
Podolské listy 13/2017

Zpravodaj obce Podolí  Číslo 3/2017 Datum vydání 1. 7. 2017



Podolské listy2 3/2017

Obecní úřad

Vybráno z 26. zasedání zastupitelstva 17. 5. 2017
Na zasedání shrnula PhDr. Tatia-

na Perničková, členka zastupitelstva 
pověřená pravomocemi starosty, 
události posledních období a kon-
statovala, že se v  přechodné době, 
kdy mělo zastupitelstvo omezené 
pravomoci, obec nezhroutila a škola 
nepřestala fungovat dle předpovědi 
některých škarohlídů, naopak do-
sáhla v některých oblastech výbor-
ných výsledků a hlavně žila svobod-
ným a plným kulturním životem. 

Závěrem Jana Rýpalová poděko-
vala  Tatianě Perničkové za její práci 
na obecním úřadě a úspěšnému do-
vedení obce k předčasným volbám. 
Společně s ní si poděkování zaslouží 
i Gabriela Majíčková a Petr Smetana. 
Všichni společně se snažili přispět 
ke klidnému fungování obce. Dobře 
se starali o běžný provoz obecního 
úřadu i pořádání kulturních akcí. 

Členové zastupitelstva obce Podolí  Členové zastupitelstva obce Podolí  
Z celkového počtu 685 voličů se k volbám 20. května 2017 dostavilo 389 voličů, což představuje účast 56,79 %. Zvole-

ným kandidátům gratulujeme a přejeme hodně pracovních úspěchů v nových funkcích. 

Vybráno z ustavujícího zasedání zastupitelstva 15. 6. 2017  

Zastupitelstvo obce schválilo:

•  zvolení jednoho místostarosty 
• dlouhodobé uvolnění člena zastupitel-

stva pro výkon funkce starosty
• volbu starosty a místostarosty veřejným 

hlasováním
• měsíční odměnu neuvolněné místosta-

rostce obce ve výši 21.000,- Kč, neuvol-
něným předsedům výborů a komisí ve 
výši  1.176,- Kč, neuvolněným členům 
zastupitelstva  ve výši 511,- Kč ode dne 
16. 6. 2017

• účetní závěrku obce Podolí se stavem 
k 31. 12. 2016 

• závěrečný účet obce Podolí se stavem 
k 31. 12. 2016 a to bez výhrad

• účetní závěrku a celoroční hospodaření 
Základní školy a Mateřské školy, Podolí, 

Rýpalová Jana starostka 322 hlasů
Kasperová Jarmila místostarostka 287 hlasů
Podškubka Pavel v. životní prostředí 236 hlasů
Halouzka Jiří v. sportovní 196 hlasů
Smetanová Dagmar v. kulturní 191 hlasů

Chmela Tomáš v. finanční 140 hlasů
Míšková Štěpánka v. investiční 139 hlasů
Révay Miroslav v. kontrolní 105 hlasů
Novotný Lubomír v. stavební 95 hlasů
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příspěvkové organizace ve výši 0,- Kč za rok 2016 a to bez 
připomínek

• rozpočet v paragrafovém znění na rok 2017 dle návrhu jako 
vyrovnaný. Závaznými ukazateli v rozpočtu jsou na rok 2017 
paragrafy. Zastupitelstvo obce současně oprávnilo starost-
ku pro změny rozpisu mezi položkami v rámci jednotlivých 
paragrafů

• střednědobý výhled rozpočtu obce Podolí na období 
2018-2020

• fi nanční dary ve výši 135.000,- Kč a 9.000,- Kč občanům 
obce dle návrhu. Dary budou poskytnuty v prů-
běhu měsíce června 2017

• výmaz předkupního práva k p. č. 4137/3 a p. č. 
4137/4, st. p. 467 v katastrálním území Podolí nad 
Olšavou a pověřilo starostku podpisem smlouvy

• „Dohody o novaci“ a pověřilo starostku k jejímu 
podpisu. Dohoda o novaci bude podepsána s 
majiteli p. č. 650/31 a majiteli p. č. 650/38, oba 
pozemky v katastrálním území Podolí nad Olša-
vou. Konečný termín kolaudace 30. 11. 2017

• schválilo fi rmu KLASIK – stavební společnost 
s.r.o., Za Mlýnem 595/44, 750 02 Přerov, k prove-
dení prací dle Příkazní smlouvy č. 1, a pověřilo 
starostku k podpisu této smlouvy

Zastupitelstvo obce zvolilo:

• starostkou obce Podolí Janu Rýpalovou
• místostarostkou obce Podolí Jarmilu Kasperovou
• předsedou fi nančního výboru Tomáše Chmelu

• členy fi nančního výboru Ilonu Vlachynskou a Jarmilu Ko-
vaříkovou

• předsedou kontrolního výboru Miroslava Révaye
• členy kontrolního výboru Jitku Jánskou a Luciu Ševčíko-

vou
• předsedy výborů: kulturní – Dagmar Smetanová, spor-

tovní - Jiří Halouzka, pro výstavbu – Lubomír Novotný, ži-
votního prostředí – Pavel Podškubka, investiční- Štěpán-
ka Míšková a komise sociální – Miroslava Velichová

Ocenění ministryní MŠMT Ocenění ministryní MŠMT 

V pátek 12. května 2017 se ve Zlíně 
uskutečnil 2. ročník Krajské konference 
pedagogů volného času ve Zlínském 
kraji. Konference se zúčastnilo více než 
200 pedagogů z DDM a hosté z řad zá-
stupců MŠMT, Zlínského kraje, poslanců, 
ČŠI, starostů měst a dalších institucí a ko-
nala se pod záštitou ministryně školství 
Kateřiny Valachové a hejtmana Zlínské-
ho kraje Jiřího Čunka, který ji zahájil.  

Součástí konference bylo i ocenění 
pedagogů ministryní školství, mládeže 
a tělovýchovy za pedagogickou činnost 

v zájmovém vzdělávání. Ocenění převza-
la RADKA  ONDREJKOVÁ, která působí 
v DDM UH od roku 2012, za svou práci, 
kterou bere jako poslání. Začala pracovat 
jako pedagog volného času – vedoucí 
kroužků kytary a flétny. V roce 2015 za-
ložila hudební chlapeckou kapelu Frajeři, 
kterou vede a účastní se s nimi řady vy-
stoupení. V roce 2016 se zúčastnili semi-
finále talentové soutěže Moravia talent 
ve Zlíně, v letošním roce postoupili do 
národního kola Folky tonk, hudební sou-
těže, kde získali ve své kategorii 2. místo. 

