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Sloupek redaktora
Přemýšleli jste někdy,
jak asi plyne čas stromům?
Žijí mnohem déle než my
lidé, žijí ale na rozdíl od
nás na jednom místě. Kořeny je pevně poutají k zemi.
A myslíte, že se stromy
mohou cítit svobodně,
i když se na rozdíl od nás
nemohou pohybovat?
Myslím si, že člověk je
skvělým důkazem, že možnost cestovat prakticky
kamkoliv a možnost rychle
se přemísťovat nevede ani
ke svobodě ani k lepšímu
vnímání světa. Spíše naopak. Troufám si tvrdit, že
čím rychleji se pohybujeme
z místa na místo, tím méně
vnímáme skutečný svět. Přestáváme vidět, slyšet i cítit
skutečný život. A svoboda?
Ta je přece pouze a jenom
v každém z nás. Možnost
cestovat a neomezeně se
pohybovat nikomu skutečnou svobodu nepřinesla,
možná pouze její dočasnou
iluzi.
Zkuste být občas (aspoň
na chvíli) jako stromy. Zpomalte a zastavte se. A uvidíte (možná), že svět kolem
vás je barevnější, voňavější
a možná i veselejší, než se
vám doposud zdálo.
Vladimír Mana

Hody v Podolí 2009

Aktuálně …
• Starosta obce a zastupitelé děkují všem, kteří se letos podíleli na realizaci slováckých hodů
s právem v Podolí – pořadatelům, stárkům, krojované chase a ostatním občanům, kteří při
přípravě hodů a v jejich průběhu jakkoliv pomohli.
• Někteří občané bydlící v Podolí v domech čp. 189, čp. 11, čp. 178, čp. 71 a čp. 39 dlouhodobě dluží na poplatcích za svoz popelnic. Je ale nutno říct, že ne všichni občané z těchto
domů jsou dlužníky, neboť mnozí z nich mají všechny poplatky řádně zaplaceny. Nebudou-li
dlužné poplatky z minulých let příští měsíc zaplaceny, případně nebude-li do 30. listopadu
2009 na OÚ s dlužníky sjednán splátkový kalendář, bude vymáhání dluhů svěřeno vybrané
advokátní kanceláři, která je bude formou exekucí na majetek vymáhat.
• Před začátkem zimního období je dobré si připomenout, že majitelé nevhodně zaparkovaných aut, která budou bránit v odklízení sněhu, budou muset sami tento sníh neprodleně
odklidit, případně že budou čelit některým dalším sankcím.
• Tradiční beseda s důchodci se uskuteční v sobotu 12. prosince od 16.00 hodin v kulturním domě v Podolí. V předvánočně laděném pásmu vystoupí děti z místní základní školy
a dechová hudba Hradčovjanka.
Miroslav Křižka, starosta obce

5/2009

ŽIVOT v Podolí

1

Zasedání školské rady

Otevření prodejny Jednota

Poslední říjnové pondělí tohoto roku se sešla školská rada
ZŠ Podolí v plném počtu všech tří členek. Na jednání byla přizvaná i ředitelka školy, neboť se schvalovala Výroční zpráva
o činnosti školy za rok 2008/2009 a byla beze změn schválena.
Výroční zpráva je přístupná veřejnosti a zájemci se s ní mohou
seznámit v ředitelně školy nebo na www stránkách školy. Školská rada probíhala věcně a konstruktivně. Mimo jiné jsme se
dozvěděly, na co vše se mohou školáci těšit v letošním školním
roce, a hlavně bylo vidět, že paní učitelky jejich práce baví a že
ve škole vládne pozitivní pracovní atmosféra.
Za školskou radu Kateřina Manová

