Informační
f č
listy obce Podolí

číslo 3/2013

datum vydání 29. 6. 2013

Malí šikulové na předvánočních dílničkách

Děti během květnové Slavnosti seslání Ducha svatého

Sloupek redaktora
V noci na Sv. Jana otevírají se brány pokladů. Otevírají se úkryty a tajemné chodby. A oči smrtelníků mohou
uvidět věci, které jsou po zbývající část roku jejich pohledu ukryté.
Půvabná je legenda o kouzelném zlatém květu kapradí, který se zjeví vyvolenému člověku. Zlatý květ, s jehož
pomocí najdou lidé nejenom bohatství, ale také štěstí a životní spokojenost.
Zlato je pozemským symbolem Slunce. Nenajdeme proto vhodnější období pro hledání zázračných zlatých
květů, nežli ve dnech kolem letního slunovratu. A kapradina s českým botanickým názvem kapraď samec je
opravdu pozoruhodná rostlina. Patří mezi rostliny „tajnosnubné“ a v jejich tvarech můžete najít nejenom dokonalé spirály, ale také zvláštním způsobem tvarované listy. Velké listy jsou složeny ze svých dokonalých zmenšenin.
Jako by nám Stvořitel ukazoval princip vesmírného řádu, kdy je jednotlivost dokonalou kopií celku a zároveň
jeho součástí. Podobně jako mnoho jiných legend, vede i legenda o zlatém květu kapradí k poznání, že cennější
než zlato a drahé kameny je lidská moudrost. Moudrost a pokora respektující přirozený řád našeho světa.
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Slovo místostarosty
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Během měsíce července budou na průčelí budovy základní
školy vyměněna všechna okna, a to firmou AZ OKNA, a.s.,
Veselí nad Moravou. Žádám tímto dobrovolníky z řad rodičů,
aby v rámci svých možností a dovedností pomohli personálu
školy s jejím uvedením do náležitého stavu pro důstojný vstup
našich dětí do nového školního roku. Podotýkám, že na tento
projekt přispěl Krajský úřad Zlínského kraje v rámci účelové
dotace nemalou částkou 90.000,-Kč a tímto osobně děkuji Ing.
Marcele Polepilové za odbornou metodickou pomoc při zpracování žádosti o výše uvedenou dotaci.
Dne 6.6. 2013 byl z budovy bývalé mandlovny odvezen veškerý materiál, který darovali občané naší obce v rámci sbírky
použitého ošacení pořádané Diakonií Broumov a Obcí Podolí.
Aktivní účast občanů naší obce na této humanitární akci pro
potřebné je pro mně osobně velmi potěšující a jen potvrzuje
přísloví, že dobrý člověk stále žije.Tímto děkuji osobně všem,
kteří přispěli jakoukoliv měrou na konto této sbírky a jejich počinu si velmi vážím.
Majitelům psů důrazně připomínám, že vstup osob s Vašimi
čtyřnohými miláčky do prostorů všech dětských hřišť v naší

•

obci, stejně jako kouření mimo vyhrazené prostory, je zakázáno.
Vedení a zaměstnanci obecního úřadu přejí všem dětem
prázdniny plné příjemných zážitků, koupání a odpočinku bez
úrazu a nastávající úspěšný start do nového školního roku.
Veškerému personálu základní a mateřské školy děkuji za odvedenou práci a přeji jim příjemnou dovolenou k načerpání
sil v novém školním roce .

A závěrem - dne 23.6. 2013 mně pozdě odpoledne nenadále
navštívily ratolesti naší obce, a to slečny Štěpánka Pechová a Krystýnka Škrášková a mladí pánové Adámek Škrášek, Míša Fornůsek
a Ondra Janča. A kromě přání hezkého odpoledne mi přinesli peněženku s osobními doklady a penězi, jejíž ztrátu mi nahlásil dne
20.6. 2013 na obecním úřadě jeden brigádník z cizí obce. Jejich
šlechetného počinu si zejména pro jejich věk velmi vážím, budiž
jsou zářným příkladem všem ostatním nálezcům. A tímto taktéž
děkuji jejich rodičům za opravdu příkladnou výchovu svých dětí.
S přáním příjemně stráveného a bezstarostného léta,
Jaromír Hastík

