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Dny, týdny i roky přicházejí a odcházejí tak nějak automaticky. S pravidelnou jistotou. Skutečnost, že konec znamená současně 
také začátek, je jedním z odvěkých zákonů světa. Pro většinu lidí je přirozeně nepříjemné nevědět, co jim nový začátek přinese. 
Změna, kdy něco končí a nové začíná, tak přináší do mysli člověka zcela pochopitelnou obavu z budoucnosti. Snad proto umí tak 
málo lidí „odcházet“ a začínat znovu.

Podzimní čas je časem, kdy odchází starý rok a kdy čekáme na příchod toho nového. Přitom máme jistotu, že ten „nový“ 
skutečně přijde. Podzim by měl být všeobecně považován za období příhodné pro odchody i příchody. Roky, měsíce i dny s tím 
problém nemají. To jenom nám lidem občas chybí odvaha.

Vl adimír Mana
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USNESENÍ z 31. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 15. 9. 2014 v budově Obecního úřadu Podolí

1/31/2014
Zastupitelstvo obce schválilo program 31. 
zasedání zastupitelstva Obce Podolí.

2/31/2014 
Zastupitelstvo schválilo Ing. Jaromíra 
Hastíka jako zapisovatele 31. zasedání za-
stupitelstva obce Podolí.

3/31/2014 
Zastupitelstvo obce schválilo jako ověřo-
vatele zápisu 31. zasedání zastupitelstva 
obce pana Jaroslava Ježíka a pana Pavla 
Podškubku.

4/31/2014
Zastupitelstvo obce schválilo jako členy 
návrhové komise pana Libora Hanáčka a 
pana Jakuba Rýpala.

5/31/2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí in-
formaci starosty obce o plánu inventari-
zace majetku a závazků Obce Podolí a o 
stavu fi nančních prostředků – běžný účet 
u Komerční banky a.s. cca 7 900 000,- Kč, 
účet u České národní banky cca 500 000,- 
Kč, termínovaný vklad u J&T Banky a.s. 
2 500 000,- Kč.

6/31/2014
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu 
s  Ing. Tomášem Horkým, Terraprojekt, 
Modrá, o technickém dozoru investora 

a autorském dozoru na stavbu „Tůně a 
mokřady v  k. ú. Podolí , S01 – Mokřad 
v polní trati  Kačinec a S02 Mokřad v pol-
ní trati Přední díly“. Cena 27 225,- Kč vč. 
21% DPH.   

7/31/2014 
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu 
s  Ing. Tomášem Horkým, Terraprojekt, 
Modrá, o technickém dozoru investora 
a autorském dozoru na stavbu „Tůně a 
mokřady v k. ú. Podolí, S04 – Mokřady 
II v polní trati Přední díly“. Cena 24 805,- 
Kč vč. 21% DPH.   

8/31/2014 
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu 
s  Ing. Tomášem Horkým, Terraprojekt, 
Modrá, o technickém dozoru investo-
ra a autorském dozoru na stavbu „Tůně 
a mokřady v k. ú. Podolí, S05 – Mokřa-
dy III v  polní trati Přední díly“. Cena 
32 670,- Kč vč. 21% DPH.   

9/31/2014 
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření 
Smlouvy o partnerství s  fi nančním pří-
spěvkem mezi Základní školou a Ma-
teřskou školou, Podolí, příspěvkovou 
organizací a Masarykovou univerzitou 
týkající se nákupu mobilních dotykových 
zařízení pro pedagogy v  rámci realizace 
Projektu „Interes- Informační technolo-
gie realizované spoluprací“.

10/31/2014
Zastupitelstvo obce schválilo změnu roz-
počtu č. 7, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto 
usnesení.

11/31/2014
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu 
o smlouvě budoucí č. 1030020772/001  
mezi fi rmou E.ON Distribuce, a.s., F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 49,  České  Budě-
jovice  a  obcí Podolí o zřízení věcného 
břemene za účelem zřízení distribuční 
soustavy – kabelu NN a skříně SR  za 
účelem provedení  stavby „Podolí, Byty 
Tyršova, příp. NN“,  jejímž investorem je 
fi rma Byty Tyršova s.r.o. Nad Kaštancem 
1499, Hluk.

