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Sloupek redaktora

Aktuálně …

O čem jiném lze psát ve dnech letní-
ho slunovratu, než o návratech? Jako 
je údělem všech nebeských těles žít 
v zajetí vesmírných zákonů a cyk-
lů, tak je údělem člověka neustále 
odcházet, putovat a zase se vracet. 
Každý z nás v životě někdy někam 
odcházel a někam se vracel. A jak 
praví Bible v knize Kazatel: „Vše má 
svůj správný čas.“ Tedy i naše pří-
chody a odchody. Potíž je v tom, že 
člověk málokdy onen „správný čas“ 
pozná. A jenom ten, kdo zůstal na 
světě úplně sám, pochopí, jak tíživý 
dokáže být pocit, když se „nemáme 
kam vrátit“. Technická vyspělost 
naší společnosti nám umožňuje 
dostat se během několika hodin či 
dní do tisíce kilometrů vzdálených 
míst. Odcházíme většinou s vědo-
mím, že někde ne zemi je místo, 
kam se můžeme vrátit. S vědomím, 
že existuje člověk či lidé, kteří na 
nás čekají a za kterými se dříve 
nebo později vrátíme. Lidé, o kte-
rých víme, že i kdybychom byli na 
opačném konci zeměkoule, nebu-
dou nikdy daleko, protože budou 
v našich srdcích.

Vladimír Mana

Informační Informační 
listy obce Podolílisty obce Podolí

- Obec Podolí děkuje slečně Bohdaně Snopkové za téměř desetileté vedení Místní knihovny v Podolí.
- Slovácké hody v Podolí se uskuteční v sobotu 15. října 2011.
- Svoz pytlů s plasty v příštím pololetí proběhne vždy v pondělí ráno v tyto dny: 4. 7., 15. 8., 12. 9., 10. 10., 7. 11., 5.12.
- Na fotografie z akcí v Podolí se můžete podívat na webových stránkách obce www.obecpodoli.cz. Najdete zde také aktuální infor-

mace o dění v obci, o připravovaných akcích a mnoho jiných zajímavostí.
- Prosíme občany o pomoc. Máte-li doma staré fotografie, pohlednice či filmy ze života v Podolí (před rokem 1990), byli bychom 

moc rádi, pokud byste nám je mohli zapůjčit pro potřeby archivace. Materiály budou naskenovány či zkopírovány a budou Vám 
vráceny zpět. Budou využity pro potřeby obce, jako např.: výstavy fotografií, veřejná promítání, umístění na webových stránkách 
obce, uveřejnění ve Zpravodaji či v propagačních materiálech obce a také k uložení v archivu obce. Materiály k zapůjčení můžete 
předat na Obecním úřadě či paní Dagmar Doleželové. Budeme Vám za Vaši pomoc velmi vděční.

- Členové zastupitelstva obce Podolí a pracovníci OÚ Podolí přejí všem dětem krásné prázdniny plné odpočinku a her s kamarády.  

Děti na Květinových dnech

Lidové pranostiky 
– květen a červen Společenská kronika

Naši jubilanti v červenci a srpnu
Tatiana Perničková  60 let 
Marie Baičevová   65 let 
Štěpán Vagdal   65 let 
Anna Fornůsková  80 let 
Radomír Juřička   80 let 
Božena Včelicová  81 let 
Anna Smetanová  87 let
 

Úmrtí 
Dne 13. 5. 2011 zemřel Antonín Klvaňa 
(č. p. 106)

Ve třetím pokračování si představí-
me lidové pranostiky, které se vztahují 
k měsíci květnu a červnu. Je jich podstat-
ně méně. Na květen pak jen jedna – Stu-
dený máj, v stodole ráj. 

15.6.  Svatý Vít, když deštěm kropí, na ječ-
meni škodu tropí.
24.6.  Na svatého Jana jasně, vozí se seno 
krásné.

Zpracováno podle záznamů předchá-
zejícího kronikáře obce Podolí pana Petra 
Kovaříka. 

Jaroslav Míšek
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Zpráva z 6. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva Obce Podolí se uskutečnilo 1. červ-

na 2011 v kulturním domě v Podolí, zúčastnilo se 8 členů zastu-
pitelstva obce.

Zastupitelstvo obce schválilo:
• podání žádosti na získání dotace vyhlášenou SZIF z programu 

Rozvoje venkova, týkající se Půjčovny krojů v Podolí ve výši 
199.100,- Kč, s tím, že fi nanční spoluúčast obce při získání této 
dotace je 30% z celkové částky dotace

• zaslání výzvy několika fi rmám k podání nejvýhodnější nabíd-
ky na opravu střechy staré kaple v  Podolí včetně odvedení 
dešťových vod a opravy omítek komisi pro vyhodnocování 
nabídek podaných na stavební akci na opravu staré kaple ve 
složení: Vlastimil Rýpal, Josef Ondrejka, Miroslav Koníček 
a Pavel Podškubka

• žádost pana Miroslava Michálka na odkup pozemku u domu 
č.p. 15, na kterém se nachází obecní komunikace v ulici 
Záhumní s tím, že mu obec Podolí  nabízí částku 30.000,- Kč 
jako jednorázové narovnání v této věci  

• žádost o uzavření smlouvy mezi JMP Net, s.r.o. Brno a obcí 
Podolí o zřízení věcného břemene pro stavbu přípojky plynu, 
případně prodloužení plynovodu na pozemku p.č. 916/88 za 
účelem provedení stavby plynárenského zařízení „Výrobní 
a provozní hala v Podolí SO-04 Přípojka plynu“, jejímž investo-
rem je pan Zdeněk Zimčík, Míkovice ul. Lesní č. 189

• vyčkání výběru vhodného dotačního titulu na výměnu oken 
a případného zateplení budovy ZŠ v Podolí do konce roku 
2011.

• poskytnutí peněžního daru ve výši 8.000,- Kč paní Ing. Dag-
mar Vackové za vypsání žádostí k dotacím, které byly vyhláše-
ny Nadací Děti-kultura-sport

• uzavření smlouvy s Ing. Tomášem Horkým na zpracování 
projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení na 
stavební akci „Tůně a mokřady v lokalitě Kačinec-k.ú. Podolí“ 
v ceně 41.040,- Kč včetně DPH.

• změnu rozpočtu č.3 pro rok 2011, která je vedena jako Příloha 
č.1  usnesení zastupitelstva obce

• podepsání kupní smlouvy na nákup pozemku p.č.  281/2 
o výměře 136 m2 za celkovou cenu 13.600,-  Kč s fi rmou Agro-
komplex Kunovice.