Slavnosti vína a hody v Podolí v roce 2013
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek se v letošním
roce budou konat 7.-8. září. I tentokrát se vydají zástupci Podolí
do slavnostního průvodu, jehož nosným motivem bude „Do trhu
do Hradišťa“. Věříme, že také letos bude mít Podolí minimálně
tolik krojových zástupců, jako v minulém roce. Reprezentanti Podolí také vystoupí v odpoledním programu Mikroregionu
Dolní Poolšaví, který se bude odehrávat v parku před Obchodní
akademií. Více informací k organizaci Slavností vína budeme mít
od Mikroregionu v průběhu srpna – budeme vás informovat prostřednictvím příštího čísla zpravodaje, na obecních vývěskách a
na www.obecpodoli.cz.
Letošní termín hodů připadá na sobotu 19. října. Věříme, že
se v letošním roce se dá dohromady hodová chasa a hody bu-

dou moci proběhnout v tradičním duchu. I kdyby se tak nestalo,
můžete se každopádně, podobně jako v minulých letech, těšit na
slavnostní mši v Kapli svatého Ducha, obchůzku dědinou a odpolední program před obecním úřadem. O hudební doprovod se
postará CM Čardáš, případně také dechová hudba.
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 jsou 3 dámské
slavnostní kroje kunovské, pánský slavnostní kroj kunovský i 2
všední pánské kroje, 4 kunovské slavnostní kroje pro holčičky
3-12 let, kroj pro miminka-kanduška (1-2roky), chlapecké kroje
na 9-12 let a také další krojové součásti.
V případě dotazů můžete kontaktovat Dášu Vackovou

Z knihovny…
Ani v uplynulých
dvou měsících jsme s
dětmi nezahálely a vyráběly jsme přáníčka pro
maminky k svátku nebo
korálkové náramky.
Obměnila se nabídka knih z výměnného
fondu a knihovní fond doplnily taky nové
knihy pro děti i dospělé. Přečíst si můžete
mistrně napsaný erotický román Padesát
odstínů šedi, unikátní svědectví o událostech
let 1938–1945 očima samotného Adolfa Hitlera, nebo půvabnou knížku etikety pro kluky a holčičky od 3 let Dědečku vyprávěj. Ujít
by vám neměl „nejvtipnější smutný příběh“
- román Johna Greena Hvězdy nám nepřály, který je napsán s mimořádným smyslem
pro humor a sarkasmus. V románu Kateřiny
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Čas dětství

Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch zachytila
autorka bolestné otázky viny, odplaty a odpuštění mezi Čechy a Němci, a taky netradiční vztah matky a dcery deformován vzájemným nepochopením dvou generací.
Více o novinkách se dozvíte v knihovně
nebo na webových stránkách http://knihovna-podoli.cz.
Najdete tam taky upozornění na změnu
otevírací doby o prázdninách: v červenci a
srpnu bude knihovna otevřená vždy ve čtvrtek od 15:30 do 18:30.
Pro milovníky soutěží a fotografování
vyhlašujeme prázdninovou fotosoutěž o
hodnotné ceny. Informace najdete na webu
a v letácích na obvyklých místech.
Přeji všem krásné a slunečné prázdniny!
Z.K.

