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Aktuálně …

Informační 
listy obce Podolílisty obce Podolí

- Děkujeme všem,  kteří svým podpisem na petiční listině podpořili jako „Strom roku 
2011“ Hrušku v Horním poli ve Slavkově u Uherského Brodu. Podpisové akce se zúčast-
nili hlavně děti ze ZŠ Podolí, Popovic  a Vések. Děkuji osobně paní Mgr. Martině Koze-
lkové za výbornou spolupráci.

- Děkujeme  krojovaným  účastníkům akce „Slovácké slavnosti vína  a otevřených památek  
2011“, zejména  pak rodičům s dětmi, kteří  se zúčastnili této kulturní akce a tím rozjasnili 
tváře všech zúčastněných, všem babičkám a tetám  za jejich pomoc  a rady při přípravě 
krojů. Svou účastí  jsme dokázali, že v naší obci zájem o folklor jako součást kulturního 
bytí obyvatel  našeho regionu stále trvá a je na nás, abychom naše tradice uchovávali.

- Dne 12.10.2011 byla v naší obci provedena tento rok již druhá sbírka použitého textilu  
a ostatních  věcí  pro potřebné, a to Diakonií Broumov. Děkujeme všem občanům, kteří 
přispěli byť i drobností na tuto akci a pomohli tím lidem, kteří si ocitli v materiální nouzi. 
Mnoho lidí se dnes ne vlastní vinou ocitlo na okraji společnosti. Tímto darem jim ulehčí-
me bytí, nyní i pro nás ostatní v nelehké době.

- V blížícím se zimním období žádáme občany o vstřícnost a spolupráci při úklidu odhr-
nování  a úklidu sněhu z chodníků či  jiných zpevněných ploch. Vzhledem k rozsahu 
katastru obce a omezeným finančním prostředkům nedokážeme tyto dokonale a  včas 
ošetřit a zajistit je tak bezpečně schůdné.

Jaromír Hastík, místostarosta obce Podolí

Sloupek redaktora
Přemýšlel jsem o historii kra-

jiny, ve které žijeme. Přemýšlel 
jsem, jakou hodnotu má skuteč-
nost, že máme možnost bydlet 
v území, které je pravděpodob-
ně nejdéle kulturně osídlenou 
oblastí na území České republi-
ky. V území, které je zmiňováno 
v nejstarších historických doku-
mentech po pádu Římské říše. 
V krajině, ve které několik stole-
tí vzkvétal bájný Veligrad, který 
udivoval příchozí ze všech kou-
tů tehdejšího světa a který byl ve 
Fuldských letopisech označen jako 
„nevýslovná pevnost Rastislavova“. 
Ne nadarmo se i nově založené 
město Uherské Hradiště nejdříve 
jmenovalo Nový Veligrad.

Jsem rád, že stále dokážeme 
uchovávat tradice předků 
v podobě hodových oslav, pou-
tí a jiných slavností. Jsem rád, 
že nezapomínáme na křesťanské 
kořeny, ze kterých naše společ-
nost posledních tisíc let rostla. 
Budu rád, když se úcta k tradicím 
a vědomí našich kořenů promítne 
do našeho vztahu ke krajině. Jde 
totiž o naši zodpovědnost vůči 
generacím, kterým tuto historicky 
jedinečnou krajinu předáme.

Vladimír Mana



ŽIVOT v Podolí2 5/2011

Zpráva z 8. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva Obce Podolí se uskutečnilo 31. srp-

na 2011 v budově Obecního úřadu Podolí.

Zastupitelstvo obce schválilo: 
1. Program 8. zasedání Obce Podolí, zapisovatelku slečnu Janu 

Rýpalovou, ověřovatele zápisu pana Pavla Podškubku a pana 
Jaroslava Ježíka, členy návrhové komise paní Ing. Dagmar 
Vackovou a paní Petru Ondrejkovou.

