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Obecní úřad

Volby Volby 

Vybráno ze 3. zasedání zastupitelstva obce 31. 8. 2017

Ve dnech 20. a 21. října se uskutečni-
ly v České republice volby do poslanecké 
sněmovny. V Podolí hlasovalo 420 voličů 
z celkového počtu 694 oprávněných vo-
ličů. Volební účast tak dosáhla čísla 60,52 
% (v ČR 60,84 %). Předsedkyní volební ko-
mise byla Eva Záchvějová, zapisovatelkou 
Radka Míšková a dle jejich slov se nikterak 
nenudily, naopak, práce bylo dost. Dva 
voliči žádali o možnost hlasování pomo-

Zastupitelstvo obce schválilo:

- pořízení změny Územního plánu Podolí
- zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy – územního 

opatření o stavební uzávěře pro pozemky p.č. 915/7 a 915/8 
v k.ú. Podolí nad Olšavou 

- propachtování pozemku p.č. 5322/2, p.č. 4149, p.č. 4570, p.č. 4548, 
p.č. 5445, p.č. 5555, p.č. 5656, p.č. 5663, p.č. 5323/1, p.č. 5362, p.č. 
5438, p.č. 5321/2, p.č. 5441, p.č. 5322/2, p.č. 4439, p.č. 4440, p.č. 
4548, p.č. 4574, p.č. 4775, p.č. 4834, p.č. 4880, p.č. 4898, p.č. 4907, 

cí přenosné hlasovací schránky, nakonec 
však členové volební komise navštívili 12 
občanů. Členka volební komise z Veletin 
delegovaná stranou SPD chodila vždy 
pěšky. Ve dne, v noci i za deště. V pátek 
všichni naslouchali zpěvu linoucímu se 
z venku a jako dobrodružství pojali vy-
padávající kliku u hlavních dveří. Vydrží? 
Nevydrží? Nevydržela. Zůstali na pár chvil 
i s přítomnými voliči uvězněni ve volební 

p.č. 4936, p.č. 5010, p. č. 5040, p.č. 5123, p.č. 4256, p.č. 4180, p.č. 
4161, pozemky v k.ú. Podolí nad Olšavou. Dále P.č. 5123/1, p.č. 
5123/23, p.č. 5123/24, p.č. 5123/25, p.č. 5123/26 pozemky v k.ú. 
Popovice u Uherského Hradiště panu Josefu Fikselovi

- výpověď pachtovní smlouvy na p.č. 760/5, p.č. 760/6, p.č. 760/7, 
p.č. 760/35, p.č. 760/36, p.č. 760/37 v k.ú. Podolí nad Olšavou 
k 31. 8. 2017

- výpověď pachtovní smlouvy na pozemky p.č. 5323, p.č. 5362, 
p.č. 5438, p.č. 5321/2, p.č. 5441, p.č. 5445, p.č. 5472, p.č. 5478, 

místnosti. Jediný muž v komisi je však za-
chránil, když nůžkami zaklapnutou kliku 
uvolnil. O nápravu se pak rychle postaral 
místní občan, volební doba nemusela 
být prodloužena. I policie navštívila po-
dolskou volební místnost v rámci běžné 
kontroly. Vše bylo v pořádku, proto brzy 
odešli. Vidíte, volby nejsou žádná nuda. 
Tak v lednu na shledanou! 

Jak
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Jak čistit odpadní vody v PodolíJak čistit odpadní vody v Podolí

Vybráno ze 4. zasedání zastupitelstva obce 4. 10. 2017

Ve středu 20. září se uskutečnila v KD Podolí veřejná debata 
s občany na téma: Jak čistit odpadní vody v Podolí. Starostka Jana 
Rýpalová popsala jednotnou kanalizaci v obci: délka cca 4,5 km 
z r. 1971-75, na Dražném byla vybudována kanalizace v r. 2008, 
domky mají převážně vlastní čistírny odpadních vod - ČOV. Vodo-
vod a kanalizaci vlastní obec. Občané platí 200 Kč ročně na č.p.. 
Obec vypouští odpadní vody do Olšavy na základě povolení k vy-
pouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu obce 
Podolí do povrchových vod platného do 31. 12. 2021. Povolení 
vodoprávní úřad zdůvodnil tím, že je obeznámen s aktivní čin-
ností zastupitelstva v této věci oproti předchozím obdobím a že 
je tato doba stanovena s ohledem na reálnou možnost změny 
vypouštění odpadních vod a s ohledem na dobu platnosti plánů 
povodí. 

Proto také chceme vyřešit způsob čištění odpadních vod v co 
nejkratší době. Současně se k nám z více stran nesou zprávy o po-
sledních dotačních možnostech částečného fi nancování čov z ev-
ropských fondů. V dalších obdobích budou poskytovány dotace 
z národních zdrojů v omezenější formě. 

Dalším důvodem pro rychlé řešení je nutnost oprav některých 
komunikací a chodníků v obci. Při opravě kanalizace budou roz-
kopány a nemá smysl se pouštět do větších oprav před realizací 
rekonstrukce kanalizace. Viz tristní stav na Pastvišti. 

Zastupitelstvo obce schválilo:

- přidělení zakázky na protierozní výsad-
bu fi rmě KAVYL, spol. s r.o., Mohelno 

- schválilo Ing. Janu Vaďurovou k výkonu 
funkce technického dozoru investora 
na akci Obec Podolí protierozní výsadba

- Plán fi nancování obnovy kanalizace 
obce Podolí na roky 2018-2027

- nájem obecního bytu Zdislavě Šišákové, 
Podolí čp. 287 od 1.1.2018 do 31.12.2018

- nákup sypače na zimní údržbu, traktor-
ku Starjet Exclusive Uj 102-22 a zvukové 
aparatury

- výměnu oken v budově mandlovny 
a zřízení veřejně přístupného bodu k in-
ternetu v kulturním domě v Podolí

- vyúčtování a vyrovnání rozdílu staveb-
níkem dle plánovací smlouvy podepsa-
né dne 26. 2. 2014 mezi předpokládaný-

p.č. 5481, p.č. 5555, p.č. 5600, p.č. 5608, p.č. 5656, p.č. 5663, p.č. 
5696, p.č. 4439, p.č. 4440, p.č. 4570, p.č. 4574, p.č. 4898, p.č. 4181, 
p.č. 4548, p.č. 4775, p.č. 4834, p.č. 4880, p.č. 4907, p.č. 4936, p.č. 
5010, p.č. 5040, p.č. 5123, p.č. 5322, p.č. 4256, p.č. 4180, p.č. 
4161, v k.ú. Podolí nad Olšavou a p.č. 5123/1, p.č. 5123/23, p.č. 
5123/24, p.č. 5123/25, p.č. 5123/26 v k.ú. Popovice u Uherského 
Hradiště v souladu s ustanovením § 2347 zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník s tím, že pacht skončí 30. 9. 2018 dle ustano-
vení § 2339 cit. Občanského zákoníku

- záměr vzetí do majetku obce kamenný kříž na p.č. 3233/4 v k.ú. 
Podolí nad Olšavou

- zapojení do projektu MAP1 a MAP2 realizovaným městem 
Uherské Hradiště na území ORP Uherské Hradiště a souhlasilo 

1. ČOV vertikální s pulzně řízeným skrápěným fi ltrem

 Ing. Michal Kriška z VUT Brno představil variantu řešení ekolo-
gického čištění odpadních vod v Podolí pomocí ČOV vertikální 
s pulzně řízeným skrápěným vegetačním fi ltrem. 

 Vysvětlil rozdíl mezi aktivační a ekologickou ČOV a popsal jed-
notlivé potřebné objekty. Ukázal možná řešení včetně předpo-
kládaných nákladů. 

 Výhody: minimální provozní a energetická náročnost, níz-
ké provozní náklady, stanovení stočného obcí Podolí, čištění 
na území obce bez nutnosti budovat přivaděč

 Nevýhody: vysoké nároky na provozní plochu, v podmínkách 
obce Podolí nutnost vybudovat dvě oddělené části ČOV v růz-
ných lokalitách, terénní reliéf nedovolující umístit žádnou část 
mimo intravilán, občasná kontaminace ovzduší pachy – v kom-
binaci s nutností umístit ČOV v intravilánu riziko „zapáchající 
obce“, kalové hospodářství, řešení likvidace kalu, vyšší pořizova-
cí náklady, nutnost každodenní přítomnosti obsluhy.

