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Obecní úřad

Předčasné volby
Ministr vnitra Milan Chovanec vyhlásil podle § 58 ods. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí na den 
20. května 2017 volby do zastupitelstva obce Podolí. 

Dle harmonogramu úkolů a lhůt vyplývajících z výše uvedeného zákona mají např. volební strany do 15. března 2017 mož-
nost podat kandidátní listiny registračnímu úřadu, do 5. května bude oznámena doba a místo konání voleb, 18. května bude 
uzavřen stálý seznam voličů a jeho dodatku a v sobotu 20. května proběhnou předčasné volby.

Vybráno z 24. zasedání zastupitelstva obce Podolí konaného 16. 12. 2016

Poděkování

Spokojená kuchařka

Zastupitelstvo obce schválilo:

• rozpočtové provizorium obce Podolí na rok 2017 dle před-
loženého návrhu

• povolení výjimky z počtu žáků na školní rok 2016/2017 dle 
předložené žádosti

• nákup sporáku školní kuchyně dle předložené nabídky To-
máše Zahradníka včetně montáže za 47 069 Kč. Podmín-
kou je dodávka, montáž a vyúčtování do 30. 12. 2016

Vážení spoluobčané, dovolte mi, 
abych touto formou poděkovala naším 
milým spolupracovníkům a to Šimonovi 
Raclavskému a Michalu Paškovi za vyni-
kající práci při kalamitní situaci v celém 
zimním období. Velice obětavě i v nočním 
čase odhrnovali sněhové závěje s naší no-
vou technikou. Musím konstatovat, že 
celá dědina je velice ráda, že zimní nadíl-
ka byla díky nové technice a pracovitosti 
naších zaměstnanců tak dobře zvládnu-
ta.  Chodníky byly schůdné a komunika-
ce sjízdné. S přáním dalších pracovních 
úspěchů vaše PhDr.Tatiana Perničková

„Je rychlejší, výkonnější, úspornější, umí grilovat a výborně 
peče.“  Těmito slovy hodnotí Ema Pechová, kuchařka v místní ma-
teřské školce nový sporák. Poprvé na něm vařila v letošním roce 
a nemůže si nového pomocníka vynachválit. Ušetří jí spoustu 
času např. při ohřevu vody na čaj, dobře se obsluhuje a skvěle 
smaží. S těmito jídly sice šetří, aby se děti zdravě stravovaly, ale 
jejich oblíbené řízky se na jídelníčku občas objeví. V slepičí po-
lévce ale mají raději zavářku z  písmenek, které s  oblibou loví, 
než domácí nudle. Děti rády mlsají a ocení tvarohové honzovky 
z nové trouby prázdným talířem. Jenom zeleninu a ovoce asi ne-
znají moc z domu, protože oblíbenou přesnídávku starších roční-
ků z nastrouhaných jablíček a mrkve neznaly a nedůvěřivě tento 
zdravý salát ochutnávaly. Zato rajská a svíčková, to je hit!

Tak ať se vám dobře vaří a strávníkům chutná!

• částku 37 103,- Kč na úhradu zvýšených výdajů na vzdělá-
vací činnost ZŠ a MŠ v Podolí. Částka bude vyúčtována do 
30. 12. 2016

• nájem obecního bytu Zdislavě Šišákové od 1. 1. 2017 do 
31. 12. 2017 a pověřilo PhDr. Tatianu Perničkovou pode-
psáním nájemní smlouvy

• změnu rozpočtu č. 4 dle předloženého návrhu
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Protipovodňové opatření v praxi
Počasí je nevyzpytatelné a střídá se ze 

dne na den s teplotním rozdílem až něko-
lik desítek stupňů. Nedávno dokončené 
biotechnické protipovodňové a protie-
rozní opatření na ochranu trati Záhumen-
ské v Galdově žlebě se plně osvědčilo. Ve 
čtvrtek 16. 2. 2017 po oteplení a vydat-
ném dešti nestekla voda z polí do obce, 
ale nově zbudované záchytné průlehy 
liniového charakteru i bez vzrostlé zele-
ně dokázaly svést vodu propustkem pod 
hlavní silnici do Olšavy. U Míkovic voda 
z polí zaplavila silnici a zanesla ji bahnem. 
Škoda, že nesmyslné průtahy některých 
bývalých zastupitelů jsou příčinou odkla-
du dořešení dalšího protipovodňového 
opatření - cesty do Lipin …..

Mikroregion Dolní Poolšaví

V srpnu 1. 8. 2016 vstoupil Mikroregion Dolní Poolšaví do 
projektu Svazu měst a obcí a vytvořil Centrum společných slu-
žeb - CSS, kam se mohou obrátit nejen starostové jednotlivých 
obcí mikroregionu, ale i občané s žádostí o administrativní po-

moc, vyřízení dotace nebo vyhledání a vyřízení jakýchkoliv in-
formací.  

CSS najdete v areálu Podnikatelského Inkubátoru v Kunovi-
cích Panská 25, 686 04 Kunovice.

Strategie rozvoje Mikroregionu Dolní Poolšaví na roky 2017 – 2022
• Cyklostezka Dolním Poolšavím   - pro-

pojení měst a obcí mikroregionu cyk-
lostezkou.  První část projektu zahrnuje 
projektovou dokumentaci - vyhledá-
vací studii „Cyklostezka Kunovice-Lu-
hačovice – úsek Kunovice-Drslavice“. 
Další fází bude zpracování projektové 
dokumentace a následně podání žá-
dostí o dotace.  

• Naučná stezka Dolním Poolšavím  - 
projekt značení turistických tras, které 
návštěvníky seznámí s přírodovědný-
mi a kulturními zajímavostmi, které se 
v mikroregionu nachází. 

• Pepčín – historické místo tradičního se-

tkávání občanů mikroregionu  -  kom-
pletní revitalizace území po zbořeném 
zámečku Pepčín tak, aby bylo důstoj-
ným místem pro setkávání občanů 
z blízkého i širokého okolí. 

• Revitalizace brownfi elds v obcích – 
projekt sdílení dobré praxe při revita-
lizaci brownfi elds v Kunovicích, mapo-
vání jednotlivých brownfi elds v obcích, 
doporučení postupů revitalizace.  

• Čistá Olšava – odkanalizování obcí mi-
kroregionu. 

• Obnovení vodních zdrojů mikroregio-
nu - revitalizace slepého ramene řeky 
Olšavy a odbahnění přehrady v Mí-

kovicích ve spolupráci měst Uherské 
Hradiště, Kunovice a Místní organizace 
Moravského rybářského svazu Kunovi-
ce, který je majitelem slepého ramene.  

• Posílení hromadné dopravy v obcích 
mikroregionu - zjednodušení a posíle-
ní dopravy v obcích s malou dopravní 
obslužností pomocí mikrobusu nebo 
náhradní dopravy.  

• Komunitní centra – budování a dovy-
bavení stávajících komunitních center.  

• Škola lidových tanců 2017   - projekt 
je zaměřen na zachování tradiční lido-
vé kultury a předávání lidových písní 
a tanců široké veřejnosti .
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Cyklostezka 

Dolním Poolšavím
Mikroregion má vypracovanou vyhle-

dávací studii „Cyklostezka Kunovice-Luha-
čovice – úsek Kunovice-Drslavice“. Po veřej-
ném projednání a závěrečných úpravách, 
bude následovat další fáze, kdy každá obec 
již bude dále postupovat samostatně, ale 
bude se odkazovat na společný dokument 
a vzájemnou provázanost. Starosta Drslavic 
Rostislav Mihel má cyklostezku jako 2. hlavní 
prioritu a realizaci vidí na rok 2019. Je pro něj 
také důležitá návaznost na Uh. Brod který má 
cyklostezku také v hlavních prioritách. Hrad-
čovice jsou rovněž připravené, čekají jen na 
Drslavice. Největší problém je ve Veletinách, 
kde zastupitelé nechtějí, aby trasa vedla po 
hlavní cestě. Navrhují trasu, kterou ale Po-
dolí ani Popovice nemají v územním plánu. 
Kunovice chtějí cyklotrasu vybudovat do 
roku 2019 po staré cestě, je to nejjednodušší 
i z hlediska fi nancí. Nutné je jednání s krajem.