2. Prodej pozemků v k.ú. Podolí nad Olšavou následov-
ně: parc.č.729/17, výměra 455 m2 – kupující Jan Str-
nad, Podolí ; parc.č. 729/18, výměra 218 m2 - kupují-
cí manželé František a Libuše Hráčkovi, Podolí ; parc.
č. 729/19, výměra 218 m2 – kupující manželé František 
a Libuše Hráčkovi, Podolí ; parc.č. 729/20, výměra 424 m2 

– kupující manželé František a Libuše Hráčkovi, Podolí . 
Cena uvedených pozemků je 140,- Kč/m2, mimo pozemků 
parc. č. 729/18 a parč. č. 729/19, kde je cena 105,- Kč/m2. 
O uvedené údaje se u těchto pozemků mění  usnesení ze 
7. zasedání zastupitelstva Obce Podolí ze dne 30. 6. 2011.

3. Stavbu parkovacího místa s přístřeškem na pozemku parc.
č. 31/4 s podmínkou, že tato stavba nebude umístěna jak 
je uvedeno v předložené technické dokumentaci, ale bude 
posunuta dál od místní komunikace tak, aby nebránila 
případné stavbě rodinného domu na uvedeném pozem-
ku, kde stavební čára bude umístěna na úrovni vedlej-
šího domu manželů Vitáskových a šířka domu bude 
přibližně stejná jako šířka domu manželů Vitáskových. 
Další podmínkou je, že bude řádně vyřešeno odvádění 
odpadních vod a napojení sjezdu na místní komunikaci 
v ulici Záhumní.

4. Zachování stávajícího počtu zaměstnanců Obce Podolí 
s tím, že nebude navýšen tento počet. 

5. Změnu rozpočtu obce Podolí č. 5 na rok 2011.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
6. Žádost Ing. Petra Majíčka o zaplacení částky 15 000,- Kč 

jako náhradu výdajů, které vynaložil na vypracováním kup-
ní smlouvy na prodej pozemku, který se následně neusku-
tečnil.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
7. Žádost pana Ondřeje Duháně o pronájem obecního bytu 

v ulici Dražné s počátkem užívání od  1. 11. 2011.
8. Žádost pana Patrika Egidy o prodej horní části zahrady 

základní školy. V případě, že prodej bude schválen, cena 
pozemku bude minimálně 500 Kč/ m2 a výměra prodávané 
části pozemku bude cca 400 m2. Podmínkou prodeje bude 
zachování průchodu mezi školou a ulicí Záhumní. 

9. Žádost obce Popovice o vyjádření k možnému napojení obce 
Podolí na kanalizační přivaděč z Popovic do Uherského Hra-
diště. Zastupitelstvo Obce Podolí se nemůže v současnosti 
k uvedené záležitosti závazně vyjádřit, neboť není známo, zda 
státní dotace bude možné získat snadněji pro tuto variantu 
likvidace odpadních vod nebo pro variantu jinou. 

Zastupitelstvo obce pověřilo: 
10. Místostarostu obce Ing. Jaromíra Hastíka, aby vypracoval 

zadání pro realizaci stavebních prací pro opravu místní 
komunikace v ulice Pastviště. Místostarostu dále pověřuje 
uzavřením smlouvy s fi rmou, která předloží nejvýhodnější 
nabídku v ceně do 125 000 bez DPH a zajistí, kvalitní prove-
dení opravy předmětné komunikace.

12. Místostarostu pana Ing. Jaromíra Hastíka aby vypracoval 
zadání pro stavbu chodníku od obecního úřadu do lokality 
Dražné, aby ve věci jednal s příslušnými úřady a aby uzavřel 
smlouvu s fi rmou, která bude tyto práce realizovat, přičemž 
maximální cena zakázky bude 35 000 vč. DPH. 

Zpráva sociální komise
Dne  18.10. 2011 se uskutečnila  pracovní schůzka sociální 

komise obce Podolí, a to v obsazení : paní  Miroslava  Velicho-
vá, paní  Štěpánka  Míšková, paní  Blažena Zerzáňová  a  slečna  
Markéta  Pašková , Ing. Jaromír Hastík.