2. Převedení odpadních vod na ČOV Uherské Hradiště

 Ing. Josef Pavliš objasnil původní plán rozvoje vodovodů a ka-
nalizací Zlínského kraje, který počítal s napojením na popovský 
přivaděč a přivedením podolských odpadních vod na ČOV v UH 
s dostatečnou kapacitou. Výtlak OV (odpadních vod) do Popo-
vic o délce cca 760 m a průměru 150 mm musí překřížit řeku 

se svou fi nanční účastí na spolufi nancování 5 % spolu podí-
lu na těchto projektech s tím, že konkrétní výše spolu podílu 
připadající na obec Podolí bude propočtena v poměrné výši 
dle počtu žáků Základní a Mateřské školy, Podolí, příspěvkové 
organizace

- zaplacení pokuty ve výši 15.000,- Kč a prodloužení záruky o 12 
měsíců na Stiga Park Pro 740 IOX. Pokutu zaplatí fi rma Albe-
ra Morava s.r.o., IČO 26242681 na účet obce Podolí do 15. 10. 
2017

- nákup 6 ks fotopastí
- změnu rozpočtu č. 2
- dotaci ze svého rozpočtu ve výši 45 000 Kč na nákup materiálu 

a služeb spojených s jejich činností

mi a skutečnými náklady při vybudování 
prodloužení veřejného vodovodu a ply-
novodu ve výši 181 199 Kč

- schválilo prodej pozemku dle podmínek 
v usnesení č. 11/28/2014 s tím, že daň 
z převodu nemovitostí uhradí kupující

- aby obec Podolí podnikla veškeré kroky 
v samostatné působnosti, aby území 
v katastru obce Podolí (k.ú. Podolí nad 
Olšavou) vymezené pozemky 915/3, 
915/4, 915/5, 915/7, 915/8, 915/9, 
916/105, 916/106, 916/108, 916/109, 
st. 350, st., 351, st. 352, st. 363, st. 412, 
4328/1, 4328/2, 4328/3, 4328/6, (které 
jsou součástí nadregionálního biocent-
ra Hluboček nebo jsou v jeho blízkosti) 
zachovala nadále jako území bezbari-
érové pro volně žijící živočichy a jehož 
účelem je citlivý a trvalý přechod mezi 

urbanizovaným a neurbanizovaným 
územím, kde není možno budovat jaké-
koliv stavby plotů a jiných liniových sta-
veb situovaných kdekoliv ve výše vyme-
zením území a vytvářející volně žijícím 
živočichům bariéry.

- podání žádosti o dotaci na zateplení Po-
dolského ráje čp. 64

- změnu rozpočtu č. 3 
Jak
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Opravy na PastvištiOpravy na Pastvišti
Již dlouho si stěžují obyvatelé Pastviště na špatný stav vozov-

ky a chodníků v této ulici. Protože se plánuje rekonstrukce ka-
nalizace, díky které bude vše rozkopáno, nemá smysl investovat 
do nového povrchu komunikace a nové dlažby na chodníky. Ne-
víme, kdy k této situ-
aci dojde, proto jsme 
přistoupili k částečné 
úpravě: komunika-
ce byla vyspravena 
tryskovou metodou 
spočívající ve vypl-
ňování poruch směsí 
ušlechtilého kameni-
va a asfaltové emulze 
pomocí speciálního 
zařízení pod tlakem 
stlačeného vzduchu. 
Tato technologie je 
vhodná pro vyspráv-

Československý poradenský den

ve středu dne 22. 11. 2017 proběhne v budově Okresní správy sociálního zabezpečení ve Zlíně Československý poradenský 

den. Cílem je informovat občany, kteří získali doby důchodového pojištění na území Slovenské i České republiky, o tom, jaké 
jsou podmínky nároku na důchod v obou státech, jak mají postupovat při vyřizování žádosti o důchod, jaké doklady k podání 
žádosti potřebují atd. Na jednom místě se tak od kvalifi kovaných odborníků z obou institucí dozvědí, jaké jsou podmínky ná-
roku na důchod v obou státech, jak mají postupovat při vyřizování žádosti o důchod, jaké doklady k podání žádosti potřebují 
apod.
Na konzultaci je nutné se předem objednat na telefonním čísle + 420 577 041 260 nebo na e-mailové adrese pavlina.krumalo-
va@cssz.cz. Poradenství bude poskytováno bezplatně. 

Olšavu, silnici I/50 a železniční trať. Je potřebné vybudování 3-4 
kontrolních šachet na přivaděči, odlehčovací komory cca 3x 
u výusti ze Žlebu – bez dešťové nádrže, u přivaděče a za mlý-
nem, lapák písku, česle na zachytávání splavenin, akumulační 
jímka, příjezdová komunikace, dešťová nádrž. 

 Výhody: minimální provozní náklady, menší stavební objekt, 
dle vzoru v Popovicích je možno objekt zapustit do terénu – 
architektonicky neruší, není nutná každodenní přítomnost ob-
sluhy, pouze pravidelné provozní kontroly několikrát ročně

 Nevýhody: nutnost vykupovat pozemky v trase kanalizačního 
přivaděče vedoucího do Popovické přečerpávací stanice, závis-
lost na SVaK, a.s. z hlediska stanovení stočného.

3. Aktivační ČOV

 Obec by měla odpadní vody čistit tak, aby neobtěžovala ob-
čany, aby minimalizovala náklady občanů a provozní náklady 
obce. Dalším možným řešením je pořízení aktivační ČOV.

 Výhody: čištění na území obce bez nutnosti budovat přivaděč, 
technologické procesy jsou řízeny elektronicky on line – oka-
mžitá úprava parametrů, možnost nastavování čistícího efektu 
ČOV, odpadá kalové hospodářství klasického typu – z ČOV po-
stupně odchází do přistaveného kontejneru vysušený a vyhnilý 
kal, stanovení stočného obcí Podolí

 Nevýhody: vysoké pořizovací náklady, nutnost každodenní 

přítomnosti obsluhy, nutnost údržby samotné stavby nejen 
jeho technologické části, nutné řešení ukládání vyhnilého kalu.
Přítomní zájemci jak z řad odborníků i z řad občanů pozorně 

naslouchali a pokládali dotazy, z kterých bylo zřejmé, že jim není 
lhostejný způsob řešení čištění OV a budoucnost obce. 

ky drobnějších výtluků, otevřených povrchů, místních prosedlin 
a uvolněných povrchových vrstev vozovek. 

Chodníky předláždili a nově usadili místní šikovní řemeslníci. 
Jak
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Přírodní kaučuk

Jak víme, guma se získává z přírodního nebo syntetického kauču-
ku pomocí vhodného síťování a vulkanizace. 

Pneumatiku vymyslel jistý skotský lékař John Dunlop, aby se jeho 
synovi jezdilo pohodlněji na kole. Jeho vynález se dodnes v principu 
nezměnil. Pneumatika je pořád kulatá, mění se to, z čeho se vyrá-
bí. Vznikají nové směsi na jejich výrobu, a hlavně se jich vyrábí čím 
dál tím víc. Taková pneumatika se skládá z několika vrstev různých 
materiálů. Kolem 80 % celkové váhy pneumatiky tvoří směs pryže, 
vulkanizovaných přírodních a syntetických kaučuků, sazí, antioxidan-
tů, antidegradantů, antiozonantů a kdovíjakých dalších anti. Výztuž 
tvoří textil a ocel. Zimní pneumatiky a pneumatiky nákladních au-
tomobilů obsahují všeobecně více kaučuku přírodního než ostatní 
pneumatiky. Z ojetých pneumatik není možné získat zpět původní 
kaučuk. A to je škoda. Je to vzácný přírodní materiál. 

Likvidace pneumatik

V Evropě při likvidaci ojetých pneumatik převažuje spalování. 
Nejčastěji jako alternativní palivo v cementárnách (buď celé, nebo 
ve formě drti). Výhřevnost pneumatik je podobná jako je u černého 
uhlí (pálí se proto někdy i v uhelných elektrárnách). Nicméně u pá-
lení nás zajímají nejvíce zplodiny. Pálením se uvolňuje záludný oxid 
uhelnatý a polycyklické uhlovodíky (PAU). Největší část se hořením 
přemění na oxidy uhlíku (oxid uhelnatý) a saze. Uvolňuje se i benzen 
a styren. Ze síry obsažené v pneumatikách vzniká oxid siřičitý a sirné 
deriváty. Součástí hoření jsou i oxidy kovů, a to olova, hořčíku a zinku. 
Nejvíce dráždivý je bezesporu právě oxid siřičitý. Dlouhodobé vysta-
vení zplodinám z hoření pneumatik může mít karcinogenní násled-
ky. O čmoudu a zápachu ani nemluvě. Pneumatiky proto doma ani 
nikde na otevřených ohništích nepalte. Nejen samotné hoření, ale 
i hašení hořících pneumatik je problematické. Při hoření totiž vzniká 
nevábná olejovitá hmota zvaná pyrolytický olej. Jakási směs ropných 
látek. Voda použitá k hašení splachuje tuto směs do půdy, kterou tak 
kontaminuje.

Zpětný odběr

Od dubna 2016 se pneumatiky staly další komoditou, pro kterou 
byl zřízen kolektivní systém zpětného odběru (vedle obalů, elektro-
odpadu, baterií a světelných zdrojů). Akreditaci MŽP získalo sdružení 
ELTMA. Díky tomuto systému je nyní možno odevzdat ojeté pneuma-
tiky zdarma v kterémkoli označeném sběrném místě. A to bez ohledu 
na typ nebo výrobce. Zpětný odběr pneumatik byste měli využívat. 
Proč? Zaplatili jste si za něj při nákupu pneumatik. 