Pracuje rovněž jako hlavní vedoucí po-
bytových táborů se zaměřením na hud-
bu a zpěv, kde pro děti připravuje dny 
s motivačním programem plný her, na-
pětí a zábavy. Výrazně se podílí na or-
ganizaci velkých akcí, jako je Ježíškova 
dílna, Den dětí, atd. Svou práci vykonává 
vždy svědomitě, ochotně, pečlivě a velmi 
zodpovědně.  Kladné ohodnocení si za-
slouží především její snaha o sebevzdě-
lávání, iniciativa, kreativita, schopnost 
spolupráce. 

Gratulujeme!
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Má to smysl, třiďte odpad! 

27 km2 přírody 

bylo v loňském roce zachráněno právě díky třídění odpadu. Do-
sáhlo se toho tím, že se zrecyklovalo a znovu využilo 77 % celkové 
produkce obalových materiálů! Recyklát pak při výrobě nových vý-
robků nahradil přírodní zdroje, které se tak nemusely vytěžit. Tím se 
také podařilo snížit zátěž životního prostředí, protože  díky třídění 
odpadu je v atmosféře o 1 000 000 tun CO2 ekv. méně. Má to smysl, 
třiďte odpad!

2 100 000 stromů 
nebylo v  lese zbytečně pokáceno právě díky tomu, že se vytří-

dilo zhruba 526 000 tun papíru! 1 tuna vytříděného papíru dokáže 
uspořit až 2 tuny dřeva. Česká domácnost v minulém roce vytřídi-
la 46  kilogramů papíru a  celková míra recyklace papírových oba-
lů dosáhla 94 %. Díky tomu se třeba noviny tisknou na papír, kte-
rý je až z 98 % recyklovaný. A to má smysl!

72 % obyvatel 

České republiky aktivně třídí odpad. Lidé, kteří odpady třídí, tak 
nepatří mezi menšinu. Od roku 2000 se řady aktivních třídičů rozšířily 
o 34 %. Podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat se Čes-
ká republika v míře recyklace obalových odpadů drží v rámci Evropy 
na špici. V průměru vytřídila v loňském roce každá česká domácnost 
46 kilogramů papíru, 28 kilogramů plastů a 28 kilogramů skla. Do-
hromady se pak podařilo zrecyklovat 77 % celkové produkce oba-
lových materiálů. A díky tomu necháváme většinu evropských zemí 
za sebou!

96 metrů

to je nyní průměrná vzdálenost ke  kontejnerům na  třídě-
ný odpad a  každoročně se snižuje. Zatímco v  minulé deká-
dě bylo ambiciózním cílem přiblížit kontejnery na  200  me-
trů, nyní  je  to  pouhých  96 metrů. K  barevným nádobám 
nám  tak  průměrně stačí pouhé 2  minuty volné chůze. Je to 
dáno stále se zvyšujícím počtem barevných kontejnerů a men-
ších nádob na tříděný odpad. , 

307 000 barevných nádob 

je  aktuálně v  celé ČR k  dispozici na  tříděný odpad. 
Díky tomu má  možnost třídit již  10,5  milionu  obyvatel. Tří-
dit  teď může opravdu každý! Třídění je tak pro obyvatele Čes-
ké  republiky stále pohodlnější. Díky tomu má  možnost třídit 
odpad 99 % obyvatel, a  to v 6 114 obcích celé České republi-
ky. Přitom aktivně tuto možnost využívá 72 % obyvatel. Právě 
díky nim se v minulém roce podařilo zrecyklovat a znovu využít 
77 % všech obalů, které byly uvedeny na trh. Děkujeme!

Svozy odpadů v následujícím období

Komunální odpad každou středu v sudý týden:  12. 7., 
26. 7., 9. 8., 23. 8.
Plasty jednou měsíčně ve středu: 12. 7.,9. 8.
Sběrné místo č. p. 176 u Olšavy je otevřeno ve středu od 15 
do 17 hod a v sobotu od 8 do 10 hod. 

Narozeniny mokřadů 

Předloni v červnu byl v  Podolí slavnostně zpřístupněn projekt 
Tůně a mokřady na Předních dílech. Jedná se o stavbu, která význam-
ným způsobem ovlivňuje akumulaci vody v krajině, a podporuje tak 
ekologickou stabilitu přímo v blízkosti naší obce. Právě proto se ne-
jedná se o žádný malicherný počin. Žijeme ve světě, který se stále 
více potýká s  nedostatkem pitné vody. Zde v  našich podmínkách 

považujeme za normální otočit kohoutkem, či pákou vodovodní ba-
terie, a naplnit si sklenici čistou vodou, ale málokdo z nás si uvědo-
muje, že to není samozřejmá věc. Je to privilegium, které je nedílnou 
součástí výsady patřit k nejbohatším lidem této planety.

Člověk je v současné době nejvýznamnějším činitelem v přetvá-
ření krajiny. Má možnosti měnit svět zcela podle své vůle, a proto by 

Děkujeme, že třídíte

Jak se daří mokřadům
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měl také převzít zodpovědnost za následky, které jeho činnost bude 
mít. A je úplně lhostejné, jestli se jedná o činnost soukromé osoby, 
podnikatele, obce nebo státu. Dobrý a zodpovědný hospodář se k pří-
rodě chová s úctou a s citem. 

Projekt podolských mokřadů patří ve své podstatě k  těm lep-
ším zásahům člověka do krajiny. Je něčím, na co může být celá obec 
pyšná. To je také hlavní důvod, proč si připomínat výročí narozenin 
mokřadů. A je to i dobrý způsob, jak se nenásilně seznamovat s jinak 
poměrně složitými informacemi o úloze vody v krajině a o fungování 
našeho ekosystému. 

