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Ve dnech slunovratu přemýšlel jsem o čase. O jeho podivném
běhu. Pro někoho příliš rychlý,
pro jiného pomalý. Jeho podstatu
neznáme. Víme jen, že mu nikdo
neunikne.
Poslouchám Skácelovy verše
zabalené do tónů Jiřího Pavlici.
O slunovratu. O věčném návratu
slunečního boha. Jsme možná o
rok starší, ale přitom prožíváme
některé dny stále dokola. Rok co
rok. Stejně jako Slunce.
Až se vám bude zdát, že čas
kolem vás běží příliš rychle nebo
naopak příliš pomalu, přestaňte
si jej všímat. Žijte jenom přítomností. Jako Slunce. Jako Měsíc
a hvězdy. Jako vše na této planetě. Každý okamžik vaší existence má svůj smysl. Nemusíte jej
pochopit. Měli byste jej ale prožít.
Přeji vám hezké letní dny prožité v přítomnosti.
Vladimír Mana

Vypouštění holubic při svatodušní poutní slavnosti

Aktuálně …
- Pokud kdokoliv z občanů Podolí bude mít zájem o využití areálu hřiště ve Žlebě k pořádání sportovní, kulturní,
společenské či jiné akce, musí nejméně 3 dny předem uzavřít smlouvu o užívání na obecním úřadě v Podolí.
Mimo jiné je třeba počítat s tím, že akce musí být ukončena nejpozději ve 22.30 hodin, aby ve 23.00 hodin
v areálu hřiště ani v jeho okolí už nikdo nebyl a byl dodržován noční klid.
- Občané, kteří mají zájem o bezplatné vyměření hranic svých pozemků, které byly zahrnuty do komplexních
pozemkových úprav na území obce Podolí, mohou vyplnit předmětný formulář a žádost odevzdat na obecním
úřadě v Podolí do 16. července 2012.
- Pronájem obecních pozemků v lokalitách Druhé Díly, Třetí Díly, Čtvrté Díly a Výpusta, které jsou v majetku
Obce Podolí, schválilo zastupitelstvo obce na svém 13. zasedání dne 20. 6. 2012. Na pět let je získal pan Josef
Fiksel z Hradčovic.
- Poplatky za odvoz popelnic za II. pololetí letošního roku ve výši 250 Kč za občana je nutné zaplatit do 31. čer1
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vence 2012 na obecním úřadě v Podolí.
Miroslav Křižka, starosta obce Podolí

Krátké zprávy z obce
Dne 30.4. 2012 se občané naší obce zúčastnili slavnostního stavění máje, které se uskutečnilo před budovou obecního úřadu. Děkuji členkám Klubu dobré
pohody za vzorové „napentlení májky“, panu starostovi za příkladnou starost o dodržování pitného režimu
děvčat při jejím pentlení, zaměstnancům obecního
úřadu za výborné zorganizování a pomoc v průběhu
této akce, jejíž úspěšnost a hlavně zájem na udržování
této lidové tradice potvrdilo i velké množství zúčastněných se našich občanů.
Dne 25.5. 2012 proběhl v naší obci svoz použitého
textilu a spotřebního zboží , který zorganizovala obec
Podolí společně s Diakonií Broumov . Tato humanitární akce měla již minulý rok v řadách našich občanů velmi kladnou odezvu, taktéž letos lidé přivezli
před obecní úřad velké množství kvalitního oblečení
a věcí osobní spotřeby, které ulehčí život potřebným.
Ještě jednou vám milí občané Podolí děkuji za to, že
v této nelehké době myslíte na druhé.
Dne 4.6. 2012 měli občané naší obce možnost
bezplatně odevzdat před místním obecním úřadem
nebezpečný odpad, který nashromáždili za půl roku ve
svých domácnostech. Zájem o tuto službu je mezi našimi občany velký, což potvrzuje plně naložený nákladní automobil. Tímto pozitivním krokem pomáháme
chránit přírodu, která nás obklopuje. Děkuji panu
Michalu Paškovi, který i přes velkou nepřízeň počasí
splnil beze zbytku své úkoly při přebírání a nakládce