12/31/2014
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o 
dílo na stavební akci „Podolí – průmys-
lová zóna, infrastruktura“  s fi rmou PRO-
MONT Uherské Hradiště s.r.o.,  která 
podala nejlepší nabídku v rámci veřejné-
ho výběrového řízení. Cena uvedená ve 
smlouvě je 776 795,- Kč (vč. 21% DPH).

13/31/2014
Zastupitelstvo obce neschválilo podání 
žaloby na Odvolací fi nanční ředitelství 
v  Brně ve věci vyměření penále za pro-
dlení s odvodem  za porušení rozpočtové 
kázně za období od 15.11. 2008 do 31.1. 
2014 ve výši 300 000, - Kč.

Události posledních dní mne vedou k zamyšlení, zda obec Po-
dolí potřebuje obecní zpravodaj. Od stávajícího starosty Křižky 
jsem se v pondělí navečer dozvěděl, že zpravodaj je špatný, že ne-
poskytuje občanům obce dostatek informací a že on, byť si to my-
slí už dlouho, to jako starosta trpělivě snášel a nic nekomentoval. 
Pravdou je, že jsem od začátku roku 2009, kdy mi obecní zastupi-
telstvo svěřilo úkoly předsedy redakční rady, neslyšel od starosty 
Křižky jediné slovo výtky na práci redakční rady. A pravdou také 
je, že jsem úkol zajistit pro obec vydávání zpravodaje přebíral v si-
tuaci, kdy starosta Křižka hovořil o zrušení obecního zpravodaje.

Jsem si jist, že celá redakční rada pracovala v uplynulých pěti 
letech dobře a chci jim na tomto místě za jejich práci poděkovat.  
Jmenovitě především Dagmar Vackové, Zuzaně Kubáňové, Mar-
tině Kozelkové, Lucii Manové a Jaroslavu Míškovi. 

Věřím, že nové obecní zastupitelstvo předloží redakční radě 
jasnou představu o budoucí podobě zpravodaje Život v Podolí a 
že se bude také co nejdříve zabývat složením redakční rady pro 
příští období.

Vladimír Mana 

Děkuji panu Ing. Petru Majíčkovi za bezplatné poskytnutí pro-
stor u potravin Dolanka pro majitele dětského lunaparku v rámci 
hodů v Podolí 2014, a těším se na další vzájemnou spolupráci.

Ing. Jaromír Hastík, místostarosta obce

Děkuji všem občanům za účast ve volbách do zastupitelstva Obce 
Podolí. Děkuji za obdržené hlasy a ocenění dosavadní práce. Současně 
nabádám ke sledování hospodaření s fi nančními prostředky naší obce, 
což je možné prostřednictvím tzv. Transparentního účtu vedeného u 
Komerční banky. Ten je možné dohledat na adrese www.obecpodoli.cz 
v sekci Obecní úřad. Obávám se, že budou snahy o odstranění tohoto 
Transparentního účtu, neboť nebude vůle k tomu, aby za pomoci inter-
netu bylo možné dále kontrolovat příjmy a výdaje naší obce. Tento ná-
stroj veřejné kontroly si rozhodně nenechejme v budoucnu nikým vzít.

Novému vedení Obce Podolí přeji hodně úspěchů! 
Ing. Miroslav Křižka

Redakční rada zpravodaje Život v Podolí

Poděkování

Poděkování občanům
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Jedním z  důvodů, proč se vede boj o posty v  zastupi-
telstvu obce je výše platu, kterou mohou zastupitelé pobí-
rat. V obcích do 900 obyvatel, což je případ Podolí, bude 
starosta pobírat téměř 40 000,- Kč měsíčně, místostarosta 
necelých 35  000,- Kč. To platí za předpokladu, že by byli 
pro výkon funkce tzv. dlouhodobě uvolněni (měli by funk-
ci jako své hlavní zaměstnání). Uvedená výše platu se ale 
netýkala mě, neboť jsem svoji funkci nevykonával jako 
dlouhodobě uvolněný starosta obce. Můj plat v letech 2010 
až 2014 byl 19 580,- Kč měsíčně. Díky tomu ušetřila naše 
obec, pokud započítáme také povinné odvody na zdravotní 
a sociální pojištění, každý rok 300  000,- Kč. Dlouhodobě 
uvolněným byl pouze místostarosta obce. Bude zajímavé 
sledovat, zda se uvedené výdaje z  rozpočtu Obce Podolí 
v oblasti platů v budoucnu udrží na stávající úrovni nebo 
jestli se jakkoliv změní. 