Na kole vinohrady Uherskohradišťska
Mikroregion Dolní Poolšaví se jako každý 

rok na jaře a na podzim zapojí  29. dubna 

2017 do akce pořádané Regionem Slovácko 
a Městským informačním centrem Uherské 
Hradiště s názvem Na kole vinohrady Uher-
skohradišťska. Jednou z tras je i stezka Dol-
ním Poolšavím dlouhá 45 km, převýšení 80m.

Trasa: Uh. Hradiště – lesopark Kunovský 
les – Kunovice (Areál Jízdy králů) –Míkovice 
(Hospoda u Slezáčků) – Podolí (Kaple svatého 
Ducha) – Vlčnov (Galerie Na Měšťance, Vlč-
novské búdy, rozhledna Hráběcí) – Veletiny 

Miniveletrh 

cestovního ruchu
6. března 2017 se bude v Uherském Hradišti ko-
nat Miniveletrh cestovního ruchu Slovácka, kde 
pracovnice CSS budou propagovat Mikroregion 
Dolní Poolšaví. Žádáme všechny starosty a starost-
ky, aby se zapojili do připravované akce a připravili 
propagační materiály, a tak prezentovali své obce.

(Veletinské búdy ve Staré Hoře) – Hradčovice 
(Slovácká hospoda) – Podolí – Popovice (Am-
fík Bukovina) – Vésky – Sady (kostel Narození 
Panny Marie, Josef Medek/č. 42, Josef Hron a 
spol./č. 68, Výšina sv. Metoděje, památník na 
bývalém židovském hřbitově) – Uh. Hradiště.

CSS požádá o změnu trasy, jelikož Vlčnov 
není součástí Mikroregionu Dolní Poolšaví 
takto:

Uh. Hradiště – lesopark Kunovský les – 
Kunovice (Areál Jízdy králů) –Míkovice (Hos-
poda u Slezáčků) – Podolí (Kaple svatého 

Ducha) – Veletiny (Veletinské búdy ve Staré 
Hoře) – Hradčovice (Slovácká hospoda) – Dr-
slavice (Drslavská hospoda polyfunkčního 
domu) – Hradčovice – Veletiny – Podolí - Po-
povice (Amfík Bukovina) – Vésky – Sady (kos-
tel Narození Panny Marie, Josef Medek/č. 42, 
Josef Hron a spol./č. 68, Výšina sv. Metoděje, 
památník na bývalém židovském hřbitově) – 
Uh. Hradiště.

Starosta Drslavic Rostislav Mihel s  touto 
změnou trasy souhlasí a navrhuje připravit 
v Drslavicích pro cyklisty oběd.

• Rozhledna Hluboček – využití nadregionálního biocen-
tra Hluboček, které tvoří komplex lesů, starých sadů, 
louček a rybníka, pro vybudování rozhledny  

• Přeshraniční spolupráce – navázat spolupráci s mikro-
regionem na Slovensku 

• Den Mikroregionu Dolní Poolšaví 2017 
• Škola lidových tanců 2017 
• Slavnosti vína a otevřených památek 2017
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Děkujeme, že třídíte

Dnešní téma: Velkoobjemový odpad
Mimo odpadů, které lze třídit do barevných kontejnerů , vzni-

kají v domácnostech další odpady, které je důležité třídit. Ať je to 
z důvodu jejich dalšího využití, nebo k omezení jejich škodlivých 
účinků na životní prostředí. Systém třídění odpadů je stanoven 
obecní vyhláškou a tu je nezbytné dodržovat. Velkoobjemový 
odpad = vše, co se nevejde do běžných popelnic.
• nábytek, bedny
• kamna, sporáky
• sanita (vany, toaletní mísy)
• koberce, linoleum, matrace
• rámy oken a dveří
• elektrotechniku

Ačkoli se jedná o velkoobjemový odpad, je vhodné pokusit 
se objem odpadu zmenšit. Tedy například koberce odkládat sro-

lované, krabice (pokud je nedokážete rozřezat a vhodit do kontej-
neru na papír) alespoň složit. A to z prostého důvodu: aby se do 
kontejneru na velkoobjemový odpad vešlo toho velkoobjemové-
ho odpadu co nejvíce. Za to vám budiž dík. Do velkoobjemových 
kontejnerů je zakázáno ukládat:
•  běžný komunální odpad, který je určen pro ukládání do ma-

loobjemových nádob
•  vytříděné složky komunálního odpadu, které se ukládají do 

k tomu určených sběrných nádob
•  nebezpečné složky komunálního odpadu
•  odpad z rekonstrukcí objektů, stavební suť a výkopovou ze-

minu
•  odpad vznikající při činnosti právnických osob nebo fyzic-

kých osob oprávněných k podnikání

Velkoobjemový odpad patří na sběrný dvůr nebo do kontejnerů 

na velkoobjemový odpad
Obecní úřad organizuje svoz tohoto 

nadměrného odpadu a stačí se podívat 
na www.obecpodoli.cz. Za odevzdání va-
šich megaodpadů do kontejneru v rámci 
mobilního svozu nic neplatíte. Stejně tak 
při odevzdání do sběrného dvora v místě 
vašeho trvalého bydliště. 

Pokud provádíte rekonstrukci, destruk-
ci nebo jste se rozhodli zbavit se veškerého 
movitého majetku a dát se na poustevnic-
tví, pak je možné objednat si specializova-
nou fi rmu. Ta vám dokáže přistavit kontej-
ner a nabídne i nějakou tu pracovní sílu. Za 
tuto službu ovšem samozřejmě zaplatíte. 
A pamatujte, že některé obce pro umístění 
kontejneru vyžadují povolení.

  Velké kusy zdiva a další zbytky po 
stavebních úpravách jsou považovány za 
stavební odpad. Proto, prosím, takové ma-
teriály do kontejnerů na velkoobjemový 
odpad neházejte. 

Pokud se rozhodnete zbavit se svého 
odpadu vyhozením, pak se vystavujete 
nebezpečí fi nančního postihu. Může na 
vás být vrženo založení černé skládky. A to 
se může prodražit.

Takové černé skládky naštěstí již neexistují – rok 1990 Takové černé skládky naštěstí již neexistují – rok 1990 

Svozy odpadů v následujícím období
Komunální odpad každou středu v sudý týden: 8. 3., 22. 3., 5. 4., 19. 4. 
Plasty svážíme jednou měsíčně ve středu: 8. 3., 5. 4

Sběrné místo č. p. 176 u Olšavy je otevřeno v zimním období v sobotu od 8 
do10 hod po předchozí telefonické domluvě (tel: 737 762 290).
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Jak se daří mokřadům

Světově. Tedy, oslavili jsme spolu s tisíci a možná i s desetitisí-
ci dalších obyvatel naší planety Světový den mokřadů poprvé 
v našem pěkném Podolí.  Zahájili jsme přednáškami, besedami 
a vycházkou k mokřadům. Sobota 4. února přilákala více jak šede-

sát odborníků, novinářů, starostů z okolních obcí i občanů Podolí. 
Řeč se točila kolem využívání krajiny, mokřadů, živočichů v jejich 
okolí. Diskutovalo se i na téma ekologických kořenových čističek 
odpadních vod či vlivu zemědělství na půdu a krajinu.

Ramsarská úmluva
Úmluva byla otevřena k podpisu  2. února 1971 v íránském 

městě Ramsar .  Z původního zaměření na ochranu mokřadů vý-
znamných z hlediska vodního ptactva,  se po určité době dospělo 
k současnému stavu, kdy se prostřednictvím této úmluvy zajišťu-
je celosvětová ochrana a rozumné  užívání  všech typů mokřadů. 
Dnes má Ramsarská úmluva celkem  167  smluvních  stran. Česká 
republika je smluvní stranou od r. 1990.