• prodloužení pracovní smlouvy s Tomášem Hastíkem do 15. 9. 
2011

• žádost o uzavření smlouvy mezi E-ON  Distribuce, a.s. Čes-
ké Budějovice  a obcí Podolí o zřízení věcného břemene na 
pozemku p.č. 22/2, 334/2, 334/5, 3224/3(EN3224) za účelem 
umístění nového kabelového vedení VN a NN

• fi nanční příspěvek Zlínskému kraji na dopravní obslužnost pro 
rok 2011 ve výši 60.130,- Kč

• fi nanční příspěvek TJ Podolí ve výši 80.000,- Kč na činnost fot-
balového oddílu

Zastupitelstvo obce pověřilo:
• Ing. Jaromíra Hastíka ke zpracování a přípravě podkladů 

k podání nabídky na  opravu staré kaple
• Ing. Dagmar Vackovou, vedoucí kulturně společenské komise, 

organizací slováckých hodů v Podolí, které se uskuteční dne 
15.10.2011

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• zprávu pana starosty obce Ing. Miroslava Křižky o přípravě tzv. 

příměstského tábora pro děti z Podolí o letních prázdninách
• zprávu Ing. Dagmar Vackové a pana Ing. Jaromíra Hastíka 

o čerpání dotačních programů v obci Podolí k 31.5. 2011
• zprávu starosty obce Ing. Miroslava Křižky o předpokladu spl-

nění kritérií pro přidělení bytu pro osoby s vymezenými příjmy 
ze strany stávajících nájemníků

• zprávu starosty obce  Ing. Miroslava Křižky o výsledku soudní-
ho sporu s fi rmou ASH Morava, s.r.o. Otrokovice o zaplacení 
částky 601 000,- Kč za práce při rekonstrukci místní komuni-
kace v ulici Žleb. Žalovaná částka včetně úroků by do součas-
nosti byla  asi 1 200 000,- Kč, obec Podolí z této částky zaplatí 
dle rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti pouze 
196.711,- Kč.   

Zastupitelstvo obce neschválilo:
• odvolání Ing. Miroslava Křižky z funkce starosty obce Podolí 
• žádost podanou manželi Hanáčkovými týkající se prodeje 

pozemku č.4256 
• žádost  podanou Martinou Kadlecovou, týkající se prodeje čás-

ti pozemku st. 372/1
• žádost o změnu v nově pořizovaném územním plánu obce 

Podolí v lokalitě Dražné podanou paní Ludmilou Svobodovou 
Nabídku  České spořitelny, a.s.  Uherské Hradiště na zhodno-
cení fi nančních prostředků obce Podolí s tím, že fi nanční pro-
středky zůstanou i nadále na běžném účtu obce

Výuka angličtiny v Podolí
 Na organizační schůzku vztahující se k výuce angličtiny, která 

se uskutečnila ve středu 15. 6. 2011, se dostavil jen malý počet 
těch, kteří se o tuto záležitost zajímali. Je třeba, aby ti, kteří  
se schůzky nezúčastnili, do 3. července 2011 znovu na mob. 
776 679 032 nebo e-mail meloohere@yahoo.com potvrdili svůj 
zájem a získali o výuce angličtiny další informace. O fi nančním 
příspěvku pro účastníky této výuky bude rozhodovat zastupi-
telstvo Obce Podolí na svém příštím zasedání.

Znak a prapor
Z roku 1996 je v kronice  zápis o udělení znaku a praporu 

obce, který byl  naší obci udělen na základě rozhodnutí č. 100 
předsedy Poslanecké sněmovny Milana Uhdeho ze dne 26. dub-
na 1996. Popis znaku: V modro-střibrně polceném štítě vozo-
vé kolo opačných barev. Popis praporu: List tvoří 2 vodorovné 
pruhy: modrý a bílý. Na středu vozové kolo opačných barev. 
Poměr šířky k délce listu je 2:3.

O udělení znaku a praporu obce se píše i v časopise Malo-
vaný kraj, a to  v čísle 5 z roku 2004 v rubrice – Znaky našich 
měst a vesnic. 

 Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek

Vedení obce připomíná:
• že existuje a je i nadále platná Obecně závazná vyhláška 

obce Podolí č.1/2009, která defi nuje podmínky spalování 
suchých rostlinných materiálů (najdete ji i na webu obce), 

• že přejezd  přes chodníky ze zámkové dlažby, které jsou 
v majetku obce, je povolen pouze osobním vozidlům; pro 
ostatní případy je nutné si vyžádat na obci povolení k pře-
jezdu přes tuto pochozí komunikaci, 

• že poslední termín ke vrácení popelnic občany je 30.6. 2011 
(místo a čas předání budou upřesněny), občané budou 
informováni; po tomto termínu bude od občanů vyžadová-
no jejich zaplacení. 

Jaromír Hastík, místostarosta obce Podolí
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EKO-program Podolí 

Komise životního prostředí v naší obci se od začátku 
roku plně soustředí na aktivity spojené s ochranou přírody 
okolo nás. Tyto aktivity jsme zastřešili do tzv. EKO-progra-
mu obce, jehož cílem je snaha o UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
(to je takový způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí 
v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohod-
notným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle 
udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí 
dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě). 

EKO-program má také své logo, které znázorňuje propo-
jení Obce Podolí a přírody: Obec je u kořenů stromu=> dle 
jejího chování záleží, jak bude strom/příroda dále prospívat. 
Zvolená barevnost loga má také svůj význam: ZELENÁ: bar-
va přírody, ekologie, rostlin a stromů; MODRÁ: barva Obce 
Podolí, Mikroregionu Dolní Poolšaví, barva vody. A konečně 
text „Žijeme s přírodou, děláme to pro sebe“ posiluje myš-
lenku „udržitelnosti“ a investice do budoucnosti.

Slova jsou hezká, ale důležité jsou činy. Pojďme si tedy 
říct, co všechno jsme již v rámci EKO-programu učinili.  

• Na začátku roku jsme změnili systém sběru plastů, 
nyní již není nutno plasty nikam vozit, stačí je ve stanove-
ný den nechat ve žlutých pytlích (které lze za 10 Kč zakou-
pit na OU) před domem. Společnost Rumpold pytle v ran-
ních hodinách sesbírá a odveze. Aktuální termíny svozu 
pro druhou polovinu roku 2011 jsou vždy v pondělí ráno 
v tyto dny: 4. 7., 15. 8., 12. 9., 10. 10., 7. 11., 5.12. Termíny 
svozu najdete kromě vývěsek v obci třeba také na stránkách 
www.obecpodoli.cz. 