nebezpečného odpadu.
Žádáme občany, aby nachystali odpadové nádoby
s komunálním odpadem, zejména však pytle s odpadovým plastem před dům nejlépe večer před dnem
svozu nebo v den svozu a to nejpozději do 6 té hodiny
ranní ! V opačném případě se občané vystavují nebezpečí, že jejich odpad nebude řádně vyvezen.
Ve dnech 18 - 20.5. 2012 se zúčastnil občan naší
obce pan Antonín Křivák mezinárodní střelecké soutěže Grand Prix Rakouska v Eisendstadtu. V disciplíně
perkusní vojenská puška se umístilo družstvo, jehož
byl členem, na 1. místě. V téže disciplíně se umístil p.
Antonín Křivák na krásném 3. místě v kategorii jednotlivců. Gratulujeme!
Dne 9.6. 2012 proběhl na fotbalovém hřišti TJ
Podolí den dětí, který byl spolupořádán oddílem
kopané TJ Podolí, OS PODOLANÉ a sportovní komisí
obce Podolí. I přes nepřízeň počasí se dostavilo mnoho dětí dychtících po zábavě a sportovním zápolení
i se svými dospělými členy rodiny. Děti měly možnost
absolvovat kromě klasických sportovních disciplín
taktéž projížďky v opravdovém terénním autě, výrobu
maxibublin a další kratochvíle. Děkujeme organizátorům akce za příjemně strávené odpoledne.
Vedení a zaměstnanci obecního úřadu přejí všem
dětem prázdniny plné příjemných zážitků, koupání
a odpočinku bez úrazu a nastávající úspěšný start do
Jaromír Hastík
nového školního roku.

Podolské informace – 3. část
Za dalšího předchůdce dnešního zpravodaje obce
se dají uvést Podolské informace vydané MNV Podolí
v únoru 1972. Jestliže předcházející Podolské informace
z roku 1970 byly přehledem realizovaných akcí, tak tyto
Podolské informace jsou spíše nástinem hlavních úkolů
pro příští období celkem v devíti úsecích.
Úkoly místního národního výboru a místního
výboru Národní fronty na úseku politicko-organizátorském:
Získávat trvale všechny občany pro úkoly socialistické výstavby vesnice. Zabezpečovat odpovědnost
poslanců za aktivní řešení aktuálních úkolů v obci.
U poslanců vypěstovat pocit odpovědnosti vůči voličům
a zájmům celé společnosti. Mimořádnou pozornost
věnovat mládeži a jejímu zapojení do činorodé práce.
Aktivizovat ženy k plnění celospolečenských úkolů.
Úkoly na úseku bytové výstavby a zlepšení životního prostředí:
V rámci akce „Z“ dokončit postupně vybavenost
komunikacemi v ulici nové výstavby „Záhumní“.
V roce 1972 dokončit kanalizaci v této ulici. Za sou2

činnosti OS st. silnic vybudovat vozovku v délce nové
výstavby rod. domků.
Úkoly na úseku služeb pro obyvatelstvo:
Zajistit předpoklady pro rychlou a řádnou údržbu
veřejného osvětlení vesnice. Na úseku obchodu uspokojit požadavky občanů na jednotlivé druhy průmyslových výrobků co do sortimentu a kvality. V potravinách
zajišťovat plnění poptávky spotřebitelů v plném rozsahu
se zlepšující tendencí. Sledovat dodržování rozvozového plánu potravin a dostatečné zásobování prodejny
potravin i masa. Zajišťovat vhodnou prodejní dobu
v ročních obdobích.
Úkoly na úseku vodního hospodářství:
V průběhu pětiletky vytvářet od roku 1972 podmínky
k vybudování veřejného vodovodu formou sdružených
prostředků. Zabezpečovat pravidelnou údržbu veřejných studní. V průběhu roku 1972 a celé pětiletky
usilovat o úpravu povodí řeky Olšavy. Dodržovat péči
o čistotu toků a veřejných prostranství.
Z Podolských informací zpracoval
Jaroslav Míšek
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Z knihovny…
Uplynulé dva měsíce byly
v knihovně hlavně ve znamení fotosoutěže Příroda kolem nás – Podolí a jeho okolí, kterou u příležitosti
Dne Země vyhlásila knihovna společně s Obcí Podolí. Dostali jsme
od Vás spoustu krásných fotografií. Všechny soutěžní snímky si můžete prohlídnout na webových stránkách knihovny a do budoucna připravujeme také
jejich výstavu. Vyhodnocení soutěže s vyhlášením
vítězů se dočkáte na konci prázdnin.
V průběhu května a června obohatily knižní fond
nové knihy. Najdete mezi nimi Strašidelné pohádky, komplet příběhů pro děti od Miloše Kratochvíla