Každá smluvní strana Ramsarské úmluvy  je povinna   zařadit   
alespoň jeden ze svých  mokřadů na  „Seznam mokřadů meziná-
rodního významu“ (tzv. List of Wetlands of International Impor-
tance) a zajistit adekvátní ochranu a rozumné užívání mokřadů 
na svém území. Do seznamu jsou zařazovány mokřady splňující 
přísná kritéria mezinárodního významu pro vodní ptactvo a me-
zinárodního významu z hlediska ekologie, botaniky, zoologie, 
limnologie nebo hydrologie. Seznam v  současné době čítá  2 022 
mokřadů celého světa o celkové rozloze 205 mil ha.  Česká repub-
lika má na seznamu zapsáno celkem 14 mokřadů.

Každý rok 2. února se koná World Wetland Day (Světový den 
mokřadů), v jehož rámci se pořádají akce, které připomínají li-
dem význam mokřadů.
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Význam mokřadů
Mokřady patří mezi nejvýznamnější ale současně i světově 

nejohroženější ekosystémy. Podílejí se na koloběhu vody v pří-
rodě, udržují vodu v krajině, příznivě ovlivňují podnebí velkým 
výparem,   pohlcují nadbytečný oxid uhličitý z ovzduší, jsou 
zdrojem potravy. Rašeliniště jsou významným úložištěm uhlíku, 
který se v podmínkách trvalého zamokření ukládá ve vrstvách 
rašeliny. Význam mokřadů je tedy i ve zmírňování klimatických 
změn. V neposlední řadě jsou mokřady biotopem specifi ckých 
společenstev a jinde se nevyskytujících nebo vzácných druhů 
rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů. Z krajiny mizí zejmé-
na mokřady lokálního významu. Hlavní příčiny úbytku mokřa-
dů jsou přeměna mokřadů na zemědělskou půdu, velkoplošné 
i místní odvodňování, narovnávání a zahlubování koryt řek, 
budování vodních nádrží, urbanizace i těžba rašeliny. Současná 
podoba intenzivního zemědělství a nedostatek přirozené ve-
getace v krajině působí znečišťování vod, degradaci půdy a její 
erozi, s následným negativním vlivem na kvalitu a biodiverzitu 
mokřadů. Významným problémem je   i fragmentace krajiny, 
urbanizace a neudržitelný rozvoj turismu.

Mokřady mezinárodního významu v ČR

• RS1: Šumavské rašeliniště - 3371 ha, zapsáno 1990, ochrana NP
• RS2: Třeboňské rybníky - 10 165 ha, zapsáno 1990, ochrana CHKO
• RS3: Břehyně a Novozámecký rybník - 923 ha, zapsáno 1990, 

ochrana NPR
• RS4: Lednické rybníky - 665 ha, zapsáno 1990, ochrana NPR
• RS5: Litovelské Pomoraví - 5122 ha, zapsáno 1993, ochrana CHKO
• RS6: Poodří - 5450 ha, zapsáno 1993, ochrana CHKO
• RS7: Krkonošská rašeliniště - 230 ha, zapsáno 1993, ochrana NP
• RS8: Třeboňská rašeliniště - 1100 ha, zapsáno 1993, ochrana 

CHKO
• RS9: Mokřady Dolního Podyjí - 11500 ha, zapsáno 1993, ochrana 

NPR
• RS10: Mokřady Pšovky a Liběchovky - 350 ha, zapsáno 1998, 

ochrana CHKO
• RS11: Podzemní Punkva – 1.57 ha, zapsáno 2004, ochrana CHKO
• RS12: Krušnohorská rašeliniště – 11224 ha, zapsáno 2006
• Celková rozloha činí 54 656 ha. Většina je navíc chráněna statu-

tem rezervací.
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Jarní čističe

Kopřiva dvoudomá

Sedmikráska chudobka

Smetanka lékařská (lid. pampeliška)

Čím je člověk starší, tím více se těší na první hřejivé paprsky 
jara. Ty mu dodají sílu a naději do dalšího roku a bytí. A nejen člo-
věk očekává jaro s nadšením, jsou to také rostliny a živočichové. 
Prodlužování délky dne všechny naplňuje potřebnou energii 
k růstu, obnově a rozmnožování. Z této svěžesti lze čerpat. Rostliny 
nám ve svých prvních lístcích s květy nabízejí spoustu životabudi-
čů. Stačí jen vyjít do zahrady nebo do okolí Podolí. Vše se nachází 
kolem nás a už jen ta výprava za léčivou květenou bude mít sama 
o sobě blahodárný účinek na naše zdraví. Představíme si tedy ně-
kolik nejběžnějších jarních čističů.  A nezapomeňte, každá rostlina 
a droga vytvořená z ní je v přiměřeném množství pomocníkem. 
Při překročení určitého množství může ale ublížit. Proto všeobec-
ně užívejte léčivé rostliny v doporučeném množství a ne dlouho-
době. Jedinými stálicemi, se kterými nemusíte šetřit nebo je lze 
užívat v libovolném množství i dlouhodobě jsou česnek, cibule 
a švestka v úpravě slivovice.

Jana Novotná

Kopřiva pročišťuje, je močopudná, podporuje krvetvorbu, 
zažívání, vyplavuje z těla škodliviny, má příznivý vliv na me-
tabolismus a lepší vzhled pleti a také to je výborný pomocník 
pro lidi trpící dnou. Její mladé jarní lístky obsahují nejvíce účin-
ných látek. Můžeme s ní zacházet jako s léčivkou, kuchyňkou 
i kosmetickou pomocnicí. Každý si jistě vzpomene na kopřivový 
šampon a čaj. Kopřivu lze také použít na výrobu „špenátu“ nebo 
ji přidat do nádivky, polévek. Krásně jídlo osvěží jak chuťově, tak 
pohledově. 

Kopřivový nápoj: Hrst lístků opláchněte vlažnou vodou 
a s vodou i rozmixujte. Směs nechte cca 15 min odstát a poté 
přeceďte. Šálek kopřivového nápoje lze užívat až 2-3x denně 
po dobu přibližně 2 týdnů. Lze užívat také jako čaj: listy kopřivy 
zalijte vroucí vodou a nechte cca 15 min odstát. Poté přeceďte 
a můžete užívat (stejnou vlažnou směsí si můžete opláchnout 
vlasy, budou silnější a podpoříte jejich barvu). 

Opět se jedná o rostlinu, kterou lze používat jako léčivku 
i jako vhodnou přísadu do jídla. Krásně vypadají květy sedmikrá-
sek v nádivkách, salátech či polévkách. Báječně se vyjímají květy 
sedmikrásek na chlebě s máslem. Listy i květy sedmikrásky mají 
téměř stejné účinky. Látky v nich obsažené působí močopudně, 
lehce podporují pocení a čistí krev, podporují i funkci žlučníku 
a jater, mírní křeče a působí lehce projímavě. 

Sedmikráskový čaj: Spařte 2 čajové lžičky květů a listů na 
čtvrt litru vody, po cca 10 min. sceďte, pijte 2–3x denně. Lze uží-
vat i čerstvou lisovanou šťávu z celých rostlin, které rozmixujete. 
Lžíci této šťávy pak zřeďte vodou a užívejte denně na pročištění.

Kořen smetanky, nejlépe sbíraný před rozkvětem rostliny, sti-
muluje činnost jater, žlučníku a všech trávicích orgánů. Její čerstvé 
mladé listy mají poměrně silné močopudné účinky, opět aktivují 
činnost ledvin a jater. Smetanka obsahuje vitamíny C, A, B a beta-
karoten, křemík, draslík a vápník. A opět ji můžeme využít i v ku-
chyni. Pro svou nahořklou chuť jsou její lístky vhodné především 
do zeleninových salátů a jsou stejně jako všechny předešlé rost-
linky vhodné do aktuálně velmi oblíbených smoothie.   Zkonzu-
mované množství by nemělo překročit velkou hrst čerstvých listů 
na osobu denně. U některých citlivých jedinců by po konzumaci 
většího množství mohlo dojít k mírným zažívacím obtížím, které 
by se ovšem daly v jistém slova smyslu částečně považovat i právě 
za kvalitní pročišťovací účinek. 