Proto byly druhé narozeniny mokřadů pojaty jako interaktivní 
naučná stezka. Akce se konala v  sobotu 24. června odpoledne. Na 
Předních dílech se sešlo přes devět desítek občanů, kteří si nejdříve 
poslechli úvodní slova od Jarmily Kasperové, Jiřího Trávníčka, Luboše 
Novotného a Pavla Podškubky. Lokalita dostala svůj vlastní narozeni-
nový dárek v podobě tří informačních tabulí. Grafi cky vše zpracoval 
pan Pavel Princ, který je také autorem některých fotografi í, další do-
dal P. Podškubka a texty sepsal J. Trávníček. Dřevěné stojany vyrobil L. 
Novotný. 

Účastníci narozeni-
nové oslavy mohli jen 
tak posedět a osvěžit se 
pod připravenými altány, 
nebo zkusit štěstí na na-
učné stezce, která se klika-
tila podél celých mokřadů 
a na jejich konci stoupala 
nahoru podél ohradníku 
pro pasoucí se dobytek, 
aby pak skončila zase 
zpátky u připraveného 
výčepu. 

Organizaci jednotli-
vých stanovišť mělo na 
starosti Středisko volného 
času Klubko ze Starého 
Města vedené paní Mo-
nikou Havláskovou. Paní 
ředitelka sebou přivedla 
i dvě spolupracovnice 
Martinu Hrubošovou 
a  Markétu Varmužovou, 
která má na starosti eko-
logické centrum Žabka. 

Připravené úkoly daly zabrat nejednomu soutěžícímu. Pro laika není 
zrovna jednoduché rozeznat rašeliniště od slatiniště, najít ty správ-
né mokřadní živočichy nebo přesně popsat, jak vlastně vzniká včelí 
mateří kašička. 

Úkoly ale nebyly jen o znalostech. Pomocí lupy bylo možné pro-
hlédnout si živé mokřadní organismy a jinde zase vyzkoušet přírodní 
kořenovou čističku. Na stanovišti myslivců se člověk potkal s divočá-
kem v životní velikosti, zatímco o kus dál si každý mohl ověřit, jestli 
se dokáže správně vybavit na život v divoké přírodě. Pestrý program 
fungoval především zásluhou místostarostky Jarmily Kasperové, 
která vše pečlivě plánovala dlouho dopředu.     

Obec Podolí připravila pro všechny na památku nádherné upo-
mínkové pohlednice a pro mlsné jazýčky čokoládky s logem obce či 
obrázky z podolských mokřadů. 

Ale ten, kdo šel krajinou tiše a s otevřenýma očima, byl odmě-
něn nejvíc. Protože dvouleté mokřady už žijí svým vlastním životem, 
a ten je díky šetrnému přístupu člověka aktivní a bohatý.                            

Štěpánka Míšková

Konečně se mokřady dočkaly!  Konečně se mokřady dočkaly!  

Od soboty 24. červa mají svůj „manu-
ál“ pro každého. Na třech informačních 
a vzdělávacích tabulích je představen 
neformální návštěvní řád v podobě ob-
jasnění záměru autora myšlenky vzniku 
mokřadů, vize a jeho motivace, vysvětle-
ní souvislostí a vazeb mokřadů s  okolní 
krajinou, ale také ve formě apelu smě-
rem k  návštěvníkům ke společné péči 
o mokřadní území. Je vysvětlen způsob 
prohlídky areálu bez narušování života 
zvěře. Jak v  terénu, tak i v  informačním 
plánku na jedné z tabulí je vyznačena zo-

kruhovaná prohlídková trasa mokřadním 
areálem.

Vzdělávací formou se návštěvníci se-
známí s  režimem mokřadního života, se 
způsobem hospodaření v  bezprostřední 
blízkosti nádrží s  ohledem na zajištění 
úkrytů i útočišť pro přítomnou zvěř. Dal-
ší informace se týkají srovnání různých 
typů zemědělského hospodaření v  po-
dolské krajině. Ilustrační fotografie ná-
zorně doplňují psaný text. 

Jedna celá informační tabule je vě-
nována výskytu konkrétních druhů flóry 

a fauny s  detailními fotografiemi a ná-
zvy českými i latinskými. Ve spodní části 
jsou umístěny zřetelné piktogramy po-
máhající návštěvníkům v orientaci, které 
činnosti jsou kolem mokřadů nevhodné 
a které naopak žádoucí.

Informační tabule tvoří další krok na 
cestě k citlivému přístupu k areálu Podol-
ských mokřadů a tůní.

Úvodní otázku o stavu mokřadů je 
možno zodpovědět lakonicky: Stále 
vzkvétají.

Jiří Trávníček
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Od plevele po orchidej, v Podolí to všechno hledej!

Naše katastrální území se na první po-
hled nenachází v žádné zas až tak botanic-
ky zajímavé zóně. Leží v  místech, kde se 
mohou střetnout 3 biogeografi cké oblasti 
ČR a to Harcynská, Karpatská a Panonská. 
Je to takové Švýcarsko, neutrální území. Ale 
i přesto nebo právě proto se zde občas ob-
jeví zástupci, kteří jsou typičtí právě pro 
svou oblast. A možná vás (ne)překvapí, že se 
v Podolí můžete setkat i se zástupci vstava-
čovitých – tedy „českých orchidejí“. Na území 
katastru Podolí byli pozorováni minimálně 
3 zástupci této atraktivní čeledi.

Biogeografi cké členění ČR :

 hercynská podprovincie
 polonská podprovincie
 západokarpatská podprovincie
 severopanonská podprovincie

Co tu roste, co tu kvete?
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Předivka brslenováPředivka brslenová

Letos na jaře byl k  nepřehlédnutí za-
jímavý úkaz. Brsleny podél staré silnice 
z  Podolí do Veletin přišly zcela o listí a 
obalily je husté pavučiny. Z dálky to vypa-
dalo, že keře odumřely, nebylo tomu ale 
tak. Dnes jsou keře téměř k  nerozeznání 
od těch, kterým se nic podobného nesta-
lo.

A co za tím vším tedy stálo? Malý bě-
lavý motýlek zvaný předivka brslenová. 
Běžně si tohoto drobného živočicha ne-
všimneme, když se ale přemnoží, jeho pů-
sobení je nepřehlédnutelné.  Jak již název 
hmyzu napovídá, jeho hostitelem jsou 
brsleny. 