Pachatelé dobrých skutků, Lichožrouty Pavla Šruta. Nechybí ani romány pro dospělé. Mohly by vás
zaujmout Žítkovské bohyně Kateřiny Tučkové, milovníky fantasy zas upírská sága Stmívání od Stephenie
Meyer nebo Mafie v Praze od Michala Viewegha.
Podle knihy Originální výtvarné nápady pro děti
i rodiče jsme s dětmi vyráběli obrázky ze špachtlí.
Knížky si můžete přijít půjčit i o prázdninách.
Knihovna bude otevřena ve čtvrtek od 15:30 do
18:30. Příležitostné tvoření bude včas oznámeno rozhlasem a na webových stránkách.
Užijte si léto a dovolenou a poslední srpnový
víkend se přijďte rozloučit s prázdninami.
Z. Kubáňová

Filmové okýnko
Stejně, jako se nám vyletnilo počasí, je potřeba vyletnit i filmové okýnko. Nabídka letních kin v okolí je pestrá, stačí si vybrat. Letní kino Uherské Hradiště nabízí
v pátek 7. 7. 2012 ve 21. 30 film s názvem Sherlock Holmes –Hra stínů. Tento strhující akční snímek navazuje
na jeho předchůdce a není o nic méně úspěšný. Ačkoliv
od režiséra Guye Ritchieho nelze čekat, že jeho Sherlock bude mít stejnou tvář, jako ten Doylův, rozhodně
u tohoto snímku není nuda, a dokonce bych si troufla
tvrdit, že plyne mnohem lépe, rychleji a vtipněji, než
Sherlock první.
O týden později můžete v romantické atmosféře letního kina shlédnout nikoliv akční, zato poměrně vtipný a romantický snímek Vrtěti ženou. Mladá režisérka
Tanya Wexler se tímto snímkem rozhodně zapsala do
paměti mnoha lidí. Film je nenásilný, hravý, vtipný,
a představitelka hlavní ženské role, Maggie Gyllenhaal,
srší dobrou náladou, kterou vás i přes plátno jistě velmi

snadno nakazí. Pokud máte rádi filmy zasazené do prostředí viktoriánské Anglie, usedněte 14. 7. 2012 ve 21.30
na deku ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti.
Jako poslední nemohu opomenout snímek, který
považuji za nejlepší film, jaký byl v posledních několika letech natočen. Jeho nenápadný název Nedotknutelní toho zpočátku moc nepoví. Po patnácti minutách
vás však natolik vtáhne do sebe, že nebudete vnímat
čas. Výkony obou hlavních představitelů jsou strhující. François Cluzet jako francouzský Robert de Niro je
svým šarmem a životním optimismem postavy, kterou
ztvárňuje, neodolatelný. Mladý Omar Sy, v roli jeho
nevycválaného, a přitom lidsky vynikajícího opatrovníka, mu velmi zdárně sekunduje. Celým filmem prostupuje lehký francouzský humor. Při tomhle snímku jsem
nevěděla, co dřív – tolik emocí jsem u jednoho filmu už
dlouho nezažila. Šanci jej shlédnout máte 18. 7. 2012
ve 20. 30 v kině Hvězda.
LuMan