V Podolí je možné pneumatiky odevzdat 2x ročně při sběru ne-
bezpečného odpadu, a to zpravidla v dubnu a v září. 

Děkujeme, že třídíte pneumatiky

Svozy odpadů 

v následujícím období 

Komunální odpad každou středu v sudý týden: 1. 11., 15. 
11., 29. 11., 13. 12., 27. 12.,
Plasty jednou měsíčně ve středu: 1. 11., 13. 12.

Sběrné místo č. p. 176 u Olšavy je otevřeno do 31.10. 2017 
ve středu od 15 do 17 hod a v sobotu od 8 do 10 hod. 
Od 1. listopadu, v době zimního provozu, je možno odpa-
dy odevzdávat pouze po předchozí telefonické domluvě 
(737 762 290) v sobotu od 8 do 10 hod. Jak

Kalendář 2018

Připravujeme nový stolní kalendář na následující rok. I letos 
bude doplněn fotografi emi převážně ze spolkové činnosti. Rov-
něž vás bude informovat o termínech svozů odpadů a pořáda-

ných akcích. V případě zájmu si objednejte potřebný počet kusů 
na obecním úřadě.   

Jak
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Jak se daří mokřadům

Ani extrémní sucha nevysuší všechny mokřady do dnaAni extrémní sucha nevysuší všechny mokřady do dna

Hustá vegetace vzešlá po ústupu hladinyHustá vegetace vzešlá po ústupu hladiny

Obnažené břehy zarostly vegetacíObnažené břehy zarostly vegetací

Vyschlé dno slouží jako přístup živočichům k voděVyschlé dno slouží jako přístup živočichům k vodě

Mokřady se pomalu začínají plnitMokřady se pomalu začínají plnit

Zbytky mokřadní vody využívají vodní rostlinyZbytky mokřadní vody využívají vodní rostliny
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Až opadá listí z dubu

Preparace listů Preparace listů 

Většina našich dřevin na podzim opa-
dává. Je to tak proto, že jakmile půda za-
mrzne, rostliny z ní nemohou přes kořeny 
přijímat vodu. Pokud by měly listy, které 
vodu odpařují, „vydýchaly“ by se. A proto 
je strom pouští, neuschne. Ještě, než listy 
opadnou, načerpá z nich dřevina zásobní 
látky pro jaro. Máte-li v zimě stálezelené 
rostliny (nejčastěji jehličnany) v  květiná-
čích a nemrzne, a vy je nezalejete, uschnou. 
Proto myslete na ně, a když bude tepleji, 
přilejte jim trošku.

Zelenou barvu listů během vegetační 
sezóny způsobuje chlorofyl, který zachy-
cuje sluneční energii a díky fotosyntéze 
vytváří látky důležité pro stavbu rostliny. 
Není to ovšem jediné barvivo, které je v lis-
tech obsaženo, jsou v nich i žlutá a oran-
žová barviva. Jakmile ale klesá 
aktivita fotosyntézy, začíná se 
jako první vytrácet zelený chlo-
rofyl. Nastupují ostatní obsažená 
barviva, která jsou proti rozkladu 
podstatně odolnější a zůstávají 
v listech i po rozkladu chlorofylů. 
Některé dřeviny mají barevné lis-
ty po celý rok. Známe tak napří-
klad buky v parku v Buchlovicích, 
červenolisté javory, okrasné jab-
loně atd. Červené zabarvení způ-
sobují barviva antokyany, která 
jsou u těchto kultivarů zastou-

Tentokrát si nepředstavíme recept jedlý, ale tvořivý. Pokud 
bude někomu smutno po tom k jídlu, tak nejlepší, co teď můžeme 
udělat, je zpracovávat ovoce ze stromů. Proto sušte, sušte, sušte. 
Křížaly nejen z jablek mají léčivý účinek. Obsahují hodně vlákniny, 
krásně vám pročistí střeva a z těch hruškových uděláte po namletí 
a přidání badyánu a hřebíčku ten nejlepší základ pro náplň koláče. 
Zpátky tedy k tvoření. 

Sáhneme po ingrediencích, kterými se podzim přímo prezen-
tuje, po listech. Vytvoříme skeletované listy, které se dají použít 
k  dekoraci interiéru, polepení zavařovačky pro svíčku, k výrobě 
blahopřání atd.

Co vše potřebujeme:

- listy dřevin
- sodu na praní
- štětec
- papírové utěrky
- rukavice
- potravinářské barvivo libovolné barvy

Co tu roste, co tu kvete?

pena v takové míře, že jsou viditelná po 
celou dobu vegetace. Jiné rostliny barvící 
se na podzim do červena mají těchto bar-
viv méně, tvoří se v listech až na podzim, 
stejně jako žlutá a oranžová. U některých 
dřevin se na podzim v listech 
ukládají třísloviny – listy pak mají 
hnědé zabarvení. Každá rostlina 
má rozdílné množství jednotli-
vých barviv, podzim je tedy vý-
sledek jakéhosi smíchání obsa-
žených barev. Javory a buky se 
obvykle barví do sírově žluté již 
koncem léta. Později je následu-
jí ořešáky, jírovce, jilmy a jasany, 
jejichž žlutá barva se postupně 
mění přes různé odstíny rudé po 
nenápadnou hněď. Na okrajích 

lesů a na mezích se zalesknou purpuro-
vou barvou listy ostružiníku, jeřáby jsou 
až téměř fi alové. Ještě platí pravidlo, že 
čím více slunečný a chladný podzim, tím 
jsou barvy intenzivnější. 

Postup: 

Listy umístíme do hrnce, přidáme ¾ hrnku sody a 4 hrnky 
vody. Přivedeme vše k varu a vaříme až do změknutí listů (pev-
né listy až hodinu). Poté listy opatrně vyndáme a naskládáme 
na  papírové ubrousky. Štětcem jemně setřeme výplň mezi žil-
natinou. Můžeme pracovat v rukavicích, abychom nepoškodili 
žilnatinu listů. Listy opláchneme ve vodě a necháme uschnut. 
Dle volby dále namočíme do potravinářské barvy a necháme 
uschnout.

Jana Kollandová
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Mikroregion Dolní Poolšaví

Na kole vinohrady uherskohradišťskaNa kole vinohrady uherskohradišťska
V sobotu 7. října se symbolicky uzaví-

raly cyklostezky. Stezku Dolním Poolšavím 
vedla Jana Rýpalová s Lenkou Otépkovou. 
Zavítali i do Podolí, kde si prohlédli kapli 
Sv. Ducha a dověděli se něco o její histo-
rii. Pokud jste se nezúčastnili, můžete to 
napravit na jaře 21. dubna, kdy se budou 
naopak stezky otevírat. 

Projekt inspirovaný cyklovýlety S Čes-
kým rozhlasem Brno po Moravských vi-
nařských stezkách propojuje nejenom 
oblíbený sport s regionálním vinařstvím, 
ale je ideální příležitostí k poznání přírod-
ních krás a pamětihodností regionu. 

K  počátečním dvěma trasám, pojme-
novaných dle typických zdejších odrůd 
vína  Stezkou Muškátu moravského  a  Ru-
landského bílého, přibyla později  Stezka 
Blatnického Roháče  a Stezka Za historií 
a vínem, zvaná též  Stezka Velehradská. 
Novinkou roku 2011 byla pátá, příjem-

ná  Stezka  Za Moravú  kolem Baťova ka-
nálu a přes stejnojmenný mikroregion. 
Trasa  Stezky  Dolním Poolšavím  se jela 
poprvé na jaro 2012. V rámci jubilejní-
ho 10. zavírání cyklostezek byla v roce 
2015 vytyčena  Stezka Salašská, určená 
tzv. „pohoďákům“ a rodinám s dětmi. Od 
jara 2015 se k akci připojují i vyznava-
či pěší turistiky na dvou trasách Sadské 
a  Staroměstské. Dík výborné spolupráci 
s místními partnery můžou účastníci akce 
navštívit muzea a památkové objekty na 
jednotlivých trasách zdarma nebo za zvý-
hodněné vstupné. 

Akci doprovází i soutěž na facebooku 
MIC. Její účastníci, stejně tak i registrova-
ní cyklisté, mohou v rámci odpoledním 
programu na Masarykově náměstí v Uher-
ském Hradišti vyhrát hodnotné „vinné“ 
i „nevinné“ ceny.  

Jak
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Svatý Václav ve školce

… tak jako Karel IV. nechal vyrobit bohatě zdobenou korunu 
na počest Václava, tak i naše děti se přidaly a nazdobily krásné ko-
runy….

Dračí den

V pátek 29. září jsme se celý den zabývali dračí tématikou. 
Děti tvořily básničky a texty, plnily úkoly a nakonec vyrazily 
pouštět draky na fotbalové hřiště. Protože nám foukal příznivý 
vítr, užili si všichni velkou legraci. 