Dospělí motýli poletují od počátku 
června do července, oplodněné samič-
ky pak kladou na kůru brslenů vajíčka, 

z nichž se za 3-4 týdny vylíhnou housenky, 
které v  místě kladení zůstávají přes zimu. 
V dubnu následujícího roku se pak začínají 
housenky přiživovat na mladých listech až 
keř zcela odlistí. Koncové větévky a skelety 
listů následně splétají hustým předivem 
do hnízd, ve kterých se dále vyvíjí. V červu 
se pak tato generace housenek kuklí u pat 
keřů a opět vylétají dospělci. V ČR existuje 
cca 40 zástupců této čeledi, někteří z nich 
jsou škůdci v  zemědělství, lesnictví i na 
zahradách. A jak vyzrát na předivku? Ide-
ální je hnízda mechanicky odstranit, např. 
proudem vody nebo sběrem. Při silném 
napadení je možno použít i biologické 
přípravky, ty se  ale musejí aplikovat ještě 
dříve, než začnou housenky žít v předivu. 

Jana Kollandová

VlaštovičníkVlaštovičník
Teplejší počasí je spjato s aktivitou lidí. Vyrážíme do přírody, od-

počíváme od všech vymožeností a tlaku, který na nás nakládá dnešní 
doba. Ale i taková běžná procházka může být spíše ke zlosti a ke ško-
dě. Nejsme totiž v přírodě sami, vstupujeme na území někoho jiného 
a musíme se mu přizpůsobit. O naši krev a tělo je zájem. Velmi ne-
bezpečnými parazity jsou klíšťata. Číhají všude, a pokud si myslíme, 
že zrovna na naší zahradě nebo u domu nejsou, bohužel, mýlíme se. 
Existuje mnoho chemických postřiků a repelentů a také nemálo pří-
rodních přípravků, které si můžeme snadno vyrobit doma. A právě 
takový si představíme. Je z vlaštovičníku, snad jedné z nejčastějších 
rostlin zplanělých zahrad, příkopů a okrajů porostů. Každý snad zná 
použití vlaštovičníku k odstraňování bradavic. Jeho možnost využití 
je však daleko širší. Je často označován slovem plevel. Ovšem není 
rostliny, která by byla plevelem, toto značení si vymyslel člověk. Kaž-
dá rostlina je nějak přínosná nebo užitečná, záleží jen, v jakém množ-
ství se kde vyskytuje a jak působí na své okolí. 

Celé rostliny vlaštovičníku (ideálně sesbírané v květnu/červnu) nastří-
hejte na malé kousky a natlačte do skleniček, které zcela zalijte slunečni-
covým olejem. Sklenky uzavřete a postavte na 14 dní na sluníčko. Poté olej 
slijte. Do staré punčochy nebo plátna vložte i naložené části rostlin a vymač-
kejte je do slitého oleje. Sklenky s tekutinou uzavřete. Olej je takto připraven 
k použití. Než vyjdete ven, potřete si jím části těla, případně obuv. Pár kapek 
přípravku můžete také vetřít do srsti čtyřnohým miláčkům. 

Hlístník hnízdákHlístník hnízdák
O jedné, záraze, jsme se zmiňovali již loni. 

Zástupce, kterého si představíme nyní, se 
jmenuje hlístník hnízdák. Díky své poměrně 
dobré přizpůsobivosti je to jedna z nejčastěj-
ších orchidejí naší republiky. I přesto se dle 
ohrožení jedná o druh vzácnější, který vyža-
duje další pozornost.

Tato nezelená rostlina je zcela závislá na 
symbiotické houbě, od které získává orga-
nické látky z kořenů listnatých stromů, pře-
devším buku. Rostlina není tedy schopna 

fotosyntézy. Kvete od května do června, je 
vysoká až 40 cm a na první pohled ji díky ne-
nápadnému zbarvení snadno přejdete. Kvě-
ty mají medovou vůni. Své jméno hnízdák 
dostala orchidej podle kořenů, které připo-
mínají hnízdo. Hlístník se vyskytuje převážně 
v listnatých lesích a to především v duboha-
břinách a bučinách. Roste na okraji lesů na 
živinami bohaté půdě. A letos na jaře bylo na 
našem katastru ke  spatření roztroušeně až 
několik desítek rostlin.
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Centrum společných 

služeb - CSSslužeb - CSS
Najdete v areálu Podnikatelského 

Inkubátoru v  Kunovicích, Panská 25 
a do náplně zaměstnanců CCS náleží:
• Poradenská činnost
• Administrativní pomoc všem ob-

čanům a starostům obcí Dolního 
Poolšaví

• Příprava strategických plánů obcí
• Příprava, řízení a realizace projektů 

meziobecní spolupráce
• Pomoc obcím s  přípravou výběro-

vého řízení 
• Vyřizování žádostí o dotace
• Vyhledávání informací
• Poradenská činnost pro spolky obcí 

Mikroregionu Dolní Poolšaví
• Stavební poradenství
• Poradenství ve veřejných zakázkách
• Pomoc s pořádáním kulturních, 

společenských a sportovních akcí

Setkání je možné po předchozí 
domluvě na telefonu č.: 720  052  325, 
702 132 678 nebo emailové adrese: dol-
nipoolsavi@email.cz.

Zápis do 1. třídy
V pondělí 24. dubna se konal zápis do 1. ročníku. Předškoláč-

ci naší mateřské školy se pravidelně vzdělávali v předškoličkách, 
které navštěvovali každý čtvrtek, takže úkoly, které měli u zápisu 
plnit, jim většinou nečinily žádné potíže. Nově by mělo do 1. třídy 
od září nastoupit 8 dětí, které budou společně s žáky nové 2. třídy 
sdílet malotřídní výuku ve spojeném ročníku.

Medová snídaně

Projekt Českého svazu včelařů s názvem Medová snídaně měl 
za cíl přiblížit dětem význam včel a práci včelařů. Po odborném 
výkladu a několika ukázkách si žáci sami připravili snídani – chléb, 
máslo a med, který všem nečekaně chutnal.