Nápoj z kořene smetanky: 1–2 čajové lžičky čerstvého na-
sekaného kořene i s natí luhujte v 1,5 dl studené vody, přiveďte 
k varu a po cca 10 minutách sceďte. Pijte 2-3 šálky denně. 

Odvar ze sušeného kořene: 10 g nasekaného kořene vařte 
15 minut ve 150 ml vody, přeceďte. Užívejte 2-3 šálky denně mezi 
jídly. 

Co tu roste, co tu kvete?

Kopřiva dvoudomáKopřiva dvoudomáSmetanka lékařskáSmetanka lékařská

Sedmikráska chudobka Sedmikráska chudobka 
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Zprávičky z naší školičky

Hasík

Smajlíkov

Den otevřených dveří

Karneval

Zdravé zoubky

Hasík je název vzdělávacího programu pro žáky 1. stupně, kte-
rý se věnuje prevenci v oblasti požární výchovy. K nám do školy 
přijeli hasiči z Hasičského záchranného sboru v Uherském Hradi-
šti, kteří se výchově dětí v této oblasti věnují. S sebou přivezli ply-
šovou postavičku dráčka Hasíka, který má být morální podporou 
dětí při nejrůznějších krizových situacích.

Naše vysvědčení jsme dostali na netradičním místě, v zábav-
ném centru pro děti, ve Smajlíkově. Zde jsme si celé dopoledne 
hráli, odměnou nám byly krásné známky na vysvědčení. Někteří 
z nás navštívili promítání 5D kina.

Rodiče i široká veřejnost měli možnost nahlédnout pod naši 
pomyslnou pokličku toho, co se všechno v naši škole vaří, jak se 
nám daří atd. V průběhu dopoledne se zde vystřídalo několik ro-
dičů a prarodičů, aby se podívali, jak jejích dítě ve škole pracuje, 
jak se začleňuje do výuky, do diskuze, jaké metody práce používa-
jí paní učitelky a jak je naše škola materiálně vybavená.

Další podobný den otevřených dveří se bude konat 28.  úno-
ra. Připraveny budou ukázkové hodiny spojených ročníků v ma-
lotřídních školách.

Nedělní odpoledne patřilo v kulturním domě dětem. Konal 
se zde každoroční karneval, který naše škola pořádala. Pro děti 
byla připravena bohatá tombola, malování na obličej, občer-
stvení v bufetu a spousta her a soutěží. Kulturní dům byl plný 
nejrůznějších masek princezen, rytířů, pirátů, pravěkých lovců 
mamutů, hasičů, pohádkových postav nebo řemeslníků.

Martina Kozelková

Ve škole jsme čistili zoubky, co zoubky, přímo zuby. V rámci 
zdravotně preventivního programu v péči o chrup jsme na mo-
delu zubů předváděli jejich pečlivé čištění. Za odměnu jsme do-
stali hygienický balíček se zubní pastou, kartáčkem a také přesý-
pacími hodinami, které určují potřebný čas k čištění zubů.

ý

Medová snídaně
Naše škola byla vybrána do projektu Medová snídaně. Minis-
terstvo zemědělství ve spolupráci s Komisí pro práci s mláde-
ží ČSV, z.s. vybralo 17 včelařů, kteří na školách seznámí děti 
s významem včel a s tím, jak vzniká med. Skupinu předná-
šejících tvoří především vedoucí včelařských kroužků mlá-
deže, kteří mají zkušenosti s touto věkovou skupinou. Děti 
v průběhu přednášky dostanou chléb s máslem a medem. 
Cílem projektu je seznámit děti se životem včel, ale hlavně 
je naučit konzumovat med už od útlého věku. Akce na naší 
škole proběhne v měsíci dubnu, termín bude upřesněn.
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Z knihovny

Od ledna je knihovna obce Podolí opět v provozu. Každé úte-
rý od 14 do 16 hod a čtvrtek 16 do 18 hod se na vás těším. Přijďte 
si pro knihu, která vám zpestří volné chvíle. Nebo se zastavte na 
některé z dílniček a akcí, které chystám pro stávající čtenáře i pro 

nově příchozí. První akcí v naší knihovně bylo tvoření karneva-
lových masek. Nejenom děti, ale i maminky se s chutí pustily do 
tvorby masek. A jak se jim dílo podařilo? Posuďte sami…

Jitka Jánská

• 28. 2. ZŠ Den otevřených dveří - ukázka výuky v malo-
třídních třídách

• 2. 3. MŠ Výukový program Trnka - Jak to chodí u mravenců
• 7. 3. ZŠ Preventivní program Hasík 2. část
• 28. 3. ZŠ a MŠ Divadélko Barborka

• 4. 4. ZŠ a MŠ Velikonoční dílničky (místo konání ZŠ)
• 5. 4. ZŠ Třídní schůzky
• 19. 4. ZŠ a MŠ Den Země - úklid obce 
• 20. 4. MŠ Den Země v Kovosteelu 
• 21. 4. ZŠ Den Země v Kovosteelu

Připravujeme v knihovně
• 11. 3. 2017 Den pro ženy  
• 18. 3. 2017 Kniha včera a dnes  

• 31. 3. 2017 Noc s Andersenem 
• 15. 4. 2017 Velikonoce v knihovně 
• 28. 4. 2017 Logicky….. Ekologicky!

Připravujeme v základní a mateřské škole
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Tříkrálová sbírka
Nový rok v  knihovně byl ve znamení 

organizace Tříkrálové sbírky. Přebrala jsem 
pomyslnou štafetu organizátora a koordi-
nátora Tříkrálové sbírky v  naší obci. Ráda 
bych tímto poděkovala paní Miroslavě Ve-
lichové, která řadu let připravovala hladký 
průběh koledy a dala mně do začátku cen-
né rady a potřebné informace. 

Myslím, že je dobré vést děti k oběta-
vosti a pomoci druhým, kdy jejich nezištná 
činnost pomůže člověku v nouzi. Oslovo-
vala jsem děti i rodiče zda by se nechtěli 

podílet na Tříkrálové sbírce. Setkala jsem 
se s  velkou vlnou zájmu, která mě velmi 
potěšila, ale zároveň jsem čelila problému 
s  nedostatkem převleků pro koledníky. 
S pomocí Oblastní charity Uherské Hradi-
ště jsem zajistila materiál a ušila kostýmy, 
aby se každý koledníček lépe situoval do 
role krále.

 I přes obrovský mráz se v  letošním roce 
účastnil rekordní počet koledníků čítající 
7 skupinek s  doprovodem. Celkem tedy 
27 koledníků a 7 doprovodů. Sraz jsme 

měli 7. 1. 2017 v 8:30 na mandlovně, kde 
bylo nachystané pohoštění a především 
teplý čaj. Dětem jsem předala pokladničky 
a vyšly do ulic.

Vracely se ošlehané studeným větrem 
se zkřehlými prsty, ale veselé a spokojené. 
A  nutno dodat, že opravdu měly důvod. 
Štědří dárci v obci Podolí darovali do poklad-
niček tříkrálových koledníků 25 688,- Kč !

Štědrým dárcům, obětavým dětem 
a rodičům z celého srdce děkujeme!

Jitka Jánská
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Silvestrovské setkání na Pepčíně

Půlnoční mše

Patří k dobrým zvykům, že lidé konec 
roku věnují nejen bilancování věcí minu-
lých a plánování těch budoucích, ale chtějí 
se také potkávat se svými blízkými a přá-
teli. Již několik let se na Silvestra v našem 
sousedství koná velmi výjimečná sešlost, 
která dávno přerostla v úctyhodnou tra-
dici. Obce Drslavice, Hradčovice, Veletiny, 
Vlčnov a město Uherský Brod pořádají 
v tento den setkání na místě, kde svého 
času stával pseudorománský pětipatrový 
zámeček Pepčín. 