V roce 1954 byla v naší obci zřízena okrsková ústředna
prodejny Jednota s připojením obcí Popovice, Míkovice, Vésky
a Sady. V první polovině července byla dokončena stavba prodejny Jednota na místě zbořeného domku Josefa Galdy č. 45.
„Stavba tohoto nového obchodního domu byla zařazena
do okresního akčního plánu v roce 1954 a zásluhou místních
funkcionářů byla uskutečněna. Ihned po konečné úpravě budovy 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 navštěvovány hojně i občany z okolních vesnic. Jest to
jedna z nejlepších venkovských prodejen na okrese.“
V neděli dne 15. července dopoledne pořádána byla slavnost otevření této prodejny zahájením prodeje. Odpoledne byla
na hřišti ve Žlebě lidová veselice, na které účinkovala cimbálová
hudba z Hrubé Vrbky se zpěvákem Lubošem Holým. Obecenstvo pěkně pobavili lidoví vyprávěči Měrka a Mlýnek.

První projektový den
Začátek školního roku jsme si v základní škole zpříjemnili setkáním s domácími mazlíčky v prvním projektovém dnu
s názvem:„Máme rádi zvířata“.
Naši mladí chovatelé ze 4. a 5. třídy představili své svěřence
a prozradili, co vyžaduje každodenní péče o ně. Ti, kdo nemohli
své oblíbence přinést do školy, vzali alespoň plyšáka. Byla tu
k vidění čivava (hned 2x), vodní želvy, zakrslí i domácí králíci,
křečci, morčata, bílá myš, rybičky…
Poté, co jsme se dozvěděli informace a zajímavosti o chovu
zvířat, doplnili jsme si poznatky z internetu, které páťáci prezentovali před třídou. Čtvrťáci mezitím vyluštili připravenou
křížovku ze života zvířat. Děti se o zvířata živě zajímaly. Dokonce i o přestávkách jim poskytovaly 100% péči.
Netradiční den jsme společně zakončili písní „Máme rádi
zvířata“, do které se hezky zapojily svým štěkotem i čivavy.
PS: Na oběd bylo kuře a to máme také rádi!
PaM

Dětský den ve Žlebě

Výstava chovatelů
ZO ČSCH Podolí uspořádala ve dnech 3. až 4. října výstavu
drobného zvířectva a exotů. V expozici králíků bylo k vidění
42 kusů králíků 16 plemen. Expozice holubů nabídla 19 plemen
holubů v celkovém počtu 50 kusů. Drůbež se na výstavě představila v 16 voliérách.
Dále byla k vidění expozice menších exotů, zejména andulek a kanárků. Také však zde byla zastoupena expozice větších
exotů, kterým majestátně vévodil papoušek kouřový.
Za krásného slunečného počasí navštívilo výstavu našich
chovatelů 100 spokojených účastníků, pro které byl připraven
výborný burčák a neméně výtečná opékaná klobáska.
Podle poznámek pana Jana Maliny zapsal Jaroslav Míšek

Dne 30. srpna se na hřišti ve Žlebě uskutečnil dětský den
spojený s branným závodem a noční hrou. Přišlo hodně dětí,
které chtěly závodit a večer se i trochu bát. Při čekání na branný závod si děti mohly zahrát různé hry, za které dostávaly
sladkosti, a ty starší děti si také mohly zastřílet ze vzduchovky.
Branný závod zahrnoval spoustu her, mimo jiné i projížďku na
čtyřkolce. Tato atrakce tady byla letos nová a jistě velmi oblíbená. Po branném závodě si děti mohly opéct špekáček, který byl
součástí občerstvení pro účastníky závodu. Večer už zůstali jen
ti nejodvážnější, kteří si nejprve poslechli hrůzostrašné historky
a pak se statečně vydali do temného lesa. Kočičí oči se na ně
dívaly ze všech stran. Ale všichni to skvěle zvládli a šli spát znavení po dni plném her, zábavy a hlavně dobré nálady.
Anička Manová