ŽIVOT v Podolí

Poezie plínek
vrací do vzpomínek
na dětství
v náručí
u maminek
Tam byl všeho
začátek
a jak se vrnělo
při poslouchání
pohádek
Všechno známe jen
z vyprávění,
zdá se nám to
jako sen
co už není
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Zpravodaj MNV Podolí 1987 – 3. část
Ve třetím pokračování si představíme činnost Sboru pro
občanské záležitosti v Podolí v roce 1986. Předsedkyní Sboru
pro občanské záležitosti byla Jarmila Šáchová.
Sbor pro občanské záležitosti ve své činnosti věnuje pozornost všem významným událostem v životě občanů naší obce.
Mezi nejčastější a nejkrásnější obřady patří „Vítání občánků“
do svazku naší obce. V roce 1986 se v naší obci narodilo 11
nových občánků.
V loňském roce se prvním občánkem obce stala Martina Novotná, která se narodila 25. ledna 1986. V dalších měsících k ní
přibyli tito noví občánci: Zuzana Habartová, Jakub Rýpal, David
Rathouzský, Petr Májíček, Antonín Křivák, Jan Podškubka, Zdeňka Kolísková, Kateřina Snopková, Ondřej Štěrba, Jakub Snopek.
Je už tradičním zvykem, že děti, které odcházejí z Mateřské
školy do 1. třídy Základní školy se naposled i se svými rodiči
sejdou při „Rozloučení s dětmi MŠ“, které bývá připravováno
ve spolupráci s ředitelstvím MŠ. V loňském roce se se školkou
rozloučily a 1. září byly uvítány v 1. třídě tyto děti: Dagmar Doleželová, Lucie Kovaříková, Ivana Podškubková, Jitka Podškubková, Lenka Vlachynská, Jarmila Vlachynská, Vítězslav Bobčík,
Petr a Pavel Snopkovi, Roman Snopek a Zdeněk Snopek.
V pravidelném měsíčním hlášení bývá v místním rozhlase
blahopřáno všem občanům, kteří se dožívají významných ži-

votních jubileí. Řady padesátníků rozšířili v loňském roce tito
naši občané: Květoslava Doleželová, František Šmíd, František
Stojaspal, Ludmila Šilhavíková, František Rýpal, Josef Kryštof,
Alena Havlíčková a Marie Kozůbková. Všichni padesátníci se
sešli při „Besedě s padesátníky“, která se vloni konala 28. listopadu v obřadní síni MNV.
Při „Besedě s šedesátníky“ dne 12. prosince, byli přijati
předsedou MNV: František Habarta, Antonie Lagová, Jan Macháček, Jaroslav Škroch, Františka Ježíková, Marie Baičevová,
Anna Pochylá. V rozhlasových blahopřáních se dále připomínají 70., 75., 80. a dále pak každé narozeniny. Nejstarší ženou v
naší obci je Marie Patková, která oslavila 13.11.1986 své 91. narozeniny. Nejstarším mužem je Jaroslav Koníček, který 2.8.1986
oslavil 86. narozeniny. Též mladým novomanželům z naší obce
bývá blahopřáno v místním rozhlase.
Pro důchodce bývá každoročně připravována ve spolupráci se
složkami Národní fronty – ČSŽ (Český svaz žen), ČSČK (Československý červený kříž), Dohlížecím výborem (Dohlížecí výbor
Jednoty) „Beseda s důchodci“. V loňském roce jsme se smutečním projevem při pohřbu rozloučili naposled s těmito občany:
Kateřinou Kopálkovou, Annou Vašátovou, Anežkou Leciánovou,
Janem Kovaříkem, Annou Snopkovou a Marií Semelovou.
Ze Zpravodaje MNV Podolí 1987 zpracoval Jaroslav Míšek

Zprávičky z naší školky a školičky
Škola v přírodě
V týdnu od 22. dubna do 26. dubna jsme měli od školy
pokoj. Odjeli jsme na školu v přírodě, která se konala v nově
zrekonstruovaném ekologicko-přírodovědném centru Jezírko
– Lipka u Brna. Byl to nejteplejší týden v dubnu, jídlo i ubytování bylo super. Nejlepší byl program. Moc jsme si to tam užili.
Dravci
Na pondělí 6. května jsme dostali pozvání ze ZŠ Červená
Cesta Kunovice přijet se podívat na ukázku dravců a práce s
nimi. Rádi jsme pozvání přijali, během programu jsme se také
seznámili s našimi novými spolužáky a prohlédli si školu.
František na Pythagoriádě
V úterý 7. května se žák 5 třídy František Ševeček zúčastnil
okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda 2013, kde
reprezentoval úspěšně naši školu – gratulujeme.
Kamarádi z Popovské školy
Ve čtvrtek 23. května k nám do školy zavítali kamarádi z popovské školy, aby se společně s námi zapojili do tvořivých dílniček.
Atletická olympiáda
Ve středu 29. května jsme jeli do Uherského Hradiště na atletický stadion na olympiádu. Zúčastnilo se 8 žáků. Závodilo se ve
sprintu, ve vytrvalostním běhu, v hodu kriketovým míčkem, ve
skoku do dálky a na závěr běželi všichni závodníci štafetu. Přestože poblíž naší školy nemáme vhodné atletické sportoviště, kde
bychom mohli zmiňované disciplíny trénovat, získal žák 5. třídy
Dalibor Mitana zlatou medaily ve skoku do dálky - gratulujeme
Odměna ke Dni dětí
V pátek 31. května jsem ke Dni dětí dostali za odměnu ná-

