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Mezi občany Podolí byli slavnostně přivítáni (zprava): Julianna Breznaiová, Antonín Štěrba, Jakub Jakšík, Ondřej Jakšík, Albert
Mikula, František Majíček a Sebastián Šobáň

Sloupek redaktora
Letní slunovrat otevřel dveře k létu. Svatojánská noc, jedna z nejkratších v roce, ukázala vyvoleným, kde roste zlaté kapradí.
Kouzelné byliny vykvetly a nabídly svoji čarovnou moc. Kdo zaváhal, bude mít další příležitost zase za rok.
Vracíte se někdy v myšlenkách do dětství? Pokud ano, pak si možná občas vzpomenete na období konce školního roku. Období,
kdy vám končily každodenní povinnosti a jednou nohou jste už byli „na prázdninách“. I s tím je spojena doba letního slunovratu.
A i když jsme už ve věku, kdy si nechodíme pro školní vysvědčení a nechystáme se k odjezdu na letní tábory, i když víme, že
nás nečekají dva měsíce bezstarostného lenošení, můžeme se stále umět těšit na letní dny prozářené sluncem a teplé noci s oblohou
plnou hvězd. Je jenom na nás, jestli si v tomto období umíme s úsměvem říct: „Hurá na prázdniny!“
Vladimír Mana 1
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Půda v dědictví nám daná
Nejenom generace našich prapředků, ale ještě naši dědové
znali cenu půdy. Věděli, že vlastnictví půdy, která dokáže vyprodukovat potraviny, je základním předpokladem přežití jejich rodin.
V posledních desetiletích se vztah naší společnosti k půdě
zásadním způsobem změnil. Potraviny si nevyrábíme, potraviny nakupujeme v supermarketech. Pominu-li skutečnost, že
většinou vůbec netušíme, jak a kde byly potraviny, které jíme,
vyrobeny, nemohu přehlédnout jednu znepokojivou skutečnost. Naše děti a často i my sami přestáváme vnímat hodnotu
půdy.
Snad proto nám nevadí, když tisíce tun kvalitní půdy odtéká ročně z polí do řek a potoků. Neznepokojuje nás pohled na
půdu, která se čas od času naplaví na silnici. Nepovažujeme za
špatné, když kvalitní orná půda nenávratně mizí pod betonovými plochami průmyslových zón a nákupních center.
Krajina v okolí obce Podolí je krajinou převážně zeměděl-

skou. Svahy stoupající z říční nivy řeky Olšavy jsou poměrně
strmé. A půdy vyskytující se na těchto svazích patří k půdám
ohroženým vodní erozí. Stačí si prohlédnout hluboké rýhy podél cesty do Lipin nebo si vybavit opakované nánosy hlíny, které
se po deštích pravidelně dostávají na silnice z Podolí do Veletin
či do Míkovic. Přitom platí, že každý kilogram odplavené hlíny
je nenávratně ztracen a znamená trvalé snížení kvality půdy na
zemědělských pozemcích.
Byl jsem proto příjemně překvapen, když jsem zaznamenal
změnu přístupu k hospodaření se zemědělskou půdou na katastrálním území naší obce. Zatravnění erozí ohrožených pozemků a zásadní změna způsobu jejich využívání, kterou začal
praktikovat soukromý zemědělec Josef Fiksel, je nejenom cesta
správným směrem, ale především cesta zdravého („selského“)
rozumu. Cesta, která pomůže zachránit mnoho tun kvalitní zemědělské půdy.
Vladimír Mana

Poděkování Zlínskému kraji
Mezi nejzajímavější a nepochybně nejprospěšnější lidské koníčky se řadí včelaření. V naší obci je několik aktivních včelařů,
jsou to však převážně lidé důchodového věku, kteří by rádi předali
své zkušenosti mladým pokračovatelům. Zájem dětí a mládeže
o tuto chovatelskou činnost je v naší obci takřka nulový.
„Jelikož v naší rodině byl také včelař - dědeček mé paní, který se
věnoval chovu včel v Jankovicích až do pozdně důchodového věku,
řekl jsem si, že to zkusím také a budu místní omladině příkladem.
V únoru letošního roku jsem proto podal opakovaně žádost
na Zlínský kraj o poskytnutí podpory z Podprogramu pro začínající včelaře. Cílem tohoto podprogramu je zajištění nárůstu
počtu včelstev ve Zlínském kraji a „omlazení“ členské základny