• Nově byly do obce nainstalovány modré kontejnery 
na papír. Ty najdete u Obecního úřadu, u prodejny Dolan-
ka a u Žlebu. Do kontejnerů na papír můžete vhodit napří-
klad časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv 
z lepenky, nebo knihy (pouze bez vazby). Obálky s fóliovými 
okénky sem můžete také vhazovat, nevadí ani papír s kan-
celářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. 
Nepatří sem však uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný 
papír, ani použité dětské pleny. 

• Začátkem května jsme také uspořádali brigádu u stu-
dánky na Popovsku. I když se úklidu studánky zúčastnila jen 
hrstka nadšenců - zastupitelů, podařilo se okolí uklidit tak, 
aby se opět mohla stát cílem procházek nás všech. Zajděte si 
ke studánce poslechnout žabí koncert a prohlédnout si fau-
nu, která se zde nachází. Je to příjemné místo s lavičkami 
k posezení a k relaxaci.

• Do obce jsme nainstalovali další popelnice na odpad-
ky (koše na plasty jsou u prodejny Dolanka a na fotbalo-
vém hřišti a v průběhu měsíce června bude instalován krytý 
odpadkový kontejner na směsný odpad u Kaple Sv. Ducha).

• Velmi zásadní byla také přednáška o Ekologii a třídě-
ní odpadů, která se konala ve středu 18. května v kulturním 
domě. Hosty přednášky byli 3 zástupci společnosti Rumpold 
z Uherského Brodu a také zástupce společnosti Ekokom, kte-
rý přijel kvůli nám až z Olomouce. Byla to první přednáška 
tohoto typu, kterou tyto společnosti pro nějakou obec vůbec 
připravovaly. Povídali jsme si o tom, jak správně třídit, proč 
třídit, co se s odpadem dále děje, co se z něj vyrábí, o tom, 

proč je pro obec výhodné třídit a kolik peněz za vytříděný 
odpad dostáváme zpět. Moc děkujeme všem účastníkům, 
kteří na tuto akci přišli. Bylo vás skutečně mnoho a to nás 
utvrzuje v tom, že vnímáte téma ekologie také jako důležité. 
Věřte, že jsme po přednášce byli na vás právem pyšní. Ostat-
ně i společnosti Ekokom a Rumpold ocenily zájem našich 
občanů spoustou hezkých dárků, které pro účastníky před-
nášky přinesli.

• Ve středu 25. 5. jsme zorganizovali sbírku starého 
šatstva a jiných nepotřebných věcí z domácnosti pro Diako-
nii Broumov. Nejenom, že jsme tak pomohli potřebným, ale 
také jsme smysluplně ulevili skříním, potažmo popelnicím.

• V pondělí 30. května se v obci konal svoz nebezpeč-
ného odpadu. Velmi děkujeme všem občanům, kteří přinesli 
vše, co do popelnic nepatří.  Naopak smutné a nepochopitel-
né je, že v těch samých dnech někdo vyvezl odpad, z něhož 
většinu v obci pomáháme zlikvidovat, k polní cestě nedaleko 
Černého mostku. Našly se tam boty, oblečení – obojí bylo 
možno věnovat ve sbírce Diakonii Broumov, plasty, polysty-
ren – odevzdává se s plasty ve žlutých pytlích, obkladačky 
a barva v plastovém kbelíku – odevzdávala se do nebezpeč-
ného odpadu. Obec je v těchto případech nucena uhradit 
z rozpočtu úklid takových černých skládek, díky čemuž se 
pak krátí finanční prostředky, které byly určeny na akce 
mnohem prospěšnější pro občany. V této souvislosti vás pro-
síme, abyste byli všímaví k podobným případům a ihned nás 
informovali, pokud uvidíte někoho takto nakládat se život-
ním prostředí kolem nás.

• Nelze opomenout ani výchovu dětí k ekologii. 
Knihovna v Podolí a ZŠ v Podolí mají nově k dispozici velmi 
hezké didaktické stolní hry Ekopolis - Přemýšlíme o měs-
tě. Děti během hry v roli starosty rozhodují o rozvoji města 
a musí vhodně skloubit ekonomické, sociální i ekologické 
projekty.

• Základní a mateřská škola jsou také zapojeni do pro-
jektu Recyklohraní. V MŠ i ZŠ Podolí jsou umístěny nádoby 
pro sběr starých použitých baterií a také drobných elektro-
zařízení, jako jsou rádia, walkmany, topinkovače, součásti 
počítačů (klávesnice, myši, zdroje apod.), mobilní telefony, 
žehličky apod. Pokud sem odevzdáte nepotřebné odpady, 
nejenom že pomůžete správné recyklaci těchto nebezpeč-
ných odpadů, ale pomůžete také naší škole či školce. Ty totiž 
za každý kg odevzdaného odpadu získají body, za které si 
pak mohou vybrat odměny pro naše děti.

• Děti ze ZŠ také letos na konci školního roku uspo-
řádaly sběr starého papíru. Je třeba školáky velmi pochvá-
lit, protože v daném týdnu skutečně tvrdě pracovali, oběhali 
spoustu domů v Podolí a s vozíčky plnými papíru neúnavně 
brázdili ulice obce.

• A v neposlední řadě je také třeba zmínit exkurzi ško-
láků z místní ZŠ a ostatních obyvatel Podolí, kteří navští-
vili třídící linku společnosti Rumopld v Uherském Brodě. 
Na výletě, který zorganizoval Obecní úřad včera, tj. v pátek 
24. června, se mohli školáci i ostatní názorně přesvědčit 
o tom, co se děje se sesbíraným papírem a plasty, když dorazí 
od nás z obce do tohoto sběrného a třídícího místa.

Jak vidíte, za prvního půl roku jsme toho stihli udělat 
hodně a v podobných akcích hodláme pokračovat i nadále. 
Věříme, že u vás občanů najdeme plnou podporu. Jak říká 
naše EKO-logo:  Žijeme s přírodou, děláme to pro sebe. 

Pavel Podškubka, Dagmar Vacková, Jaromír Hastík
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Novinky z místní knihovny 
Mnozí z Vás už jistě zaznamenali změ-

nu ve vedení místní knihovny. Chtěla bych 
navázat na práci předchozí knihovnice 
a pozvat nejenom stávající, ale i nové čtená-
ře a všechny občany k návštěvě.