Za svůj vznik vděčil tento objekt hrabě-
ti Václavu Kounicovi, který ho začal budo-
vat v roce 1903, za své jméno zase jeho bu-
doucí manželce Josefíně Horové, po které 
ho místní lidé nazývali. Byl postaven na 
katastru obce Drslavice a na jeho výstav-
bě se podíleli nejen obyvatelé okolních 
vesnic, ale také řemeslníci od Brna, z Vídně 
a možná i z Itálie. Jako stavební materiál 
posloužily kámen a dřevo z místních zdro-
jů a cihly se přivážely z cihelny v Uherském 
Brodě. 

Vnitřní dispozice umožňovala poho-
dlné bydlení majitelů i pobyt většího po-
čtu hostů. K areálu zámku patřily konírny, 
lesopark s altánky a sypanými chodníčky, 
a malý ozdobný rybníček. Prostorná věž 
zámečku s rovnou střechou byla upravena 
na hrazenou rozhlednu. Sloužila k překrás-
né podívané po dalekém okolí. Na Chřiby 
s hradem Buchlovem, na panoráma blat-
nických vinohradů spolu s kostelíčkem 
svatého Antonínka, na Vlárskou dráhu 
s bojkovským zámkem Nový Světlov a na 
moravský hřbet Bílých Karpat s Javořinou. 
Za jarního počasí bylo prý možno dohléd-
nout dalekohledem i na věže chrámu sva-
tého Štěpána ve Vídni. 

Hrabě Kounic velmi podporoval umě-
ní a na letohrádku často hostil umělce 
a literáty, mimo jiné například Aloise Jirás-
ka nebo J. S. Machara. Jeho knihovna ob-
sahovala kolem 3000 svazků ve francouz-
štině, němčině, angličtině i češtině a byla 
bohatě zdobena obrazy starých holand-
ských mistrů. Ale historický vývoj dopřál 
zámečku pouze 75 let existence. Konec 
druhé světové války sebou přinesl i konec 

Při loňské půlnoční mši v Kapli Svatého Ducha v Podolí roze-
zpívalo koledy 7 statečných zpěváků. Byli to 4 členové Podolských 
Sekáčů, 2 členky Podolských Frišek, ale hlavně nezastupitelný var-

haník pan Vlastimil Vlachynský. Ti všichni rozezpívali snad celou 
kapli a přispěli k vytvoření neopakovatelné vánoční atmosféry.

Jaroslav Míšek

Obec informuje
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starých časů a z původní elegance zůstaly 
jen ruiny, nostalgické vzpomínky a sny.  

A právě tyto sny jakoby stály na počát-
ku nové éry Pepčína. Lokalita, u níž končí 
cesty z Vlčnova, Havřic a Drslavic, je jako 
stvořená pro putování naším regionem. 
Dotýká se našeho historického povědomí 
a připomíná nám, proč být hrdý na své ko-
řeny. Když jsme 31. prosince loňského roku 
vyšli od obecního úřadu v Podolí směrem 
na Veletiny, ještě jsme vůbec netušili, jaký 
krásný prožitek nám tento den přinese. 
Více než šest desítek Podolanů se rozhodlo 
ignorovat mrazivé počasí, aby se mohli zú-
častnit setkání s obyvateli sousedních ka-
tastrů. Minuli jsme magicky ojíněný želez-
ný kříž, který se stal nedílnou dominantou 
podolských mokřadů, prošli jsme přes Ve-
letiny a zamířili vzhůru do kopce, na jehož 
vrcholu kdysi stával Kounicův letohrádek, 
po němž dnes zůstaly jen kamenné zákla-
dy. Tam už čekaly doslova stovky dalších 
účastníků. A překvapivě zářivé slunce ro-
zehnalo aspoň na pár hodin zimní chmury. 
Pepčínského setkání se neúčastní žádné 
cizí celebrity, nečeká tam žádný hodokvas, 
je to shledávání přátel a sousedů, kteří se 
přišli pozdravit, nabídnout jeden druhému 
vlastní slivovici a popřát si šťastný nový rok. 
Státní hymnu tam nehraje žádná kapela, 
zpívají ji obyčejní lidé jen tak pro radost 
a z úcty. Pepčín je jako učebnice historické-
ho odkazu naší minulosti: učí nás, jak důle-
žité je stavět a jak nebezpečné je bourat.

Štěpánka Míšková
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Silvestrovská švédská svíce
31. prosince, pár desítek minut před půlnocí, se začali obyva-

telé Podolí scházet u kulturního domu, aby se společně rozloučili 
s rokem 2016. Byla nehorázná zima, nikomu se nechtělo dlouho 
mrznout, ale obětavý Jirka Trávníček intenzivně udržoval plame-
ny švédské svíce, aby bylo kde si ohřát ruce. Postupně přibývaly 
další a další skupinky otužilců, kteří se přišli navzájem pozdravit 
a popřát si do dalšího letopočtu nejen zdraví, ale i více klidu 
a šťastnější budoucnost pro naši obec. A zatímco mráz zalézal 
pod kůži a na jazyku lechtalo šampaňské, ulicemi se rozléhaly 
rány z novoročního ohňostroje. Rok 2017 mohl začít.

Štěpánka Míšková

Kreativní mandlovna
Stejně jako v minulých letech i v letošních zimních měsících 

se na mandlovně schází členky místní sokolské organizace, aby 
si zpestřily dlouhé páteční večery nejrůznějšími aktivitami. Únor 
byl převážně zasvěcený zvládnutí techniky zentangle. Jedná se 
o relaxační kresbu, jejímž účelem není vytvářet krásná umělecká 
díla, ale podporovat tvořivost, zlepšovat náladu a také trénovat 
koordinaci rukou a očí. Vzniklé obrázky nejsou velké a jejich tvor-
ba zabere jen několik desítek minut. Nevyžadují žádné výtvarné 
vzdělání a, jak se všechny zúčastněné přesvědčily, kreslit je může 
opravdu každý. Stačil kvalitní papír, vhodný popisovač a během 
chvilky byly na světě kartičky, které je možné použít jako origi-
nální přání nebo záložku do knihy. A kdo chtěl, mohl si vyzkoušet 
jinou práci s papírem nebo se odreagovat u deskové hry krycí 
jména.

Štěpánka Míšková

Z činnosti Sokola
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Sokol slaví narozeniny

Žáci bojovali na turnaji o pohár starosty Drslavic

Letos uplynulo 155 let od vzniku první tělocvičné jednoty. Jme-
novala se „ Tělocvičná jednota Pražská“ a ve znaku měla letícího 
sokola. Stalo se tak 16. února 1862 z iniciativy Miroslava Tyrše a  Jin-
dřicha Fügnera, kteří se stali zakladateli sokolského hnutí. V dobách 
největšího rozkvětu měl Sokol kolem jednoho milionu členů a v ka-
ždém větším městě či vesnici byla sokolovna.  Dnešní doba není tak 
příznivá pro rozvoj této organizace, ale její přitažlivost mezi lidmi 
pořád přežívá.  Kolem 160 tisíc členů cvičí v téměř 1000 sokolov-
nách po celé naší republice. A o tom, že je Sokol stále velmi aktivní, 
svědčí také to, že Česká obec sokolská připravuje v roce 2018 v rám-
ci oslav 100. výročí založení naší republiky XVI. všesokolský slet.  

A co připravujeme u nás v Podolí? Zatím probíhá každé pon-
dělí ve školní tělocvičně cvičení žen na míčích a cvičení žáků 
a žákyň od 16 hod. 

V sobotu 21. ledna tohoto roku se ve ví-
ceúčelové hale v Drslavicích odehrál turnaj 
přípravek a žáků o pohár starosty Drslavic. 
Do klání v kategorii žáci se přihlásilo celkem 
šest týmů a mezi nimi i TJ Družstevník Po-
povice, který spolu s SK Podolí sestavil v mi-
nulém roce zbrusu nový tým žáků. Jak jsme 
Vás již informovali, děti pravidelně a poctivě 
trénují již více než rok a od podzimu hrají 
také v základní fotbalové soutěži. Turnaj 
v zimních měsících byl tak pro ně jakýmsi 
tréninkem mezi sezonou, kde si mohli zvyk-

Z činnosti SK Podolí

 V  měsíci březnu připravujeme valnou hromadu, na které 
schválíme plán našich akcí na rok 2017.