Scénické čteníScénické čtení
Pod názvem scénické čtení si můžete představit čtení příběhu 

doplněné o hraní a dramatizaci. Naši školu navštívili herci ze Slo-
váckého divadla, aby takové čtení žákům předvedli. Svým výko-
nem pobavili celou mateřskou i základní školu.

Mikroregion Dolní Poolšaví

Zprávičky z naší školičky
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Výlet do ZOOVýlet do ZOO
Naše škola společně s mateřskou školou jela na výlet do Ho-

donína. Nejprve jsme si prošli zoologickou zahradu a poté násle-
dovala pohádková plavba lodí, kde jsme na cestě potkali piráty, 
loupežníky, královnu, ježibabu, vodníka a další pohádkové posta-
vy.

Svátek matekSvátek matek
Naše vystoupení k svátku matek se tentokrát konalo v Kultur-

ním domě. Společně zde učinkovaly děti ze základní i mateřské 
školy. Kulturní dům byl plný rodičů a příbuzných, kteří s dojetím 
sledovali svoje ratolesti. Závěrem poděkovala paní ředitelka Jana 
Buršová všem zaměstnancům školy za práci, kterou odvádí. 

Polární krajePolární kraje
Výukový program s promítáním se také uskutečnil v Kultur-

ním domě. Povídalo se o polárních zvířatech, o životě za polárním 
kruhem.

Muzikoterapeutický příběhMuzikoterapeutický příběh
V mateřské škole jsme se sešli, abychom prožili terapii muzi-

kou, také jsme si vyzkoušeli netradiční hudební nástroje, které 
s sebou lektorka přinesla a prostřednictvím nichž nám vyprávěla 
příběh.

Divadélko ŠikulkaDivadélko Šikulka
Loutkové divadlo mělo tentokrát za úkol na mravních příbě-

zích ukázat dětem, jaké chování je vhodné a jaké ne. Krátké příbě-
hy byly doplněny o vtipné písničky.

PrahaPraha
Náš letošní největší výlet. Vydali jsme se Leoexpresem do Pra-

hy na LEGO výstavu. Byly zde k vidění modely nejznámějších svě-
tových staveb, také našich kulturních památek např. Zámek Led-
nice, kostel Sv. Barbory v Kutné Hoře, Národní muzeum, chrám Sv. 
Víta. Největší stavbou z celé výstavy byl hrad Bradavice z příběhu 

Harryho Pottera. Některé modely byly také funkční a pomocí tla-
čítek jsme s nimi mohli pohybovat. Byl zde i LEGO robot, který na 
24 tahů poskládal známý hlavolam Rubikovu kostku, kterou jsme 
mu předtím pořádně roztočili.

Po návštěvě výstaviště následovala malá procházka po Hrad-
čanech, hlavně nás upoutala bublinová show před Pražským hra-
dem, jízda metrem. Domů jsme se vrátili v pozdních večerních 
hodinách.

DravciDravci
Ukázka práce s dravci se konala na zahradě v mateřské ško-

le. Každé dítě si mohlo některého z dravců pohladit nebo zkusit 
nosit na ruce ve speciální rukavici. K vidění byl orel, sokol, jestřáb, 
sova pálená aj. 
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Návštěva z USANávštěva z USA
Bývalý rodák z Podolí, pan Josef Křen, dnes profesor na uni-

verzitě v USA, navštívil naši školu, aby si prohlédl prostory, které 
kdysi navštěvoval. Zaujala ho naše výuka v malém počtu žáků, 
protože v Americe jsou třídy přecpané žáky a také kvalita výuky 
a problémy s rodiči, žáky a učiteli tomu odpovídají. V závěru své 
návštěvy se s paní ředitelkou domluvil na další spolupráci a po-
tvrdil založení nadace pro šikovné žáky naší školy, kterou bude 
sám fi nancovat.

Vzpoura úrazůmVzpoura úrazům
Preventivní program Všeobecné zdravotní pojišťovny má za 

úkoly seznámit děti s úrazy a jejich následky. Školu navštívili dva 
mladíci, kteří dnes patří mezi postižené. Jeden z aktivistů byl na 
vozíčku a druhý přišel o berlích. Jeden se zranil nešťastnou náho-
dou a druhý z vlastní nepozornosti. Příčiny takových úrazů, které 
ovlivní celý další život, jsou různé a hlavně v období nadcházejí-
cích prázdnin dětem připomněli, čeho se mají vyvarovat.

FC SlováckoFC Slovácko
Naši školu dnes navštívil manažer klubu s nabídkou možnosti 

návštěvy fotbalových zápasů na rodinné tribuně za zvýhodněné 
vstupné. Také k tomu nabídl svozový autobus pro zájemce. Na-
šemu žáku Matyáši Tomanovi přinesl za jeho úsilí, které sportu 
věnuje, vlastnoručně podepsaný míč s věnováním.

Zahradní slavnostZahradní slavnost
Zahradní slavnost je každoročně očekávaná akce, která se 

koná v mateřské škole. Naši předškoláci byli pasováni na školá-
ky. Každý představil svůj nový model aktovky a pomůcek, které 
má již do školy připraveny. Letos bylo taky připraveno vystoupení 
nejstarších dětí ze školky. Rodiče společně s dětmi a učitelkami 
pak mohou trávit příjemné odpoledne na školní zahradě, kde 
bývá připraveno i malé občerstvení.

Martina Kozelková

Tak už zde máme prázdniny. Jak se lidově říká „okurková 
sezóna“, ale v  naší knihovně rozhodně žádná nečinnost nebu-
de. Chystáme pár změn a doufám, že k lepšímu. Bude upraven 

vstupní prostor a rovněž doladěna i půjčovní místnost. V mě-
síci červenci a srpnu bude v knihovně omezen provoz. Detaily 
upřesním.

Den sousedůDen sousedů

Ale nejenom akce pro děti přichystala 
vaše knihovna. Měsíc lásky zakončil Den sou-
sedů, jenž se odehrál na hřišti ve Žlebě. První 
ročník přátelského setkání pro všechny, jimž 
nejsou sousedi lhostejní, se odehrál za krás-

ného slunného odpoledne.  „Dobří sousedé“ 
měli možnost pobavit se deskovými hrami, 
kde z tohoto turnaje vzešel vítěz. Svůj triumf 
mohl oslavit přípitkem z originálního pohá-
ru. K vidění byly i historické fotky, které nás 

potěšily a mnohdy i pobavily. Sešlo se nám 
i spousta domácích koláčů k ochutnání, které 
jsme si pro sebe napekli. I přes malou účast 
byla akce vydařená a již nyní se těšíme na 
druhý ročník!