Knihovna je tu pro Vás. Záměrem je, 
aby se stala centrem kulturního dění v obci. Společně s Kultur-
ně společenskou komisí, Komisí životního prostředí, Klubem 
dobré pohody, Základní a mateřskou školou i ostatními orga-
nizacemi v obci pro Vás plánujeme různé akce, soutěže, besedy 
a jiné. I když třeba nemáte čas na čtení knih či časopisů, můžete 
se přesto přijít do knihovny alespoň podívat nebo se zúčast-
nit kterékoliv z akcí, které pro Vás připravujeme a připravovat 
budeme.

Kromě mnoha pěkných knížek je v knihovně vytvořený 
také dětský koutek, kde jsou pro děti k dispozici společenské 
hry, které přispívají k jejich rozvoji (ať již po stránce znalostí 
či různých dovedností): např. Ekopolis, Junior Scrabble, Pexeso 
s angličtinou, kvarteta, puzzle či Lego. 

Knihovna je také vybavena multifunkční tiskárnou, takže 
Vám může nabídnout služby kopírování či skenování dokumen-
tů. Mimoto je možné zdarma využít služeb internetu. Ráda zde 
přivítám také seniory a pomůžu jim s obsluhou počítače tak, aby 
si zde mohli třeba prohlédnout fotografi e z akcí pořádaných obcí 
či si vyhledat potřebné informace.

Knihovna má své nové logo. Jeho součástí je také maskot 
knihovny - Knižní brouček. Toho pro knihovnu vytvořila Jitka 
Jánská, za což jí patří velké poděkování. Ještě mu ale schází jmé-
no. To bychom rádi napravili, a proto vyhlašujeme soutěž o jméno 
našeho Knižního broučka. Vaše návrhy jména čekáme do konce 
prázdnin osobně v knihovně nebo na emailové adrese knihovny – 
podoli.knihovna@seznam.cz. Nezapomeňte uvést své jméno, věk 
a adresu. Společně s tvůrkyní loga vybereme nejhezčí tip a na 
výherce čeká pěkná cena.

Abyste byli neustále v obraze, co všechno se v knihovně děje, 

spustili jsme pro Vás nové webové stránky 
www.knihovna-podoli.wz.cz, na kterých 
najdete informace o dění v knihovně, 
o nových knížkách, připravovaných akcích, 
besedách a soutěžích nejenom pro děti.

Můžete se tam podívat také na fotogra-
fi e ze Seznamovacího pikniku pro maminky na mateřské dovole-
né, který knihovna spolu s Kulturně-společenskou komisí pořá-
dala 4. června, nebo ze Dne dětí, kde knihovna pořádala soutěž 
v malování křídami a také zde měla Relax koutek se sedacími 
vaky společnosti AZ Toral – Studio zdravého sezení.

Na prázdniny vyhlašuje knihovna ještě jednu soutěž - foto-
soutěž na téma Prázdniny s knížkou. Bude probíhat od 1. 7. do 
31. 8. a zúčastnit se mohou všichni, kdo rádi čtou. Stačí se nechat 
vyfotit nebo namalovat obrázek, jak trávíte volný čas s knížkou. 
Obrázky či fotky můžete přinést osobně do knihovny nebo je 
můžete poslat e-mailem na zmiňovanou adresu podoli.knihov-
na@seznam.cz. V září budou nejlepší odměněni. 

A ještě pár tipů na nové knížky v knihovně:
Bohumil HRABAL - Obsluhoval jsem anglického krále, Slav-

nosti sněženek
J.R.R.TOLKIEN – trilogie Pán Prstenů
George ORWEL - Farma zvířat
a spousta dalších. 
Z výměnného fondu doporučuji knížku Michala VIEWE-

GHA - Biomanželka nebo kultovní román Chucka PALAHNIU-
KA - „Klub rváčů“, který proslavilo fi lmové zpracování. Příběh 
mladého muže, odkojeného televizí a opuštěného Bohem, je 
hlubokou sondou do nitra člověka, který jednoho dne zjistí, že 
hněv nad tím, že zdědil svět plný lží, přetvářky a proher, neutlumí 
život k prázdnotě konzumní společnosti. Nekonvenční vyprávění 
s rychlým spádem, místy prostoupené černým humorem, končí 
deprimujícím vyvrcholením, které je ovšem jen logickým vyústě-
ním dané situace v dané době, dnešnímu čtenáři tak známé.

Všechny knihy z fondu knihovny najdete na webových strán-
kách v katalogu.

Těším se na setkání s Vámi při návštěvě knihovny 
či při společných akcích.

Zuzana Kubáňová, knihovnice
Lékárničky z Podolí dorazily do Afghánistánu

Na přelomu roku jsem vás prosila o pomoc pro příslušníky 
Afghánské národní policie a Afghánské národní armády. Sbíra-
li jsme staré lékárničky, které již nevyhovovaly našemu zákonu 
platnému od začátku letošního roku, avšak v daleké zemi zna-
menají šanci na život. V Podolí se podařilo nasbírat celkem 54 
lékárniček, které do Afghánistánu odvezli příslušníci 7. jednot-
ky Provinčního rekonstrukčního týmu Lógar (PRT), kteří zde 
mají výcvik na starost. Každý absolvent obdrží osobní lékárnič-
ku právě ze sbírky z ČR. „I kdybychom od vás obdrželi jenom 
jeden obvaz, tak si vaší pomoci velice vážíme,“ řekl plukovník 
Sachi, když ho velitel českého PRT informoval o tomto projektu. 
Lékárničky postupně obdrží všichni policisté v provincii Lógar.

Další zástupce velitele lógarské policie děkoval. „Vážíme 
si toho, že lidé, kteří žijí klidný život uprostřed Evropy, mys-
lí na takové země, jako je Afghánistán, a pomáhají nám. Pro 
lidi v České republice je to možná jen stará lékárnička, ale tady 
zachraňuje životy,“ řekl.  

Věřte, že pomáhat druhým má smysl. Někdy nás to vlastně 
ani moc nemusí stát a pro druhé může mít naše podaná ruka 
váhu zlata. Díky všem, co tu ruku druhým nabídli. 

Dáša Vacková
PS: Více informací o misi získáte na www.mzv.cz/prtlogar/.

