 
aby byl na konci své cesty triumfálně odvezen na skládku, nebo 
sešel žehem. 

Co s tím?

No, tady je každá rada už předem předražená. Vypouštět 
tuky z  kuchyní do kanalizace nám nikdo nezakazuje.  Pravda, 
odpadní vedení se tu a tam i díky tukům zanese a pak nastupu-
je chemie. A ne lecjaká chemie. Díky chemickému pročišťování 
odpadních vedení v domácnostech se do odpadních vod do-
stávají další zbytečné chemikálie. 

Pro velkokapacitní kuchyně a  jim podobné vývařovny se 
však již nějaké ty povinnosti vztahují. I díky nim se využívají na-
příklad lapače tuků. To je vykutálené zařízení, které pracuje na 
principu sedimentačního procesu (olej je lehčí než voda). Voda, 
částečně zbavená tuků, je pak následně odváděna do komunál-
ní kanalizace. Čas od času pak specializovaná fi rma tuky z lapa-
če odstraní a zlikviduje. Pro velkokapacitní kuchyně, vývařovny 
a  podobné gastro dílny existuje svoz použitých olejů. Přijede 
dodávka a odveze si nádoby plné olejů. Tento systém, který te-
oreticky dobře funguje pro velkodovozy, je však nevhodný pro 
domácnosti a naše tuky. 

Použité jedlé oleje nejsou tak lukrativní objekt zájmu jako 
plast nebo elektroodpad, aby se jím zaobíraly nějaké neziskové 
organizace zabývající se přerozdělováním peněz v rámci sdru-
žených sběrů. Nicméně, a to je dobrá zpráva, se objevují první 
pilotní projekty a řešení, které by v budoucnu mohly kanaliza-
cím ulehčit.

Lepší, než vypouštět kuchyňské oleje do odpadu a záchodu, 
je přelít studené do PET lahve, zavřít a  odevzdat na sběrném 
místě. Kanalizacím by to ulehčilo.

Existují postupy, jak použité odpadní tuky z kuchyní tak ně-
jak recyklovat. Jedná se především o tuky sebrané z veřejného 
stravování a potravinářského průmyslu. Tuků z domácností, kvů-
li momentální míře organizovaného sběru, je v takto zpracova-
ném odpadu minimum. Odpadní tuky je možné použít při výro-
bě některých biopaliv.  Popřípadě k výrobě průmyslových maziv.

Friťáky

Použité potravinové tuky a  oleje nelze recyklovat a  vracet 
zpět do potravinářství. Majitelé friťáků by měli měnit olej při ka-
ždém desátém použití. To nám dává cca 24 litrů použitého ole-
je ročně na jednu fritézu. Podle průzkumů vlastní friťák každá 
čtvrtá domácnost v ČR. To už máme 24 000 000 litrů odpadního 
oleje. To představuje zhruba 800 plných cisteren. Oleje.

V Barceloně (a možná i  v jiných městech) se olej sbírá do 
plastových lahví. Olej se v nich dostane ke zpracovateli a vymyté 
plastové lahve se znovu použijí. Chytré, že?

 A co v Podolí? Odevzdáváte použitý olej v plastových láh-
vích na sběrný dvůr?

Svozy odpadů v následujícím období

Komunální odpad každou středu v sudý týden: 3. 5., 17. 5., 31. 5., 14. 6., 28. 6.

Plasty jednou měsíčně ve středu: 3. 5., 14. 6.

Sběrné místo č. p. 176 u Olšavy je otevřeno ve středu od 15 do 17 hod a v sobotu od 8 do10 hod. 
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Pozvánka na příměstský tábor

POZNEJ DOLNÍ POOLŠAVÍ 
Mikroregion Dolní Poolšaví připravuje na letní prázdniny pro děti od 10. do 14. 7. 2017 příměstský tábor. Příměst-
ský tábor je určen pro děti od 6 do 13 let v době letních prázdnin. 

Nábor uchazečů přes e-mail dolnipoolsavi@email.cz,  rodiče na svém obecním úřadě vyplní přihlášku, zdravotní 
potvrzení, prohlášení o bezinfekčnosti, dále rodiče uhradí částku 1 500,- Kč za příměstský tábor do 20. června 
2017,  pokud bude příměstský tábor zrušen, bude rodičům částka vrácena,  na tel. 720 052 325 dostanou rodiče 
základní informace o táboře a jeho programu. 

Tábor proběhne každý den v jiné obci mikroregionu. Vedoucí s dětmi se budou dopravovat veřejnou dopravou. 
Pro děti bude zajištěn oběd a 2x denně svačina a pitný režim po celý den. V ceně tábora je každodenní doprava 
do obce mikroregionu. 

Program:  

• Pondělí – město Kunovice: seznámení dětí navzájem, prohlídka města, společné hry, návštěva knihovny 
• Úterý – obec Podolí: návštěva podolských mokřadů, přírodní památky Olšava, zábavný program v knihovně – 

tvoření, malování na obličej 
• Středa – obec Popovice: společné hry na Amfíku Bukovina, návštěva Potomákova muzea 
• Čtvrtek – obec Veletiny: sportovní hry, prohlídka památkových búd, tvoření v knihovně 
• Pátek – obce Hradčovice a Drslavice: naučná stezka z Hradčovic do Drslavic, opékání špekáčků, rozloučení 

a předání medailí a pamětních listů.