Zdravá pětka

V úterý 3. října děti ze všech 
tříd pracovaly v rámci výukového 
programu Zdravá pětka, preven-
tivního programu nadace Albert. 
Seznámily se se zásadami zdra-
vého životního stylu a různými 
druhy potravin, které zdraví pod-
porují nebo mu naopak škodí.

Vystoupení na hody

Sluníčko krásně svítilo, děti se snažily, program se vydařil...

Novinky v ZŠ a MŠ

Interiér mateřské školy prošel během prázdnin změnami. Tou 
největší je nová výmalba a nábytek v původní dolní třídě, která 
se stala příjemným místem pro stravování dětí. 

Díky příspěvku rodičů a na-
dačního fondu Synot bylo dě-
tem v MŠ pořízeno nové povle-
čení a peřiny. 

Z příspěvku obce byla zapla-
cena nová úložná skříň na lůž-
koviny a hračky v MŠ.

Ani ZŠ nezůstala beze změn. 
Školní družina dostala nový 
kabát. Byla položena nová podlahová krytina, stěny jsou nově 
vymalovány i s motivem pěkného obrázku. V ranních hodinách 
v této třídě probíhá výuka. Odpoledne slouží jako školní družina. 

Na školním dvoře byly vysázeny byliny a upraveny prostory, 
které slouží dětem za pěkného počasí v  době družiny i o pře-
stávkách. 

Zahájení školního roku

Dne 4.9.2017 proběhlo slavnostní zahájení školního roku 
2017/2018 v Základní škole. V tento školní rok v základní škole 
probíhá výuka 1., 2. a 3. ročníku. První a druhá třída jsou spoje-
ny. Hlavní předměty (český jazyk, matematika) jsou vyučovány 
odděleně, ostatní předměty ve spojené třídě. Třetí třída je vy-
učována samostatně. Ve škole je celkem 31 žáků.

Do školních lavic jako žáci naší základní školy zasedli tito 
noví prvňáčci: Aneta Brostíková, Jan Bedřich Březina, Michae-
la Duháňová, Nela Hejová, Vojtěch Krč, Viktorie Krčová, Tadeáš 
Křemelek, Matyas Révay, Petr Zálešák, Radka Zálešáková. 

Zprávičky z naší školičky



Podolské listy10 5/2017

Ve školce to žije

Do školky jsme se prostě těšili 
a jak jde vidět, práce nám jde od 
ruky :-D Díky vzájemné spoluprá-
ci dětí, kdy každý nějak přiložil 
ruku k dílu, vznikla nová a krásná 
dekorace chodby ve školce. Nelze 
také opomenout práci kluků, díky 
nimž nám stále vznikají ohromné 
a  dech beroucí stavby silnic a ji-
ných objektů :-D

Výuka v přírodě

V rámci hodin prvouky jsme se 
byli podívat na hospodářská zví-
řata. Děti měly možnost nakrmit 
ovce, seznámit se se způsobem 
chovu a péčí o ně. Viděli jsme do-
konce i býka.

Výuka plavání

I v letošním školním roce 
se děti z mateřské i základní 
školy opět zúčastní předpla-
vecké a plavecké výuky. Pla-
vání jsme zahájili v pondělí 
18. září a budeme pokračovat 
po celé první pololetí.

Metoda Elkonin ve škole

Abychom slovo správně napsali a přečetli, musíme ho nejdříve 
správně slyšet. Uvědomit si, 
kolik má slovo slabik, která je 
dlouhá, na jaké písmeno slovo 
začíná, končí. Případně kterou 
hlásku ve slově slyším, nebo 
která tam určitě není. Souhrn-
ně tuto dovednost nazýváme 
fonematický sluch.

Metoda fonematického uvědomování dle D.B.Elkonina je zpra-
covaná pro předškolní a školní děti prvních ročníků, aby si hravou 
formou potřebný fonematický sluch zdokonalovaly. V práci jim po-
máhají kouzelné postavičky, ať už nakreslené v Hláskáři (pracovní 
sešit) nebo skutečné plyšové, se kterými si samy mohou vyzkoušet 
dělení slova na slabiky a hledání čárky ve slově.

S touto metodou umí pracovat paní učitelka Mgr. Helena Březi-
nová, která se v rámci doučování věnuje dětem ve škole.  

Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková orga-

nizace, je zapojena do několika projektů.

Projekt Šablony

Díky projektu Šablony (Projekt OP VVV) probíhá ve škole Čte-
nářský kroužek, Klub deskových her a zábavné logiky, kroužek Do-
učování. Všechny tyto kroužky jsou pro děti základní školy zdarma. 
Z tohoto projektu je také fi nancována Předškolička, kterou navště-
vují děti z mateřské školy. Cílem Předškoličky je usnadnit dětem ná-
stup do základní školy, zlepšit jejich schopnosti a dovednosti, které 
budou potřebovat nejen v 1. třídě. Paní učitelky absolvují v průbě-
hu dvou let několik školení v oblasti inkluze, čtenářské a matema-
tické gramotnosti, předčtenářské a předmatematické gramotnosti, 
logopedie. Ve škole probíhá i tandemová výuka. 

Projekt Společenství praxe

Jedná se o velký projekt čtyř pedagogických fakult univerzit 
(Karlova, Masarykova, Jihočeská, Technická univerzita v Liberci), je-
hož cílem je propojení teorie a praxe, propojení vzdělávání učitelů 
a reálného prostředí učitelské praxe. Učitelé školy se setkávají s uči-
teli zapojených škol i s akademickými pracovníky, společně vytváří 
učební materiály, ověřují je a hodnotí. Další aktivitou projektu je ab-
solvování praxe studentů univerzit na naší škole. 

Plánované akce školy

01. 11.  Dýňování v MŠ od 15.00 hodin
01. 11.  Halloweenský den v ZŠ
11. 11.  Vystoupení dětí pro důchodce
16. 11.  Beseda se spisovatelem Jiřím Jilíkem v ZŠ
05. 12.   Čertovský den v MŠ a ZŠ
12. 12.  Vánoční dílničky v ZŠ
20. 12.  Vánoční besídka ZŠ a MŠ

Prázdniny

26. - 27. 10.   podzimní prázdniny v ZŠ a MŠ
23. 12. 2017 – 2. 1. 2018  Vánoční prázdniny

Další plánované akce

Návštěva hvězdárny v Brně
První pomoc pro prvňáčky
Babička a dědeček čtou dětem pohádky
Návštěva integrovaného záchranného systému v Uherském Brodě

Personální obsazení Základní školy a Mateřské školy, 

Podolí, příspěvkové organizace:

Ing. et Mgr. Jana Buršová, ředitelka školy

Základní škola

Mgr. et Mgr. Jarmila Glumbíková, učitelka ZŠ, třídní učitelka 1.a 2. tří-
dy
Ing. et Mgr. Jana Buršová, učitelka ŽS, třídní učitelka 3. třídy
Mgr. Martina Pernicová, učitelka ZŠ
Mgr. Helena Březinová, asistentka pedagoga
Aranka Grulíková, vedoucí ŠD
Marie Kouláková, školnice ZŠ

Mateřská škola

Renáta Křapová, vedoucí učitelka MŠ
Magda Molnárová, učitelka MŠ
Ema Pechová, kuchařka ŠJ
Jindřiška Švachová, školnice MŠ

Jana Buršová
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Z knihovny

Papírové tvořeníPapírové tvoření
Ve středu 27. září jsme nejen půjčovali knihy, ale také tvořili. A ten-

tokrát jsme tvoření pojali malinko jinak. Děti si vytvořily svá stanoviště, 
na kterých předvedly druhým dětem různé papírové projekty.  Děti se 

mohly navzájem něčemu přiučit. Prostě tvoření dětí pro děti. Papír je 
dokonalý materiál a vzniklo mnoho krásných projektů. Tvořily dýně, 
strašidla a z krásných plodů podzimu originální zápichy. 

Podzimní výzdobaPodzimní výzdoba
Obec Podolí s Místní knihovnou podpo-

rují naše občany ve zkrášlování svých domo-
vů. Vyhlášená soutěž o nejkrásnější podzim-
ní výzdobu je sice již ukončena, ale v dalším 
roce se můžeme opět těšit na další ročník!

A kdo byl šťastný výherce? Přihlásilo se 
celkem 10 účastníků. Komise měla složité 
rozhodování, ale nakonec zvítězila paní Jana 
Raclavská. Ozdobila nejenom zápraží své-
ho domu, ale i parapety a okenní tabulky, 

na kterých se vesele smějí podzimní listový 
skřítci. 