3/2013

vštěvu filmového představení v Uherském Hradišti, Čtyřlístek ve
službách krále, během kterého jsem se setkali například s císařem
Rudolfem II., kterého jsme nedávno probírali také ve vlastivědě.
Kriminalita dětí a mládeže
V úterý 18. června jsme společně s JUDr. Veselou pobesedovali na téma kriminalita dětí a mládeže, dozvěděli jsem se více
o trestní odpovědnosti mladistvých a konkrétních přestupcích,
které děti páchají nebo jsou na dětech páchány.
Školní besídka
V úterý 18. června odpoledne se konala závěrečná besídka
pro rodiče žáků. Na programu byl zpěv, přednes, dramatizace
pohádek, závěrečné číslo bylo do poslední chvíle překvapením.
Žáci 5. třídy si společně s jejich třídní učitelkou Martinou Kozelkovou připravili havajský tanec, který sklidil velký úspěch.
Jízda v minikajaku
Ve čtvrtek 20. června se vybraní žáci zúčastnili cyklovýletu
do Ostrožské Nové Vsi, kde si pod dohledem trenéra kanoistů
Mgr. Víta Pjajčíka mohli vyzkoušet jízdu v minikajaku. Udržet
se bez problémů na vodě a tzv. se „necvaknout“ bylo opravdu
těžké. Výlet byl pro nás novým dobrodružstvím. Tuto úspěšnou
akci příští rok určitě zopakujeme.
Za peníze vybrané při fašankové obchůzce a peníze utržené
za sběr papíru byly nakoupeny společenské hry do školní družiny, didaktické hry do matematiky, odměny pro žáky, odměny
a ceny pro děti z mateřské školy za jejich účast na dětském dnu
a na olympiádě.
Všem přejeme krásné a slunné prázdniny.
Mgr. Martina Kozelková
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Nové dětské hřiště na Dražných
Po novém hřišti na Záhumní se nám podařilo na konci května
zprovoznit také menší dětské hřiště na Dražných. Po dvouměsíčních zkušenostech na Záhumní jsme se přesvědčili, že společná hra
dětí na hřišti velmi napomáhá jejich sociálnímu chování, děti se učí
spolupracovat, v případě malých dětí si vůbec zvykají na ostatní,
učí se půjčovat si hračky, uklízet si po sobě…
Podobně jako na Záhumní i na Dražných platí určitá pravidla
užívání (více na www.obecpodoli.cz):
• Toto místo není určeno pro venčení psů. I když to k tomu může
svádět, prosím, nevenčete psíky v prostoru a okolí herních prvků a lavičky. Na prostor hřiště nevstupujte nejenom se psy, ale
ani kočkami, králíčky či jinými zvířaty.
• I když hřiště není vymezeno oplocením, je zakázáno v prostoru
herních prvků a lavičky kouřit a konzumovat alkohol.
• Na pískoviště jsme pro děti koupili několik hraček. Chceme,
aby děti měly hračky vždy k ruce a nemusely si je nosit z domu,
ale také, aby se učily o hračky dělit a půjčovat si je navzájem.
Prosíme, aby děti hračky neodnášely z pískoviště, aby je nezahrabávaly do písku, aby dělaly bábovičky pouze do písku a
nikoliv na hrany pískoviště či dokonce na sedátka. Hračky po
sobě vždy uklízejte zpět do pískoviště.
• Prosíme všechny, aby vždy pěkně smotali krycí plachtu, a aby