Sběr použitého textilu

Obec Podolí – doplnění RBK a krajinné zeleně

V měsíci lednu tohoto roku byl umístěn před prodejnou
Dolanka kontejner na sběr použitých oděvů a textilu.
Účelem tohoto kroku obce Podolí bylo usnadnit našim občanům proces sběru výše uvedeného materiálu, pro nás mnohé
zbytečného a pro jiné potřebného bez dlouhodobého skladování doma před vlastním svozem.
Výsledku sběru : leden 2014
únor 2014
březen 2014

ČSV, o.s. a taktéž zvýšení počtu aktivně působících včelařů a
tímto posílení opylovací služby včel v krajině.
Mé žádosti bylo vyhověno a byla mi na realizaci tohoto projektu poskytnuta podpora z rozpočtu Zlínského kraje ve výši
10.000,- Kč, která činila 66 % celkových způsobilých výdajů
projektu. Zlínskému kraji patří za tento počin mé velké poděkování, tímto krokem aktivně podporuje členskou základnu
včelařů a vede mladé lidi ke správnému vztahu k přírodě.
Mé velké poděkování patří taktéž podolskému včelaři, příteli Miroslavu Rathouzskému za cenné rady a pomoc při zakládání mého včelstva.
Ing. Jaromír Hastík

175 kg
268 kg
280 kg

Přiznám se, že jsem těmito výsledky velmi příjemně překvapen, protože jak vidno, má zamýšlený krok obce pozitivní
odezvu u našich občanů.
Děkuji Vám, že pomáháte potřebným lidem.
Ing. Jaromír Hastík

Naše obec požádala v roce 2013 o finanční dotaci na akci
Obec Podolí – doplnění RBK a krajinné zeleně. Na základě
této žádosti poskytne do konce roku 2014 na výsadbu stromů
a keřů Národní fond životního prostředí z Operačního programu Životního prostředí podporu ve výši 85 % způsobilých
výdajů, což může být až 871 974,- Kč a ERDF (Prioritní osa
6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny) podporu ve výši 5 %
způsobilých výdajů, což může být dalších až 51 293,- Kč. Již
realizovanou výsadbou zeleně v lokalitě Záhumenské díly,
vznikl významný krajinotvorný prvek, který pomůže ke snížení půdní eroze a k regulaci odtoku dešťových vod v případě
přívalových dešťů.

Hody v Podolí
Slovácké hody se v naší obci v letošním roce uskuteční v sobotu 18. října, což by mělo být jeden týden po konání voleb do
zastupitelstva Obce Podolí.
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Mokřady a tůně
Byl jsem opravdu potěšen, když vedení obce dokázalo v
posledních letech najít dostatek energie na přípravu projektu
malých tůní a mokřadů v údolí Podolského potoka. Příprava
a zpracování projektu i vlastní administrace žádosti o dotaci
z Operačního programu životní prostředí nebyl jednoduchý
úkol. Za jeho úspěšné vyřešení je třeba poděkovat nejenom vedení obce, ale také dalším lidem, mezi které určitě patří Pavel
Podškubka, bez jehož vstřícného postoje a ochoty poskytnout
k realizaci projektu vlastní pozemky by nebylo možné projekt
připravit.
Mezi Pavlem Podškubkou a obcí Podolí je uzavřena smlouva o právu provést stavbu tůní a mokřadů. Právo obce Podolí
jako stavebníka bylo v případě této smlouvy sjednáno bezúplatně a na dobu neurčitou. Pan Podškubka jako vlastník pozemku
přitom souhlasil s udržitelností projektu po dobu minimálně 10
let od jeho realizace.