Upozornění
Z důvodu opravy účelových komunikací v lokalitě Přední díly, tj. u mokřadů budou příjezdové cesty pro motorová vozidla 
dočasně uzavřeny. Opravují se cesty zničené jak půdní erozí, tak nešetrnými řidiči. K eliminaci dalších škod vysadíme i trávu 
protierozní směsí podél cest a je nutno počkat než tato vzejde. Dodržování zákazu vjezdu nám pomohou hlídat fotopasti. Ma-
jitelé přilehlých pozemků mohou využít náhradní trasu po polní cestě o cca 300 m dále směrem k Veletinám. Jedná se o první 
odbočku za betonovými zábranami doprava. Objížďka bude vyznačena.

Mikroregion Dolní Poolšaví
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Zazpívej, slavíčkuZazpívej, slavíčku

Hasík…pokračováníHasík…pokračování

Maňáskové divadlo

Kůzlátka

Každým rokem se koná pěvecká soutěž Zazpívej, slavíčku. 
Tentokrát byla za naši školu do okresního kola vybrána Simonka 
Vagdalová z 1. ročníku, která naši školu v Uherském Hradišti re-
prezentovala.

Letos nás již podruhé navštívili hasiči se svým preventivním 
výukovým programem pro děti. Opět jsme si povídali o nebezpe-
čí požáru, o správném zacházení s ohněm. Hasiči nám také poví-
dali o nejrůznějších příhodách, které se při jejich práci staly.

V mateřské školce jsme se všichni sešli, abychom se společně 
podívali na divadélko pro děti. V hodinovém programu se vystří-
dalo velké množství postav, zvířátek a  jiných rekvizit. Společně 
jsme si taky zacvičili a zazpívali písničky z pohádek.

U Raclavských se měli letos plodné jaro. Nejenže se jim narodil 
další chlapeček, ale také mají nová kůzlatka, která jsme si všichni 
byli prohlédnout. Jako dárek jsme si na památku odnesli výborné 
perníčky, jak jinak než ve tvaru kozičky.

Zprávičky z naší školičky

Den otevřených dveříDen otevřených dveří
Dne 28. února se v naší škole konal Den otevřených dveří. Ten-

tokrát zde probíhala ukázka výuky ve spojených ročnících. Výuka 
probíhala na základě kooperace více ročníků smíšených do jedné 
třídy. V příštím školním roce dojde pravděpodobně k malotříd-
nímu sloučení 1. a 2. ročníku do jedné třídy, proto jsme nabídli 
rodičům a široké veřejnosti tento model výuky.
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Velikonoční dílničkyVelikonoční dílničky

Naše úspěchy

Jak to chodí u mravencůJak to chodí u mravenců Úklid PodolíÚklid Podolí

Týden před Velikonocemi pořádala škola a školka tradiční ve-
likonoční dílničky. Nejčastěji je navštěvují maminky s dětmi, kde 
společně tvoří jarní a velikonoční ozdoby. Kdo přišel, mohl si vy-
robit zajíčka, skleněný šperk, papírové kuřátko ve vajíčku, ozdobit 
polystyrénové vajíčko a mnoho dalších výtvarných nápadů.

Žákyně 1. ročníku, Simonka Vagdalová se vzorně umístnila 
ve výtvarné soutěži s mysliveckou tématikou. Předávání diplomů 
a cen se konalo v Amfíku v Popovicích. Gratulujeme 

Ve středu dne 2. března proběhl v naší mateřské školce ekolo-
gický výukový program. Nesl název ,,Jak to chodí u mravenců“. 
Děti byly seznámeny se životem mravenců, se způsobem jejich 
života – mraveniště, potrava, kladení vajíček aj. Vše probíhalo hra-
vou formou, uzpůsobeno věku dětí.

Soutěživá hra: ,,Kdo najde svého mravence“. Děti hledaly 
mravence na obrázcích v  prostoru herny. Dalším úkolem bylo 
skládání puzzle (mravenec, motýl, larva atd.). Během rozcvičky 
byly děti seznámeny s vývojem mravenců od larvy až k dospělos-
ti a jak probíhá jejich ranní vstávání.

Paní učitelka dětem ukázala obrázky životy mravenců v pří-
rodě (obrázková dokumentace.) Pro děti předškolního věku byl 
program velmi poučný a zábavný.

Na plánovanou obchůzku po obci spojenou s  úklidem od-
padků jsme se nakonec nevydali kvůli opravdu chladnému po-
časí. Tento úklid měl být v rámci ekologických aktivit spojených 
se Dnem země. Tak jsme zůstali ve škole, kde jsme plnili úkoly, 
povídali si o recyklaci a třídění odpadů. Z PET vršků jsme stavěli 
plošné obrázky.

Martina Kozelková

Plánované akce naší školy:
• Výlet lodí a Zoo v Hodoníně

• Svátek matek 

(Kulturní dům, čtvrtek 18. 5. v 16:00)
• Divadelní představení

• Muzikoterapie

• Medová snídaně

• Výlet na Slovensko

• Vzpoura úrazům
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Z knihovny

Den pro ženyDen pro ženy

Velikonoční tvořeníVelikonoční tvoření

K  letošnímu svátku žen nadělova-
la i  knihovna.  V  sobotu 11. března jsme 
v  místní klubovně uspořádaly Den pro 
ženy.  Jarní nálada, jemné tóny hudby, la-
hodná vůně výběrové kávy, ale především 
odbornice na péči o krásu ženy. 