Kulturní okénko - Lidice
Očekávaným dílem, které před dvěma týdny přišlo do kin, 

je pro tento měsíc bezesporu tvůrci označovaný „český velko-
fi lm“ Lidice. Já sama jsem před zhlédnutím tohoto fi lmu nečetla 
recenze, ani názory druhých, což bylo jen dobře, jelikož co lze 
o fi lmovém zpracování tohoto tragického příběhu říct s jisto-
tou je, že názory na něj jsou velmi rozporuplné. Příběh není 
historický. Není popisný, ani válečný. Příběh je o lásce, je plný 
emocí a jeho posláním je zarýt se divákovi do srdce, aby na něj 
už nikdy nezapomněl. V mém případě se to podařilo. Strhující 
příběh zachycený na plátně je podbarvován dokonalou a plnou 
hudbou, a samotný fakt, že „se to opravdu stalo“, jen dodává 
na dramatičnosti. Co se herců týče – obsazení dalo by se říci 
hvězdné, ale v tomto případě podle mě zbytečné, protože fi lm 
hraje více na podstatu příběhu a obrazy, než na herce. I přesto 
ale Karel Roden a Zuzana Bydžovská předvedli skvělý výkon. 
Film můžete shlédnout ve Zlínském kině Golden Apple Cine-
ma. 

„Opravdu myslíte, že znáte příběh Lidic?“
LuM
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Den dětí
V sobotu 4. 6. patřilo hřiště ve Žlebě dětem, které se pod 

kouzelnickou hůlkou Jirky Hadaše doslova vyřádily. Kromě ško-
ly kouzel během nabitého odpoledne absolvovaly také dětskou 
diskotéku se dvěma rozvernými klauny, shlédly úžasné vystou-
pení vrstevníků žonglérů z Diabolo teamu, soutěžili o mnoho 
cen a domů si odnesly hned několik dárečků. Kdo chtěl odpočí-
vat, mohl se uvelebit do super pohodlných sedacích vaků, které 
do Relax zóny Knihovny v Podolí přivezl jeden z partnerů celé 
akce – společnost AZ Toral – Židle pro zdravé sezení. I když se 
všude okolo čerti ženili, nám v Podolí se dětský den vydařil na 
jedničku.

Dotace pro zdravotně 
a tělesně postižené občany

Nadace Děti-kultura-sport v letošním roce podpořila již něko-
lik projektů v Podolí a to jak fi nančně, tak třeba také prostřednic-
tvím dárků na akce, pořádané v obci.

Rádi bychom v této souvislosti upozornili občany, že v měsíci 
září bude vyhlášen Grant zdravotní a sociální. O ten mohou kromě 
nemocnic, sociálních ústavů, neziskových organizací, aj., požádat 
také fyzické osoby z celého Zlínského kraje.

Podmínkou žádosti fyzické osoby o dotaci je však nutnost 
předložit kopii ZTP průkazu. Dále je potřeba vyplnit žádost, kte-
rou je možno stáhnout na stránkách Nadace Děti-kultura-sport 
http://www.nadacedks.cz . Zde je kromě jiného třeba vyplnit, na co 
konkrétně chce zdravotně postižený peníze využít (doporučujeme 
žádat na konkrétní pomůcky, např. speciální lůžko, vozíček apod.), 
kolik daná pomůcka bude stát a proč ji daná osoba nezbytně potře-
buje. Vzhledem k tomu, že se Nadace snaží podpořit co nejvíce 
projektů a snaží se pomoci co nejvíce potřebným, často poskytne 
pouze část fi nancí na pokrytí dané koupě, zbytek si musí žadatel 
pokrýt z vlastních či jiných zdrojů. Po nákupu pomůcky je potřeba 
přibližně do 10 měsíců doložit vyúčtování a potvrzení, že fi nance 
byly skutečně použity v souladu se smlouvou o dotaci.

Grant bude vyhlášen 29. 8. 2011, žádost je potřeba odevzdat 
nejpozději do 19. 9. 2011 a v případě získání dotace bude slavnost-
ní předání smluv  9. 10. 2011. 

Budete-li potřebovat poradit či pomoct při vyplňování žádosti, 
můžete se na mě s dostatečným předstihem obrátit.

Miroslava Velichová, předsedkyně sociální komise 

Sportovní odpoledne
Sportovní komise a T.J.Podolí zve všechny děti a rodiče 

v sobotu 2.7.2011 na fotbalové hřiště do Podolí,kde se bude 
pořádat hravé odpoledne.

Proběhnou zde různé soutěže pro děti i dospěle. Akce začí-
ná ve 14.hodin. Od 17.hodin bude sehrán fotbalový zapas muži 
T.J.Podolí proti bývalým hráčům Podolí. Starší hráči, přijďte si 
zahrát a pobavit se. Občerstvení zajištěno.

Srdečně zvou pořadatelé.

Dotace na podporu pohybových aktivit dětí
V květnu se nám podařilo uspět hned se dvěma grantovými 

projekty, jež byly zaměřené na děti. 
V rámci sportovního grantu Nadace Děti-kultura-sport 

jsme získali dotaci ve výši 15 000 Kč na projekt Hravé cvičení 
pro nejmenší děti s rodiči. Jedná se projekt, který připravuje-
me ke spuštění od září 2011. Cílem je nabídnout volnočasovou 
aktivitu pro rodiče s malými dětmi, které ještě nechodí do MŠ, 
tedy pro batolata od okamžiku, kdy začnou chodit, do 3 let. 
Během schůzek se naučí děti spoustu hravých pohybových her, 
zdokonalí si koordinaci těla, orientaci v prostoru, ale také se 
naučí básničky a písničky spojené s pohybem. 

Zároveň by si děti měly osvojit chování v kolektivu, dostat 
se do kontaktu se stejně starými dětmi a naučit se spolupracovat 
s ostatními. Rodiče by zase měli získat inspiraci, jak rozvíjet své 
děti, jak je vést ke sportu, k cílevědomosti, k teamovému hráč-
ství a k uvědomování si sebe sama. Navíc chceme maminkám 
na rodičovské dovolené poskytnout příležitost k poznání se 
s ostatními maminkami a k vyměňování zkušeností navzájem. 
Cvičení bude probíhat v tělocvičně Základní školy.

Druhým úspěšným projektem byla Revitalizace dětského 

Prezentace Podolí na Květinových dnech 
v Amfíku

Nedělní dopoledne 5. června během Květinových dnů 
v Amfíku Bukovina vyplnila také prezentace obcí Mikroregi-
onu Dolní Poolšaví. Podolí zde mělo hned několik zástupců:
• Emička Ferencová, Alánek Ferenec, Verunka Luběnová 

a Emmička Révay zazpívali a zatancovali za doprovodu 
CM Lintava. Byla to jejich velká premiéra s cimbálovou 
muzikou, které se zhostili na jedničku. Navíc mladší děv-
čata poprvé předvedla nové dětské kroje z podolské Půj-
čovny krojů.