Agentura ochrany přírody a krajiny označila projekt za přínosný a užitečný pro podporu vyšší míry biologické rozmanitosti krajiny v okolí obce Podolí. Vedle toho budou mokřady
a tůně plnit funkci prostoru pro zachycení přívalových dešťů.
Společně se zatravněním některých pozemků pomůže tento
projekt snížit množství ornice, která se opakovaně splavuje do
vodních toků.
Na základě popsaných pozitivních přínosů projektu poskytl
Státní fond životního prostředí obci maximální možnou míru
dotace. S opravdu minimálními náklady může nyní obec zrealizovat projekt, který bude užitečný nejenom pro přírodu, ale
také pro nás všechny, kteří máme krajinu v okolí obce rádi a
chceme, aby v ní zůstalo i pro naše děti co nejvíc živých a zajímavých koutů.
Vladimír Mana

Občanský rok 1924
Dne 27. června 1924 pozdravili občané a žáci pana presidenta T. G. Masaryka na nádraží v Popovicích, který při svém
zájezdu na Moravu jel z Luhačovic do Kunovic. Tento dojem
utkví všem po celý život v paměti.
Dne 23. ledna založen byl místní sbor dobrovolných hasičů.
Starostou sboru byl zvolen František Zimolka (č. 83), místostarostou František Zpěvák (č. 84), pokladníkem František Malina, stolař, č. 4; vzdělavatelem Josef Galda, č. 45 a jednatelem Jan
Černík. Velitelem sboru zvolen Josef Křivák, první podvelitel
Jiří Hanáček, druhý podvelitel Eduard Kolaja.

Hospodářské poměry byly příznivé. Místo očekávaného poklesu hospodářských plodin, jeví se stoupání cen. Zamýšleným
zavedením cel dovozních by ceny ještě více stouply na úkor
konsumentů.
Ve škole se vyučovalo ve 3 třídách. Na začátku školního
roku zapsáno 67 chlapců a 62 děvčat, celkem 129 žáků. Na škole
vyučovali: František Růžička, řídící učitel a učitelky Vlasta Brenerová ze Železnice v Čechách a Vítězslava Novotná z Mařatic.
Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek

Floria 2014
První jarní paprsky lákají na výlety po blízkém i vzdáleném
okolí. Probouzející se příroda navíc připomíná, že je nejvyšší
čas pro přípravu našich zahrad a zahrádek na novou sezónu. V
Kroměříži, malebném městě ležícím na řece Moravě, se obě tyto
typicky jarní aktivity potkávají….
Dne 10. 5. 2014 se uskutečnil plánovaný zájezd zahrádkářú
ZO ČZS Podolí na celostátní prodejní zahradní výstavu Floria
Jaro 2014.
Květná a Podzámecká zahrada, dva pojmy neodmyslitelně
spjaté s městem Kroměříž. Květná zahrada, zvaná také Libosad, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém
měřítku a dnes je prakticky jediným představitelem takto
komponovaného celku v Evropě. Krásu, ze které se tají dech, si
všichni milovníci květin patřičně vychutnají právě na jaře. Po
takto načerpané inspiraci mohou jejich kroky vést na výstaviště Floria Kroměříž, kde se od prvního květnového víkendu
celý týden bude konat již 38. ročník tradiční zahradnické výstavy Floria Jaro.
Letos připravili pro návštěvníky pořadatelé výstavy v celé
výstavní hale aranžmá kvetoucích jarních cibulovin. Zde nás
ohromily krásné květy tulipánů, narcisů, lilií, rododendronů a
azalek. Více než 20 000 m2 výstavní plochy je věnováno prodeji
trvalek, dvouletek, balkónových květin či okrasných a ovocných
stromků a dalších potřeb pro dům, zahradu a volný čas.
Zájemců z řad členů základní organizace Českého zahrád-
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kářského svazu v Podolí se na tento zájezd plný krásných zážitků a zahrádkářských nákupů sešlo pomalu na autobus, zbytek
míst v něm zaplnili členové základní zahrádkářské organizace v
Popovicích v čele s jejím předsedou panem Jiřím Vratislavským,
kterého na tuto akci doprovodila i jeho paní.
Vyrazili jsme v 8 hodin od obecního úřadu v Podolí se zastávkami v Popovicích, kde přistoupili členové ZO ČZS Popovice. V průběhu cesty na výstavu byli všichni zájemci několikrát
ošetřeni svými vedoucími preventivním dezinfekčním roztokem slivovice proti pilatce.
Po návštěv výstavy jsme absolvovali plánovanou prohlídku
kroměřížských arcibiskupských zámeckých sklepů včetně odborného výkladu jejich průvodkyně o jejich historii se závěrečnou řízenou degustací vín, které z valné části zraje na vinné
trati u města Hluk či obce Nechvalín a splňuje svá jedinečná
specifika mešního vína.
Ve zdraví a výborné náladě, plni krásných zážitků, kamarádských setkání a v rukou dřímaje kabelky s vytouženými
rostlinkami jsme se loučili navečer před prodejnou Dolanky s
ostatními účastníky tohoto zájezdu.
Tímto chci vyjádřit velký dík panu Liboru Hanáčkovi, předsedovi podolských zahrádkářů za výborně zorganizovanou
akci, kdy si každý, kdo má rád přírodu a svou zahrádku opravdu
přišel na své….
Ing. Jaromír Hastík
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Zprávičky z naší školky a školičky
Literární kavárnička
V pátek 21. února jsme ve škola pořádali literární kavárničku na téma Staré
řecké báje a pověsti. Četli jsme si společně příběhy o bájných hrdinech a bozích,
plnili jsme skupinkové úkoly a během
toho všeho jsme pili čajík a kakao, no
jako v kavárně.
Zdravé zoubky
Určitě chceme mít všichni zdravé
zuby. Proto jsme ve škole měli návštěvu z DM drogerie, kde nám krajská koordinátorka předváděla, jak se správně
čistí zuby, co je vhodné jíst a co ne. Poté
nám pustila příběh o Hurvínkovi a jeho
bolavém zubu. Závěrem preventivního
programu jsme všichni dostali balíček se
zubní pastou, kartáčkem, žvýkačkami a
přesýpacími hodinami, které určují čas
nezbytný ke správnému čištění zubů.

moc těšili. Jeli jsme vlakem, nejprve jsme
navštívili Muzeum romské kultury, kde
jsme ve skupinkách plnili různé úkoly,
muzeum bylo krásně vybaveno předměty
a fotografiemi ze života Romů. Následovala krátká procházka centrem města a pak
jsme se vydali na Špilberk, kde jsme si vyzkoušeli například mučící nástroje, navštívili jsme vězeňskou celu.
V letošním roce byli naši žáci velmi
úspěšní ve výtvarných soutěžích, kde pod
vedení paní učitelky Mitanové získali následující ocenění:
Můj koníček malovaný
1. místo: Nela Janků 5. třída
Požární ochrana očima dětí
1. místo: Vít Červinka 5. třída
Zvířátko, které mám moc rád(a)

3. místo: Nela Janků 5. třída
cena za mimořádné zpracování:
Adéla Potomáková 5. třída
Další akce, kterých jsme se zúčastnili
byl například modrý den autismu, beseda se zahrádkáři, velikonoční dílničky,
návštěva dopravního hřiště, den Země v
Kovosteelu ve Starém Městě, spaní ve škole.Více informací a fotografií z akcí, které
škola pořádá si lze prohlédnout na školním webu www.zsmspodoli.cz
Martina Kozelková
Kolektiv zaměstnanců Základní
a Mateřské školy
společně se všemi dětmi a žáky vám
přejí
krásné a slunečné prázdniny.