rodiče vysvětlili dětem, že po krycí plachtě se nešlape a nesedá
se na ni. Jen tak nám bude dobře a dlouho sloužit.
• Pískoviště by vždy, když se nepoužívá, mělo být zakryto krycí
plachtou. Prosíme tedy všechny, děti i dospělé, aby vždy pískoviště zakrývali. A prosíme také ty, jejichž děti pískoviště nevyužívají a půjdou okolo po chodníčku, aby pomohli pískoviště zakrýt,
pokud by nebylo. Zakrytí nezabere víc jak minutu, ale tato činnost určitě pomůže chránit zdraví nás všech, dětí v první řadě.
• Pro kreslení na tabuli doporučujeme přinést si vlastní křídy
a houbičku či hadr na čištění. Pokud křídy u tabule zůstanou,
doporučujeme je ukrýt pod stříšku, aby nezmokly či je děti
omylem nerozšlapaly. Tabuli si po sobě vždy smažte.
• Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za
děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející
dospělá osoba.
Věříme, že toto další nové hřiště přinese dětem spoustu radosti
a děkujeme všem, kteří se na vzniku tohoto hřiště podíleli. V první
řadě je to pan Ing. Petr Krč z Dražných, který věnoval obci finanční
dar 10 000 Kč, ze kterého se zaplatila část herních prvků; a dále
zastupitelé a zaměstnanci Obce Podolí, kteří pomohli s realizací
tohoto odpočinkového místa nejenom pro děti.
Dáša Vacková

Slavnost seslání Ducha svatého
Letošní nedělní slavnost seslání Ducha svatého přilákala 19. května 2013 množství věřících i ostatních občanů z Podolí i okolí,
z nichž nemálo přišlo také v kroji. Po slavnostní mši v zaplněné a nádherně vyzdobené Kapli svatého Ducha následovalo vypouštění holubic, vystoupil ženský pěvecký sborek Podolské Frišky a k dobré náladě výborně zahrála CM Falešnica. Dobré počasí jen
završilo velmi příjemné dopoledne.
Na fotky a video z akce se můžete podívat na www.obecpodoli.cz

Letní kulturní okýnko
Milí příznivci dobrého filmu! Léto se přiblížilo, a s létem je
nerozlučně spojeno posezení pod hvězdnatým nebem a kvalitní podívaná. Mluvím samozřejmě o letním kině. Konkrétně
to hradišťské pro vás na celé prázdniny přichystalo staré dobré
filmové lahůdky.
Začneme zhurta hned sobotou 29.6 a poetickým filmem
Karla Kachyni, s ještě poetičtějším názvem Vlak do stanice
nebe. Příběh z válečného období, o malé holčičce, která i přes
krutost války prožívá svou pohádku u dědy v beskydských
horách, není, ač se tak na první pohled může jevit, ani zdaleka jen pro děti. Realita je něžně promíchána s fantazií, to
celé podbarveno hudbou Zdeňka Lišky. Můžete shlédnout ve
21.30.
V pátek 5. 7 se můžete osvěžit komedií Miroslava Šmídmajera s názvem Probudím se včera. Navzdory očekávání jsem
se u tohoto snímku poměrně hodně bavila. Nápad je vtipný,
dobře zpracovaný, a příběh o muži, který se celý dosavadní
život trápí tím, že neudělal, co chtěl, baví svou nadsázkou od
začátku až do konce. Na Jirku Mádla a Evu Josefíkovou v hlavních rolích si můžete zajít do Smetanových sadů ve 21.30.
Opravdová filmová klasika vám bude naservírována 12.7
v pátek. Komedie o rodině Lavičkových, která chtěla jen chalupu, kam by mohla jezdit na léto, a získala víc, než to. Scénáristické duo Smoljak – Svěrák je zárukou kvality i u tohohle
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snímku. Děda Komárek, kráva Jitka, psí blechy a mlynář inženýr Zvon jsou nezapomenutelnými atributy Menzelova filmu.
A samozřejmě nejen ony. K vidění ve 21.30.
Ve čtvrtek 15.8 máte možnost shlédnout dnes již kultovní
snímek Trainspotting. Tvrdý film o drogách, které jsou zde ale
podávány trochu jinak. Jemně, ne tolik negativně, jako v jiných kusech. To jej činí poněkud výjimečným. I přesto si však
zachovává svou syrovost a realistično, za což mu budiž uděleno
velké plus. Jednoduše vám ukáže drogy krásným způsobem, a
přesto vás od nich spolehlivě odradí. V hlavní roli skvělý Ewan
McGregor ve 21.00.
Posledním letním filmem opět zabrousíme k duu Smoljak – Svěrák, zde ovšem jako k duu režijně – scénáristickému.
Snímek s názvem Jára Cimrman – ležící, spící, je klasikou pro
všechny příznivce Járy Cimrmana jako takového, a jeho díla
divadelního, vědeckého, skladatelského, kriminalistického..
a takhle bych mohla pokračovat dlouho  Film představuje
velikána při jeho působení v obci Liptákov, kde ostatně končí
jeho stopa, ze všech jeho geniálních stran. V hlavní roli Zdeněk Svěrák, letní kino Smetanovy sady, 30.8 ve 21. 00.
Doufám, milí filmoví příznivci, že jsem vás patřičně naladila
na trochu kultury, romantiky pod hvězdami, či večerní posezení s přáteli. Deku s sebou, a příjemnou zábavu!
LuM