Hlavním bodem jednání  bylo plánování  sociálních služeb 
pro občany našeho regionu, a to jak občany s omezenou 
pohyblivostí, tak pro seniory či občany, kteří jsou odkázání 
na pomoc jiných osob. V současné době je zpracovávána jed-
notná koncepce zabývající se touto  problematikou na našem 
okrese, a to  do roku 2021. V této koncepci  je počítáno se 
stavbou kamenného hospicu, kterým okres Uherské Hradiště 
zatím nedisponuje. Obec Podolí, v této záležitosti  zastoupená 
paní  Štěpánkou Míškovou, má zájem prosadit v této koncep-
ci přednostně péči o  seniory a dále zvýšení kapacity lůžek 
odlehčovací služby, která je ve městě Hluk.

Jeden  z prvních úkolů sociální komise bude zjistit počet 
občanů naší obce, kteří spadají do této kategorie občanů, jaký 
druh služby potřebují a zda mají o službu vůbec zájem. Pro 
tento účel  bude vyhlášena anketa, kde budou dostupnými  
způsoby zjištěny potřebné informace. Děkuji  všem účastni-
cím za jejich podnětné návrhy směřující k řešení tohoto pro-
blému.

Jaromír Hastík, místostarosta obce Podolí

Beseda s důchodci 
Tradiční beseda pro podolské seniory od šedesáti let 

se bude konat v sobotu 19. listopadu od 16 hodin v kul-
turním domě. Můžete se těšit mimo jiné na vystoupe-
ní dětí z podolské MŠ a ZŠ, degustaci vína, občerstvení 
a k pohodovému průběhu podvečera přispěje také pozva-
ný harmonikář. Srdečně vás zve kulturně-společenská 
a sociální komise obce Podolí. 

Dagmar Vacková
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Zprávy z knihovny
Místní knihov-

na ve spolupráci 
se Sokolem Podolí 
připravila v sobotu 
3. září pro děti Roz-
loučení s prázdnina-

mi, a zároveň se aktivně zapojila do projektu Celé Česko čte 
dětem. Děti si vyslechly příběh malého Mauglího a vydaly 
se plnit stezku odvahy, která prověřila jejich odvahu i obrat-
nost. Přišel mezi nás i medvěd Béďa, který rozdal dětem sva-
činku.

Děti si odpoledne plné zábavy, her a soutěží užily a na závěr 
si opekly zasloužený špekáček. 

V úterý 13. září navštívily knihovnu děti z MŠ. Společ-
ně jsme si vyprávěli o tom, co je to knihovna a jak zacházet 
s knížkami. Děti se aktivně zapojily do výkladu, prohlídly si 
knížky, skládaly puzzle, lego. Na závěr jsme si přečetli pohád-
ky, děti dostaly sladkou odměnu a slíbili jsme si, že návštěvu 
zopakujeme.

V rámci celostátního týdne knihoven 3. – 9. října proběhlo 
v knihovně hned několik akcí. 

Den otevřených dveří spojený byl s výstavou fotografi í na 
téma Hody v Podolí – historie a současnost. Výstava byla v pro-
storu před knihovnou přístupná až do 14. září a prohlídnout 
jste si ji mohli ještě na hodech před kulturním domem.

Na prvním tvoření s broučkem děti i jejich maminky vyrá-
běly papírová zvířátka z ruliček od toaletního papíru.

Už 19. října se přišly podruhé podívat do knihovny děti 
z MŠ. Dopolednem na téma Jede vláček pohádka, veze samá 
zvířátka - provázela děti v improvizovaném vláčku pohád-

ková zvířátka. Přečetli jsme si pohádku Jak pejsek s kočič-
kou myli podlahu, úspěch měly videopohádky Broučci 
a Krteček a lízátko. Děti odcházely s velkým papírovým lízát-
kem k domalování.