Poutavý výklad o  pleťové péči nám 
přednesla paní Olina Horká. Měly jsme 
možnost dozvědět se mnohem více in-
formací nejenom o odličování, ale rovněž 
o kosmetických produktech a stravě, která 
nejvíce ovlivňuje stav naší pleti. Došlo rov-
něž na praktické ukázky líčení, které si ženy 
nejvíce užívaly. Měly jsme možnost zeptat 
se odbornice na veškeré otázky týkající se 
této problematiky. Paní Horká nejenom 
poradila s  vhodným výběrem kosmetiky 
z její praxe, ale nabídla i mnohem zdravěj-
ší a cenově dostupnější alternativy výroby 
domácí kosmetiky. Každá z účastnic měla 

V sobotu 15. dubna 2017 se uskutečnilo pod záštitou míst-
ní knihovny Podolí, Velikonoční tvoření. Atmosféra blížících se 
svátků znovuzrození, byla vdechnuta do všech koutů místního 
kulturního zařízení. Návštěvníci si mohli uplést pomlázku v čemž 
jim poradil a mnohému naučil pan Tomáš Mareček – košíkář z ne-
dalekých Vážan. Ženy měly možnost nakoupit krásně zdobené 
perníčky a kraslice od paní Ludmily Jakšíkové, která zde i techniku 
zdobení voskem předváděla. Děti mezitím  tvořily drobné papíro-
vé dekorace s paní Kunčarovou.

A nesmíme opomenout i  výstavu velikonočních kraslic. Se-
šlo se nám 126 kusů kraslic z různých materiálů, různých technik 
zdobení a dokonce i z různých krajů. Krásná vyšívaná vajíčka nám 
zaslala paní Mendlová z Bojkovic. Rozhodování bylo těžké. A vý-
sledky? Třetí místo získala Kristýna Gálová, druhé místo MuDr. 
Jana Ferencová a první místo Marie Majíčková. Cenu za hojnou 
účast Vendula Fornůsková a nejoriginálnější vejce navrhl a složil 
ze stavebnice Lego Šimon Raclavský.

První ročník se nám vydařil, Již nyní se těšíme na další!

možnost podstoupit profesionální ošet-
ření chodidel v  podobě mokré pedikůry, 
kterou zde zajišťovala paní Jana Raclavská. 

A tak jsme vykročily do jarních dnů krásné 
s lehkým krokem a především dobrým po-
citem krásně prožitého odpoledne.
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Připravujeme v knihovně
• 9. května  Pro maminku – tvořeníčko
• 27. května Den sousedů 
• 23. června Pasování dětí na čtenáře

Noc s Andersenem 2017Noc s Andersenem 2017
Místní knihovna v Podolí pořádala tra-

diční Noc s Andersenem. V pátek 7. dub-
na jsme se v podvečerních hodinách sešli 
v naší knihovně. Děti, vybavené spacáky, 
pyžámky a také moderní technikou, která 
nás ve večerních hodinách řádně potrá-
pila, zabraly spací místečka a  čekaly na 
započetí dlouho očekávané noci s Ander-
senem. V letošním roce byl hlavním téma-
tem Čtyřlístek. Všichni ho moc dobře znali 
a tak zodpovězení otázek týkající se této 
známe čtyřky bylo opravdu jednoduché. 
A pak už hurá na stanoviště Myšpulína, 
Bobíka, Pinďi a samozřejmě i Fifi nky. Ná-
sledovalo hraní logických her, kreativní 
tvoření a  to všechno na čas! Třeskopr-
sskou  čtyřku přišel navštívit i Dino z dvoj-
ky Hocus a Lotus a děti si mohly vyzkoušet 
i své znalosti anglického jazyka. 

Nejlepší soutěžící získali i  pěkné ceny. 
Ale odměnu si zasloužily všechny děti 
a  proto je čtyřlístek obdaroval alespoň 
drobností. Další následující soutěž o nejori-

ginálnější, nejhezčí, nejpříjemnější….pros-
tě nej, nej spací oděv odměňovala Fifi nka.

Děti byly plné energie a tak si nenecha-
ly ujít ani mini stezku odvahy – hledání sví-
tících kroužků v temných chodbách školy. 
A nutno dodat, že byly statečné naprosto 
všechny. Po večeři a shlédnutí pohádky na 
dobrou noc se téměř všechny oddaly za-
slouženému odpočinku. Některé vydržely 
brebentit až do pozdních nočních hodin. 
Ale to přece k této noci určitě patří.

Ráno děti vstávaly časně a po snídani 
jsme se rozloučili čtenou pohádkou z kni-
hy Ester Staré “ A pak se to stalo“.

Děkujeme úžasným dětem za účast, 
starostlivým rodičům Vackovým za pod-
poru, paní ředitelce Janě Buršové za půjče-
ní prostor družiny, Jarce a Zdeňkovi Kaspe-
rovým za  proviant  … a Slávce a Peťovi 
Breznaiovým za program a asistenci… :-)

Děkuji Vám všem a  těším se na další 
ročník!