Malí fašančáři
V pátek 28. února jsme měli ve škole milou návštěvu, přišly děti z mateřské
školy, převlečené do fašankových masek,
zazpívaly a předvedly krátké vystoupení.
Karneval
Karnevalové veselí se konalo v sobotu
15. března v kulturním domě. Program
karnevalu obohatil kouzelník se svou asistentkou, který dětem vykouzlil zvířátka z nafukovacích balonků, ale největší
ohlas sklidila živá hrdlička, která dětem
seděla na hlavách a mohly si ji tak hladit.
Návštěva z Policie
Další preventivní program, který jsme
měli možnost absolvovat, se týkal bezpečného užívání internetu a nejrůznějších
sociálních sítí. S tímto nás přišla seznámit
policistka Milena Sabatová, který nám
také nasadila pouta nebo odebírala otisky
prstů.
Zelený den otevřených dveří
Ve středu před Velikonocemi jsme
měli ve škole zelený den, všichni jsme
se oblekli do zelených barev, které měly
symbolizovat jaro. Ráno se do vyučování
přišly podívat na své děti i některé maminky. V tento den k nám na návštěvu
přišli všechny děti a učitelé ze Základní
školy v Popovicí, připravili jsme pro ně
výtvarné dílničky, peklo se, jedlo se…
Velký výlet do Brna
Jako odměnu ke Dni dětí jsme dostali dárkem výlet do Brna, na který jsme se
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Z knihovny…
Opět vás můžu potěšit novou nabídkou knih v naší knihovně.
Z bohaté nabídky chci upozornit na knížku Zdeňka Svěráka
Po strništi bos, humoristické romány Jonase Jonassona Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, nebo Analfabetka, která
uměla počítat. Pobaví vás kniha Evžena Bočka Poslední aristokratka, zaujmout může dramatická zpověď Můj život se Saddámen Husajnem. Děti určitě potěší komplet 8 dílů knížky Jeffa
Kinneyho Deník malého poseroutky. Spoustu dalších nových
knih najdete na webu knihovny - http://knihovna-podoli.cz a
samozřejmě také v knihovně.
Ani letos nebude chybět oblíbená fotosoutěž, tentokrát na
téma Žijí tady s námi. Podmínky soutěže jsou uveřejněny na
letácích a na webových stránkách.
Na závěr ještě prázdninová otevírací doba: otevřeno bude
vždy ve čtvrtek od 15:30 do 18:30.
Zuzana Kubáňová

Kulturní okýnko
Ačkoliv ještě nedovršila polovina roku, už jsem našla svůj
letošní nejoblíbenější filmový snímek. Podle stejnojmenného
románu natočil švédský režisér Felix Herngren film, který vás
zaručeně pobaví, stejně jako vezme za srdce. Příběh o stoletém staříkovi, který vylezl z okna a zmizel, shledávám tím nejvtipnějším, co se na plátnech v kině objevilo od filmu Nedotknutelní. U komedie o stoletém Alanovi, který jednoho dne
zmizel z domova důchodců, a na své cestě zažívá neuvěřitelná
dobrodružství, jsem se ani minutu nenudila. Švédové dokázali
tento kus podat s tak bravurní hravostí, nádechem černého
humoru, a bez zbytečného patosu a sentimentu, až se mi tomu
nechtělo věřit. Chcete – li se opravdu od srdce zasmát, zajděte
si na stoletého staříka do kina Hvězda 8. 7. 2014 v 18. 00.
LuMan

Slavnosti vína v roce 2014
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském
Hradišti se v letošním roce budou konat 12. - 14. září. I tentokrát se vydají zástupci Podolí do slavnostního průvodu, jehož nosným motivem bude „Jdeme 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. Všich-

ni zájemci, kteří se chtějí na programu aktivně podílet, mohou
kontaktovat Dášu Vackovou.
Více informací k organizaci Slavností vína budeme mít od
Mikroregionu na přelomu srpna a září – budeme vás informovat prostřednictvím příštího čísla zpravodaje, na obecních vývěskách a na www.obecpodoli.cz.
V případě dotazů můžete kontaktovat Dášu Vackovou