Ing. Miroslav Křižka

Poněvadž byli v poslední době někteří občané naší 
obce pokutováni dopravní policií kvůli parkování svých 
vozidel na chodníku, setkal jsem pro vysvětlení  a nápravu 
vzniklé situace s vedoucím oddělení dopravního inspek-
torátu Krajského ředitelství policie npor. Mgr. Robertem 
Rampáčkem v jeho uherskohradišťské kanceláři. Oficiální 
stanovisko dopravní policie k výše uvedené situaci je uve-
deno v článku, který předkládám čtenářům v nezměněné 
podobě. Jinými slovy, pokud parkuje automobil na chod-
níku a mezi ním a oplocením nebo stavbou domu není 
alespoň minimální prostor pro bezpečné projítí osoby pak 
mají tyto osoby tendenci obejít překážku - zaparkované 
vozidlo na chodníku ze strany od silnice. Tím samozřejmě 
vznikají velmi nebezpečné situace, kdy se řidiči jedoucí-
mu po silnici náhle vynoří překážka na silnici obcházející 
zaparkované vozidlo ze strany do vozovky v podobě dítě-
te nebo v ještě horším případě malého cyklisty, což jsem 
osobně několikrát viděl! Je mně jasné, že možnosti par-
kování motorových vozidel jsou v naší obci jistým způso-
bem omezené, ale zároveň pevně věřím, že nově zvolené 
zastupitelstvo naší obce se bude uvedenou problematikou 
zabývat s konstruktivním přístupem k věci a jejím uspo-
kojivým vyřešením pro řidiče i chodce.

Jaromír Hastík 

Děkuji tímto podnikateli panu Ivo Valentovi za poskytnu-
tí fi nanční částky 10.000,- Kč vztahující se k podané žádosti 
o fi nanční příspěvek v rámci grantu Nadace Synot 2014 na 
vybavení mužského pěveckého sboru Podolští Sekáči krojo-
vými potřebami. Mé poděk ování patří rovněž paní Michaele 
Pavlíčkové za profesionální přístup k věci a výbornou komu-
nikaci ze strany Nadace Synot při zpracování mé žádosti o 
poskytnutí tohoto fi nančního příspěvku.

Ing. Jaromír Hastík, předseda OS Podolané

Nejžhavější novinkou v knihovně jsou nová okna . Ale ne-
chybí ani nové knížky. Můžete si vypůjčit Kuchařku tradičních 
pokrmů na Slovácku, Nový občanský zákoník, nechybí pohádky 
a romány. Všechny knihy najdete v katalogu na webových strán-
kách: http://knihovna-podoli.cz. Na stránkách knihovny taky 
můžete až do konce října hlasovat pro nejhezčí, nejzajímavější a 
nejoriginálnější fotku. Na vítěze čekají hezké ceny.

S novým školním rokem je v knihovně opět otevřeno i ve stře-
du. Čeká na vás tvoření, čtení pohádek, nebo si budeme hrát a 
povídat s kamarády. Těším se na setkání u knížek.

Zuzana Kubáňová

ZO ČSCH Podolí uspořádala ve dnech 20 – 21. září pro-
pagační přehlídku drobného zvířectva. V expozici drůbeže 
bylo k vidění 60 kusů drůbeže. Expozice holubů nabídla 10 
plemen holubů v celkovém počtu 50 kusů. Zastoupeni byli 
také králíci. Celkem jich bylo 35 kusů různých plemen.

Dále byla k  vidění i velmi početná expozice drobných 
exotů, kterých se na výstavě sešlo 30 kusů. Počasí po oba 
dva dny výstavě přálo a skutečnost, že v sobotu bylo na fot-
balovém hřišti sportovní odpoledne, přispělo k velmi dob-
ré návštěvnosti. Ta se zastavila až na čísle 210 návštěvníků. 
Pro všechny příchozí bylo připraveno občerstvení v podobě 
vepřového guláše, dršťkové polévky a letos bezkonkurenč-
ního lahodného burčáku.