Jitka Jánská
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Obec informuje

Dětský plesDětský ples

Uklízíme Česko

Již podruhé se konal v  Podolí dětský 
ples. O  skvělé předtančení se postaraly 
3 skupinky dětí z Popovjánku pod vede-
ním Jitky Novákové. Překrásnou výzdobu 
vyrobila Jitka Jánská. Poté se již všechny 
děti věnovaly dle pokynů moderátora Ji-
řího Herůdka z TK Rokaso tancování a ple-
sání. Učily se polku, mazurku a i jiné tance. 
S nadšením sledovaly, jak standardní i la-
tinskoamerické tance válí žáci z TK Roka-
so. Jejich taneční trenér Jirka je na parketu 
vyzpovídal, aby se mohli zájemci dovědět 
nejrůznější podrobnosti o tréninku i sou-
těžích, kam hojně jezdí a slaví řadu úspě-
chů. O hudební doprovod se postaral náš 
oblíbený DJ Martin Gerža. A na závěr ne-
chyběla tolik oblíbená tombola!

Od sedmdesátých let minulého století 
se vždy 22. dubna slaví Den Země. V sou-
časné době se jedná o největší sekulární 
(nenáboženský) svátek na světě a slaví ho 
více než miliarda lidí bez ohledu na své 
náboženské nebo politické přesvědčení. 
S oslavami je spojena i  celá řada aktivit, 
které mají za úkol podpořit kladný vztah 
ke krajině a  přírodě. Jako například akce 

Uklízíme Česko. Lidé v naší obci měli mož-
nost se do ní zapojit v pátek 7. 4. 

U obecního úřadu se v to odpoledne 
sešlo několik nadšenců, které neodradilo 
ani chladné a  zamračené počasí. Všichni 
si rozebrali gumové rukavice a  igelitové 
pytle na odpadky a  rozdělili se do men-
ších skupinek. Každá z  nich pak vyrazila 
jiným směrem do okrajových částí Podolí. 

Celkem 19 účastníků nakonec nasbíralo 
asi 10 pytlů odpadu, což bylo nejméně za 
poslední tři roky. To je velmi dobrá zpráva. 
Znamená to, že si začínáme více vážit kra-
jiny a  nezakládáme černé skládky. Také 
není proč. Svoz komunálního odpadu 
funguje velmi dobře a obec na něj vyna-
kládá nemalé fi nanční prostředky. 

Štěpánka Míšková
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Fotbalové soustředění

Rozpis dalších mistrovských utkání stále není známý Rozpis dalších mistrovských utkání stále není známý 

1. Výroční členská schůze Spolku SK Podolí1. Výroční členská schůze Spolku SK Podolí Přijďte mezi nás Přijďte mezi nás 

Víkend na přelomu března a dub-
na se nesl pro podolské fotbalisty 
v duchu intenzivních příprav na jarní 
polovinu sezony. Od pátku 31. břez-
na do neděle 2. dubna totiž probíha-
lo první soustředění tohoto nového 
týmu. Celý prodloužený víkend strá-
vili v Brumově – Bylnici a na místních 
tréninkových hřištích, v  posilovnách 
a  bazénech, kde intenzivně makali 
a  připravovali se na první mistrov-
ské utkání, které následovalo hned 
další neděli po soustředění. Kluci 
nejen, že poctivě trénovali fyzičku 
a  týmovou hru, ale zároveň stmelo-
vali kolektiv, což je také v  týmu vel-
mi důležité a myslíme si, že se jim to 
všechno povedlo. Celé soustředění 
zakončili v  neděli odpoledne přátel-
ským zápasem v Popovicích, kde sice 
domácímu týmu podlehli, ale po tak 
náročném víkendu a fyzické námaze 
to našim borcům jistě odpustíme. Už 
jen proto, že hned další týden si repu-
taci vylepšili na domácím hřišti v prv-
ním mistrovském utkání s týmem Dr-
slavic B, se kterým remizovali 2:2.

Omlouváme se všem příznivcům fot-
balu a  fanouškům, kteří chodí podpořit 
SK Podolí na domácí zápasy, ale do vy-
dání tohoto čísla zpravodaje nebyl stá-
le zveřejněn rozpis na další mistrovská 
utkání, která mají proběhnout v  měsíci 
květnu. Hned, jak se rozpis dozvíme, 
zveřejníme jej na webu obce i na našich 
webových stránkách, kde jsme velmi ak-

Ani na Velký pátek (14.4) o Velikonocích neměli fotbalisté SK Podolí 
volno. Páteční pozdní odpoledne pro ně totiž znamená trénink a  jinak 
tomu nebylo ani v tento sváteční den. Jen s tím rozdílem, že tentokrát po 
tréninku následovala první výroční členská schůze Spolku SK Podolí, kte-
rý vznikl před necelým rokem. Schůze se zúčastnili nejen členové spolku, 
ale také někteří z  hráčů týmu, které dění a  informace okolo SK Podo-
lí zajímají. Nejprve se probraly důležité body, které byly na programu, 
včetně hospodaření spolku za první půlrok, ale i akce, které za tu dobu 
stihli jeho členové uspořádat (Hodové posezení u  cimbálu, Sportovní 
ples). Následně se naplánoval rozpočet a chystané události na rok další. 
Po schůzi následovala volná zábava s posezením u tradičního velikonoč-
ního zeleného piva a nechybělo ani drobné občerstvení.