Buchlovické kosení
Dne 1.6. 2014 se konalo v Buchlovicích každoroční setkání
sekáčů, v letošním roce pod názvem Kosecké písně. V dovednosti sečení kosou zde přišli změřit své síly sekáči nejen z České
republiky, ale také ze Slovinska a skotského Walesu. Podolské
sekáče k účasti na této akci, na kterou se v životě opravdu nezapomíná „zbuntošíl“ Jara Hastík.
Se svými kamarády Tondou Tanáčkem, Tondou Šavarou,
Laďou Manou a ozdobou jejich uměleckého souboru „Podolští
konúpci“ – Lucinkou Manovou, vyrazili v neděli s ranním ku-
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ropěním vstříc novým zážitkům do Buchlovic, kde v zahradě
zámeckého parku svým zpěvem a uměním séci kosou rozhodně nepropadli. Děkuji tímto všem zúčastněným za účast na této
akci, kde se opět potvrdilo, že v naší obci není láska ke slováckému folkloru prázdné slovo.
Závěrem mi dovolte ještě poděkovat paní Ivetě Hastíkové a
panu Pavlovi Záchvějovi za dopravu našeho uměleckého souboru do Buchlovic a posléze v pořádku domů.
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Svatodušní pouť v Kapli svatého Ducha v Podolí
Letošní Svatodušní pouť, která se konala v neděli 8. června 2014, přilákala množství věřících i ostatních občanů z Podolí
a okolních poutníků. Mnozí z nich, hlavně děti, přišli také v kroji. Po slavnostní mši v zaplněné Kapli svatého Ducha vypustil otec Josef Josefík s dětmi holubice, za doprovodu CM Vinár zazpívaly Podolské Frišky a velmi mile překvapila i desítka
mužských zpěváků z Podolí. Slunečné počasí ještě více zpříjemnilo toto slavnostní dopoledne.

Perné jaro Podolských frišek
Letošní jaro bylo pro ženský pěvecký sborek Podolské
Frišky opravdu náročné. Hned po vánoční pauze se vrhly na
nácvik fašankových písniček, ze začátku jara se věnovaly obnově zvyku Nosení létečka neboli Královničky a následně pak
nacvičování na další 3 vystoupení na přelomu května a června.
První z nich bylo v pátek 23. května v Panském dvoře
v Kunovicích. Frišky i s děckými posilami přišly zazpívat na
Slavnostní akademii DZP Na Bělince u příležitosti výročí 20ti
let od založení tohoto Domova pro osoby se zdravotním postižením. Za doprovodu CM Lintava si po programu příjemně
zazpívaly také s tamním sborem Tetičky z Kunovic. Náročné
půlhodinové vystoupení pak čekalo na Frišky během Jarmarku řemesel v popovském Amfíku v sobotu 31. května. 11 Frišek a 21 dětí (od 2 do 14 let) ve dvou blocích přišlo s několika novými sadami převážně hravých písniček za doprovodu
CM Hora. Velmi milá byla podpora početného publika, také z
Podolí. A do třetice všeho dobrého poslední vystoupení bylo
u nás v Podolí po Svatodušní pouti v neděli 8. června, kde
vzácně vystoupilo všech 14 Frišek za doprovodu CM Vinár.
Příjemným překvapením bylo
pro nás také vystoupení mužských zpěváků. Doufáme, že i do
budoucna budou našimi milými
parťáky při akcích v Podolí i jinde a vznikne tak u nás i mužský
sbor.
Kromě vystoupení Frišky
také měly plné ruce práce s pořizováním krojového vybavení
vzhledem k rostoucímu počtu
zpěvaček i dětí, které s Friškami
vystupují. Díky podpoře Obce
Podolí, Nadace Synot, sponzorskému daru pana Petra Krče
a také příspěvkům samotných
Frišek, jsme za všechny peníze,
které jsme dokázaly získat v loňském a letošním roce, pořídily

během jara 2 nové kroje pro Frišky, jedny kunovské boty, kunovské vyšívání na všechny rukávce, dále 11 krojů pro holčičky a 5 krojů pro kluky. Za pomoc se šitím krojů velmi děkujeme také paní Aničce Páleníkové ze Žlebu.
Stávající krojové vybavení však stále nestačí k tomu, abychom mohli obléct všechny zájemce o vystupování. Největší
starost nám dělá nedostatek kunovských krojových bot – kordovánek, které bohužel zdaleka nemáme pro všechny zpěvačky. Pevně však věříme, že i do budoucna se nám podaří získat
finanční prostředky na to, abychom mohly pořídit potřebné
krojové vybavení, kterého se nám či dětem nedostává.
Pernou sezónu jsme nakonec zakončily v neděli 15. června
táborákem, posezením s dětmi a tatínky, opékáním špekáčků
a společným zpíváním u kytary…
No a teď na nás čeká pár týdnů odpočinku, v srpnu oslava
3. narozenin sborku a pak zase společné zpívání.
Dáša Vacková
a Podolské Frišky