V dubnu se děti vydají na „Sokolskou stezku“, na které si ověří, 
jaké cviky a prvky již zvládly, jakou výkonnost mají v atletických 
disciplínách a jak umí plnit své školní a domácí povinnosti. Budou 
se také učit novým dovednostem, jako je pobyt v přírodě, uzlová-
ní, orientace, poznávání stromů a rostlin a rovněž absolvují základ-
ní vodácký výcvik. Tyto aktivity budou probíhat na vycházkách 
mimo hodin cvičení. Každý dostane deníček, do kterého si nechá 
potvrdit, co vše již umí. Tak co myslíte. Kolik toho zvládneme?

Pro přátele pěší turistiky chystáme letos výstup na Kralický 
Sněžník, k prameni řeky Moravy. Uskuteční se v měsíci květnu. Ter-
mín ještě upřesníme na stránkách obce.

Zdeněk Kasper

nout na vnitřní povrch a hru se soupeřem. 
Žáci odehráli za celé fotbalové odpoledne 
pět zápasů, tedy každý tým hrál s každým. 
Po dlouhém boji a nesčetně padnutých gó-
lech ukázali naši svěřenci, že jsou stále lepší 
a na jaře půjdou do druhé polovičky sezony 
s opravdovou vervou. I když tentokrát na 
medailové umístění a bohužel ani pohár 
starosty Drslavic žáci nedosáhli, věříme, 
že za rok se zde setkáme zase, v ještě lepší 
formě a útočit budou na vrchní příčky! Bez 
ocenění se s turnajem však neloučili. Kat-

ka Karolová si odnesla cenu za nejlepšího 
brankáře turnaje (v našem případě spíše 
brankářku) a Pavel Žufánek za nejlepšího 
hráče týmu. Moc jim oběma gratulujeme! 

Tímto bychom Vás také chtěli pozvat na 
jarní polovinu sezony, která začne 9. dubna. 
Každou neděli na zápase budou potom žáci 
potřebovat podporu a fanoušky. Doufáme, 
že se tedy budeme v hojném počtu schá-
zet na fotbalovém hřišti, ať už v Popovicích 
nebo na venkovních utkáních. 

za Spolek SK Podolí – Eva Záchvějová

Zleva první řada: Trenér Pavel Záchvěj, Vojtěch Šilhavík (Popovice), 
Vojtěch Rathouzský (Podolí), Tomáš Smetana (Podolí), Pavel Žufánek 
(Popovice), David Kosek (Kunovice), trenér Petr Kočíř 
Zleva druhá řada: Ondřej Kočíř (Popovice), Jan Kočíř (Popovice), Tomáš 
Malina (Popovice), Petr Toman (Podolí) a brankářka Kateřina Karolová. Ocenění Pavla Žufánka
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Jarní polovina fotbalové sezony se blíží
Zima se pomalu chýlí ke svému konci a to znamená jediné. 

Máme tu zase jaro! 
Začátkem dubna, konkrétněji 9. 4. odehrají fotbalisté SK Po-

dolí první zápas druhé poloviny fotbalové sezony. První zápas se 
bude hrát v Bystřici pod Lopeníkem, jejichž tým v předešlé polovi-
ně sezony na podzim naši borci doma porazili a to 2:1. Jelikož jde 
o tým, který celou tabulku této soutěže vede, bude to zápas velmi 
důležitý a napínavý. 

Rozlosování zápasů na další kola bohužel do vydání zpravo-
daje nebylo známo, ale hned jak to bude možné, zveřejníme jej 
na webových stránkách našeho klubu www.skpodoli.tode.cz a na 
webu obce.

Přijďte podpořit náš nový fotbalový tým, pro který je toto první 
sezona ve fotbalové soutěži. Fanoušci jsou součástí týmu a podpo-
ra a jejich fandění jsou stejně důležité jako to, co se děje na hřišti. 
Srdečně Vás zveme na všechny domácí zápasy a doufáme, že fa-
nouškovská základna SK Podolí se bude stále rozrůstat! 

Rozlosování - jaro - DUBEN 2017

Kolo Domácí Hosté Datum Čas

12. kolo S. Bystřice p/L SK Podolí 9. 4. 2017 15:30
13. kolo SK Podolí S. Suchá Loz 16. 4. 2017 16:00
14. kolo TJ Rudice SK Podolí 23. 4. 2017 16:00

za Spolek SK Podolí – Eva Záchvějová

SK Podolí uspořádalo první sportovní ples
Minulou sobotu, to je 18. února, ve ve-

černích hodinách se v podolském kultur-
ním domě opět rozezněly tóny cimbálové 
muziky. Spolek SK Podolí zde totiž uspo-
řádal druhou společenskou akci za dobu 
svého fungování. Poprvé se tak v Podolí 
konal sportovní ples, který naprosto před-
čil očekávání všech pořadatelů. „Když se 
myšlenka na tuto akci začala rozebírat 
v kabinách na členské schůzi, nevěděli 
jsme vůbec, jestli se nám tento nápad 
vůbec povede realizovat. Nakonec se to 
opravdu podařilo a byli jsme neskutečně 
překvapení, že se návštěvníci tak dobře 
bavili až do brzkých ranních hodin. Bylo 

to moc fajn! Díky zúčastněným víme, že to 
má smysl!“ Vyjádřil se po skončení pleso-
vého veselí předseda pořádajícího Spolku 
SK Podolí a všichni další členové, pořada-
telé a fotbalisté s ním nadšeně souhlasili. 

Můžeme se pochlubit, že ples se 
opravdu povedl.   Již od otevření kultur-
ního domu v 19 hodin se začal jeho sál 
postupně plnit dámami v krásných šatech 
a pány v elegantních oblecích. K poslechu, 
tanci i navození příjemné atmosféry hrála 
cimbálová skupina Vinár z Veletin, která 
má k Podolí velmi blízko. V pauzách pak 
mezi jednotlivými sety muzikantů pouštěl 
hity místní DJ Gerža. 

Návštěvníci tančili, bavili se, nechybělo 
dobré víno, občerstvení, bohatá tombola, 
o kterou byl velký zájem a hlavně vládla 
v celém sále mezi návštěvníky přátelská 
a uvolněná atmosféra. Přesně tohoto jsme 
chtěli jako pořadatelé dosáhnout a jsme 
velmi rádi, že se nám to podařilo.  

Děkujeme všem, kteří přišli, bavili se 
nebo darovali ceny do tomboly. Podpořili 
jste tím jak nově vzniklý podolský fotbalo-
vý klub, tak i společenské dění v naší obci. 
Snad se celý večer líbil i Vám, všem zúčast-
něným, a věříme, že se zase shledáme při 
další akci, kterou pro Vás se Spolkem SK 
Podolí a fotbalisty připravíme. 

za Spolek SK Podolí – Eva Záchvějová
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Čeští zahrádkáři oslaví 60. let své novodobé existence

Kryštof Mikuláš Trávníček, člen Šachového oddílu Kunovice, žák 8. třídy ZŠ 

UNESCO v Uherském Hradišti

Také letos děvčátka přinesou létečka

Zahrádkaření má v  českých zemích 
dlouholetou tradici. Drobní pěstitelé se po 
staletí zasazovali o rozvoj pěstování a šlech-
tění ovoce, zeleniny a okrasných květin. 
Jejich práce je dodnes uchována v mnoha 
odrůdách, které sklízely a stále sklízí obdiv 
po celé Evropě.

Řada spolků, zaměřených k ochraně pří-
rody, zvelebování a povznesení hospodář-
ského    a společenského života vznikala na 
území Čech, Moravy a Slezska již ve 2. po-
lovině 19. století. Většina z nich však nebyla 
nijak centrálně řízena a brzo zanikla. Ve 20. 
letech minulého století začaly na řadě míst 
vyrůstat rovněž první zahrádkové osady. 