Slavnosti vína a hody v Podolí v roce 2012
Slovácké slavnosti vína a otevřených
památek se v letošním roce budou konat
8.-9. září. I tentokrát se vydají zástupci
Podolí do slavnostního průvodu, jehož
nosným motivem bude „Na vinobraní do
Hradišťa“. Věříme, že také letos bude mít
Podolí minimálně tolik krojových zástupců, jako v minulém roce. Informační schůzku ke Slavnostem vína budeme v Podolí organizovat v průběhu
srpna.
Pro letošní hodové slavnosti byla vybrána sobota 13.
října, kdy si kromě hodového veselí připomeneme také
130-ti letou historii Základní školy v Podolí a zavzpo3/2012

mínáme na 30 let, které v říjnu uběhnou od otevření
mateřské školy v naší obci.
Budete-li se chtít aktivně podílet na obou akcích
a nemáte-li kroj, můžete využít také krojové půjčovny
v Podolí (více info paní Velichová či na www.obecpodoli.
cz). K dispozici budeme mít tři dámské slavnostní kroje
kunovské, pánský slavnostní kroj kunovský, kunovské
slavnostní kroje pro holčičky 3-10 let, kroj pro miminka-kanduška (1-2roky), chlapecké kroje na 9-12 let,
pánské kroje všední a také další krojové součásti.
V případě dotazů můžete kontaktovat
Dášu Vackovou
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Sokolský den dětí

Činnost na úseku tělovýchovy a sportu za rok 1961

Další z velmi vydařených akcí v Podolí
byl Den dětí, který 26. května 2012 uspořádala ČOS Sokol Podolí pod vedením
manželů Kasperových. Během odpoledne
děti prošly několik disciplín v areálu dětského hřiště ve Žlebě, mohly se zúčastnit
braného závodu po okolí, svézt se na oblíbené lanovce či si opéct špekáčky. Jako
vždy to byla perfektní akce a všem organizátorům, kterých bylo nemálo, patří velký
dík.
Vítězi braného závodu, kterého se
zúčastnilo celkem 40 dětí, byli:

Tělocvičná jednota Sokol v Podolí měla v tomto roce 70 členů,
z toho 3 ženy. Činnost Sokola se omezovala na kopanou a stolní tenis. Oddíl kopané měl 3 družstva. První mužstvo hrálo ve
skupině B třídy. Na počátku roku bylo umístěno ve skupině jako
prvé. Přesto, že si dalo závazek, že se přičiní o vybojování prvního místa v okresním přeboru, odkud v minulém roce sestoupilo, nepodařilo se mu to, ba naopak sestoupilo až na 8 místo
v tabulce. Příčinou toho bylo ochabnutí některých členů v činnosti a jejich neúčast na některých utkáních. Kladně možno
hodnotit Radoslava Malinu, Vlastimila Smetanu a Josefa Tichoně, kteří se zápasů zúčastňovali velmi odpovědně a mohou být
příkladem všem ostatním členům.
Prvé mužstvo sehrálo 33 zápasy, z toho 22 mistrovské
a 5 přátelských. 6 z toho bylo vítězných, 13 porážek a 14 nerozhodných. Dorost sehrál 25 zápasů, z toho 9 vítězných, 15 porážek
a 1 nerozhodný. Vcelku možno říci, že průbojnost mužstev
v kopané oproti minulému roku značně ochabla.
Při místní jednotě Sokol bylo ustaveno družstvo žáků. Přesto,
že neměli před mistrovskými zápasy žádnou přípravu a poznávali se až na hřišti, umístili se z osmi oddílů na 3. místě. Je tedy
u tohoto družstva předpoklad dobrého růstu a mohou býti příkladem dorostu.
Oddíl stolního tenisu třeba hodnotit velmi kladně. Hlavní zásluhu o dobrou prosperitu tohoto sportu měli bratři Karel
a Vlastimil Smetanovi. Náš oddíl stolního tenisu si vybojoval
prvé místo ve své skupině a postup do přeboru Jihomoravského
kraje skupiny B druhé třídy. V podzimním kole v uvedené třídě
hrál velmi dobře. Tento oddíl reprezentoval místní jednotu Sokola co nejlépe.
Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek

Děvčata 1–4 roky:
1.
Klárka Kovalová
2.
Vendulka Fornůsková
a Eliška Haluzová
3.
Adélka Vacková