Šťastné výherkyni gratulujeme! 
Jitka Raclavská

Připravujeme 

pro vás: 

1.11.  Strašidelná knihovna
2.12. Mikulášský jarmark
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Obec informuje

Slavnosti vína
Tak jako každý rok 

patřil druhý víkend 
v  září v  Uherském 
Hradišti slavnostem 
vína. Letos se konal 
již 15.  ročník, které-
ho se zúčastnilo více 
než tisíc krojovaných. 
Tradiční průvod se 
vydal od mařatských 
sklepů na náměstí. Po-
dolí s 60 krojovanými, 
včetně Frišek s Frišča-
ty, v čele se starostkou 
Janou Rýpalovou se 
k tomuto průvodu za-
řadilo v rámci Mikrore-
gionu Dolní Poolšaví u 
zimního stadionu.  Aby 
to na náměstí rychleji 
ubíhalo, zpívaly Frišky 

s dětmi po cestě písničky známé i méně známé, k tomu nás na 
housle doprovázela Peťa Jakšíková.

Dobu volna po skončení průvodu do vystoupení u Obchodní 
Akademie jsme využili k ochutnávání místních pokrmů a nápojů 
včetně burčáku, na který se většina z nás těší celý rok. Milovníci 
vlaků si jistě nenechali na vlakovém nádraží ujít prohlídku, pří-
padně projížďku soupravou taženou parní lokomotivou Rosnič-

ka, která po celý den jezdila mezi Uherským Hradištěm a Uher-
ským Brodem.

V jednu hodinu po obědě vystoupila naše Friščata, kterým se 
vystoupení moc povedlo, a ohlasy ze všech stran byly jen ty nej-
lepší a za to patří dík Andrejce Štěrbové, Lenči Mikulové a Peťce 
Jakšíkové, které s dětmi celé pásmo poctivě nacvičovaly. Sadu 
písniček zapěly tradičně i Frišky.

Počasí nám přálo, vystoupení se nám i dětem podařilo, a tak 
jsme domů odjížděli s dobrou náladou a s pocitem pěkně prožité 
soboty. Kdo měl chuť a nebolely ho nohy po celodenním chození, 
mohl navštívit ještě vyhlášenou Vinohradskou ulici, kde také bylo 
mnoho k vidění a poslechu.

Lenka Vysloužilová

Velké KarloviceVelké Karlovice
V pondělí 11. října se podolští senioři 

vydali autobusem na třídenní výlet do ma-
lebného kraje Beskyd do Velkých Karlovic. 
Po ubytování v Hospodě Kyčerka a ve Va-
lašských chalupách jsme se s průvodkyní 
vydali údolím Pluskavec. Cestou dolů byla 
stráň poseta  dřevěnými sochami znázor-

ňující řemesla, a to vše v životní velikosti. 
Na zpáteční cestě ke kapli sv. Huberta jsme 
zase viděli sochy znázorňující hudebníky. 
Milé překvapení nás čekalo v kapli, kde 
sboristky z Velkých Karlovic pěly překrás-
né písně místních i italských autorů. Kaple 
svým křídlovým oltářem ukazuje lidovou 

uměleckou tvořivost jak např. Betlémem, 
tak i sousoším s názvem Poslední večeře 
Páně opět v životní velikosti. 

Druhý den po snídani nás autobus vy-
vezl na kopec Soláň. kde se nás ujal průvod-
ce p. Bila. Za deštivého počasí se zajíma-
vým výkladem jsme se prošli po vrcholu. 
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Škoda, že výhledu do okolí bránila mlha.
Soláň je významné centrum rekreace 
a  turistiky a je někdy přezdíván „vrchem 
umělců“. V Čarťácké hospodě pod vr-
cholem se scházeli významní malíři, spi-
sovatelé a hudební skladatelé Jiří Ma-
hen,  Jan Drda, František Podešva, Karel 
Hofman a jiní. Navštívili jsme i Zvonič-
ku, kde se nachází informační centrum 
s  instalovanou výstavou obrazů malíře 
Borise Jirků. Večerní čas nám zpříjem-

nila místní cimbálová muzika Kyčerka.
Třetí den opět po snídani jsme se vyda-
li pěšky do centra obce. Navštívili jsme 
místní kostel Panny Marie Sněžné, založe-
ný Františkem Hrabětem ze Žerotína roku 
1754. Kulturní památkou se stal roku 1958.
V Karlovském muzeu, dříve fojtství z roku 
1793 a  bývalého kupeckého domu z  po-
čátku 19. století, jsme shlédli expozici 
života lidí v  této části Valašska. Minulou 
i  současnou lidovou uměleckou činnost 

ukazují soubory řezbářských prací a ukáz-
ky sklářských mistrů z původních skláren. 
V  etnografi cké části je k  vidění jednodu-
chý a  výtvarně čistý karlovský kroj.  Plni 
zážitků a informací jsme se po obědě roz-
loučili s Velkými Karlovicemi a nechali se 
dovézt zpět do Podolí. 

O vše se postarala nadace Synot za-
ložená senátorem Ivo Valentou. Moc jim 
všichni děkujeme. 

Bohu Novotná
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Z činnosti SK Podolí

Hodové posezení u cimbáluHodové posezení u cimbálu
Druhý říjnový víkend se již tradičně nesl v duchu hodů. A že se opravdu vydařil! Přálo 

nám totiž i krásné počasí. 
14. 10. v sobotu přes den probíhal bohatý program před Kaplí svatého Ducha a ve-

čer se v kulturním domě pod taktovkou Spolku SK Podolí uskutečnilo již druhým rokem 
Hodové posezení u cimbálu. 

Po celý večer hrála k tanci i poslechu cimbálová muzika Vinár z Veletin a po ní nastou-
pil místní DJ Gerža. Návštěvníci tančili a bavili se u dobrého vína a občerstvení. Nechybě-
la ani bohatá tombola. No prostě o zábavu nebyla nouze. 

Účast byla opravdu hojná a všichni se skvěle bavili! Proto bychom Vám všem chtěli 
poděkovat, že jste přišli a užívali si tyto okamžiky spolu s námi a řadě z Vás děkujeme i za 
dary do tomboly. 

Věříme, že jste si sobotní hodový den i večer užili a že jste díky zajímavému hodo-
vému programu strávili plno krásných chvil. Budeme se na Vás těšit na další akci, kterou 
uspořádáme!uspořádáme!
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Nedaří se námNedaří se nám

Podzimní polovina sezony 2017/2018 
pro nás začala velmi slibně. Porazili jsme 
favorizovaný tým SK Mařatice a mysle-
li jsme si, že máme skvěle našlápnuto 
k další povedené sezoně a budeme úto-
čit na vrchní příčky tabulky naší skupiny. 

Jak jsme Vás ale v  minulém čísle 
zpravodaje informovali, hned v  druhém 
zápase se zranil náš brankář a v  tu chví-
li jsme se ocitli naprosto bezradní. Od té 
doby se nám vůbec nedaří.  Sehnali jsme 
sice brankáře náhradního, ovšem pouze 
na některé zápasy a po zbytek musí chy-
tat někdo z našich  hráčů. Nepovedlo se 
nám vyhrát jediný zápas a bohužel jsme 
v  tabulce poslední. Nechceme tuto sku-
tečnost přičítat smůle, která ale také jistě 
hraje v této situaci určitou roli. 

Po sérii 9 zá-
pasů bez prohry 
(jarní část sezony 
2016/2017), teď 
přišlo jen horší ob-
dobí a my se sna-
žíme z  něj všemi 
silami dostat. Bez 
brankáře to však 
jde velmi těžce. 
Věříme ale, že na 
jaře už bude Ton-
da opět připravený 
nastoupit do brá-
ny, začne se nám 
dařit a obrátíme 
momentálně hod-
ně žalostné skóre alespoň tak, abychom nezůstali na posledním řádku tabulky.

Místo Klub Body Výhry Remízy Prohry "Nastřílené góly" "Inkasované góly"

1. Bojkovice B 25 8 1 0 79 11

2. Hradčovice 22 7 1 0 64 6

3. Orel Uh. Brod 18 6 0 2 67 6

4. Březová 18 6 0 3 56 18

5. Havřice 15 5 0 3 37 22

6. Suchá Loz 9 3 0 5 33 24

7. Popovice 9 3 0 6 30 28

8. Vlčnov 6 2 0 7 15 66

9. St. Hrozenkov 3 1 0 7 8 91

10. Rudice 0 0 0 8 2 116

Žáci překvapují… Nabírají tempoŽáci překvapují… Nabírají tempo

Ovšem v TJ Družstevníku Popovice, kde hrají žáci jak z Popovic, 
tak i z Podolí, se nedá mluvit o nezdaru. Po minulé začátečnické 
sezoně, kdy si teprve děvčata a chlapci osvojovali týmovou hru na 
hřišti, se jim nyní začíná dařit. V současné době (po podzimní čás-
ti sezony) se drží s devíti body cca v polovině tabulky a několikrát 

se jim povedlo své soupeře nešetřit a porazit je s opravdu velký-
mi gólovými rozdíly. To je od minulé sezony opravdu velký posun 
a úspěch. Přejeme mládeži, ať se jim i nadále daří a hlavně stoupají 
v tabulce stále výše. Pro děti v tomto věku jsou totiž pozitivní vý-
sledky velmi důležité.