Poslední říjnový týden jsme stihli ještě další tvoření s brouč-
kem – fi gurky z bambulí a střapců. 

A čtvrteční prázdninové dopoledne bylo věnováno hrám.
Nebudeme zahálet ani v listopadu – na sobotu 5. listopa-

du připravujeme pro děti Dětskou párty, kde se konečně dozví 
jméno broučka.

V listopadu se ještě můžete těšit na besedu s autory knížky 
Slovník nářečí obcí regionu Dolní Poolšaví, spojenou s autogra-
miádou. O jejím termínu Vás budeme včas informovat.

Zuzana Kubáňová, knihovnice

Nové knihy
Nejprodávanějším světovým spisovatelem je autor detekti-

vek James Patterson. Podle časopisu Forbes si vydělal prodejem 
knih za poslední rok 84 milionů dolarů , což je asi 1,4 miliardy 
korun. Jeho knihy najdete i u nás v knihovně, z těch novějších 
třeba „Dům na pláži“ nebo „Čtvrtý v pořadí“.

Komiksy Šmoulové na plovárně nebo Simpsonovi by moh-
ly nadchnout děti. Nabídka knih je různorodá, najdete u nás 
knihy všech žánrů: „Encyklopedie naší přírody“, „Vyrábíme 
s nejmenšími“, „Bohatý táta, chudý táta“ – to je jen pár tipů 
z bohaté nabídky. Přijďte si vybrat. 

Všechny knihy najdete v katalogu na webových stránkách 
knihovny: http://knihovna_podoli.wz.cz

Z.K.

Historie knihovny v Podolí
Historie knihovny se začala psát v roce 1921. V tomto roce byla 

zvolena knihovní rada ve složení – Josef Galda, Jan Kovařík, Jan 
Malina a Vítězslav Ehrlich, zatimní správce školy. Jejím úkolem 
bylo zřídit v obci knihovnu. Že se nelehký úkol podařilo realizo-
vat, svědčí zápis v kronice obce z roku 1928. Můžeme se v něm 
dočíst první statistiku. Celkový počet svazků – 180, 78 čtenářů 
a 541 výpůjček. Obec přispěla na knihovnu obnosem 500,- Kč.

V dalším období se postupně navyšoval knihovní fond počtem 
nových svazků. A tak se ze zápisu z roku 1959 můžeme dovědět 
o rozšíření knihovního fondu o 216 svazků poučné i zábavné lite-
ratury. Celkový počet tak dosáhl 735 svazků. Zvýšil se počet čtená-
řů na 110 a počet výpůjček na 2586. Funkci knihovnice zastávala 
učitelka Marie Pipalová. Ve školní budově půjčovala knihy každou 
druhou středu. V roce 1963 byla místní lidová knihovna přemístě-
na do kulturního domu a od následujícího roku byl knihovníkem 
Jaroslav Koníček.

V zápise z roku 1978 se dovídáme, že knihovnu vede Marie 
Skrášková. Ke své práci má pěkný vztah, ochotně provádí školní 
exkurze a tím přispívá ke vzbuzování zájmu o četbu. Z celkové-
ho stavu knihovního fondu 2239 svazků měla v tomto roce 4327 
výpůjček. Porovnáme-li stav se stavem před 10 roky, je situace vel-
mi příznivá v růstu svazků a také čtenářů. V roce 1968 to bylo 906 
svazků a 1794 výpůjček. Výhodou provozu knihovny je, že není 
časově omezen. Knihovna je umístěna ve vlastním domě paní 
Skráškové.

V roce 1984 je zaznamenán počet výpůjček 4832 a počet čte-
nářů 349. V dalším roce navštívilo knihovnu nejvíce čtenářů. Bylo 

jich zaregistrováno 410. Knihovně díky vysoké návštěvnosti a také 
počtu svazků začínají být stávající prostory malé. A tak místní 
národní výbor zahájil v roce 1986 přístavbu 1 místnosti do dvora 
základní školy a v roce 1987 se knihovna do nových prostor přestě-
hovala. V následujícím roce byl zaznamenán největší počet výpůj-
ček – 5398. Paní Skrášková byla za svou dlouholetou práci dvakrát 
oceněna Čestným uznáním.