• Společně s Popovjánkem vystoupili také Vojtíšek Rathouz-
ský a Eliška Painterová. Oba dva byli velmi šikovní a na vel-
kém jevišti tancovali jako profesionálové.

• Folková kapela Děvčice pod vedením Radky Ondrejkové 
všem jako vždy přinesla dobrou náladu. Děvčata zahrála 
jak vlastní písničky, tak také lidové písně ve své úpravě.

• Společně s popovským Hopsákem zatancovali i pohodově 
naladění manželé Jarka a Zdeněk Kasperovi.

• A v neposlední řadě, svůj mistrovský um během všech 
4 dnů prezentoval také podolský kovář Víťa Bobčík.

Všem účastníkům děkujeme
 za velmi dobrou reprezentaci obce!

Dagmar Vacková

hřiště na Záhumní. Na tento projekt se nám podařilo získat od 
Nadace Děti-kultura-sport dotaci 30 000 Kč. I když náklady na 
rekonstrukci hřiště mnohonásobně překročí danou částku, jsme 
velmi vděční za tuto fi nanční podporu. Při této příležitosti by-
chom velmi rádi oslovili Vás, naše občany. Najděte si skutečně 
čas a zamyslete se nad tím, jak by mělo zrekonstruované hřiště 
na Záhumní vypadat a co je pro Vás či děti důležité. Budeme 
rádi, když si dáte tu práci a napíšete nám, jaké konkrétní her-
ní prvky by na hřišti neměly chybět. Můžete vše jen popsat – 
v ruce či na počítači, můžete s dětmi namalovat obrázek, můžete 
vystříhat fotky z časopisů, vyhledat obrázky jednotlivých kon-
krétních prvků (prolézačky, houpačky, skluzavky aj) na inter-
netu či nám poslat fotky hřiště, které se Vám líbí. Buďte prosím 
hodně konkrétní, čím více detailů poskytnete, tím lépe. Hřiště 
budeme dělat pro Vás, a proto je důležité, abychom věděli, jaká 
jsou Vaše přání a s čím máte dobré zkušenosti Vy! Vaše náměty 
můžete přinést napsané/namalované/vytištěné osobně na obec-
ní úřad či poslat e-mailem na adresu webmaster@obecpodoli.cz  
a to nejpozději do pondělí 11. července 2011.

Dagmar Vacková
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Zprávičky z naší školy a školičky…
Ani s blížícím se koncem školního roku naše 

škola nepolevila v nejrůznějších sportovních, kul-
turních či vzdělávacích činnostech. Na některých 
aktivitách, které pořádáme, se účastní společně 
škola i školka. Jiné si organizujeme podle vlastních 
vzdělávacích programů.

V úterý 26. dubna jsme byli pozvání do ZŠ 
Červená Cesta do Kunovic na výchovný koncert. 
Při této příležitosti provedl pan ředitel naše žáky 
po celé škole, neboť v příštím školním roce budou 
6. ročník navštěvovat právě zde. Žáci se také sezná-
mili s budoucími spolužáky.

V pondělí 9. května probíhalo společné foce-
ní žáků ZŠ a dětí MŠ. V tento den měly 
děti ze školky možnost vidět loutkovou 
pohádku přímo u nich ve školce.

Na úterý 10. května si děti ze školky 
připravily vystoupení ke svátku matek. 
Besídka se konala v herně školky, dopo-
lední generálky se zúčastnili také žáci ze 
školy, kterým se jejich mladší kamará-
di moc líbili. Celý program byl skvěle 
připravený, jednotlivé písničky, říkanky 
a tanečky na sebe tématicky navazova-
ly. Pro maminky to byl ten nejkrásnější 
dárek.

Středa 18. května byla ve školce 
zaměřena na kontinent Asie. Lektorka 
z přírodovědného centra Trnka přib-
ližuje dětem kulturu národů v tomto 
světadíle. V průběhu celého školního 
roku se děti seznamují i s ostatními svě-
tadíly, jejich národy, kulturou a zvyky. 
Její výchovně vzdělávací program měli 
možnost poznat i žáci ZŠ.

Ve stejný den odpoledne byla v kul-
turním domě připravena osvětová bese-
da kvůli třídění odpadů. Občané, děti 
i žáci se zde dozvěděli mnoho o tom, jak je třídění důležité, jaký 
to má vliv na naše životní prostředí. V závěru besedy byl každý 
odměněn drobným dárkem.

Náš školní výlet jsme naplánovali na čtvrtek 19. května. Spo-
lečně s námi jeli taky žáci 3. třídy ZŠ Popovice. Účelem bylo 
nejen  seznámit se s krásami naší vlasti, ale také poznat více nové 
kamarády a budoucí žáky naší školy, kteří k nám příští školní rok 
z Popovic přijdou. Svoje zážitky z výletu popsala Pavlína Vlčnov-
ská, žákyně 4. ročníku takto:

Se školou jsme jeli na celodenní výlet na Macochu. Dojeli jsme 
do Skalního Mlýna a šli jsme cestou zvanou Suchý žleb. U Pun-
kevní jeskyně byly stánky, kde jsme měli rozchod. Za pár minut, 
když jsme měli jít do Punkevní jeskyně, ohlásila paní u pokladny, 
že naše prohlídka jeskyní začíná. Museli jsme se obléct, protože 
v jeskyni bylo jen 8 stupňu Celsia. Průvodkyně nám ukazovala 
krásné stalagmity, stalaktity a stalagnáty.Následovala ukázka pro-
pasti Macocha a projížďka loďkou po Punkvě. Na jednu loď se 
vlezlo asi dvacet osob. Když jsme vypluli z jeskyně, bylo nám hor-
ko. Jsou zde velké teplotní rozdíly. Následovala malá procházka 
k lanovce a ta nás vyvezla nahoru na kraj Macochy a pak po trase 
se žlutou značkou jsme šli do Kateřinské jeskyně. V Kateřinské 
jeskyni bylo k vidění mnoho krásných krápníků. Dále jsme vidě-
li spadlý strop a průvodce nám řekl pověst o jeskyni.Na zpáteč-

ní cestě nás autobus zavezl k motorestu Samota 
v Buchlovských horách, kde jsme si zařádili na krás-
ných dřevěných průlezkách. Tím náš výlet skončil. 
Výlet si mi líbil, určitě tam ještě někdy pojedu.