Podle poznámek pana Jana Maliny 
zapsal Jaroslav Míšek

Boj o placené postyParkování v naší obci

Poděkování

Z knihovny…

Výstava chovatelů

Slavnosti vína
I když se letos zdálo, že počasí v sobotu 
13. září 2014 Slavnostem vína v  Uher-
ském Hradišti přát nebude, po úvodním 
dešti se přeci jen nakonec umoudřilo a 
desátá hodina rozhodla. Počasí krojo-
vané ani letos neodradilo. Podolí v kroji 

reprezentovala rekordní téměř šedesát-
ka krojovaných, kteří prošli v  průvodu 
ulicemi Uherského Hradiště či vystou-
pili v  programu Mikroregionu Dolní 
Poolšaví v parku u Obchodní Akademie. 
Velké poděkování patří Podolským Friš-

kám, Friščatům, Mužskému pěveckému 
sboru Podolští Sekáči, Folkové kapele 
Děvčice a také ostatním krojovaným, 
kteří důstojně reprezentovali Obec Po-
dolí.

Dáša Vacková
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Hodové slavnosti v Podolí
Také letos třetí říjnovou sobotu ožilo Po-
dolí zpěvem a tancem, jak je u nás již více 
než sto let zvykem. Počasí nám přálo a 
tak sluníčko vytáhlo do ulic úctyhodných 
110 krojovaných. Od třinácti hodin slou-
žil hodovou mši v Kapli svatého Ducha P. 
Robert Pokrywka a P. Norbert Nawrath 
z farnosti Boršice u Blatnice.
Během mše zaznělo kromě doprovodu 
varhan v podání Vlastimila Vlachynské-
ho také několik scholových písní v podá-
ní Podolských Frišek a dalších zpěvaček.
Po hodové mši se mohli všichni před 
Kaplí zaposlouchat do písní Ženského 
pěveckého sboru Podolské Frišky a Muž-
ského pěveckého sboru Podolští Sekáči. 
Po společném fotografování se všichni 
krojovaní za doprovodu CM Vinár vydali 
do ulic Podolí. Po krátké obchůzce přes 
Pocestí a Záhumní pak na návsi u Obec-

ního úřadu proběhl téměř hodinový 
odpolední program „Tak sa u nás zpívá 
a tancuje.“ V něm se vystřídala devade-
sátka účinkujících: děti ze ZŠ a MŠ, Po-
dolské Frišky, Podolští Sekáči a také další 
děti z Podolí - Friščata.  Těch bylo letos 
na třicet. A jak říkaly v průvodním slovu 
samotné Frišky: „Hodovú chasu sice ten-
to rok nemáme, ale my si ju z tých našich 
malých s láskú vychováme.“  
Kromě vystoupení bylo možno zakou-
pit si výrobky pro radost od Jitky Jánské, 
sponky a doplňky do vlasů od Katky Va-
culíkové či burčák od Zahrádkářů (letos 
se vypilo během 3 hodin 70 litrů burčá-
ku!).
Již po čtyři roky hodové veselí doplňuje 
také nějaká výstava – letos unikátní vý-
stava Historických kol, kterou připravil a 
více jako polovinu exponátů zapůjčil pan 

Milan Pavlík ze Žleba.
A co by to bylo za hody bez kolotočů? Na 
novém místě ve velké mlýnské zahradě 
za Dolankou děti řádily na bobové drá-
ze, vlnové dráze, na obřích trampolínách 
(bungee jumping), na skákacím hradě, 
obří skluzavce, vláčku a nechyběla také 
střelnice, cukrová vata, perníčky, ledo-
vá tříšť, cukroví hadi, hračky, balonky a 
spousta dalších lákadel pro děti. 
Na fotografi e a video z  hodových slav-
ností se můžete podívat na www.obecpo-
doli.cz.
Závěrem nezbývá než říct, že mé velké 
DÍKY patří všem, kteří mně pomohli 
s organizací hodových slavností, vystou-
pili v hodovém programu či se zúčastnili 
hodů v kroji!

Dáša Vacková

Hodová poezie  (aneb úryvky z hodového průvodního slova)
Složily: Lucie Ševčíková a Dagmar Vacková

Uvítání
Vitajte dámy aj páni, drazí přátelé, dnes nebude sa v Podolé pit víno 
kyselé.
Zanechte práce aj dřiny, na hodové posvícení ať sbíhajú sa Vám sliny.
Dnes sa spolem dobře zabavíme a těžký život si pěkně osladíme.
Hodovú chasu sice tento rok nemáme, ale my si ju z tých našich ma-
lých s láskú vychováme.
Za chvílu vystúpí pro Vás děcka aj dospělí, toš buďte dnes všeci  veselí.
Cimbálová muzika  Vinár nám k temu bude hrát, s jejich primášem 
Pavlem Frantú sa nemosíme ničeho bát.