V roce 1989 přebírá vedení knihovny Hana Kryštofová. Knižní 
fond v tomto roce představuje celkem 5050 svazků. Za další 3 roky 
už je to 5370 svazků. Od roku 1990 začíná na knihovnu doléhat 
úbytek čtenářů.

V roce 1995 obdržela místní knihovna od pana Vratislava Hof-
mana ze Zlína sbírku hodnotných knih jeho otce v ceně asi 10.000,- 
Kč jako výraz úcty a díků k místním občanům, kteří ani po padesáti 
letech na jeho otce nezapomínají. Pan Bedřich Hofman byl řídícím 
učitelem v Podolí a v roce 1943 byl nacisty popraven.

V roce 1997 byl zaveden registrační poplatek. Od tohoto 
roku jsou nové knihy půjčovány z výpůjčního výměnného fondu 
Městské knihovny v Uherském Hradišti. V následujícím roce se 
stává knihovnicí Štěpánka Míšková. Od roku 2001 přebírá vedení 
knihovny Bohdana Snopková. A v letošním roce se novou knihov-
nicí stává Zuzana Kubáňová. Popřejme i v době moderních tech-
nologií, počítačů a internetu knihovně v Podolí, která letos slaví 
90 let od svého založení, stálé i nové čtenáře. 

Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval 
Jaroslav Míšek
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Kulturní okýnko - Drive
Obrovským překvapením letošního roku pro mě byl fi lm 

s nenápadným názvem Drive. Ačkoli jsem očekávala pro mě 
nudnou akční honičku, fi lm mě dokonale přikoval k sedadlu 
a nemohla jsem z něj spustit oči. Nenudila jsem se ani minu-
tu. Do hlavní role geniálně obsazen Ryan Gosling, který se 
předvedl jako „pan herec“, střídal minutu po minutě různé 
a další tváře a člověk až do konce neví, jak to s ním tedy vlastně 
je. Mimo precizní kameru a lpění na detailech je celá magic-
ká aura fi lmu podbarvena nepřekonatelnou hudbou, která mi 

v uších zněla ještě dlouho po skon-
čení fi lmu. Příběh je melancholický, 
strohý, místy syrový, se zvláštním 
charismatem všech postav, které se 
v něm objeví. Doufám, že bude mít 
Akademie oči otevřené, pro mě totiž 
rozhodně adept na ocenění hned 
v několika směrech. Jestli tedy chce-
te v kině opravdu něco prožít, vyraz-
te na tento netradiční a mistrovský 
počin režiséra Nicolase Refna. 

LuM

Kaplička
Dne  14. 10. 2011 byla fi rmou Petr Březina ukončena oprava 

kapličky se zvonicí v naší obci, následně byla  stavba  protokolárně 
předána do užívání  obci. V sou-
časné době probíhá proces doúč-
tování skutečně provedených pra-
cí a výsledky budou předloženy 
zastupitelstvu obce ke kontrole. 
Děkuji srdečně tímto panu Jaro-
slavu Niče, správci kaple Sv. Ducha 
v Podolí, za  odbornou pomoc 
a spolupráci, kterou mi posky-
tl  při sepisování vzkazu dalším 
generacím obce Podolí, který byl 
následně vložen do báně s křížem 
na vrcholu věže kapličky.