Jak jsme vás již informovali, SK Podolí se spo-
jilo s TJ Popovice a založili spolu oddíl žáků, který 
už od minulého roku hraje v  základní fotbalové 
soutěži. A jelikož žáci už poctivě trénují na venkov-
ním povrchu, rádi bychom všechny malé fotbalisty 
i  fotbalové nadšence pozvali na tréninky, které se 
konají každý čtvrtek od 17:00 hod. na fotbalovém 
hřišti v Popovicích. Nebojte se a přijďte mezi nás! 
Najdete si nové kamarády, zasportujete si, naučíte 
se základy fotbalové hry, a pokud budete chtít, mů-
žete se stát i součástí našeho týmu. Budeme se na 
Vás těšit ;)

Z činnosti SK Podolí

tivní a můžete si zde přečíst zhodnocení 
každého odehraného zápasu, včetně fo-
tek (www.skpodoli.tode.cz). Máme také 
novou Facebookovou stránku s názvem 
SK Podolí (https://www.facebook.com/
SKPodoli/), na které se rozpis, ale i další 
informace a  novinky dozvíte také. Bu-
deme velmi rádi, když se k nám na Face-
booku přidáte ;)
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Z činnosti Sokola

Pomalu, ale jistě opravujeme…Pomalu, ale jistě opravujeme…

Vybráno z plánů TJ SokolVybráno z plánů TJ Sokol

d líPodolí na rok 2017

Fotbalové hřiště, okolní areál i  hráč-
ské kabiny byly a stále ještě jsou v oprav-
du špatném stavu. Začít v  takových 
podmínkách hrát fotbalovou soutěž 
a  poskytovat zázemí hostujícím týmům 
i rozhodčím opravdu nešlo. V první eta-
pě, ještě o  prázdninách minulého roku, 
jsme posekli vlastními silami vysokou 
trávu v celém fotbalovém areálu, jen hři-
ště jsme nechali na profesionálech (dě-
kujeme Michalu Paškovi). Dále bylo tře-
ba opravit lavičky pro diváky, což se nám 
povedlo jen z  jedné třetiny. Z  důvodu 
nedostatku fi nančních prostředků, kte-
ré spolek má a také kvůli tomu, že obec 
funguje s  provizorním rozpočtem, ve 

• 07. 05.  Autobusový zájezd na Kralický Sněž-
ník

• 21. 05. Cyklovýlet na Kuželovský větrák
• 04. 06. Dětský den
• 18. 06. Vycházka po NS 9 – ti katastrů,
• Prakšice, mohyl. hroby, Javorovec
• 05. – 09. 07. Víkend na kolech – Stará Boleslav,
•  Mělník, Říp, Roudnice nad Labem, Litoměřice
• 06. 08. Cyklovýlet Mor. Sahara, Bzenec, Ost-

roh
• 17. 09. Cyklovýlet Ořechov, Domanín, Ostroh
• 08. 10. Cyklovýlet Prakšice, Maršov, Uh. Brod
• 12. 11. Bowling /turnaj/
• 02. 12. Mikulášská beseda u cimbálu

Zdeněk Kasper

kterém na podobné výdaje není prostor, 
jsme opravili jen vrchní řadu dřevěných 
laviček. Dalším nutným krokem bylo 
vymalování všech vnitřních prostorů 
a obroušení a nátěr oken, což se nám po-
dařilo ještě před začátkem celé sezony. 
V zimní pauze jsme pak opravili podlahu 
v  kabině domácích, jelikož zde byl na 
zemi studený beton a nakonec nainsta-
lovali poličky pro naše hráče, aby si měli 
kam odkládat sportovní vybavení a ob-
lečení. Momentálně pracujeme na opra-
vě a zabezpečení ochranné sítě směrem 
k  obchvatu, která je kvůli stáří ve velmi 
špatném stavu. S  přispěním důležitého 
sponzora pana Antonína Vaculíka a jeho 

fi rmy PaV car s.r.o. jsme mohli pořídit 
nové dresy v klubových barvách, ze kte-
rých jsou hráči opravdu nadšení. Poved-
lo se nám také získat fi nanční podporu 
od Nadace Synot, a díky ní jsme nyní na-
koupili nové brankové sítě, jelikož jsme 
dříve používali sítě vyřazené, které byly 
prakticky na odpis. Dále jsme z  těchto 
fi nančních prostředků koupili potřebné 
chybějící, sportovní a  tréninkové vyba-
vení, platili poplatky související s  cho-
dem klubu a  fotbalové soutěže. Proto 
chceme všem sponzorům, ale i obci Po-
dolí poděkovat za pomoc v těžkých chví-
lích, které doufáme, že už brzy skončí 

Za spolek SK Podolí - Eva Záchvějová

Kralický Sněžník
ČOS TJ Sokol Podolí pořádá pro příznivce turistiky autobusový zájezd 

do Rychlebských hor. 

Cílem bude Kralický Sněžník /1424m/, pod jehož vrcholem pramení řeka Mo-
rava. 

Kdy: v neděli 7. května 2017
Odjezd: v 6.30 hod od obecního úřadu
Trasa: Stříbrnice, Nad Adéliným pramenem, Stříbrnické sedlo, Pramen Mora-
vy, Kralický Sněžník, Ve Strži, Pod Vilemínkou, Dolní Morava /točna autobusu/ 
celkem cca 17 km
Návrat: okolo 20. hod
Cena: členové sokola, děti a studenti 100,- Kč, občané Podolí 200,- Kč, ostatní 
300,- Kč

Přihlásit se a bližší informace lze získat u Zdeňka Kaspera na tel. 777 155 321.
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Výlet na Vařákovy pasekyVýlet na Vařákovy paseky

Vycházka na BuchlovVycházka na Buchlov

Odpoledne 9. dubna 2017 se deset 
členů TJ Sokol Podolí sešlo před Dolan-
kou, aby podnikli procházku na Vařákovy 
paseky. Protože se tato lokalita nachází na 
Valašsku, jelo se dvěma osobními auty až 
do Lačnova. Obec je proslulá loukami, na 
nichž na jaře vykvétají koberce šafránu 
bělokvětého, který se v naší přírodě běž-
ně nenachází a  na Vizovickou vrchovinu 
se pravděpodobně dostal z alpské oblasti 
za napoleonských válek spolu s krmivem 
pro koně. Lačnovské louky každoročně 
nakvétají až pěti tisíci těchto drobných 
květů, ale nám se podařilo najít jen ojedi-
nělé jedince, protože nástup jara byl rych-
lý a šafrány již stihly odkvést.  