Již několik let pořádá město Kunovice 
anketu o sportovce roku. Každý sportovní 
oddíl navrhuje jednoho zástupce v  kate-
gorii do 15 let a nad 15 let. Za rok 2016 byl 

Na Smrtnou neděli, tedy 14 dní před Velikonocemi, vyrazí sku-
pinky holčiček v krojích s borovicovou větvičkou, ozdobenou vy-
fouknutými vajíčky, papírovými ozdobami či krepovými růžemi za 
zpěvu starodávné písničky Stála panenka Maria, jak ta růžička čer-
vená… Dle staré tradice, kterou jsme v Podolí obnovily po 38 letech 
v roce 2014, přinesou do domů symbol jara. 

Holčičky ve věku do 11 let, které by se rády přidaly, s radostí při-
jmeme mezi sebe. V případě zájmu můžete kontaktovat Dášu Vac-
kovou na adrese podolske.frisky@gmail.com – zašleme vám slova 
a nápěv písničky, popř. se můžeme dohodnout na zapůjčení kro-
je. První organizační zkouška se bude konat 14 dní před nosením 
létečka – o termínu budeme informovat na internetu, Facebooku, 
rozhlasem a ve vývěskách obce. Budeme trénovat písničku a při-
pravovat ozdoby na létečka.

Na Smrtnou neděli 2. dubna 2017 ráno pak děvčátka v krojích 
vyrazí na obchůzku a určitě budou rády, když jim otevřete a ocení-
te jejich snahu. Podobně jako kluky na „šlahačku“ o Velikonočním 
pondělí můžete děvčátka obdarovat do košíčku či do „koledníčku“ 
(tedy za rožky svázaného šátku) sladkostmi nebo penězi.

V této nové rubrice vám chceme představovat ty, kteří s námi bydlí v Podolí a dokázali svůj um, znalosti, nadání či mají zajímavého koníčka.

Z činnosti zahrádkářů

Bydlí s námi v Podolí …

Z činnosti Frišek

Již v  roce 1917 se zformoval Ústřední 
svaz pro zakládání a udržování zahrádko-
vých kolonií, který začal vydávat časopis 
Československé zahrádky. Organizovaná 
cesta Čechů k  zahradničení tak započala. 
Vznikaly četné „okrášlovací spolky“ a založi-
la se tradice mnoha pěstitelských výstav.  

Po nelehkém období 2. světové války 
se spolkový život začal opět slibně rozvíjet 
a zájem desetitisíců lidí o pěstování a spo-
lečné budování osad vedl roku 1957 k  za-
ložení Československého svazu zahrádkářů 
a ovocnářů. 

V  roce 2017 tedy současný Český za-
hrádkářský svaz oslaví 60. let své novodobé 

v mládežnické kategorii nominován za Ša-
chový oddíl Kunovice Kryštof Mikuláš Tráv-
níček, který bydlí v Podolí. Mikuláš začal se 
šachovou hrou v  kroužku na ZŠ Unesco 

existence. V době největšího rozmachu za-
hrádkového hnutí bylo členy zahrádkářské-
ho svazu 480 000 lidí a zahrádky tak zasáhly 
do života téměř každého Čecha.

Po celý rok 2017 bude proto Český za-
hrádkářský svaz připomínat důležité milní-
ky i významné osobnosti, které se zasadily 
o rozvoj zahrádkářského hnutí u nás. Na 
řadě akcí bude prezentovat nelehké oka-
mžiky zakládání osad, vzdělávací činnost, 
významné šlechtitelské úspěchy i současné 
aktivity zahrádkářů v celé České republice.    

Převzato ze Zpravodaje Českého za-
hrádkářského svazu, číslo 2/2016

Jaroslav Míšek

v Uherském Hradišti, který vedl Pavel Růč-
ka, člen ŠO Kunovice. Od začátku patřil 
k  těm nejpozornějším žákům. Po čase za-
čal jezdit i na turnaje. Nejprve po okrese, 

Královničky v Podolí na začátku 50-tých let u domu č. p. 4: Anna Skráš-
ková (Hrubošová) , Alena Malinová (Šiborová), Dagmar Skrášková 
(Doleželová)
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následně i na krajské akce. V  únoru 2013 
zaznamenal krásný výsledek v  podobě 
druhého místa na jednom z turnajů počí-
taných do přeboru Zlínského kraje, který se 
hrál ve Zlíně. Největší výkonnostní progres 
se dostavil, když začal navštěvovat oddílo-
vé tréninky v Kunovicích v roce 2014. Zde 
se hned zapojil do skupinek mezi zkuše-
nější a starší spoluhráče, které rychle vý-
konnostně doháněl. Trenérsky jej první rok 
měl na starost Richard Biolek, poslední rok 
a půl pak trénuje s  Martinem Beilem. Od 
letoška má kromě skupinového tréninku 
i individuální přípravu. 

Největším úspěchem v mládežnických 
turnajích je jistě vítězství na turnaji v Bez-
měrově v červenci 2016. Zde v kategorii do 
13 let předčil všech 70 účastníků z několika 
států. Šachy mají tu výhodu, že děti už od 
mala můžou hrát i soutěže dospělých, po-
kud na to mají výkonnost. Proto Mikuláš se-
hrál o prázdninách dva celotýdenní turnaje 
ve Vsetíně a Starém Městě. Na obou si vedl 
velmi dobře, zejména turnaj ve Starém 
Městě mu vyšel na jedničku. Porazil něko-
lik velmi silných dospělých šachistů. Tyto 
prázdninové úspěchy mu vynesly i zařaze-
ní na krajskou listinu talentů v září 2016. 

Samozřejmě Mikuláš hraje i v soutěžích 
družstev. V  aktuální sezóně, která začala 
v  říjnu 2016, měl být důležitou oporou 
oddílového „béčka“ a „céčka“. Ale svými 
výbornými výkony si řekl i o nominaci do 
„áčka“. A jeho výsledky jsou zatím impo-
zantní, když uhrál 8,5 bodů z  devíti mož-
ných.  

A jak úspěšný měl rok 2016, tak výbor-
ně začal i rok 2017. Na novoročním turnaji 
v Přerově hraném ve dnech 1.1. - 3.1. ob-
sadil krásné druhé místo v silné konkurenci 
dospělých hráčů. A únor byl velmi nabitý 
šachovými příležitostmi. V  Bezměrově se 
4. 2. 2017 připojil k účastníkům Grand Prix 
v rapid šachu a získal ve své kategorii druhé 
místo. 

Kryštof Mikuláš se stříbrem v GP Bezměrov

Dne 8. 2. 2017 se spolu s dalšími deva-
tenácti šachisty ve věku do 15 let zúčastnil 
Lidické simultánky, kde děti hráli proti vel-
mistrům Davidu Navarovi, Julii Kočetkové – 

Movsesjanové a Sergeji Movsesjanovi, kteří 
se u šachovnic postupně při hře střídali. 

Sergej Movsesjan na tahu

Vzadu zprava Movsesjanová, 
Navara, Movsesjan

V pátek 10. 2. a v sobotu 11. 2. se Kryštof 
Mikuláš vyznamenal na šachovém Memo-
riálu Tomáše Baštince opět v  Bezměrově, 
kde v turnaji B Fide čtyřikrát zvítězil a dva-
krát remizoval. Jako nejlepší hráč tak získal 
vynikající první místo v  silné konkurenci 
dětských i dospělých hráčů.

Cenná zlatá medaile v turnaji B Fide 
Memoriálu Tomáše Baštince

Mikuláš je vždy ochoten nastoupit za 
tým, málokdy si nechá ujít příležitost ode-
hrát turnaje jednotlivců. Se stejným nasa-
zením, s jakým hraje partie, také pravidelně 
trénuje, nebo analyzuje partie již odehra-
né. Jelikož do Kunovic musí dojíždět z Po-
dolí, tak je nutné připomenout i významný 
podíl jeho rodiny. O dopravu na tréninky 
nebo turnaje se stará celá obětavá rodina, 
ať již rodiče, nebo sestra Sabina. 