Veselá je dědina
V podvečer 7. května nabídlo Občanské sdružení Podolané v
budově mandlovny všem, kterým není cizí humor, vzpomínkové
povídání a strávení příjemných chvil spolu s bavičem z Blatničky
panem Václavem Hučíkem. Jelikož před zahájením besedy začalo pršet, počítal jsem, že i ti, kteří pracují usilovně na zahrádce jen
tak ze zajímavosti nahlédnout. Taktéž jsem se těšil na starousedlíky, kteří v naší krásné obci zažili mimo poctivé dřiny a starostí jistě mnoho úsměvných okamžiků. Žel, moje touha se s nimi
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potkat se minula účinkem. Na tuto besedu přišla pouze hrstka
občanů. Škoda, mohli jsme si užít více povídání a srandy. Občas
se setkávám v naší obci s názorem a posteskem občanů, „ že tady
nic néni“. Ujišťuji Vás, že v naší obci zachováme a podzvedneme
kulturu nebo třeba dobrou náladu jen my sami, nikdo jiný to za
nás neudělá.
Tak třeba příště. Přeji Vám pěkný den.
Ing. Jaromír Hastík, OS Podolané
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Peleton Na kole dětem s Josefem Zimovčákem se zastavil i v Podolí
Peleton v čele s Josefem Zimovčákem (který se v Podolí už v
minulosti účastnil akce Jezdí celá dědina v roce 2003, jež předcházela otevření obchvatu obce) vyrazil na cestu napříč Českou
republikou ve čtvrtek 5. června. Za cíl si dal prostřednictvím
projektu Na kole dětem podpořit onkologicky nemocné děti.
Celá tour měla 10 etap projíždějících od Brna až po Aš, během
kterých cyklisti ujeli 1461 km. Bohužel již během prvního dne
tour měl pan Zimovčák vážnou nehodu, při které upadl do bezvědomí a skončil v nemocnici s několika poraněními.
Místo něj tak během druhé etapy peletonu v pátek 6. června
vedl z Uherského Hradiště cyklisty na velocipedu pan Milan
Pavlík právě od nás z Podolí. Ten také celý peleton přivedl i k
nám na náves, kde je přivítal ve fraku a cylindru u dřevěného
kola (drezíny) pan místostarosta Jaromír Hastík. Zde asi na padesátku účastníků čekalo malé občerstvení.

Překvapením téměř k neuvěření pak pro všechny bylo, že v
doprovodném vozidle přijel i sám pan Josef Zimovčák, který se
se všemi i přes bolesti ochotně pozdravil a vyfotografoval a byl
velmi potěšený milým přivítáním v obci, kde to nečekal.
Kromě něj se peletonu účastnili také další významné osobnosti, např. profesor Pavel Pafko, někdejší osobní lékař bývalého prezidenta republiky Václava Havla, další významní lékaři,
sportovci, kněží a třeba také veterinární lékař Jan Bicek,- cyklista bez pravé nohy, kterou mu lékaři museli amputovat nad
kolenem kvůli nádoru.
Od nás se peleton vydal i s některými dalšími Podolany
směr Drslavice, Uherský Brod, Luhačovice a Zlín, kde skončila
2. etapa Cyklotour Na kole dětem.
Na fotky a video z akce se můžete podívat na www.obecpodoli.cz