Afrikou procestovaly děti ze školky ve středu 
25. května opět prostřednictvím výchovně vzdě-
lávacího programu. Jednotlivé kontinenty a jejich 
národy jsou jim přibližovány na nejrůznějších 
fotografi ích, plakátech, lektorka s sebou vozí na 
ukázku nejrůznější předměty, například oděvy, 
které místní domorodci nosí a děti si toto na sobě 
mohou vyzkoušet.

Středa 1. června – Dětský den. Na tento den 
si pro nás učitelky naší školy připravily 
Cestu za pokladem. Ráno jsme se vydali 
k mateřské škole, kde jsme vyzvedli naše 
malé kamarády. Byli jsme rozděleni do 
dvojic, jeden školák – jeden školkáček. 
Pomalu jsme mířili ke hřišti ve Žlebě. 
A tady to začalo…Na startovním poli 
jsme dostali kartičku se startovním 
časem, šli jsme ve dvojicích po vyzna-
čených fáborkách často takovým teré-
nem, že náš školákům nezbývalo nic 
jiného, než ty malé prcky poponášet na 
rukou. Na trase bylo celkem 5 stanovišť 
s úkolem pro staršího i malého pátra-
če. Všude kopřivy, mokrá tráva, slunko 
pralo na hlavu, ale stálo to za to dobro-
družství. I do startu jsme se dopravili 
všichni, nikdo se neztratil. Mezitím 
nám jeden hasič z Kunovic nachystal na 
hřišti lanovou prolézačku, házeli jsme 
tenisové míčky do velké hasičské tlamy. 
Ale poklad stále nikde, pak někdo našel 
kousek zašifrované zprávy. Pustili jsme 
se do hledání dalších částí, jakmile jsme 
zprávu vyluštili, vydali jsme se po sto-

pě, která nás zavedla na mýtinu. Tam jsme to našli. Byla to malá 
dřevěná bedýnka, stejnou mývají piráti v pohádkách. Uvnitř byla 
pro každého z nás malá odměna. Pak proběhlo na hřišti vyhod-
nocování závodu. Nejlepší dvojicí byli Barbora Křapová (5. třída) 
– Adam Škrášek (MŠ), následovaly další drobné odměny. Poté 
jsme se vydali zpět do školky, kde pro nás paní kuchařka měla 
osvěžující zmrzlinu. Až na pár špinavých kalhot a škrábanců to 
dopadlo dobře.

V Popovském amfíku se od pátku 3. června konaly Květinové 
dny. Pro školy byl připraven dopolední program se sportovními 
a rukodělnými činnostmi. Jednotlivé školy zde soutěžily ve stlou-
kání másla. Každý si mohl odnést nějaký malý výrobek.

V úterý 7. června navštívily děti ze školky další kontinent 
a tím byla Jižní Amerika, kde se dozvěděly o životě místních lidí. 
Všichni si vyzkoušeli, jak neslyšně se musí umět člověk pohybo-
vat či plížit, pokud chce ulovit nějaké zvíře.

Školní výlet mateřské školy se konal  ve středu 8. června. Vydali 
jsme se do Kunovického leteckého muzea. Tam jsme prolezli všech-
ny vystavené exponáty a také pilotovu kabinu. Letecké muzeum je 
od centra Kunovic poměrně daleko, tak pro nás přijel taxík, ale ne 
tak ledajaký. Bylo to hasičské auto, které nás odvezlo na Sokolské 
hřiště, kde kunovští hasiči uspořádali pro školku z Kunovic Dět-
ský den. My jsme se tohoto mohli také zúčastnit. Mezi největší 

Školní výlet na Macochu

Zábava na trampolíně

Malí hasiči
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Občanský rok 1921
Tohoto roku provádělo se ve všech obcích republiky sčítání 

lidu. Ve zdejší obci napočteno 700 obyvatel.
Školu navštěvovalo 153 dětí, a sice 86 hochů a 67 děvčat. 

Dosavadní řídící učitel dán do výslužby. (Jednalo se o řídícího 
učitele Jana Janáčka). Na škole zdejší vyučovali – Karel Blažek, 
zatimní správce školy, Antonie Šáchová, učitelka.

Od 1. listopadu 1920 do 1. dubna 1921 byl zatimním správ-
cem školy učitel Vítězslav Ehrlich, narozený roku 1899 v Kop-
řivnici na Moravě. Dne 1. dubna 1921 byl ustanoven zatimním 
správcem školy František Růžička, dříve učitel v Blatnici. Během 
roku byla učitelka Antonie  Šáchová přeložena a ustanovena 
učitelka Marie Hrozková z Uh. Hradiště.

Do knihovní rady zvoleni – Galda Josef, Kovařík Jan, Mali-
na Jan a Vítězslav Ehrlich, zatimní správce školy. Jejím úkolem 
je zříditi v obci knihovnu.

Léto bylo velmi suché a teplé. Některé dny dostoupila tep-
lota až 45ºC. Úroda obilí byla dobrá, zemáků a pícních rostlin 
bylo málo, čímž cena dobytka značně poklesla. U krav byl po-
kles ceny z 10 000 Kč na 5 000 Kč, u koní ještě větší.

Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek

Hodnocení fotbalové sezony
Uplynulá sezona 2010-2011 se mi hodnotí velmi radost-

ně, byla nejúspěšnější za poslední roky. Muži TJ Podolí našim 
fanouškům po většinu sezony dělali velkou radost, ale bohužel 
některé zápasy se jim nevydařily, jak by chtěli. Nakonec skon-
čili na pěkném druhém místě. I když v mužstvu zavládl trochu 
smutek, protože hráči i realizační tým měli postupové ambice. 
Ale nakonec po rozebrání celé sezony zavládla velká spokoje-
nost.

Mužstvo žáků prodělalo tento ročník velké změny. Za prvé, 
po několika letech Popovice založili vlastní mužstvo žáků, proto 
jsme se museli spolehnout na vlastní hráče a pomoc z Vések 
a Míkovic. Za druhé, mužstvo přebrali noví trenéři Václav Kun-
čar a Ivo Horna. Tito pánové se svého úkolu zhostili velmi dob-
ře. Nakonec mužstvo žáků skončilo pod stupínkem vítězů, na 
krásném čtvrtém místě. 

Děkujeme všem hráčům mužů i žáků za úspěšnou repre-
zentaci obce. Taktéž celému realizačnímu týmu a hlavně všem 
divákům, kteří našim sportovcům fandili.