Jaromír Hastík 

Zprávičky z naší školy a školičky

Pastviště
V měsíci říjnu byla v naší obci realizována částečná opra-

va místní komunikace Pastviště. Hlavním účelem této opravy 
bylo svedení dešťových vod, které z důvodu jak propadlých či 
chybějících obrubníků, případně nevhodného sklonu vozovky 
zaplavovaly pochozí plochu chodníku do místní kanalizace. 
Při nastávajících mrazech tak hrozilo našim občanům riziko 
uklouznutí a úrazu. Současně s touto operací byla provedena na 
ulici Pastviště oprava nejvíce poškozených míst výtluky. Tyto 
byly částečně opraveny také v ulicích Záhumní a Sklepničky. 
V místě napojení ulice Pastviště na hlavní silnici (I/50/H) byla 
obrusná konstrukce vozovky obnovena v celé šířce. Děkujeme 
tímto občanům ulice Pastviště, kteří se zdarma podíleli na při 
přípravných pracích opravy této komunikace a přispěli tímto na 
snížení celkové ceny prací, které bude stavební fi rma Petr Čaník 
účtovat naší obci. Děkuji osobně panu Pavlu Podškubkovi za 
zorganizování a koordinaci prací při této dobrovolné akci.

Jaromír Hastík

Nový školní rok jsme přivítali také u nás ve školce a s ním 
i naše nové kamarády. 

Někteří byli docela stateční a zvládli první dny s úsměvem,  
jiné jsme museli chlácholit a utírat jim slzičky. Překvapení na 
začátku roku bylo pro všechny hned několik. Spousta z nás pře-
šla z první třídy Broučků ke kamarádům do druhé třídy Sluní-
ček, a to proto, že jsme tolik vyrostli a někteří se budeme při-
pravovat na školu. 

Dalším překvapením bylo Maňáskové divadlo, které naši 
MŠ navštívilo už první týden po prázdninách. Společně jsme 
také přivítali paní učitelku Štěpánku Podškubkovou, která se 
k nám vrátila po mateřské dovolené.

Již od září se naši předškoláčci učí plaveckým dovednostem 
v bazénu v Uherském Hradišti. 

V odpoledních kroužcích můžeme navštěvovat Angličtinu 
hrou pro nejmenší a také se někteří z nás učí hrát na zobcovou 
fl étnu. I v letošním školním roce s námi paní učitelka pracuje 
v logopedickém kroužku, abychom správně mluvili.

Nemůžeme opomenout ani návštěvy místní knihovny, kde 
nás paní knihovnice vždy přivítá s milým úsměvem. Největším 
zážitkem však pro nás bylo vystoupení na hody - všichni jsme 
na něj pilně nacvičovali, těšili a náležitě vystrojili. Doufáme, že 
naše vystoupení všechny mile potěšilo. 

Na 1. září se netrpělivě těšili i všichni školáci. Hned ráno 
proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku, nechy-
běla státní hymna ani proslov pana místostarosty, který přišel 
pozdravit nové žáky.Následující čtvrtek 8. 9. se konala třídní 
schůzka ohledně organizačních záležitostí školy, rodiče měli 
možnost prohlédnout si prostory školy a seznámit se s pláno-
vanými akcemi, které pro letošní rok chystáme. V pondělí 12.9. 
jsme jeli na kolech na dětské dopravní hřiště v Uherském Hra-
dišti, kde jsme se seznamovali s dopravními značkami a znače-
ními, projeli jsme si také několikrát křižovatkou se semafory, 
protože to u nás v Podolí nemáme.

První říjnovou středu jsme pořádali sběr papíru. Jako každo-
ročně sbíráme papír všeho druhu, ale bez kartonů. Tentokrát 
jsme nasbírali něco okolo 3000 kg.

V pondělí 10.10. jsme se vlakem vydali do Uherského 
Hradiště, kde byla pro nás v  Čajovně připravena přednáška 
o Indii. 

Ve čtvrtek 13.10. k nám do školy přijel cestovatel pan Sobo-
ta na svém kole, na které procestoval celou Afriku a přijel se 
s námi podělit o své nevšední zážitky.

Své taneční dovednosti jsme také předvedli v sobotu 15.10. 
na hodech v Podolí, kde jsme měli krátké vystoupení za dopro-
vodu cimbálové muziky.