Zdravotní poměry za rok 1964
V jarních měsících vyskytlo se u školních dětí šest případů
infekční žloutenky. Všechny školní dítky byly proti žloutence
očkovány a ve škole bylo přísně dbáno zdravotních předpisů.
Přesto se o prázdninách vyskytly další dva případy této záludné nemoci u školních dětí i v předškolním věku a po prázdninách ještě tři další a také u jedné dospělé osoby. Ku konci roku
nebyla tato infekční choroba úplně zdolána. Většina onemocněných dětí byla z ulice Žleb.
Místní skupina ČSČK si v roce 1964 udržela stav 105 členů. 20 členů bylo odepsáno tím, že se hodně členů odstěhovalo (sňatky) a také úmrtím. Tento stav byl zase doplněn novými
členy na 105. Zdravotnické brašny byly během roku doplněny
celkem čtyřikrát. Na jaře bylo provedeno školení dojiček JZD k
hygieně čistoty mléka. Školení provedl Dr. Bakala a Dr. Dacík.
Členky ČSČK provedly zdravotní kontroly v prodejně místní
Jednoty. Při cyklistických závodech měli službu Anna Hráčková
a Antonín Kovařík.
Všichni členové měli po celou vegetační dobu v ošetřování
každý 10 arů cukrovky na družstevních honech. V době výmlatu provedli členové dvě směny při mlácení. V listopadu byla

zdravotní přednáška na téma „Zdravé manželství“, kterou provedl Dr. Kolomazník. Byla hojně navštívena. Během roku 1964
konala místní skupina 6 schůzí výboru (návštěva 98%) a 3 členské navštívené průměrně na 40%.
Poskytování první pomoci. Za rok 1964 bylo celkem ošetřeno 241 osob. Nejvíce ošetření provedla Anna Hráčková a Anna
Cigánková. Anna Hráčková se zúčastnila aktivu vedoucích hlídek a předsedkyně Jindřiška Kovaříková aktivu dobrovolných
sester. Koncem roku bylo v naší obci přihlášeno 68 dárců krve.
V tomto směru patří naše obec mezi nejlepší v okrese.
Poradna pro matky a děti byla v roce 1960 přestěhována do
Popovic poblíž nádraží. Domek, v němž byla umístěna, byl v
minulém roce prodán a nový majitel místnosti poradny nutně
potřeboval pro svoji rodinu. Proto po delším hledání byly pro
poradnu nalezeny místnosti v Podolí v domě č.p. 110. Dvě místnosti byly k tomu účelu adaptovány hlavně z finančního příspěvku a za pomoci členek VŽ. Poradna jest nyní dobře umístěna a matkami s dětmi pilně navštěvována.
Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval
Jaroslav Míšek

Společenská kronika
Naší jubilanti
bilantii v červenci
červe a srpnu
Anna Bobčíková
60 let
Antonie Tomanová
60 let
Marie Vaculíková
60 let
Zdeňka Gondášová
65 let
Antonín Hanáček
70 let

Františka Rathouzská
František Fornůsek
Marie Kovaříková
Ludmila Svobodová
Josef Slunečka

75 let
80 let
80 let
80 let
81 let

Marie Šilhavíková
Anna Fornůsková
Radomír Juřička
Božena Včelicová
Anna Smetanová

81 let
83 let
83 let
84 let
90 let

Narození dětí
Dne 30. 4. 2014 se Gabriele a Františku Májíčkovým (č. p. 209) narodil syn František.
Dne 15. 5. 2014 se Miroslavě Čunkové a Bohdanu Svitákovi (č. p. 160) narodil syn David.
Dne 17. 5. 2014 se Kateřině Snopkové a Michalu Šobáňovi (č. p. 242) narodil syn Sebastián.
Úmrtí
Dne 29.4.2014 zemřel pan František Vagdal (čp. 98)
Dne 17.5.2014 zemřel pan Bohumil Kenjo (čp. 95)
3/2014
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Na koseckých bylo veselo

Na Peleton se musí stylově

Naši kosci

Na prohlídce pastevního areálu

Na svatodušní pouť se sešla spousta krojovaných

Kolektiv MŠ a ZŠ v Podolí

Lásku k folklorním tradicím je třeba pěstovat již od dětství
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