Děvčata 5–7 let:
1.
Lucinka Rubášová
a Karolínka Mitanová
2.
Natálka Snopková
3.
Eliška Painterová

Děvčata 8–9 let:
1.
Anička Smetanová
a Anežka Vydržalová
2.
Zuzka Petrůjová
3.
Adélka Sedlářová

Děvčata 10–12 let:
1.
Kristýna Baičevová
2.
Maruška Stašková
3.
Nikola Jančová

Kluci 3–7 let:
1.
Peťa Toman a Davídek Vagdál
2.
Lukáš Kozák
3.
Honzík Šišák a Marek Kovala

Kluci 8–12 let:
1.
Lukáš Čevela
2.
Marek Klvaňa
3.
Patrik Hladník
4

Hodnocení fotbalové sezony 2011-2012
Muži skončili druzí těsně za mužstvem Dolní Němčí. Žáci po
dlouhých letech vyhráli svou skupinu a postoupili do okresní soutěže. Patří jim velké poděkování za úspěšnou reprezentaci obce.
Od nové sezony bude mít T.J.PODOLÍ také mužstvo dorostu.
Hrací řád mužstev na domácím hřišti:
Dorost -10 hod.
Žáci - 2hod.před utkáním mužů.

Svatodušní poutní slavnost
V Kapli svatého ducha v Podolí se v neděli 27. května 2012
konala tradiční svatodušní poutní slavnost. Na mši dorazilo hned
několik dětí v krojích. Po mši následovalo vypouštění holubic
a k příjemné náladě zahrála také cimbálová muzika. Velké díky
patří všem, kteří se na přípravě této slavnosti podíleli, zvláštní díky
pak patří paní Libuši Hrabalové a paní Jarmile Šáchové, které se
v Kapli starají pravidelně o květinovou výzdobu, za kterou by se
nemusela stydět žádná profesionální aranžérka!
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T.J. Podolí rekonstruovalo
Po získání dotací ve výši 220 tis. Kč, o které se
nejvíce zasloužil místostarosta p. J. Hastík, vznikla možnost rekonstrukce stávající budovy skladu
a bufetu. Této možnosti se oddíl snažil využít. Tak
začaly přípravné a demoliční práce které si oddíl
dělal svépomocí. Následné stavební odborné práce prováděla stavební firma Sýkora.Všechny práce byli provedeny v termínu a bez velkých závad.
Zjištěné nedostatky firma odstranila. Celková výše
rekonstrukce dosáhla 260 tis. Kč. Na této celkové
částce se podílela obec Podolí. Vznikla tady krásná
společenská místnost s bufetem. Přijděte se podívat
a občerstvit se v pěkném prostředí.

Výbor TJ Podolí si Vás dovoluje upozornit, že v
měsíci červenci bude otevřeno fotbalové hřiště i
s bufetem na zkušební dobu a to následovně:
Pátek od 17 hod – 22 hod
Sobota od 17 hod - 22 hod
Neděle od 16 hod - 21 hod
Pokud bude zájem ze strany občanů Podolí bude
otevřeno stejně i v měsíci srpnu .
Přijděte za námi do nově zrekonstruované
klubovny.

Zprávičky z naší školky a školičky
Testování žáků 5. tříd
Ve dnech od 21. května do 8. června probíhalo na
většině škol v ČR celostátní testování žáků 5. a 9. tříd.
Testy se vyplňovaly na počítačích, každý den jsme testovali naši vědomosti z jednoho předmětu. Testy trvaly
45 minut, bylo zde i více možností odpovědí. Toto testování má velké množství odpůrců, kteří se proti tomu
bouřili, ale i velké množství škol, které se tohoto chtěly
zúčastnit. V naší škole je v 5. ročníku 12 žáků a všichni
z nich testy úspěšně dokončili a splnili.

uteklo. Snad příště. Evě gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, odměna ji nemine.