Módní přehlídkaMódní přehlídka
V červnové sobotní odpoledne uspořádala místní knihovna obce 

Podolí módní přehlídku. Své originální modely představil butik Jitako 
paní Jitky Krajčí z Uherského Hradiště. Nejenom oděvy, ale i bižute-
rie paní Oliny Horké, vizuálně obohatily naše smysly. Modelkami se 
pro tentokrát stalo i několik žen z Podolí v čele s paní starostkou Ja-
nou Rýpalovou. Příjemnou atmosféru zajistilo i  vystoupení břišních 
tanečnic z taneční formace Kalila tanečního klubu Layla s Veronikou 
Luběnovou od nás z Podolí. Dívky, několikanásobné mistryně světa 
a Evropy, předvedly dokonce tanec s rekvizitami. Důvodem pořádání 
módní přehlídky nebyla jenom zábava, ale i dobročinnost. Po domlu-

Z knihovny

 Ze školního fotokoutku
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MinitvořeníMinitvoření
Na začátku měsíce května jsme mohli vyrobit maličkost pro maminku v knihovnickém minitvoření. Děti vyráběly krásné větvičky a ptáčky, 

které pak mohly věnovat svým milovaným maminkám.

vě s rodinou Ondruškovou z Mařatic, které těžce onemocněl šestiletý 
Lukášek, jsme umístili kasičku, kde hosté mohli dobrovolně přispívat 
na pomoc nemocnému chlapečkovi. Sobotní odpoledne jsme tak 
nejenom příjemně strávili, ale mohli jsme i svou účastí pomoci. Cel-
kem se na pomoc Lukáškovi vybralo úžasných 10 244 Kč. Všem moc 
děkujeme!
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Pasování čtenářůPasování čtenářů

V  úterní odpoledne jsme se s  dětmi 
z  první třídy základní školy Podolí sešli 
v  místní knihovně.  Ale tentokrát si nešly 
půjčit oblíbenou knihu. Místní knihovna si 
pro ně přichystala malé překvapení – pa-
sování na čtenáře!

Ale cesta k pasování a získání řádu čte-
nářského není jednoduchá! Děti musely 
splnit úkoly, při kterých dokázaly, že si řád 
opravdu zaslouží.

A nutno podotknout, že místní děti 
jsou velmi šikovné a získání řádu zvládly 
všechny na jedničku!

Jitka Jánská

Připravujeme v knihovně
• 11. 7. Tvoření šperků pro malé i velké - přijďte si vyrobit 

krásný a originální šperk nejenom z korálků

• 26. 8.  Veselý Hluboček - branný závod plný veselých šprý-
mů a kousků  se spolkem Záraza  

Stavění máje a pálení čarodějnic

Obec informuje
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Čarodějnice jsou již dlouho ty tam a máj již dávno nestojí, přesto připomínáme pěknou akci. Děti i dospělí byli natolik plně zaujati hravým 
programem, že se opomnělo i upálit Morenu….

Oslavná jízda drezín a kolOslavná jízda drezín a kol
Dvousté výročí patentování drezíny, jinak řečeno odrážecího 

kola, si od pátku do pondělí na Slovácku připomněla skupinka 
nadšenců z  celé Moravy. Během čtyřdenního setkání ujeli na 
historických odrážedlech symbolických 200 kilometrů. Jízda, 
rozdělená do čtyř etap po padesáti kilometrech začala v Uher-

ském Brodě a pokračovala přes Podolí. Končila v  pondělí ve 
Slavkově u  Brna. Jízda na historické drezíně je náročnější než 
na kole, stroj nemá pedály a jezdci se odrážejí jen nohama. Pro-
blémy pak přináší i brzdění. To je pak člověk schopen zničit za 
tři dny troje tenisky. 
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Drezína je ze dřeva, jen má okutá 
loukoťová kola obručí. Svezení je to ale 
strašné. Na takových kostkách velice trpí 
zadek. Pomocí jsou cyklistické kalhoty 
s  plenkou. Na drezíně se dá udržet nor-
málně. Je shoda s jízdou na odrážedlech 
malých dětí.

Drezínu, která byla ve své době pře-
vratným vynálezem, si nechal v  roce 
1817 patentovat německý lesmistr Karl 
von Drais. Pro bicykl se vžil název draisi-
na či drezína. Tento typ kol byl posléze 
oblíbený hlavně v  Anglii, ale jezdili na 
něm i nadšenci v českých zemích.

Katastrální putováníKatastrální putování
Cestou necestou, ale po hranicích katastru se seznamova-

li účastníci dalšího ročníku putování s  katastrem podolského 
území. Letos zahájili poznávací túru u bývalé Dolanky, po-
kračovali na Skalky, kde viděli vysoké břehy nezregulované 

Olšavy a podél slévárny přešli železniční most. Překročili Hra-
niční potok a zakončili v úmorném vedru putování u mokřadů. 
O odborný výklad se zasloužil Luboš Novotný. A jak to vidíte 
napřesrok? Přidáte se? 



Podolské listy16 3/2017

Dětský denDětský den
Jako každý rok, i letos se v Podolí ko-

nala oslava Dne dětí. Zábavné odpoled-
ne připadlo na 4. června na 15:00 hod. 
Připraven byl zajímavý program, jehož 
součástí byla nejen ukázka dovedností 
místních fanoušků agility, ale také před-
stavení skupiny Dva v kruhu. 

Jak se ale někdy stává, člověk plánuje 
a příroda vládne. Když se o půl třetí od-
poledne konečně postavila trať parkúru 
pro psy a žongléři Josífek a Andrejka na-
táhli lano pro provazochodectví, spustil 
se prudký déšť, který všechny lidi, psy i 
jejich pomocníky zahnal ze hřiště pod 
střechu. A třebaže nepršelo dlouho, na 
předváděcí ploše hřiště se vytvořil je-
den velký bazén plný vody. Všichni jsme 
se tam vrhli se smetáky a kbelíky, aby se 
program mohl uskutečnit, ale sotva jsme 
se zbavili největších kaluží, začalo opět 
pršet. To už byly tři hodiny a celá akce vy-

padala velmi ohroženě. Jenže příroda je 
nevyzpytatelná, nakonec vysvitlo sluníč-
ko a začaly se scházet první nedočkavé 
děti. Takže jsme sušili znovu.