Blátivou cestou vedoucí nad Lačno-
vem jsme se dostali až k  nedávno vy-
budovanému muzeu Vařákovy paseky. 
Zde se nachází expozice, jejímž cílem je 
zachytit, jak obtížný byl život chalupníků 
v  této oblasti. Část výstavy popisuje tra-

V letošním roce chceme s dětmi ujít na vycházkách do přírody 
50 km. Je to velké předsevzetí a uvidíme, kdo úkol zvládne. Ráno se 
nás sešlo jen pět. V noci pršelo, proto máme obavy, zda cesta z Břes-
tku na Barborku bude schůdná. Byla. Po cestě se hravou formou učí-
me poznávat stromy i rostliny a aby cesta rychleji ubíhala, vypráví-
me si různé pověsti. Na vrcholu kopce zvaného Modla si prohlížíme 
kapli svaté Barbory. Hrajeme drobné hry a pak se ubíráme k hradu 
Buchlovu. Po cestě se fotografujeme u  vyřezávaných zvířat, které 
jsou umístěny na naučné stezce „ Okolo Buchlova“. Máme štěstí a bez 
čekání jdeme na prohlídku hradu. Zvolili jsme si trasu „ Muzeum hra-
bat Berchtoldů“. Vyprávění průvodce bylo zajímavé, viděli jsme i lípu 
neviny  a také se dozvídáme, že i Arkleb Trnavský, o kterém byla další 
pověst, skutečně existoval  a hrad mu krátký čas patřil. Prohlídka kon-
čila na hradní věži nádherným rozhledem. Po cestě zpět opět hraje-
me hry  a sbíráme body, ať se ví, kdo je nejlepší.  Nejvíc bodů získala 
Emma Révay. Celkem jsme ušli 6,5 km.  Příští výprava už bude trochu 
delší a půjdeme na Modrou vodu. 

Kasper Zdeněk

gické události z konce druhé světové vál-
ky, kdy nacisté většinu usedlostí vypálili 
a některé jejich obyvatele popravili. Velmi 
osobitě nám celý příběh vyprávěla míst-
ní průvodkyně, jejíž babička v té době na 
pasekách žila.     

Po prohlídce muzea jsme pokračovali 
po naučné stezce na Dolní a Horní Lačnov-
ské skály. Jedná se o nepříliš velkou pískov-
covou skalní oblast, kterou dříve vyhledá-
vali pro její odlehlou polohu především 
volnomyšlenkářští trampové. Nyní k  ní 
směřují hlavně milovníci lezení po skalách. 

Třebaže vrcholky kopců zde nedosa-
hují závratné nadmořské výšky, výhledy 
z  hřebenů, přes které jsme přecházeli, 
byly úchvatné. Kraj kolem Lidečka je plný 
pastvin, smíšených lesů a menších used-
lostí. Jasná obloha a  slunečné počasí se 
postaraly o dovršení příjemného nedělní-
ho odpoledne.  

Štěpánka Míšková
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Z činnosti zahrádkářů

Výroční schůze zahrádkářůVýroční schůze zahrádkářů

Košt slivovice 2017Košt slivovice 2017

i ád h ádkBrigáda zahrádkářů

V pátek 24. února se v kulturním domě v Podolí uskutečni-
la výroční členská schůze Českého svazu zahrádkářů. V úvodu 
zhodnotil předseda organizace Libor Hanáček ve zprávě o čin-
nosti uplynulý rok a nastínil plán akcí na rok 2017.

V diskusi bylo připomenuto 60. výročí založení zahrádkářské 
organizace, které připadá na letošní rok. Za dlouholetou činnost 
byli oceněni tito členové základní organizace – Antonín Šavara, 

Jako každý rok, i letos se v Podolí ko-
nal tradiční košt slivovice, který pořádá 
místní organizace zahrádkářského svazu. 
Ten letošní proběhl v kulturním domě 11. 
3. odpoledne. Asi 50 účastníků hodnotilo 
celkem 36 dodaných vzorků. Na prvních 
čtyřech místech se umístili:
1. Petr Toman
2. Michal Paška
3. Radek Mikula
4. Zdeněk Kasper     

O tom, že vyrobit opravdu chutnou 
slivovici není žádná legrace, by obyvatelé 
Moravy mohli povídat dlouho. Vždyť člo-
věk chytne do ruky doslova každou trnku, 
kterou hodí do kvasu. A na výsledek prá-
ce si musí několik dlouhých týdnů počkat. 
Proto jsme se letošních výherců ptali, jak 
se jim podařilo dosáhnout úspěchu. 

8. dubna dopoledne proběhla 
jarní brigáda zahrádkářů na školní za-
hradě v Podolí. Vyhrabat suchou trá-
vu, prořezat a prostříhat stromky po 
zimě přišlo 13 zahrádkářů. Další mís-
to, které letos zahrádkáři při jarním 
úklidu neminuli, byl bývalý prostor 
sběrného dvora na záhumní.