Poslední a největší akcí naší školy byl projektový den „Na 
svatého Matouše, každý jablko rád okouše“, který byl tématicky 
zaměřen na jablka, protože těch máme ve školní zahradě mno-
ho. Navíc tento den probíhalo v naší škole natáčení České tele-
vize, protože naši školu přihlásila jedna žákyně do soutěže „Nej-
lepší česká škola“. Za celý Zlínský kraj byly do pořadu vybrány 
3 školy i s tou naší. Pořad již běží v televizi každý čtvrtek kolem 
16. hodiny na ČT2. Díl, ve kterém se bude prezentovat naše 
škola, se bude pravděpodobně vysílat ve čtvrtek 15. prosince. 
Celý následující týden od 15. do 22. prosince bude na interne-
tové adrese www.nejlepsiceskaskola.cz probíhat hlasování pro 
naši školu. Touto cestou prosíme všechny příznivce naší školy, 
kamarády a občany o jejich podporu tím, že ze svého počítače 
odešlou hlas pro naši jablíčkovou školu.

Martina Kozelková
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Lidové pranostiky listopad a prosinec

Společenská kronika

Naši jubilanti v listopadu a prosinci

Antonín Crla  60 let
Nikola Baičev  65 let 
Josef Raclavský  65 let 
Josef Vala  65 let   
Ludmila Tichoňová 70 let 
Marie Závodná  70 let 
Miroslav Rathouzský 75 let 
František Rýpal  75 let
František Stojaspal 75 let 
Anna Koníčková 83 let 
Jindřiška Kovaříková 83 let 
František Mařica 89 let 
Vladimír Kryštof 92 let 
Marie Májíčková 92 let
Anežka Ševčíková 97 let

Narození

Dne 31. 8. 2011 se Iloně Psotové a Richardu Zále-
šákovi narodila dcera Radka.
Dne 7. 9. 2011 se Veronice Dolinové a Františku 
Ševečkovi narodila dcera Michaela.

V posledním pokračování si představíme lidové pranostiky, 
které se vztahují k měsícům listopadu a prosinci.

9. 11. Svatý Teodor – mrazy lezou z hor. 
11. 11. Jaký den svatého Martina, taková též bude zima.
11. 11. Na svatého Martina slunečno – dlouhá zima.
16. 11. Na svatého Otomara neuvidíš komára.
19. 11. Počasí o svaté Alžbětě povídá, jak bude v létě. 
22. 11. Svatá Cecílie sněhem pole kryje.
29. 11. Na Saturnina skučí meluzína.
30. 11. Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.
1. 12. Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna 

studnice.
3. 12. O Františku Xaveru vítr fi čí od severu.
4. 12. O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
4. 12.  Jaké počasí na svatou Barboru, takový bývá celý 

advent.
4. 12. Svatá panna Barborka táhne saně ze dvorka.
6. 12. O svatém Mikuláši často snížek práší.
13. 12. Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
23. 12. Svatá Viktorie obrázky na sklo ryje.

26. 12. Když na Štěpána 
silný vítr bouří, vinař smutně 
oči mhouří.
31. 12. O Silvestru papeži 
snížek si již poleží.

Zpracováno podle záznamů 
předcházejícího kronikáře obce 
Podolí pana Petra Kovaříka. 

Jaroslav Míšek

Během hodů hýřilo Podolí barvami téměř stovky krojů
V Podolí letos byly sobotní císařské hody bez práva, pře-

sto dědina rozkvetla barvou téměř stovky krásných krojů! 
A protože jsme letos neměli stárky, pojali jsme hodové veselí 
trošku jinak…

Po hodové mši v Kapli svatého Ducha, kterou sloužil otec 
Josef Josefík, se vydal průvod krojovaných v doprovodu DH 
Hradčovjanka na hodovou obchůzku. Po ní jsme uspořáda-
li před obecním úřadem odpolední program „V Podolé na 
hodách“.