Agiliťáci, kteří vystupovali jako první, 
to vůbec neměli jednoduché. Psi, zvláště 
ti větší, jsou zvyklí nabíhat na překážky 
ve velké rychlosti. Ale plocha hřiště ještě 
zdaleka nebyla tak suchá, aby se mohli 
rozběhnout jako obvykle a někteří z toho 
byli hodně zmatení. Také psovodům ujíž-
děly nohy, a navíc se báli, že se jejich 
zvířecí parťáci na nebezpečném povr-
chu zraní. Naštěstí se ale nic takového 
nestalo. Pro většinu účinkujících to bylo 
první veřejné předvádění a všichni se ho 
zhostili na jedničku. Velkou pochvalu si 
zasloužily hlavně ty nejmladší psovod-
ky, protože docházely na tréning teprve 
několik týdnů, a přesto se nebály ukázat, 
co umí.

Potom už nastoupili žongléři Josífek 
a Andrejka, kteří si říkají Dva v  kruhu. 
I oni měli v  Podolí premiéru. Začali jed-
noduššími žonglérskými kousky a po-
stupně přidávali na složitosti. Žonglova-
lo se na zemi i při jízdě na jednokolce. Ta 
pravá zábava ale začala, až když si pozva-
li na pomoc děti. Ty se sice na okamžik 
ostýchaly, ale za malou chvíli už hřištěm 
poletovaly děti, míčky, kužely, balanční 
talíře, obruče hula hop i obruče rola bola. 
Mezitím vším se nesměle proplétali do-
spělí, aby si tu neobvyklou zábavu mohli 
vyzkoušet také. 

Navzdory počáteční nepřízni počasí 
se odpoledne hezky vydařilo. Došlo i na 
tradiční soutěže a hraní, takže se mohly 
rozdělit ceny pro nejúspěšnější účastní-
ky. Ale nové dovednosti si odnášel každý, 
kdo měl odvahu to zkusit.    

Štěpánka Míšková

 Podolské zpívání Podolské zpívání
Nepříznivě vyhlížející počasí způsobilo přesunutí akce ze hřiště ve Žlebě do kul-

turního domu. A tam se také 10. června druhé Podolské zpívání uskutečnilo. Od 
17.00  hodin zahrála folková skupina Děvčice všechny svoje nejznámější písničky 
včetně Kuřátka. Podruhé se podolskému publiku představila také Martina Peřestá. 
A v jejím podání jsme slyšely české i slovenské písničky. Nezapomněla ani na hit od 
zpěvačky Kristýny – Najkrajšie stromy sú na Horehroní.

Ani se nechce věřit, že poklidná až komorní atmosféra dělí skoro rok od sebe 
obě zpívání. Ten rok ale v životě nás všech a v novodobých dějinách Podolí zname-

nal hodně.   Jaroslav Míšek
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Povolební guláš
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Hyn sa hukáže! A také se ukázalo! Každému, co mu patří: ně-
kdo nevystrkuje nos z domu (že by studem? To je ta lepší varian-
ta…), někdo se tváří, že se nic nestalo, někdo kolem sebe zuřivě 
kope a jiný škodí, kde se dá, bez ohledu, o koho jde. Jednotlivec? 
Obec? Všechno jedno! Ať je to tak či onak, nic se nemění na nové 

situaci a faktu, že povolební guláš s  pivem a vínem přispěl ke 
spokojenosti většiny obyvatel. K  tanci i poslechu navíc zahrála 
CM Vinár z Veletin, tak proč se neradovat? Pozdravit přítomné se 
zastavil i senátor Ivo Valenta a lidé ho viděli rádi. 

Jarka Kasperová

Fotbalová sezóna 2016/2017 je u konce
Minulou neděli pro nás, fotbalisty z SK 

Podolí, skončila naše historicky první sezó-
na. Celkem jsme odehráli 18 zápasů, z toho 
jsme desetkrát vyhráli, třikrát remízovali 
a pětkrát prohráli. Nastříleli jsme 43 gólů 
a naším nejlepším střelcem byl Lukáš Pítr, 
který se zároveň umístil v  tabulce střelců 
Základní skupiny B se 14 góly na krásném 
druhém místě. Díky těmto výsledkům jsme 
skončili na 4. místě se stejným počtem 

Místo Klub Body Výhry Remízy Prohry „Nastřílené 
góly“

„Inkasované 
góly“

1. S. Suchá Loz 41 13 2 3 49 20

2. S. Bytřice p/L. 35 11 2 5 52 33

3. FK Komňa 33 10 3 5 53 30

4. SK Podolí 33 10 3 5 43 38

5. TJ Drslavice B 28 9 1 8 62 46

6. TJ Korytná 9 3 0 15 18 69

7. TJ Rudice 4 1 1 16 28 69

KOLO DATUM DOMÁCÍ HOSTÉ VÝSLEDEK

12. 9.4.2017 Podolí Drslavice B  2 : 2

13. 16.4.2017 Bystřice p/L Podolí  6 : 3

14. 23.4.2017 Podolí Suchá Loz  0 : 3

15. 7.5.2017 Drslavice B Podolí  2 : 3

16. 14.5.2017 VOLNO /

17. 21.5.2017 Podolí Korytná  4 : 0

18. 28.5.2017 Rudice Podolí  4 : 6

19. 4.6.2017 Podolí Suchá Loz  2 : 2

20. 11.6.2017 Bystřice p/L Podolí  2 : 2

21. 18.6.2017 Podolí Komňa  3 : 2

výhra prohra remíza

bodů (33 b) jako klub na místě třetím. Bo-
hužel na čtvrté místo nás odsunulo skóre. 
Celkovou tabulku a rozpis jarní části sou-
těže i s výsledky si můžete prohlédnout na 
konci článku.