ŽIVOT v Podolí
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Organizace společné sbírky použitého ošacení ve spolupráci se
společností Diakonia Broumov

Ukončení fotbalové sezóny žáků
V sobotu 15. 6. 2013 odpoledne se na fotbalovém hřišti v Podolí uskutečnilo ukončení fotbalové sezóny mužstva
žáků. V pěkném slunném odpoledni se sešli naši mladí fotbalisté i s rodiči. Byl sehrán fotbalový zápas žáci – rodiče.
Hráčům, kteří v mužstvu končili, byl předán věcný dar s poděkováním od obce za vzornou reprezentaci. Sobotní odpoledne se vydařilo a všichni se dobře pobavili.
Na závěr jsme popřáli našim mladým fotbalistům hodně úspěchů v nové sezóně, a aby přes prázdniny načerpali
hodně nových sil do dalších bojů.
JAJE

Sokolský dětský den a branný závod
Na Den dětí uspořádal ČOS Sokol Podoli oblíbený branný závod s lanovkou. I přes nepříznivé počasí absolvovala závod bezmála třicítka dětí. Děti si užily taky doplňkové soutěže: hod míčkem do klauna, nahazování kroužků nebo lovení rybiček a hod
do plechovek. Vítězové obdrželi medaile, diplomy a házecí talíře. Pro všechny účastníky bylo kromě pexesa a sladkostí odměnou
za jejich snažení opékání špekáčků.
Vyhodnocení jednotlivých kategorií:
Kategorie 3–6 let:
1. Dominika Šišáková
2. Karolína Stašková
3. Honzík Šišák
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Kategorie 7–10 let:
1. Alan Ferenec
2. Adéla Sedlářová
3. Lucie Čunková

ŽIVOT v Podolí

Kategorie 11 a více let:
1. Adam Smetana
2. Kristýna Baičevová
3. Petra Kouláková

Z. K.
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Společenská kronika
Naši jubilanti v červenci a srpnu
Jiří Majíček
Josef Snopek
Josef Jindra
Ludmila Malinová
Marie Šmídová
Josef Slunečka
Marie Šilhavíková
Anna Fornůsková
Radomír Juřička
Božena Včelicová
Anna Smetanová

60 let
60 let
65 let
65 let
75 let
80 let
80 let
82 let
882 let
83
8 let
89 let

Úmrtí
Dne 21. 5. 2013 zemřela paní Milada Vlachynská,
Podolí č. p. 190.
Dne 10. 6. 2013 zemřela paní Anna Klvaňová,
Podolí č. p. 106.
Dne 11. 6. 2013 zemřel pan František Vaněk,
Podolí č. p. 150.

Ze slavnosti seslání Ducha Svatého

Nové dětské hřiště na Dražných

Fotbalové mužstvo žáků na konci sezóny 2012 - 2013

Den dětí ve znamení soutěží, deště a špekáčků
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