Během téměř hodinového vystoupení za doprovodu CM 
Čardáš vystoupily děti z místní MŠ 
a ZŠ, zazpíval malý sólista Alánek 
Ferenec i nový podolský ženský 
pěvecký sborek. Pásmo ukončila 
společně stará a mladá hodová 
chasa, která požádala starostu 
o svolení organizovat večer hodo-
vou zábavu.

Příjemnou atmosféru dopl-
nily stylové stánky s výrobky 
podolských umělců – kováře Víti 
Bobčíka a keramičky, Gabriely 
Majíčkové; stánek s medem, bur-
čákem a také se prodávala nová 
kniha Slovník nářečí obcí Mik-
roregionu Dolní Poolšaví (tedy 
i Podolí), kterou je stále možno 
zakoupit na obecním úřadě.

Velkému zájmu se těšila také výstava v režii místní 
knihovny: Hody v Podolí – historie a současnost, která zma-
povala hodové chasy od 40-tých let minulého století až do 
současnosti. 

Děti pobavil během hodů veselý klaun, nafukovací balón-
ky, kolotoče i nafukovací skluzavka.

A samozřejmě nechyběla ani večerní hodová zábava 
s předtančením staré a mladé hodové chasy.

Velký dík patří všem, kteří se zúčastnili v krojovém prů-
vodu či vystoupení a také těm, kteří se jakkoliv podíleli na 
organizaci hodů.

Na fotografie a video z hodů se můžete podívat na webo-
vých stránkách obce: www.obecpodoli.cz.

Dagmar Vacková

Podolané na Slavnostech vína a otevřených 
památek

Více jak čtyřicet zástupců z Podolí se letos 10. září zúčast-
nilo v kroji průvodu během Slavností vína a památek v Uher-
ském Hradišti. Rozmanitost krojů našich účastníků potvrdila, 
že láska k tradicím je v Podolí zakořeněna a že si vážíme kultur-
ního dědictví našich předků. V odpoledním programu Mikro-
regionu Dolní Poolšaví na stanovišti před Obchodní akademií 
reprezentovali Podolí malí zpěváčci Verunka Luběnová, Emič-
ka Ferencová a Alánek Ferenec.
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Zlatá svatba manželů Fornůskových a TichoňovýchZlatá svatba manželů Fornůskových a Tichoňových

Budoucí čtenáři při besedě v knihovněBudoucí čtenáři při besedě v knihovně

Zlatá svatba manželů Fornůskových a Tichoňových
Dne 16. září 1961 si řekli své ANO 

manželé Fornůskovi a Tichoňovi. 
V sobotu 17. září 2011 si společně 
se společensko-kulturní komisí obce 
Podolí, se zástupci TJ Podolí, Zahrád-
kářů, Klubu dobré pohody a dalších 
kamarádů i rodinných příslušníků 
v podolském kulturním domě zavzpo-
mínali na společných 50 let a oslavili tak 
dvojitou Zlatou svatbu. Oběma manžel-
ským párům přejeme ještě spoustu spo-
lečných let ve zdraví a spokojenosti.

Za společensko-kulturní komisi
Dagmar Vacková

Hravé cvičení pro rodiče a děti
Díky získání dotace od Nadace Děti-kultura-sport se od 

konce září schází každé úterý rodiče a děti od chodícího věku 
do 3 let ke společnému cvičení a hrám. Pod vedením velmi 
zkušené cvičitelky Jitky Králíkové děti střídají množství aktivit 
a trénují různé dovednosti – držení rovnováhy, obratnost, mršt-
nost, pozornost, chování v kolektivu, učí se nové básničky a pís-
ničky a mnoho jiného. 

Přijít zacvičit si můžete vždy úterý od 16,30 hod. do tělo-
cvičny ZŠ. S sebou si vezměte přezůvky pro sebe i pro děti, 
pitíčko, 30 Kč a dobrou náladu.

Na fotografi e a video ze cvičení se můžete podívat na webo-
vých stránkách obce: www.obecpodoli.cz.

Dagmar Vacková

Pokračovatelé kulturních tradicPokračovatelé kulturních tradic