Sběr papíru
V úterý 19. června se konal sběr papíru, který naše
školy pořádá 2x ročně společně se ZŠ Popovice. Tentokrát jsme nasbírali téměř 5 tun. A v soutěži škol jsme
získali 2. místo. Za získané peníze budou žákům 5. ročníku zakoupeny drobné dárky na rozloučenou, a také
všem, kteří se zúčastnili některých ze soutěží, kterých se
každoročně účastníme (např. Výtvarná soutěž Ex-libris, výtvarná a literární soutěž Požární ochrana očima
Pasování školáčků
Ve čtvrtek 5. června pasovala paní ředitelka na škol- děti, plavecké závody, výtvarná soutěž Českého svazu
kové zahradě předškoláky na opravdové školáky. Pro- zahrádkářů, přírodovědně-ekologická soutěž aj.)
běhla také módní přehlídka, kde se předváděly nejnoSlavnostní akademie
vější modely aktovek, pouzder a školních pomůcek.
Na pátek 22. června si žáci naší školy i děti naší školVětšina děti dostala aktovku od Ježíška, jiným je zakouky
připravili slavnostní akademii věnovanou výročí
pili rodiče. Po dojemném pasování jsme se přesunuli
k ohništi, kde jsme si opékali špekáčky, které jsme dostali 130 let založení naší školy. V dopoledních hodinách se
sponzorským darem od pana Kováře, některé maminky akademie konala pro pozvané žáky ze školy z Kunopřinesly dobrůtky, sedělo se dlouho do večera a málo- vic a Popovic a také pro Mateřskou školku z Popovic,
v odpoledních hodinách pro rodiče a přátele školy
komu se chtělo domů.
a také pro širokou veřejnost. Na programu byl folklor,
vážná hudba, tanec,sport, zpěv, orientální tance, divadlo
Plavecké závody
V úterý 12. června jeli vybraní žáci na plavecké závo- aj. Práce pedagogů a píle našich dětí padla na úrodnou
dy základních škol našeho okresu. Utvořili jsme smíšená půdu, protože se nám vystoupení mimořádně povedlo,
družstva chlapců a děvčat pro 4. a 5. třídu. Každý z nich mnohé potěšilo a také dojalo...
plaval 50m volným způsobem. V závěru byla také štafeNa závěr našich zpráv a také závěrem školního
ta družstev. Velmi překvapila a potěšila žákyně 5. třídy
EVA KUNOVJÁNKOVÁ, která získala 1. místo v tak sil- roku bych chtěla všem dětem, žáků a zaměstnancům
né konkurenci jako jsou registrovaní plavci v plaveckém školy a školky popřát krásné prázdniny plné slunečoddílu v Uherském Hradišti. O jednu sekundu uteklo ných dnů, pohodovou atmosféru doma v rodinách
3. místo Daliboru Mitanovi. Také ve společné štafetě jsme a ať se ve zdraví a odpočatí v září zase všichni sejdeme.
měli trochu smůlu, opět nám 3. místo o jedinou sekundu Krásné léto všem čtenářům přeje Mgr. Martina Kozelková
3/2012
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Společenská kronika
Naši jubilanti v červenci a srpnu
Bohumila Vaculková
60 let
Marie Havránková
65 let
Milada Pašková
65 let
Alena Šiborová
65 let
Anna Fornůsková
81 let
Radomír Juřička
81 let
Božena Včelicová
82 let
Anna Smetanová
88 let

Narození dětí
Dne 1. 5. 2012 se Jarmile a Janu Strnadovým
(č. p. 273) narodila dcera Lucie.
Dne 27. 12. 2011 se Janě a Lukáši Hrdinkovým
(č. p. 150) narodila dcera Eunika.
Dne 30. 4. 2012 se Lence a Radku Mikulovým
(č. p. 292) narodila dcera Amelie.

Vítání občánků
V sobotu 16. června 2012 Podolí přivítalo do svých řad další nová miminka. Jsou jimi Eunika Hrdinková, Matěj Raclavský, Lukáš Lenhart, Amelie Mikulová a Lucie Strnadová. Srdečně děti ještě jednou
vítáme mezi občany Podolí a přejeme jim šťastný a spokojený život.
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Vítání občánků

Slavnostní akademie školy

Stavění máje – muži „v akci“

Sokolský dětský den
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