Výstava historických kol
Nazapomeňte jít do kulturáku na výstavu starých kol sa podívat, 
třeba budete aj na vaše dětství vzpomínat.
Všecko k temu Vám povykládá ze Žleba Milan Pavlíkůj,
to on propůjčil nám největší poklad svůj.

Mateřská školka
Tvář jí zdobí oči hnědé, jak z jablíček jadérka, potěšit by Vás dnes 
chtěla Juráková Adélka.
Ze Starého Hrozenkova z tech Moravských Kopanic, každý den 
k nám vláčkem jezdí, nestýská si zhola nic.
Ve školce se všichni těší, až Adélka přijede, zpívat, tančit, kouzlit tóny 
na fl étničku dovede.
Všichni ju tu mají rádi, je to dětí miláček, nacvičila s nimi pásmo:  Já 
su malý sedláček.

Základní škola
Když jsme byli malí, jak pak jsme si hráli?
Ukážů nám to děcka ze školy, co vyváďalo sa dřív v Podolí.
Nacvičila to s něma paní učitelka Kozelková Martina, šak nejednů 
byla různých lumpáren svědkyňa.

Podolské Frišky a Friščata 
Dnes těšily se na vás velice, aj maminky z tejto našej vesnice.
Podolské Frišky si říkajú a s děckama vám dnes zazpívajú.
Rády brúkajú písničky svým malým do úšek,
aj když dojdú unavené, pozdě večer ze zkúšek.
Trpělivosti a lásky majú vždycky dostatek, 
když točí sa kolem děcek, jak kvočny kolem kuřátek.

Podolští Sekáči
Jak chytli sa v červnu podolští chlapi kosy, hned zrodilo sa v čísi hlavě 
zajímavého cosi.
Do zahrady Buchlovského zámku  séct sa vydali a přitom si aj s jiný-
ma veselo zazpívali.
A z voňavé posečené trávy, vzešly pro Podolí dobré zprávy.
Přidali sa další a zpívali před kaplů o púti, néslo sa to pěkně celů 
dědinů, jak když zpívajů kohúti.
Zjistili, že jim spolem dobře je, když zpívajů po večeroch, aj když 
slunko nehřeje.
A že si při písničce rádi vínka opáčí, vznikl u nás nový mužský sbor 
Podolští Sekáči.
Přes léto si nechali ušit krojové košile a v září na Slavnostech vína šli 
už v průvodu spanile.
Tož poslechněte si jejich silné hlasy, budú sa vám z jejich zpěvu ježit 
chlupy, aj vstávat vlasy.
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Sportovní odpoledne
Odpoledne 20. září se sešli všichni vyzna-
vači sportu, dětského dovádění a dobré 
zábavy na fotbalovém hřišti TJ Podolí. Po 
přivítání a úvodním slovu předsedy OS 
Podolané. Ing. Jaromíra Hastíka, vystou-
pily na začátek, jako malé překvapení, 
břišní tanečnice TC LAYLA skupina Ka-
lila, které při svém vystoupení předvedly 
precizní výkon a všechny velmi příjemně 
naladily. V nastávajících minutách spor-
tovního odpoledne probíhalo soutěžní 
klání všech přihlášených dětských účast-
níků na travnaté ploše fotbalového hřiště 

- sportovní disciplíny s  fotbalovým mí-
čem, ve střelbě ze vzduchovky a v hodu 
granátem. Letos zde soutěžilo bezmála 
sedmdesát závodníků do 15 let. V katego-
rii dospělých  letos nikdo nenašel odvahu 
ukázat své sportovní nadání, takže snad 
se dočkáme příští rok .
Na zpevněných plochách areálu před-
vedli své umění mistři volantu v ovládání 
RC modelů, seskupení okolo Davida Slu-
nečka, pan Milan Pavlík zde vystavoval 
historická kola, bylo zde k  prohlédnutí 
včetně odborného komentáře vozidlo 