Jaroslav Míšek

Bohumil Hanáček a Zbyněk Křen. O dobrou zábavu se postaral 
až do pozdních hodin po půlnoci Josef Machálek. Svým výbor-
ným pěveckým vystoupením zpestřila schůzi Martina Peřestá. 
Nejprve zazpívala české a slovenské písničky. Po půlnoci přidala 
i zahraniční. A tak jsme si i u nás v Podolí vychutnali hity od Ro-
xette a Nightwish.

Jaroslav Míšek

Tomanovic slivovica je společné dílo 
celé mužské části rodiny. Hodně duran-
cií, trocha trnek, všechno přetřásané po 
dobu asi pěti týdnů. Do každé bečky se 
nakonec přidá malé množství cukru. Na 
sbírání toho mají docela dost: kus humna 
ve Veletinách, kus v Podolí a to už pár me-
tráků kvasu udělá. A bez pořádné práce 
nejsou ani koláče, ani dobrá štamprla.   

Michal Paška nechává naopak duran-
cie přezrát a sbírá je. Pečlivě obírá každý 
plod, aby na něm nezůstala stopka. Nikdy 
necukruje a  kvasu nepřitápí. Zato si při 
sběru užije nejedno dobrodružství. Na-
příklad před dvěma lety ho napadli sršni 
a popíchali ho kdekam.      

U Mikulů pálili z polešovických duran-
cií. Sbíral hlavně pán domu, vždycky po 
tom, jak zavedl děti do školky. Vlastně ne-
sbíral, ale trhal, protože jak řekl, durancie 

se netřepají. Kvasu byla trochu 
zima, a tak mu přitopili v kotli. 
A protože dědeček paní Miku-
lové dělal dvacet let na pále-
nici v  Osvětimanech, pálilo se 
tam. 

Zdeněk Kasper sbírá sám 
setřesené úplně zralé durancie 
z  vlastní zahrady bez stopek. 
I když letos měl k dispozici se 
svolením i  sousedovo ovoce 
a také trnky od sestřenice z Vy-
sočiny. Každý jednotlivý sběr 

lehce pocukruje. V bečce ovoce drtí palicí 
a  kvas občas promíchává. Pálí v  Popovi-
cích.

Jak je vidět, každý má jiný grif a zvyky, 
ale společný cíl – mít co nejlahodnější slo-
vácký mok, který mohou dát okoštovat 
s hrdostí. Tož gratulujeme!

Štěpánka Míšková
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Z činnosti Frišek

Letos děvčátka s létečky skutečně přinesla jaroLetos děvčátka s létečky skutečně přinesla jaro
Již po čtvrté od obnovení zvyku nosení létečka, neboli krá-

lovniček – jak se v Podolí říká, vyrazila děvčátka do ulic Podolí, 
aby přinesla jaro do domácností. Na rozdíl od minulých let to 
bylo letos poprvé v krásném, slunném a hlavně teplém počasí. 
Sluníčko krásně hřálo a tak i letošní nosení létečka si děvčátka 

užívala. Dvě skupinky se ještě během obchůzky zastavily zazpí-
vat všechny sloky písničky Stála panenka Maria v  kapli Sv. Du-
cha a pak pokračovaly v obcházení jednoho domu za druhým. 
Na videa a fotky se můžete podívat na webových stránkách obce 
www.obecpodoli.cz.

Z činnosti Sekáčů

Velikonoční obchůzka podolských SekáčůVelikonoční obchůzka podolských Sekáčů
Zbytek Podolských Sekáčů obešel i letos dědinu na Veliko-

noční pondělí. I když počasí bylo aprílové, tak za doprovodu 
harmonik Tondy Hanáčka a Tondy Šavary a kytary Zdeňka Kas-

pera se rozléhaly po celém Podolí lidové písničky, aby všem při-
pomněly, že slavíme svátky jara.

Jaroslav Míšek
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Veronika Luběnová, členka tanečního centra Layla Kunovice, žákyně 5. třídy ZŠ
Věnuje se orientálnímu tanci od 5 let 

a  pořád ji baví trénovat i  jen tak si s  ra-
dostí zatancovat. Se svojí skupinou Kalila 
slaví již řadu let jeden úspěch za druhým. 
V  předloňském roce se staly dokonce 
mistryněmi světa, kam postoupily díky 
1. místům na soutěžích Tanner Cup Zlín, 
Liptov orient festival, O valašský klobouk, 
Světlo orientu krajského kolo, Světlo ori-
entu národní kolo a Mistrovství ČR. To se 
uskutečnilo v roce 2015 v Bohumíně a v 
roce 2016 Praze na Výstavišti. Vždy se 
umístili na 1. místě a tak v roce 2016 titul 
na Mistrovství světa obhájily.

Děvčata z  Kalily vystupují pro potě-
šení své i diváku rovněž na různých ak-
cích a oslavách.

Veroniku podporují a povzbuzují ro-
diče, kteří s  ní jezdí po soutěžích. Rádi 
poznávají jiná místa, proto vyjíždí i o den 
dříve, popřípadě se zdrží déle a  sezna-
mují se s místními zajímavostmi. K orien-
tálnímu tanci patří neoddělitelně krásné 
kostýmy, účesy a doplňky. Šaty šijí děv-
čatům švadleny v Kněžpoli a Kunovicích. 
Vzhledem k  jejich mládí se stává, že na 
počátku sezóny mají kostýmy o  něco 
větší, ale ke konci již maminky nadšívají 
hlavně délky. Krásné vlnité vlasy nejsou 
také zadarmo. Verča je nucena spát na 
natáčkách, což se jí líbí méně.