Tabulka žáků Tabulka žáků –– podzimní část sezony 2017 podzimní část sezony 2017

Na fotbalovém hřišti se s Vámi, s fanoušky SK Podolí i žáků 
hrajících za TJ Popovice, rádi setkáme zase na jaře, kdy nás čeká 
druhá polovina sezony. Doufáme, že se nám bude dařit a že nás 

budete chodit podporovat a fandit nám. Bez fanoušků to totiž 
nejde!

 Eva Záchvějová
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Z činnosti Sokola

Sportovní denSportovní den

Výsledky Sokolského pětiboje:

Na státní svátek, v Den české státnos-
ti, který připadá na 28. září, se Tělocvičná 
jednota Sokol Podolí rozhodla uspořádat 
sportovní den. Tato akce se konala na míst-
ním fotbalovém hřišti a byla určena pro děti 
všech věkových kategorií. 

Program začal ukázkou výcviku klubu 
agility, který pod záštitou sokolské organi-
zace v  obci funguje již dva roky. Tento psí 
sport vyžaduje mimořádnou souhru člo-
věka a psa. Jak se mohli přihlížející diváci 
přesvědčit, skloubit dohromady rychlý běh, 
orientaci po parkúru a správné navádění na 
překážky není pro psovoda ani zdaleka tak 
jednoduché, jak by se na první pohled moh-
lo zdát. Od psa se zase očekává poslušnost, 
obratnost a perfektní znalost pohybů jeho 
lidského společníka. Běžela se takzvaná jum-
pingová trať, která obsahovala 21 překážek 
a měřila 180 metrů. Po skončení předvádění 
psů si děti mohly celou trasu proběhnout 
a rozehřát se tak před vlastním sportovním 
výkonem.

Ještě předtím se ale na hřiště dostavili zá-
stupci kolektivu Mladých hasičů z SDH Míko-
vice, kteří předvedli nácvik požárního útoku 
a štafety dvojic, což jsou disciplíny objevující 
se na pohárových soutěžích. I oni dokázali, že 
jim náročné tělesné výkony nejsou cizí a že si 
na tréninku pod vedením Daniely Frydrych-
ové, Lenky Ševčíkové a Aloise Tvrdoně dove-
dou dát pořádně do těla.

Ten skutečný program ale teprve začínal. 
Sotva hasiči sbalili hadice a agiliťáci schovali 
překážky, začalo to pravé sportovní odpo-
ledne, koncipované jako atletický pětiboj. 
Při něm se celkem 59 dětí vystřídalo na pěti 
obtížných disciplínách, které prověřily jejich 
fyzickou kondici. 

Každého závodníka čekal hod míčkem 
do dálky, podle věku sprint na 20 nebo 60 
metrů, skok z  místa, člunkový běh na 4x10 
metrů a skok dosažný. Atletice se ne nadar-
mo říká královna sportů. Pouhá rychlost na 
vítězství nestačila. Děti musely prokázat také 
obratnost, sílu a vytrvalost. Spravedlivý vý-

sledek byl zaručen rozdělením soutěžících 
do několika kategorií podle věku a pohlaví. 
Ale největší šance na vítězství měli samozřej-
mě ti, kdo sportují celý rok a nebojí se těles-
ného pohybu.

Vydařilo se výjimečně dobré počasí, ni-
kdo se nezranil a napětí při předávání cen 
by se dalo doslova krájet. Možná i proto to 
nebyl poslední svátek svatého Václava, který 
jsme na hřišti v Podolí prozávodili. Děti i rodi-
če mají celý následující rok na to, aby využili 
každou volnou chvilku k  tréninku. Protože 
skutečný pohyb nepotřebuje velké fi nanční 
investice ani trenéry. Na to stačí zapomenout 
na auta, výtahy, a hlavně na vlastní poho-
dlnost. Dobrá fyzická kondice je základem 
lidského zdraví a úspěšného šťastného živo-
ta. Proto je nutné, aby se děti už od malička 
normálně hýbaly. A normální je běhat, skákat 
nebo šplhat. Takže milí Podolané, vypněte te-
levize, vezměte děti a vnoučata a zkuste mís-
to nedělních koláčů nedělní pětiboj.  

Štěpánka Míšková

Děvčata 2 – 6 let
1. Michaela Duháňová
2. Viktorie Krčová
3. Veronika Omelková

Děvčata 7 – 10 let
1. Adéla Vacková
2. Viktorie Jusčáková
3. Dominika Šišáková

Děvčata 11 – 12 let
1. Kristýna Havránková
2. Romana Habartová
3. Nikola Kunčíková

Děvčata 13 – 15 let
1. Veronika Ševčíková
2. Viktorie Habartová
3. Anita Škrášková

Chlapci 2 – 6 let
1. Matyas Révay
2. Matěj Raclavský
3. Roman Botek

Chlapci 7 – 10 let
1. Jan Šišák
2. Radim Šišák
3. Dan Snopek

Chlapci 11 – 12 let
1. Petr Toman
2. Michal Baičev

Chlapci 13 – 17 let
1. Jakub Ševčík
1. Filip Škrášek
2. Jan Škrášek
3. Radim Kovář
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Cvičení žákůCvičení žáků
Opět cvičíme! V září zahájil svou pravi-

delnou činnost oddíl mladšího žactva sokol-
ské všestrannosti. Náplní cvičebních hodin je 
osvojit si základy gymnastiky, atletiky, různých 
pohybových dovedností a míčových her. Ne-
dílnou součástí je také pobyt v přírodě. Našim 
cílem není podávat velké sportovní výkony, ale 
vést naše svěřence k zdravému životnímu stylu, 
dobrému vztahu k pohybu a také ke kamarád-
ství. V průběhu zimy budeme cvičit v tělocvičně 
a na jaro začneme s atletikou a vycházkami do 
přírody. Náročnost tréninků odpovídá věkové 
skupině dětí 6 – 10 let a také našim možnostem. 
Pokud chcete posílit naše řady, přijďte mezi nás. 

Zdeněk Kasper

Z činnosti zahrádkářů

Podzim zahrádkářůPodzim zahrádkářů
V měsíci září se sešli zahrádkáři na brigá-

dě v Galdově stodole. Ke konci měsíce byl 
proveden sběr jablek ve školní zahradě. 

1. a 2. října proběhla v Uherském Hradiš-
ti v Redutě Okresní výstava ovoce, zeleniny, 
hroznů a okrasných rostlin. Na tuto výstavu 
zaslali členové naší zahrádkářské organiza-
ce vzorky svých výpěstků. Nejvíce se sešlo 
vzorků odrůd jablek. Na výstavě byly za-
stoupeny odrůdy – idaret, melrose, Blahova 
reneta, klivie, jonagold, rubín, glostr, šampi-

on a spartan. Vystaveny byly i ostatní plody 
– jeřáb oskeruše, durancie, meloun vodní, 
líska obecná, tykev muškátová a rakytník. 

Zdravé jádro podolských zahrádkářů 
vyrazilo 7. října ráno směr Olomouc, aby se 
zde zúčastnily podzimních zahrádkářských 
trhů. V letošním roce byly spojeny také 
s oslavami   60. výročí založení Českého za-
hrádkářského svazu.

V pátek 13. října se zbylá jablka ze škol-
ní zahrady posbírala a poté vypresovala na 
mošt, který se spolu s burčákem prodával 
na hody 14. října ve dvou stáncích v  du-
chovním a relaxačním areálu před Kaplí 
Svatého Ducha v Podolí.   

Jaroslav Míšek

říj běhl Uh ké H diš

, y y
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Z činnosti Zárazy

Poslední srpnovou sobotu, se uskutečnil na hřišti ve Žlebě 
branný závod nejen pro děti. Akci pořádal spolek Záraza, který 
vznikl na ochranu přírodního bohatství Podolí, aby se v nezměně-
né podobě zachovalo pro příští generace. Spolu se členy a příznivci 
spolku Záraza se na organizaci aktivně podíleli i někteří zastupite-
lé. Propagaci a návrh plakátu zajistila Jitka Raclavská ve spolupráci 
s Obecním úřadem. Celou akci nafotila Alžběta Nicol Miklová.