rychlé pomoci zdravotnické záchranné 
služby, děvčata malovala zájemcům na 
obličej, jiní tvořili maxibubliny, DJ To-
máš Horváth překvapil všechny svým 
uměním tvořit z nafukovacích balónků 
různé výtvory a mezitím se na upravené 
dráze proháněly off -roady pana Jana To-
rala, který se nedávno vrátil z extrémních 
jízd po rumunských Transylvánských 
Alpách. Závěr této akce patřil mladým 
míkovickým hasičům pod vedením paní 
Daniely Frydrychové, kde byly všem zú-
častněným předvedeny dva vzorné útoky 
požárního družstva. Díky všem, kteří se 
na této akci podíleli, ať již jakýmkoliv 
způsobem.
Díky všem, byli jste skvělí, tak příští rok . 
Závěrem mi dovolte osobní poděkování 
všem sponzorům této akce:
• Obec Podolí
• TJ Podolí – manželé Elfmarkovi, pan 

Milan Hanák, pan Pavel Božarov 
• paní Zuzana Kubáňová
• Zdravotní záchranná služba Zlínské-

ho kraje
• Prefabet - pan Bronislav Křen
• pan Jan Toral
• fi rma Kovář
• stolárna Smetana, paní Ilona Vla-

chynská    
• Rumpold UHB  - Ing. Miroslav Žmo-

lík
• Z Tronic - pan Zdeněk Zimčík
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Výstava historických kol
Hodové veselí v  sobotu 18. října dopl-
nila také výstava historických kol. Na 
čtyřicet kol a mnoho dalších dobových 
doplňků představil Milan Pavlík ze 
Žlebu, kterému se historická kola stala 
před více jak 15 lety koníčkem. Od té 
doby se věnuje nejenom sbírání starých 
kol, ale sám je nadšeným velocipedis-
tou. Jak sám na výstavě prozradil: „Kdo 
jednou zkusí vysoké kolo, už na něj 
nedá dopustit“. 
Výstava mapovala vývoj kol od nej-
starších až po ty novodobé. Na výsta-
vě předvedl například 4 věrné repliky 
dřevěné drezín, jež se datují zhruba do 
doby po roce 1817. Tehdy si je nechal 
patentovat Němec Karl Drais a podle 
něj tato „odrážedla“ bez pedálů získa-
la svůj název. Vývoj pokračoval k  tzv. 
kostitřasům kolem roku 1861 – repliky 
dvou z nich jsme také mohli na výstavě 
obdivovat. V té době se však začaly roz-
máhat závody na kolech a stávající kola 
byla pro závodníky pomalá. Proto ko-
lem roku 1870 přišly na řadu velocipe-

dy, na nichž je možno dosahovat i rych-
losti kolem 40 km/h. Na výstavě byly ke 
zhlédnutí 2 exempláře, které však pro 
Podolany jistě nebyly novinkou, proto-
že pana Pavlíka je na nich možno často 
vidět také v ulicích Podolí. 
Nejstarším originálem a nejcenněj-
ším kolem výstavy byl pak bezpečník 
z  roku 1890 vyrobený v Anglii. Jedna-
lo se o první kolo s  řetězem, na které 
díky nižší konstrukci mohly konečně 
usednout také ženy a co více, poprvé si 
směly obléknout i kalhoty.
Neméně zajímavými kusy na výstavě 
byly například dětské „sajdkáry“ ke ko-
lům, proutěné sedačky pro děti, kola, 
která nechal pro své zaměstnance vyrá-
bět továrník Baťa či kolo, které vyráběla 
firma R. J. Starý z Uherského Hradiště 
u moravního mostu.
A k vidění byla také různě stará dětská 
kola, mj. dětský velociped, který vyro-
bil pro svého vnuka Víťu Bobčíka jeho 
dědeček - podolský kovář - pan Anto-
nín Ševčík. Vznikl v roce 1987 z růz-

ných součástek, které měl doma k dis-
pozici např. staré kolo z kočárku, kolo z 
jízdního kola aj.
Výstavu doplnily také videoukázky 
starých kol a výstava historických fo-
tografií z  Podolí, na kterých se obje-
vovala cyklotématika: např. jízda králů 
v Podolí pozorovaná místními cyklisty, 
rodina Smetanova poblíž kapličky, cyk-
listi u starého obchodu, do dnes aktivní 
cyklistka Jindřiška Novotná, fotky z ot-
vírání obchvatu Podolí a akce Jezdí celá 
dědina v roce 2003 a mnoho jiných.
Obrovský dík za všechno úsilí patří 
panu Milanu Pavlíkovi, který přípravě 
této výstavy pro nás všechny obětoval 
dva dny své dovolené, spoustu osobní-
ho času i prostředku a i přesto se roz-
hodl, že celý výtěžek z  dobrovolného 
vstupného (celkem 4 303 Kč) věnu-
je místní mateřské škole a po dohodě 
s paní ředitelkou za tuto částku dětem 
nakoupí potřebné vybavení.