Choreografi e trvají 2 až 3 minuty, ale 
nácvik začínají zhruba v  září a  po pár 
měsících soutěží. Dle jejích slov, až ke 
sklonku sezóny mají sestavy nacvičeny 
tak dokonale, že by je zvládly i o půlnoci. 
Soutěží v několika kategoriích a to zna-
mená i  nácvik několika sestav. Tancují 
bez pomůcek či s  různými rekvizitami, 
např. se stuhami, hedvábnými vějíři, poi-
kami, činelkami, tanečními šátky. 

Mezi další koníčky Veroniky patří 
koně a jóga. Veronice gratulujeme a pře-
jeme řadu dalších úspěchů.

V této nové rubrice vám chceme představovat ty, kteří s námi bydlí v Podolí a dokázali svůj um, znalosti, nadání či mají zajímavého koníčka.

Bydlí s námi v Podolí …
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Oslava  Mezinárodního dne žen v roce 1967Oslava  Mezinárodního dne žen v roce 1967
V neděli dne 12. března se konala v kul-

turním domě oslava MDŽ za účasti téměř 
všech místních občanů a také mnohých ze 
sousední obce Popovic. Slavnost zahájil 
předseda MNV Jan Vaněk. Potom předsed-

Dopoledne na bílou sobotu (15. 4. 2017) se v kulturním 
domě konalo slavnostní vítání občánků. Bylo mou milou 
povinností přivítat pětici dětí: Maxmiliána Fialu, Rozálii 
Bobčíkovou, Šárku Šišákovou, Sofi i Šobáňovou a Ota Feren-
ce. Některá miminka už byla trochu starší a bylo vidět, jak 
pozorně sledují starší kamarády a nadšeně poslouchají je-
jich básničky. Rodiče se podepsali do kroniky, kde má kaž-
dé miminko svoji stránku, a na památku dostali pamětní list 
a dárečky. Na tuto malou slavnost se přišlo podívat mnoho 
diváků z řad rodinných příslušníků a vytvořily početné pu-
blikum, které nás velmi potěšilo. A i když se nám do pro-
gramu nějaká chybička vloudila, velký obdiv a pochvalu si 
zaslouží všechny děti, které se na akci připravovaly. Klára 
Vysloužilová zahrála na klávesy, děti Kristýnka Teterová, 
Izabelka Bajčevová, a Toník s Amálkou Vaculíkovi písničkou 
přivítaly mezi sebe nové občánky.

Mgr. Gabriela Majíčková

30. 4. Pálení čarodějnic a stavění máje

05. 5. Oslavná jízda historických drezín a kol

07. 5. Autobusový zájezd na Kralický Sněžník

09. 5.  Pro maminku – tvořeníčko

18. 5. Den matek

27. 5. Den sousedů 

28. 5. Katastrální putování

04. 6.  Svatodušní pouť

04. 6. Dětský den 

09. 6. Na kole dětem se Zimovčákem v Kunovicích

10. 6. Podolské zpívání

23. 6 Pasování dětí na čtenáře

24. 6. Narozeniny mokřadů  

kyně ČSČK odměnila dárce krve. Pak násle-
doval kulturní program žáků naší ZDŠ.1. 
a  2. postupný ročník předvedl recitace 
a  tanečky. 3. postupný ročník tělocvičná 
čísla a 4. a 5. postupný ročník rovněž reci-

tace a tanečky. Vystoupení žáků bylo velmi 
pečlivě připraveno a  bylo vesměs odmě-
ňováno bouřlivým potleskem.

Ze zápisů z kroniky obce Podolí 
zpracoval Jaroslav Míšek

Společenská kronika

Naši jubilanti 

v březnu a dubnu:
Vlachynský Ladislav  60 let

Dýmal Ludmila  60 let

Hyjánek Jiří    60 let

Snopková Marie 65 let

Habartová Ludmila 65 let

Skrášek Josef  65 let

Susa Pavel  70 let

Zerzáň Karel  75 let

Kryštofová Milada 75 let

Habartová Marie 80 let

Doleželová Květoslava 81 let

Juřičková Františka 82 let

Novotná Antonie 85 let

Měrka Antonín  86 let

Malinová Anna   92 let

Narození:
• Dne 10. 3. 2017 se narodil Bronislavovi a Lucii Raclavským syn Tobiáš 

(č. p. 243)

• Dne 13. 3. 2017 se narodila Viktorovi a  Janě a  Kollandovým dcera 

Anděla (č. p. 104)

• Dne 13. 3. 2017 se narodil Milanovi a Marii Pavlíkovým syn Jonáš (č. p. 

187)

• Dne 16. 4. 2017 se narodila Petrovi Májíčkovi a Romaně Šimíkové dcera 

Lilian (č. p. 177)

Úmrtí:
• Dne 23. 3. 2017 zemřel Miroslav Šácha, Podolí 224, ve věku 76 let

• Dne 20. 4. 2017 zemřela Marie Potomáková, Podolí 233, ve věku 69 let

• Dne 24. 4. 2017 zemřela Petra Márová, rozená Snopková, ve věku 35 let
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