Pamětní listina
25. září 2009 uběhlo přesně 100 let, kdy byla napsána pamětní listina související s výstavbou zvonice v Podolí. Tehdejší starosta obce Podolí František Šácha a učitel František Kočnar listinu napsali, aby „časům pozdějším aspoň nějakou úpominku
zanechali“.
Pamětní listina obsahuje zajímavé informace o životě v naší
obci před sto lety. Zájemci o tyto informace mohou kontaktovat redakci, která jim text pamětní listiny ráda poskytne.
Redakce
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Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek

Upozornění pro zájemce o břišní tance
Břišní tance pro dospělé (opět) začnou v pátek 6. listopadu
2009 v 16,30 h v Kulturním domě v Podolí. S sebou úbor, vodu
a dobrou náladu. Na všechny se těší lektorka Veronika Zapletalová.
PaM

Po ZŠ pokračují ve studiu
Po ukončení základní školní docházky pokračují ve studiu
a dalším vzdělávání tito naši mladí občané:
- Kristýna Klvaňová, Střední odborná škola Uherský
Brod, obchodní akademie,
- Michaela Máčalíková, Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště, obor hotelnictví a turismus,
- Radka Míšková, Střední průmyslová škola Uherský
Brod, přírodovědné lyceum,
- Martin Perutka, Střední škola průmyslová a hotelová
Uherské Hradiště, obor elektrotechnika,
- Radek Smetana, Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, mechanik – seřizovač, čtyřletý
učební obor s maturitou.
Všem přejeme hodně úspěchů v dalším studiu a přípravě na
své budoucí povolání.
Jaroslav Míšek
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Ať žijí podolské hody!
Říká se: „Konec dobrý, všechno dobré.“ A to platí i o letošních podolských hodách.
Před létem se na schůzce o budoucnosti letošních hodů
sešlo jen pár nadšených jedinců, kteří by se dali na prstech
rukou spočítat. Osud tradiční lidové slavnosti v Podolí se zdál
být zpečetěn. Šeptalo se, že hody v Podolí letos nebudou, protože podolská mládež nemá zájem se zúčastnit.
Naštěstí se také říká, že „Není radno stahovat kalhoty, když
brod je ještě daleko.“ Ukázalo se, že podolská chasa žije dál.
Přeci jenom se v Podolí našli mladí jedinci, kteří i v dnešní době
věří poselství svých předků a vyznávají to „čisté moravské“, co
v nich zůstává.
Když jsem viděla v týdnu před hodami mladé kluky z Podolí, jak zarputile se učí cifrovat pod dohledem zkušenějších
tanečníků, skládala jsem jim hluboký obdiv. A podolské děvčice, které znaly spoustu lidových písniček a s přehledem tancovaly karičky, mě také dostaly. Nevadí, když někdo něco neumí
stoprocentně. Důležité je, že mají chuť se to naučit. Vždyť kdo
z nás má tolik odvahy a odhodlání, co našli oni?
Podolské hody mají své kouzlo. Možná, že všichni ho nevidí,
ale je to přesně to, co mladé na hody do Podolí táhne. Naše hody
jsou jiné. Jsou živelné, upřímné a chasa si je řídí sama – tak, jak
je chce mít a jak to cítí uvnitř.
Letos u nás dokonce bylo více přespolních
tanečníků, než bývalo dříve zvykem. Ještě že
tak, protože bez nich bychom letos žádné hody
neměli. Cizí ale nebyli. V tom urostlém Véšťanovi koluje podolská krev a babička ho ráda
viděla procházet v kroji kolem svého domu.
Galánka z Veletin je ráda, že si může v Podolí užít už po několikáté hody, protože s chasou
přeci navždy chodit nebude moct. A ten šohaj
v dolněmčanském kroji cifroval jak o život,
když po očku mrkal na Podolanku v mařatském
kroji, se kterou tančil už vloni. Pamatujete si na
stárku? I když bydlí v Kunovicích, v hodovém
průvodu chodí s podolskou chasou každičký
rok od svých 2 let. Letos právem vedla chasu
– šla s nimi již patnáctý rok za sebou. A stárek?
S hlavou vztyčenou a s právem nad hlavou šel
chase příkladem. Co na tom, že byl z Kunovic? Byl stárek, jak má být. A když jsem mu po