Dáša Vacková

Hrozně řádila válka v Srbsku. Srbové bojovali jako lvi proti 
přesile rakousko-maďarské a dvakrát zahnali rakouské a ma-
ďarské vojsko. Tu ukázala se slabost Rakousko – Uherska, jež 
proti počtem malému, ale chrabrému a pro svobodu vlasti 

Občanský  rok  1914  –  2.  část
nadšenému vojsku srbskému muselo povolati na pomoc Něm-
ce. Srbové pak podlehli přesile nepřátelské.

Vítězové mstili se na nich krutě. Nestačilo jim, že statisíce 
věrných synů a otců vykrvácely na bojišti, mučili a týrali i bez-

branné starce a stařeny, ženy a děti, jež hromadně za-
bíjeli. Skoro čtvrtina chrabrého srbského národa byla 
vyhubena a země vypleněna a zpustošena.

Rusům přálo s  počátku válečné štěstí; opanovali 
skoro celou Halič a Bukovinu, pronikli přes neschůd-
né hradby Karpat až do Uher, aniž jim v tom Rakous-
ko – Uhersko mohlo zabrániti. Rakousko – Uhersko 
tu ukázalo opět svou slabost a musilo povolati na 
pomoc opět Němce, kteří donutili Rusy ustoupiti 
z dobytých zemí na vlastní půdu, kde byli vypuzeni 
z Polska.

Francie hned na počátku světové války byla na-
padena Němci, kteří vnikli do severních jejich částí 
bezbrannou Belgií, jejíž nejdrahocennější památky 
dějinné i umělecké zničili, celou zemi vydrancova-
li a zpustošili hůř než divocí národové starého nebo 
středního věku. Heroický odpor statečných Francou-
zů, již proslavili se několika slavnými vítězstvími nad 
Němci, nemohl zameziti, aby krvelační Němci neob-
sadili a nezpustošili značnou část severní Francie.

Náš československý národ prožil za světové vál-
ky veliké utrpení. Čechové a Slováci musili bojovati 
po boku svých odvěkých nepřátel Němců a Maďarů. 
Tisíce vlaků odvážely naše hochy a muže na vzdále-
ná bojiště. Mnozí z  nich po velikých útrapách našli 
v cizině svůj hrob. Osiřely statky rolnické i chaloupky, 

Cyklisti sledují podolskou jízdu králů před 2. světovou válkou - Cyklisti sledují podolskou jízdu králů před 2. světovou válkou - 
foceno před základní školoufoceno před základní školou
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závody obchodní a průmyslové, dílny řemeslnické a školy. Prá-
ce doma vykonávali starci a stařeny, ženy a děti. Ale všechnu 
práci dusil strach o otce a bratry, kteří hynuli v odloučenosti 
od svých věrných a byli týráni proto, že jsou Čechy a Slováky.

Doma zůstali ničemní udavači, jež mnoho vážených ob-
čanů uvedli do žalářů, kde hynuli a podlehli útrapám, a kteří 
vyšli, byli zlomeni tělesně i duševně. Někteří byli odsouzeni i 
k smrti a mnoho potupných poprav provazem bylo i vykonáno. 
Jako politický provinilec zatčen a vězněn na Špilberku zdejší 

občan Štěpán Novák, byl ale pro nedostatek důkazů propuštěn.
Poslanci nesměli mluviti, schůze byly zakázány, noviny 

směly přinášet jen články vládou jim dodávané, školní čítan-
ky byly přepracovány v duchu národu našem nepřátelském. 
Národ československý byl doma v okovech. A naši hrdinové 
umírali v poli válečném, posílajíce poslední pozdravy vlasti 
zubožené.

Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval 
Jaroslav Míšek

Práce je nám zábavou
Co se zbylými jablky na školní zahradě? 
Přece je nenecháme shnít!
Jedno říjnové ráno k  nám do školy na-
stoupila celá parta pomocníků, která nám 
spadaná jablka pomohla posbírat. Pan 
Paška nám jich pár ještě setřepal. A že 
jich bylo! Někteří byli rádi, že jim odpad-
la matematika, jiní by se raději učili . 
Za velké pomoci zahrádkářů a „děvčic“ 

z  Podolí jsme je všechny sesbírali a od-
vezli k panu Hanáčkovi staršímu na dvůr. 
Pan Hanáček mladší nám ukázal, jak se 
za starých časů lisovala šťáva z  jablek. 
Paní Kubáňová, Bočková a Janků nám ja-
blka umyly. Lisování mohlo začít. Skuteč-
ně to byla práce zábavná a bylo radostné 
za sebou vidět výsledek - mošt. To byla 
dobrota! Všichni ochutnali a my dospělí 

jsme v  duchu poděkovali přírodě za le-
tošní úrodu. 
Doufáme, že tato těsná spolupráce mezi 
zahrádkáři (jmenovitě panem Liborem a 
Antonínem Hanáčkem, Paškou, Šavarou, 
Matuštíkem a Hastíkem,), paní Bočko-
vou, Kubáňovou a Janků se bude i nadále 
rozvíjet.

Za školu Jana Buršová

Zprávičky z naší školičky
Školní rok 2014/2015 jsme společně zahájili 1. září. Přišli 
všichni žáci, i někteří rodiče.

Žáky a paní učitelky přišel přivítat pan starosta Křižka, který 
nás po krátkém proslovu obdaroval sladkostmi a květinou.

Návštěva dopravního hřiště
Nepřálo nám sice počasí, ale přesto jsme se v pátek 12. září 
vydali vlakem na návštěvu dopravního hřiště do Uherského 
Hradiště. V průběhu celého dopoledne jsme doufali, že se po-
časí umoudří, a my tak budeme moci provětrat kola na cvičné 
silnici. Bohužel se tak nestalo, a tak jsme absolvovali pouze 
teoretickou část výuky v učebně, a na cvičnou jízdu máme do-
mluvený náhradní termín.

Vůně medu
Vůně medu je název výukového programu, který je zaměřen 
na včely a vše kolem včelaření. Seznámili jsme se s prací vče-

laře, s užitečností včel, a s jejich přínosem pro přírodu a pro 
člověka. Stejný program měly také děti v mateřské školce. Po 
skončení tohoto programu se naše škola přihlásila do celo-
roční soutěže s tímto názvem. Každý měsíc plní žáci zadané 
úkoly, ty se odesílají do přírodovědného centra TRNKA v 
Uherském Hradišti, kde v závěru roku proběhne vyhodnocení 
nejúspěšnějších řešitelů.

Na kole do školy
Je to ekologické a šetrné pro přírodu, zdravé pro naše těla, 
tak proč ne? Žáci a paní učitelky podpořili ve čtvrtek 18. září 
společně akci zvanou NA KOLE DO ŠKOLY. Na kole přijeli 
všichni, dokonce i Jirka Richtr (žák 4. třídy), který bydlí hned 
vedle školy . Opět nás za podporu tohoto malého projektu 
neminula odměna.

 Informace o dalších plánovaných akcí, které nás čekají, najde-
te na školním webu: www.zsmspodoli.cz

Společenská kronika
Naši jubilanti v listopadu a prosinci
Karel Hrabal    65 let
Ludmila Červenková  80 let 
Terézia Pechová  80 let 
Miroslav Šilhavík  81 let 
Anna Koníčková   86 let 
Jindřiška Kovaříková  86 let 
František Mařica  92 let 
Vladimír Kryštof   95 let

Úmrtí
Dne 27.8.2014 zemřel pan Josef Vala (č. p. 120). 
Dne 15.9.2014 zemřela slečna Leona Hanáčková (č. p. 123). 

ti v listo

Narození  dětí
Dne 26.8.2014 se paní Michaele Máčalíkové 
(č. p. 190) narodila dcera Natálie.

alíkové 
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Podolí na Slavnostech vína

Letošní hody byly opravdu veselé

Milan Pavlík se synem Filípkem

Po práci se školáci těšili na jablečný mošt