Od března do dubna 2016 byl Mikuláš 
na vzdělávacím pobytu ve waldorfské ško-
le v  Santiagu de Chile. Na dva měsíce se 
stal součástí velmi zajímavého vzdělávací-
ho systému, kam se v prvé řadě přijel zdo-
konalit ve španělštině. Setkal se tam však 
s  tak lidským a láskyplným prostředím, 
o kterém mnoho žáků běžných vzděláva-
cích institucí nenapadne ani snít. Pochopi-
telný počáteční ostych z cizího prostředí a 
obava používat španělštinu tváří v tvář ro-
dilým mluvčím se rozmělnily velmi citlivým 
přístupem paní učitelky španělštiny. Ta 
okamžitě pochopila, jak důležité jsou šachy 
v Mikulášově životě. A tak se pro Mikuláše 
staly šachy vstupní branou do chilského 
jazykového prostředí. Na záměrně nevinné 
a velmi laicky položené dotazy o šachové 
teorii a strategii hry reagoval s  takovým 
zapálením, že velká část třídy se s upřím-
ným zájmem nechala Mikulášem šachově 
vzdělávat a do týdne děti zorganizovaly 
třídní šachový turnaj s  (předpokládaným) 
Mikulášovým vítězstvím. Stal se zde ob-
divovaným šachistou, a tak simultánka se 
třemi váženými profesory střední waldorf-
ské školy trvající tři hodiny, kterou Mikuláš 
ke konci pobytu sehrál před publikem ze 
spolužáků, učitelů i profesorů, byla největ-
ší poctou pedagogů, jakou pro Mikuláše 
mohli připravit. Výsledek simultánky byl 
přesto pro všechny překvapující. Mikuláš 
po dramatickém boji, odehrávajícím se 
současně na každé šachovnici, všechny tři 
partie vyhrál. 

Pro Chilany, kteří se ve škole s  Miku-
lášem setkali, platí teď rčení: „Co Čech, to 
šachista“.

Mikuláš (zády) při simultánce v Chile. 
Na pozadí tabule s výkladem o ČR

Pavel Růčka
Předseda Šachového oddílu Kunovice

h

ý ý
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Fašank
Historie fašanku se začala psát už před 2. světovou válkou. Poté 

se fašank vrací v 60. letech. Další oživení přichází až po roce 2000, 
konkrétně v roce 2004, kdy jej takto popsal kronikář pan Petr Ko-
vařík.

V sobotu 14. února prošel naší obcí fašankový průvod, jehož tra-
dice byla obnovena po čtyřech desetiletích. V průvodu, který čítal 
přes třicet masek, jsme mohli vidět podšabláře, hasiče, smrtky, čerti-
ce a řadu dalších zdařilých masek. Ke svižnému kroku hrálo harmo-
nikářské duo Antonín Hanáček a Antonín Šavara.

Někteří naši občané vítali fašankáře koblihami, božími milostmi 
a pro zahřátí slivovicí. Někteří jim na šavli nabodli i kus špeku nebo 
uzeného masa a do košíku přidali i vajíčko.  Veškeré získané pochuti-
ny byly plnohodnotně využity večer v kulturním domě při pochová-
vání basy jako společná večeře.

Věřme proto, že letoš-
ní fašank nám všem oživil 
vzpomínky na dodržování 
starých zvyků a tradic, kte-
ré bude mládež dodržovat 
i v příštích letech. 

Ze zápisů z kroniky 
obce Podolí zpracoval 

Jaroslav Míšek

Zápisky kronikáře

čeře.



Podolské listy20 1/2017

Fašank 1962
Fašank pořádal Sbor dobrovolných hasičů (SDH). Byla to velká 

sláva. Veškerý výdělek z fašankového průvodu šel na obnovu kap-
ličky před školou. Dělala se nová střecha, sundávala se kopulka 
a dávaly se do ní noviny, mince, aktuální kronika.

Masky maloval u Ševčíků v  kovárně p. Chromec. Masky byly 
domácí výroby nebo je zapůjčil dědeček v Hradišti u pana Lukeše. 
Hudbu měla na starost podolská dechovka, pan Sedláček hrál na 
trubku, p. Májíček na basu, p. Josef Juřík z dnešního domu „U Susů“) 
byl bubeník, na klarinet hrál pan Šilhavík.

Jana Novotná

Tehdy bylo složení SDH cca takovéto: p. Šterba (ze mlýna) – 
předseda, p. Fornůsek (Konšel) – jednatel, p. Ševčík (mistr z kovár-
ny) – pokladník, p. Galuška – velitel, p. František Novotný – strojník 
a členové

zleva: Ladislav Vagdál, František Novotný, p. Niče

U hlavní cesty, před domem č.p. 11, dříve „ U Bártků“ (teď zde bydlí p. 
Antonín Malina), u Olšavy měli pálenici. Zleva horní řada: Ladislav 
Vagdál, Karel Vagdál, nevíme, další z bratrů Vagdálů, p. Niče, Milan 
Kovařík „Kokula“ (dříve bydlel hned vedle mandlovny). Zleva dolní 

řada: Antonie Novotná, Milada Bečicová, nevíme, nevíme, Ludmila 
Michálková, pravděpodobně její pes a košík

Ženské se maskovaly, aby je nešlo poznat. Oblékaly se u Šev-
číků doma a pak vyšly anonymně. Nikdo nevěděl, kdo je kdo. 
A chlapi si mysleli, že jsou to nějaké mladé a nadbíhaly jim.
Pokud vím, tak tam byla opravdu paní mlynářka, paní Ševčíková-
-kovářová, asi paní Smetanová ze stolárny. Jezdili i na voze 

Dáša Vacková
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Fašank 2017
Mimořádně pěkné počasí vylákalo 25. února 

do podolských ulic na padesát masek. Velké po-
děkování patří panu Tondovi Hanáčkovi za dopro-
vod na harmoniku, všem maskám a i těm, kteří vy-
šli před dům a podpořili pozdravem, příspěvkem 
fi nančním či občerstvovacím fašankový průvod.

Velká zásluha patří Dáši Vackové, která, byť za-
chraptělá, učila zájemce šablový tanec a pomáha-
la přítomným i zpěvem. Fašančáři na počátku prů-
vodu pěli a tancovali velmi nejistě, ale v průběhu 
obchůzky se zlepšovali dům od domu, za což byli 
odměněni závěrečnou škvařežinou z darovaných 
vajec a slaniny na mandlovně. Po dědině se vybra-
lo 4 436 Kč, za které pořídíme další tradiční masku. 
Děkujem vám.  
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Podolský tmel
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Společenská kronikaSpolečenská kronika
Naši jubilanti v lednu a únoru:
Šisáková Jitka    60 let

Svršinová Anna    65 let

Hanáčková Marta  70 let

Buráňová Ludmila  80 let

Ševčíková Ludmila  82 let

Měrková Lidia  83 let

Buráň Karel   84 let

Snopková Milada   85 let

Král Václav   88 let

Narození:
Dne 8.10.2016 se narodila Michalovi a Kateřině 

Šobáňovým (č. p. 252) dcera Sofie

Dne 29. 12. 2016 se narodil Michalovi a Janě Fe-

rencovým (č. p. 283) syn Oto

Úmrtí:
Dne 8.2.2017 zemřel ve věku 83 let pan Josef 

Slunečka (č.p. 57)

11. 3. Den pro ženy

11. 3. Košt slivovice

12. 3. Dětský ples

18. 3. Kniha včera a dnes

31. 3. Noc s Andersenem

31. 3 Dětský bazárek

2. 4. Obchůzka královniček

8. 4. Uklízíme Česko

15.4. Vítání občánků

15.4. Velikonoční tvoření

28.4. Logicky – ekologicky

30. 4. Pálení čarodějnic a stavění máje
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