Před začátkem akce si všichni organizátoři prošli celou trasu, 
vyzkoušeli jednotlivé disciplíny a při tom si užili hodně legrace.  
Závod se běžel krásnou přírodou nadregionálního biocentra Hlu-
boček, na jehož začátku bylo první stanoviště, kde všechny vítala 
Iva Miklová. Děti skákaly panáka a šachovnici nakreslené křídou na 
cestě. Jakmile se účastníci závodu dostali do lesíka, museli si vylo-
vit zvířátko pomocí vody ze studánky, které bylo schované ve velké 
sklenici. S tím jim ochotně pomohla Martina Jošková. Jednotlivci, 
skupinky, ale i rodiče s malými dětmi běželi kolem mokřadu Kači-
nec až k bažantnici, kde na ně čekal Jiří Trávníček. Zde děti hmatem 
poznávaly přírodní předměty, které by běžně našly v této lokalitě. 
Pokračovaly cestou dál, kde je vyhlížel čtyřnohý hlídač Jack se svojí 
paničkou Štěpánkou Míškovou. Tady si závodníci poskládali puzzle 
z motivů zvířat, jak jinak než těch, které bydlí celoročně v našem 
Hlubočku. Na konci Boří už začínaly sportovní aktivity s Jarkem 
Míškem, jako skákání přes švihadlo a běh do kopce přes rozkvet-
lou louku k dalšímu stanovišti. I tady se všichni zapotili při házení 

míčky do plechovek, které neúnavně znovu a znovu stavěl Jarek 
Mikel. Největší úspěch ovšem měla vycpaná zvířata, která přinesl 
ze své soukromé sbírky Pavel Podškubka. Velmi hezky je zakom-
ponoval do přírody tak, jako by se v těchto místech, a právě v té 
chvíli, zastavila. Jen o kousek dál mezi vzrostlými duby na všech-
ny čekala výzva v podobě minilanového centra. Adrenalinový 
zážitek připravil sehraný team skautů Michal, Peťa, Jarek a Staňa, 
kterým osud Hlubočku není lhostejný a kteří se spolu s Podolany 
podíleli loni na jeho záchraně. Všem ochotně pomáhali a zajišťo-
vali bezpečnost při lezení. Na konci trasy měli všichni možnost 
prohlédnout si různá paroží a všelijaké pomůcky myslivců. Otáz-
ky ohledně myslivosti a přírody rád zodpověděl Luboš Novotný. 
Pro chytré hlavy byl připraven na hřišti stůl, na kterém se hrálo 
několik šachových partií najednou za účasti šikovného šachisty 
Kryštofa Mikuláše Trávníčka. Všichni závodníci, kteří úspěšně pro-
běhli všemi stanovišti, dostali za odměnu drobnou hračku, něco 
sladkého a poukázku na grilovanou klobásku s nápojem. Aby 
nikdo neměl hlad ani žízeň se postaral Milan Snopek s manžel-
kou Helenou. Občerstvení připravili nejen pro závodníky, ale pro 
všechny, kteří se přišli na hřiště pobavit. Aby bylo veselo, pouštěl 
Michal Gerža oblíbené hity. 

I přes tropické počasí se akce Veselý Hluboček vydařila. Děku-
jeme všem zúčastněným i těm, kteří se na akci podíleli.

Iva Miklová

Veselý HlubočekVeselý Hluboček
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Spolek ZÁRAZA uspořádal dne 
08.10.2017 lampionový průvod. Ten zapo-
čal v 18:30 h zapálením dvou švédských 
svící v prostoru poblíž štítové zdi paní 
Michálkové naproti Obecního úřadu. Po-
stupně se ve výroční den dramatického 
vyhlašování výsledků referenda z roku 
2016 sešlo na 60 dětí, rodičů i sympatizan-
tů občanského hnutí, které se zformovalo 
v revolučním roce 2016 na obranu demo-
kracie a proti zvůli tehdejších zastupitelů 
- pučistů. Bez politického řečnění si obča-
né s lampiony a svítilnami prošli část obce, 

V den voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20.10.2017 
vyvěsili občané na dnes již památnou zeď paní Michálkové trans-
parent, který měl připomenout, že v loňském roce souběžně s vol-
bami do krajských zastupitelstev se konalo historicky první místní 
referendum v Podolí. Že bylo referendum ze strany tehdejších puči-
stických zastupitelů Dokoupilové, Many, Křižky, Hastíka a Kubáňo-
vé bojkotováno, dokládá rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který 
snahu pučistů o vyhlášení referenda v jiný termín zamítl. Pozdější 
zoufalý pokus Křižky a Hastíka referendum administrativně několik 

Lampionový průvod k oslavě výročí prvního referendaLampionový průvod k oslavě výročí prvního referenda

TransparentTransparent

Zachráněný pozemek

Část referendem zachráněného Část referendem zachráněného 
pozemkupozemku

Ježek na území Ježek na území 
zachráněném v referenduzachráněném v referendu

Mohutný výsev muchomůrky Mohutný výsev muchomůrky 
červené poblíž broukovištěčervené poblíž broukoviště

kde loni pořádali své známé „procházky“. 
Asi v 19:30 se opět průvod zastavil před 
obecním úřadem a po vzájemném ujištění, 
že nadále setrváváme na společných prin-
cipech při prosazování demokracie v obci 
a že do budoucna zůstáváme v kontaktu, 
jsme se rozešli do svých domovů. Během 
procházky někteří občané sdělili svůj ná-
zor, že o podrobném obecním dění nejsou 
dostatečně informováni a ocenili by vydá-
vání tištěného občasníku, který by reago-
val pružně na dění v obci - zvláště politické. 
Informace byla předána spolku Záraza. 

okamžiků po jeho vyhodnocení zmařit, se proměnil v jejich ostu-
dný tříhodinový „tanec“, kdy museli asistovat zásahu uherskohra-
dišťské policie, za jejíhož doprovodu nakonec Hastík výsledky refe-
renda umístil na úřední desku. Potupa „starosty“ kráčejícího vyvěsit 
výsledky za doprovodu policie a současně ohromná úleva občanů 
strádajících již několik měsíců pod nadvládou nechtěných samo-
zvanců se staly žádanými objekty fotografů. 

Děkujeme všem zúčastněným za účast i podporu.
Jiří Trávníček
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Bydlí s námi v Podolí…

Natálie, žákyně 7. třídy ZŠ 
Kunovice se koncem minulého 
roku stala členkou skupiny Fuerza 
del Fuego (v překladu síla ohně) 
z Uherského Brodu. 

Skupina vystupuje s ohněm 
(fi reshow) i s LED světly (světel-
ná light show) jak ve vnitřních 
větších prostorech, tak i venku, 
kdežto s ohněm, z hlediska bez-
pečnosti, pouze venku.

Prvky vypadají jednoduše, ale 
některé jsou velmi složité a nároč-

né na koordinaci pohybu. Natka si však prvky osvojila tak rychle, 
že trénink s hořícími poi-kami poprvé vyzkoušela na krásné po-
vánoční akci „Oslava mostu“ v Kostelanech nad Moravou a to jen 
po měsíci jejího působení v souboru. Vedoucí většinou dovoluje 
novým členům trénovat s ohněm až po půl roce nebo jak se kdo 
cítí být na vystoupení s ohněm připraven. Natka říká: „Měla jsem 
trochu strach, ale člověk se nesmí strachu poddat, protože by vás 
při vystoupení velmi svazoval. Oheň je krásný živel, stal se mým 
„parťákem“ při vystoupeních, ale stále z něj mám velký respekt.“ 

Mají nacvičených několik sestav, které jsou tematicky laděné 
a trvají 15 - 30 minut, diváky však tak rozproudí, že si vytleskávají 
ještě přídavek. Se souborem má za sebou mnoho vystoupení, a to 
jak na soukromých i veřejných akcích, jako jsou městské slavnosti, 
svatby či fi remní večírky. Naposledy vystupovali 30. září na svato-
václavských slavnostech v Napajedlích a termíny dalších vystoupe-
ní jsou pro velký zájem domluveny dlouho dopředu. Tento krou-
žek ji velmi baví a naplňuje. Je také velkou milovnicí koní.

Pokud chcete vidět, jak umí Natálie „točit“, nenechte si ujít 
13. prosince akci Česko zpívá koledy v Podolí u kaple Sv. Ducha.

David, žák 2. třídy ZŠ Kunovice si našel už ve svých 6ti letech 
zálibu v nezvyklém koníčku - motokárách. Zalíbily se mu na Barum 
rallye ve Zlíně , kde byl s tatínkem a probíhala zde ukázka závodních 
motokár.  Minulý rok na podzim se už zúčastnil kartingové akade-
mie v Písku, která je přípravou na vstup mezi závodníky. 

V dubnu letošního roku si vyjel závodní licenci pro kategorii 
školní 50 a vstoupil do závodní stáje CB Kart racing team. Na závo-
dech startuje s číslem 91 (podle dne a měsíce narození) a letos se 
jako nováček poprvé zúčastnil dvou závodů mistrovství ČR v Třinci 
a v Chebu, kde se umístil na 9. a 10. místě. 

Dále pak jel závod o pohár Autoklubu ČR v Písku a absolvoval 
další tři závody Moravského poháru, které se jely v rakouském Brüc-
ku, ve Vysokém Mýtě a Třinci. Umisťoval se obvykle v polovině star-
tovního pole. 

V celkovém hodnocení Moravského poháru skončil na 19. mís-
tě z 36 jezdců. V příští sezoně zúročí nováčkovské zkušenosti, zin-
tenzivní tréninky, protože by se rád jako každý závodník umisťoval 
v popředí. 

Závodění na motokárách je náročné na čas, i na fyzickou kon-
dici jezdce. Závody se konají od pátku do neděle a to za jakéhokoli 
počasí. Ve Vysokém Mýtu v dubnu dokonce poletoval sníh. Během 
závodního víkendu Davča každý den absolvuje 6 -7 desetiminuto-
vých tréninků denně, včetně kvalifi kačních jízd a fi nálových jízd, 
kde je systém podobný jako ve F1. 