Hody v Podolí v roce 1950

hodech děkovala za to, že nás Podolany „vytáhl ze štychu“, jen
skromně řekl: „Já moc děkuju vám, byla to pro mě velká čest být
u vás stárkem.“
Tak jsme to nakonec všechno dobře zvládli. I přes počáteční
déšť se z toho nakonec vyklubaly podařené hody. Díky patří všem
podolským tanečníkům, kteří dokázali, že hody v Podolí žijí dál.
Stejně velký dík patří těm nadšencům z ostatních vesnic, kteří
nenechali Podolí „na holičkách“ a přispěchali na pomoc, když už
to vypadalo, že se s hodovými tradicemi v Podolí budeme muset
rozloučit. Také náš každoroční hodový průvodce si zaslouží
poděkování – chystal dědinu před hodama a chodí s chasou
po dědině i na zábavu už roky (dokonce si v Míkovicích koupil
celý kroj – škoda, že na zábavu přišel jen v košuli. Tak příští rok
v plné parádě, Michale). Díky patří také babičkám, maminkám
a tetám, které připravovaly kroje (kdo to nezkusil, ten neví, kolik
hodin zabere připravit jeden kroj) a také těm, kteří kroje zapůjčili. V neposlední řadě patří velké díky Klubu dobré pohody (jak
za pomoc během dne, tak večer na zábavě), děkujeme i za pomoc
ve výčepu, díky za podporu Obecnímu úřadu a místostarostovi
Peťovi a také díky DH Šarovec a CM Čardáš. Velké díky všem, co
i jinak pomohli a také všem, co se přišli podívat.
Věřím, že i příští rok se můžeme těšit NASHLEDANOU NA
PODOLSKÝCH HODÁCH.
Dáša Vacková

V sobotu 17. října a v neděli 18. října 2009
se v Podolí uskutečnily slovácké hody s právem.
Seznam hodové chasy:
Petr Oulehla (Kunovice) - starší stárek a Barbora Gejdošová
(Kunovice) - starší stárka, Vojtěch Ondrejka a Adéla Hoferková
(Popovice), Zbyněk Blažek (Míkovice) a Jana Juřičková, Ondřej Vlachynský (Kunovice) a Iva Gejdošová (Kunovice), Martin Němec (Kunovice) a Martina Dominiková (Vésky), Tomáš
Hubík (Vésky) a Radka Ondrejková, Pavel Oškrkaný (Kunovice) a Eva Čechová (Kunovice), Ondřej Ganovský (Kunovice)
a Kristýna Kovářová (Kunovice), Pavel Boruta a Veronika
Smetanová, Michal Habarta a Lucie Pechová, Jan Ježek (Dolní
Němčí) a Klára Juříková, Jakub Rýpal a Dagmar Vacková, Petr
Smetana a Klára Vlachynská, Markéta Nagy (Drslavice) a Gabriel Nagy (Drslavice), Martin Jakšík a Petra Šimková (Veletiny),
Veronika Kryštofová a Josef Štenberger (Hluk), Jana Rýpalová
a Josef Komárek (Úsobrno).
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Hody v Podolí

Hodová chasa

Klub dobré pohody opět v akci

Společenská kronika
Naši jubilanti v listopadu a prosinci
Ludmila Červenková
Anna Koníčková
Marie Hanáčková
Vladimír Kryštof
Anežka Ševčíková

(č.p. 194)
75 let
(č.p. 70)
81 let
(č.p. 209)
90 let
(č.p. 199)
90 let
(č.p. 5)
95 let
Podklady zpracovala Jana Rýpalová

Oznámení osobního jubilea nebo narození dítěte ve společenské kronice je možné pouze v případě písemného souhlasu
jubilanta nebo rodičů narozeného dítěte se zveřejněním osobních údajů. (Redakce)

Pranostika nakonec…
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
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