Jaroslav Ježík

Piknik maminek a dětí
V úterý 31. května dopoledne proběhl v areálu dětského 

hřiště podolské mateřské školy piknik pro maminky a jejich 
ratolesti, který připravila kulturně-společenská komise spo-
lečně s Místní knihovnou. Cílem akce bylo seznámení mami-
nek, které jsou s dětmi na mateřské dovolené, často se v ulicích 
potkávají s kočárkem, avšak ne všechny se navzájem znají a dají 
jen tak do řeči. Téměř čtyřicítka dětí a maminek si pochutna-
la na zdravé a vyvážené pozdní snídani, poslechla si novinky 
z místní knihovny, dověděla se o připravovaných akcích pro 
děti a hlavně dostala příležitost navzájem se v příjemném 
a neformálním prostředí poznat. Navíc si všichni odnesli domů 
malé dárečky. 

Dagmar Vacková a Zuzana Kubáňová

lákadla patřil malý skákací hrad, hasičská auta, různé soutěže, stří-
kání hadicí. Byla zde také velká trampolína, kterou hasiči a jejich 
sponzoři zakoupili pro děti do kunovské školky. Ale i my jsme byli 
obdarování, od jednoho hasiče jsme dostali 3 nafukovací skákadla, 
které máme nově ve školce. Bylo připraveno i občerstvení, vše jsme 
oslavili dětským šampaňským. Výlet se opravdu vydařil.

Ve čtvrtek 9. června jeli žáci 4. třídy na dopravní hřiště do 
Uherského Hradiště, kde probíhá dopravní výuka. Vzhledem 
k tomu, že tento den hustě lilo, nemohli jsme si na kolech projet 
všechny semafory. V Podolí taky žádné nemáme, takže si musíme 
dávat pozor, když pojedeme na kole do většího města.

Můžeme se pochlubit velkým úspěchem na plaveckých závo-
dech, které ve středu 15. června pořádala Plavecká škola. V kate-
gorii dívek získala žákyně 4. ročníku Eva Kunovjánková 2. mís-
to v disciplíně 50 metrů volným stylem. Velmi úspěšný byl také 
žák 4. ročníku Jakub Koníček, kterému 3. místo uteklo o pouhou 
jednu sekundu. Ve štafetě družstev získali žáci 4. ročníku Jakub 
Koníček, Eva Kunovjánková, Kristýna Baičevová výborné 3. mís-
to,  celková délka štafety byla 3x 25 metrů.

Ředitel Plavecké školy pan Botek naši školu velmi pochválil 
před nastoupenými plavci, protože i v takové konkurenci, jakou 
jsou žáci sportovní školy, kteří sportu věnují několik hodin den-
ně, jsme my uspěli. Vedení školy uděluje žákům velkou pochvalu 
za vzornou reprezentaci školy. 

Úspěchy mají naši žáci také na kulturním poli. Ve výtvarné sou-
těži  Požární ochrana očima dětí získala Amálie Erteltová 2. místo. 
Dalších výborných výsledků dosáhli naši žáci ve výtvarné soutěži 
EX LIBRIS 2011, kterou pořádá každoročně knihovna Bedřicha 
Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Mezi oceněné žáky patří 
Adam Smetana, Radek Dědek, Kateřina Klvaňová, Jakub Koníček, 
Tereza Jurtíková. Nemalou radost nám také udělalo umístění v lite-
rární soutěži Požární ochrana očima dětí. V okresním kole získal 
2. místo Adam Smetana a 3. místo Roman Vlachynský, oba postou-
pili do krajského kola, kde Roman Vlachynský získal 3. místo.

Naše škola se může pochválit také úspěchy žáků, kteří již naši 
školu nenavštěvují, protože druhý stupeň navštěvují v Kunovi-
cích. Téměř v každém KUNOVJANU čtu o úspěších Patrika Gra-
je, Sáry Hanákové a dalších, kteří k nám již nechodí, nicméně se 
jim na naší škole dostalo výborného vzdělání. Výsledkem toho 
je, že se velmi často jejich jména objevují na předních příčkách 
různých soutěží. Jsme proto na ně moc pyšní.

Proto ani v době prázdnin a dovolených nezapomínejme na 
to, že investice do našich dětí a jejich vzdělání se nám vyplatí. 
Plánujme dětem letní aktivity tak, aby si  z nich co nejvíce odnes-
ly, aby získané vědomosti a dovednosti mohli uplatnit ve škole, 
v domácnosti a také v budoucím povolání. Pokud nám někdo 
nabízí smysluplné využití volného času našich dětí, nebojme se 
toho využít. A pokud je toto nabízeno dokonce zdarma, tak po 
takové příležitosti sáhněme všema deseti. Škola si každý školní 
rok zpracovává preventivní program, kde se věnuje velká pozor-
nost zdravému životnímu stylu, ochraně zdraví, prevence je 
zaměřena proti záškoláctví, ochraně proti závislosti na drogách  
atd. Doba letních prázdnin je zrovna tou částí roku, kdy nás to 
k nejrůznějším nebezpečným aktivitám nejvíce svádí, děti mají 
dostatek času, ale málo aktivit a tak se může často stát, že se 
k něčemu nevhodnému či nebezpečnému dostanou. Jsem ráda, 
že i obec si toto uvědomuje a nabízí dětem organizované využití 
prázdnin pod dozorem dospělých. 

Radou pro rodiče je – zadávejte jim drobné úkoly dle jejich 
věku, drobnou práci doma. I Vám tak pak zbude více času na 
společné aktivity či relaxaci po namáhavé práci. Za kolektiv naší 
školy přejeme všem krásné prázdniny.

Martina Kozelková
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 Pošli fotografii nebo obrázek, jak trávíš prázdniny se svojí oblíbenou knížkou  
na podoli.knihovna@seznam.cz nebo přines osobně do knihovny. 

 Nezapomeň přidat jméno, věk a adresu.  
 Soutěž bude probíhat od 1.7.2011 do 31.8.2011.  

Zúčastnit se mohou všichni, kdo rádi čtou. 

Soutěžní obrázky budou vystaveny na internetu a v prostorách 
knihovny. 

Na nejhezčí čeká v září odměna.  

 
pořádá fotosoutěž 

 
Prázdniny s knížkou 

 

 

 

 

 

 

 

Hledáme jméno pro knižního broučka – logo naší knihovny. Vaše návrhy 
čekáme do konce prázdnin osobně v knihovně nebo na emailové adrese 
knihovny – podolí.knihovna@seznam.cz. Nezapomeňte uvést své jméno, věk  
a adresu. Společně s tvůrcem loga vybereme nejhezčí tip a na výherce čeká 
pěkná cena. 

 

SOUTĚŽ O JMÉNO KNIŽNÍHO BROUČKA 

 

 

VYHLAŠUJE 

 