Při tréninku na závodní dráze v Chebu David najel téměř 400 km 
za víkend. Přes zimu hodlá zlepšit fyzičku, aby v příštím roce lépe 
obstál. Na závody ho doprovází celá rodina a podporuje ho. David 
na oplátku doprovází zase Natku při jejích ohňových vystoupeních.

Martina Peřestá

Sourozenci Natálie a David Peřestí

p p y p
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Podolský tmel

Zveme vás
01.11.  Strašidelná knihovna
11. 11.  Beseda s důchodci
25.11.    Retropárty
26.11. Adventní tvoření

02.12.    Mikulášský jarmark
09. 12.   Mikulášská beseda u cimbálu
13. 12.   Česko zpívá koledy
16. 12.  Štěpánský turnaj ve stolním tenisu
31. 12.   Silvestrovský pochod
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V roce 1954 byla v naší obci zřízena 
okrsková ústředna prodejny Jednota s při-
pojením obcí Popovice, Míkovice, Vésky 
a Sady. V první polovině července byla do-
končena stavba prodejny Jednota na místě 
zbořeného domku Josefa Galdy č. 45.

Stavba tohoto nového obchodního 
domu byla zařazena do okresního akční-
ho plánu v ruce 1954 a zásluhou místních 
funkcionářů byla uskutečněna. 
Ihned po konečné úpravě budo-
vy přestěhovala se Jednota do 
nových prostorných prodejních 
místností. Místnosti jsou zařízeny 
podle vzoru městských prodejen a 
vyhovují po všech stránkách nejen 
místním občanům, ale jsou navště-
vovány hojně i občany z okolních 
vesnic. Jest to jedna z nejlepších 
venkovských prodejen na okrese.

V neděli dne 15. července do-

Zápisky kronikáře

Otevření prodejny JednotaOtevření prodejny Jednota

poledne pořádána byla slavnost otevření 
této prodejny zahájením prodeje. Odpoled-
ne byla na hřišti ve Žlebě lidová veselice, na 
které účinkovala cimbálová hudba z Hrubé 
Vrbky se zpěvákem Lubošem Holým. Obe-
censtvo pěkně pobavili lidoví vyprávěči Měr-
ka a Mlýnek.

Ze zápisů z kroniky obce Podolí 
zpracoval Jaroslav Míšek

Tento článek byl publikován před osmi 
lety ve zpravodaji obce. V loňském roce 
při setkání s paní Marií Michálkovou jsem 
se dověděl, že k článku z kroniky obce Po-
dolí existují i fotografi e. A tak Vám letos 
předkládám článek obohacený o černobílé 
fotografi e ze slavnostního otevření z roku 
1954, a také fotografi i z roku 1977, kde jsou 
zachyceny tehdejší prodavačky prodejny 

potravin Jednota v Podolí. Jsou 
to paní Zdeňka Jurásková z Ku-
novic, Marie Michálková, Anna 
Křiváková a Marie Zálešáková. 

Prodejna potravin byla 
umístěna v přízemí. V prvním 
patře byla prodejna se smíše-
ným zbožím, kde v sedmdesá-
tých letech minulého století pů-
sobil jako vedoucí pan Jaroslav 
Bečica. Dále byla v prvním pa-
tře umístěna prodejna textilu. 
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Společenská kronikaSpolečenská kronika

Naši jubilanti v září a říjnu:
Petr Jánský      60 let

Helena Vaďurová  60 let

Vlastimil Vlachynský   65 let

Zdeněk Huňka    82 let

Ludmila Malinová  82 let

Věra Králová   82 let

Marie Hrabalová  89 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Narození:
• Dne 15. 9. 2017 se narodil Jakubovi a Naděždě Machalo-

vým syn Kryštof (čp. 365)

• Dne 14. 9. 2017 se narodila Tomášovi a Janě Staškovým 

dcera Ivana (čp. 207) 

Úmrtí:
• Dne 1. 9. 2017 zemřel Jaroslav Hanáček ve věku 60 let

Vnitřní poměry: potravin bylo nedostatek. Bylo třeba zásobo-
vati armádu, jak obilninami, tak masem. Nejhůře bylo ve městech. 
Tam zryly i dvorky, každý koutek půdy pečlivě obdělán a pěsto-
vány aspoň brambory a zelenina. Lidé stáli v dlouhých frontách 
před obchody a čekali, až obchodníci za dozoru stráže otevrou 
krámy a prodají jim na lístky trochu černé zkažené mouky, drobivý 
chléb ze špatné mouky, do níž přimíseny brambory a jiné. Byly 
sice udělovány podpory rodinám, jichž živitelé odešli do války, ale 
nestačily.

Od 26. března do 3. dubna byla všeobecná vojenská rekvisice 
obilí, mouky a bramborů. Ve zdejší obci zrekvírováno bylo 46  q 
obilí. Po 14 dnech byla dodatečná rekvisice, protože snížena vyži-
vovací kvota na 280 gramů (denně) pro těžce pracující a 200 gra-
mů pro lehce pracující. Mimo to neponecháno ničeho k výživě na 
dobu od 1. července do 15. srpna a počet těžce pracujících stano-
ven na 1/3 všech osob. Opětovně zrekvírováno 15 q obilí.

Později snížena spotřební kvota chlebové mouky pro těžce 
pracující na 200 gramů, pro lehce pracující na 170 gramů denně. 
Mléko ponecháno pro dospělé 1/6 litru, pro děti 1/4 litru denně. 
Ve městech zavedeny bramborenky, mléčenky a masenky.

V této prodejně byla ve zmíněných letech 
vedoucí paní Anežka Křiváková. 

K nalezení těchto fotografi í se váže i ve-
selá historka. Při ukončení provozu nákup-

Ceny potravin a všech potřeb značně zvýšeny. 1 litr mléka pro-
dával se za 50 haléřů, ve městě za 60 – 80 haléřů, 1 kg másla za 15 
korun, 1 kg sádla za 18 – 20 korun, 1 vejce za 30 – 50 haléřů, letní 
oděv za 200 – 300 korun, zimní za 400 korun, botky za 65 – 80 
korun.

Palivo – uhlí nebylo lze nikde koupiti. Dříví polenové prodáva-
lo se za 30 – 50 korun za metr. Pro nedostatek paliva byla škola od 
17. ledna do 3. května zavřena.

Válečné půjčky – na 5. válečnou půjčku bylo v obci upsáno 18 
000 korun, na 6. válečnou půjčku bylo v obci upsáno 36 450 korun.    

Hospodářský rok – oziminy řídké, jařiny špatné, nevyvinuté, 
zemáky trpěly nachem a daly špatnou sklizeň. Zelí bylo napadeno 
housenkami a trpělo nedostatkem vláhy. Krmiva pro dobytek byl 
nedostatek. Ovoce následkem sucha spadlo se stromů. Mlynáři 
pro nedostatek vody nemohli mlíti.

Škola – školu navštěvovalo 136 dětí, a sice 74 chlapců a 62 
děvčat. Vyučovalo se ve 2 třídách. Odvody – z obce Podolí uznáno 
vojenskou službou způsobilými celkem 105. Z těch 14 padlo a 11 
bylo zajato.

Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek

Občanský rok 1917  Občanský rok 1917  – 2   2.  část

ního střediska Jednoty uklízela paní Marie 
Michálková s manželem Miroslavem míst-
nosti a všimli si kronik vzorně uložených 
hned vedle kamen. A tak se milé kroniky i se 

zápisy a fotkami podařilo zachránit. Možná 
kdyby úklid přišel až v zimních měsících, 
fotografi e by se asi zachránit už nepodařilo.  

Jaroslav Míšek
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Vítání občánků

Milý tatínku a milá maminko, narodilo se vám pře-
krásné miminko!

Tak začíná jedna z básniček, kterou naše nové ob-
čánky vítáme mezi nás. 7. října 2017 jsme měli to potě-
šení a přivítali v kulturním domě tyto děti: Ivana Mali-
nu, Tobiáše Raclavského, Andělu Kollandovou, Jonáše 
Pavlíka, Lilianu Májíčkovou, Kristofa Breznaie a Jonáše 
Kadlčíka. Slavnostní atmosféru vytvořila hojná účast 
dalších rodinných příslušníků a také krásné vystoupení 
dětí. Jim a jejich maminkám patří můj velký dík za jejich 
ochotu pomoci při přípravě. Všem dětem a jejich rodi-
čům přejeme ještě jednou šťastný a spokojený život.

Za kulturní výbor Dagmar Smetanová

Kristof BreznaiKristof Breznai

Jonáš PavlíkJonáš Pavlík

Anděla KollandováAnděla Kollandová Liliana MájíčkováLiliana Májíčková Ivan MalinaIvan Malina

Tobiáš RaclavskýTobiáš Raclavský

Jonáš KadlčíkJonáš Kadlčík