Na to, že se jednalo o naši první sezó-
nu se zcela novým týmem, si myslíme, že 
toto umístění uprostřed tabulky je velmi 
obstojné. Věkový průměr celého našeho 
týmu je 22 let a oproti jiným týmům v naší 

skupině jsme jednoznačně nejmladší. Zá-
roveň nastupovali za tento tým mužů po 
celou dobu čtyři kluci, kteří by mohli ještě 
stále hrát v  dorostu. O to více nás i tento 
malý úspěch těší. Věříme, že v další sezóně, 
kdy dojde k větším změnám na Okresním 
fotbalovém svazu, co se týká jednotlivých 
skupin, se nám bude dařit ještě více a uká-
žeme, že fotbal v Podolí stále žije!

Eva Záchvějová

Z činnosti SK Podolí
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Kralický Sněžník
Každý správný moravák  by se alespoň jednou za život měl podí-

vat k pramenu řeky Moravy, která pramení pod vrcholem Kralického 
Sněžníku. Ten si vysloužil svůj název proto, že jeho hřeben je dlouho 
do jara pokrytý sněhovou čepicí. A tak tomu bylo i letos. 

Z Podolí vyjíždíme za deště, ale ve Starém Městě pod Sněžníkem 
svítí sluníčko a v dálce vidíme náš cíl.  Na vrcholcích  září běloučký 
sníh v kontrastu se svěží zelení v údolí. Přijíždíme do Stříbrnic. Prv-
ní skupina jde po žluté značce na Kralický Sněžník a menší skupinka 
pokračuje autobusem do Dolní Moravy, kde půjdou kratší trasu na 
Stezku v oblacích. Zdejší krajina se od naší poslední návštěvy v roce 
2002 hodně změnila. Starý vzrostlý porost ustoupil mladým smrč-
kům a jedlím a také lesní stezka je rozšířena na svážnou cestu. Ve vr-
cholových partiích hlavního hřebenu je vše při starém. Klopýtáme po 
kamenité cestě a občas přecházíme po dřevěných roštech rašeliniště. 
Po chvíli kameny mizí pod sněhem, kterého je zde poměrně hodně. 
Naštěstí se ale neboříme a rychle stoupáme k  torzu chaty, kterou 

zde postavil v roce 1907 na 
pozemcích knížete Lich-
tenštejna Moravskoslezský 
sudetský horský spolek. Je-
jím nájemcem byl milovník 
hor MUDr. Oskar Gutwinski, 
propagátor lyžování, turis-
tiky a kulturního života. Na 
chatě se scházela pražská 
skupina mladých pokro-
kových umělců a literátů, 
která si dala název Jescher. 
Na počest 10 letého výročí 
svého vzniku zde postavili 
svůj symbol, sochu slona. Ta tu stojí dodnes jako svědek dávno zašlé 
slávy tohoto místa. 

Začíná se mračit a tak rychle pospícháme k pramenu Moravy. 
Děláme pár fotografi í malé skupinky a rychle na vrchol Sněžníku. 
Ten zdoláváme v dešti a pospícháme zpět do údolí. Pod nohama 
nám čvachtá voda z deště i sněhu. Na Dolní Moravě nás už opět vítá 
sluníčko a druhá skupinka zájezdu. Doplňujeme kalorie ve zdejší re-
stauraci a vzájemně si sdělujeme zážitky. Unavení, ale plní dojmů se 
vracíme zpět. Zájezdu se zúčastnilo 38 osob z toho tři děti. Dvanáct 
míst zůstalo neobsazeno. Škoda. Pokud budete mít v prázdniny čas, 
určitě se sem podívejte. Stojí to zato. Kasper Zdeněk

Z činnosti Sokola
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21. května se vydáváme na horňácko a našim cílem je Kuže-
lovský větrák. Poněvadž je trasa dlouhá, využíváme z Kunovic 
do Veselí vlak a odtud pokračujeme po cyklostezkách, polních 
cestách a silnicích malebnou krajinou Bílých Karpat. Míjíme 
upravené domky a předzahrádky ve vesnicích, obdělaná po-
líčka, ale také obrovské žluté lány řepky. Prohlížíme si rybník 
a opravenou kapličku u Kozojídek a odbočujeme na Hrubou 
Vrbku. Za chvíli jsme v Kuželově. Před námi se tyčí kopec, v je-
hož sedle je mlýn. Před závěrečným stoupáním se posilňujeme 
v penzionu u Větrného mlýna. Je nádherně upravený a uvnitř 
vítá zahrádka nejen cyklisty. Zdoláváme náročné stoupání 
a odpočíváme při prohlídce mlýna a muzea. Od velmi šikovné 
průvodkyně se dovídáme plno zajímavých informací o životě 
posledního majitele mlýna, o životě zdejších obyvatel, o jejich 
sounáležitosti a vzájemné pomoci.  Mlýn byl postaven v  roce 
1842 a až do roku 1946 sloužil zdejším zemědělcům. Prohlí-
žíme si také stavení, ve kterém žila mlynářova rodina. Život 
zde byl opravdu tvrdý a tak obdivujeme píli, pracovitost a um 
našich předků. Nasedáme na kola a sjíždíme dolů do Vrbovců 
a Javorníku. Zde absolvujeme výstup na rozhlednu a kochá-
me se nádhernými výhledy do krajiny.  Protože čas neúprosně 
letí, nasedáme na kola a již bez zastávek se spokojeni vracíme 
domů. Celkem jsme ujeli 62 km. Nepojedete příště s námi? 

Zdeněk Kasper

Cyklovýlet na Kuželovský větrákCyklovýlet na Kuželovský větrák
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Zahrádkáři na Florii Kroměříž

Letos uspořádali zahrádkáři autobusový 
zájezd na jarní výstavu Floria Kroměříž 
dne 29. dubna. Skoro zaplněný autobus 
přijel do Kroměříže za krásného poča-
sí. Aranže květin v  prvním pavilonu byly 
v tomto roce jiné než v předchozích roč-

nících. A samozřejmě že opět byly pře-
krásné. Každý z  nás si dokoupil chybějící 
zahradnické nářadí a nezapomněl ani na 
semínka a sazenice.

Po obědě se konalo vystoupení pěvec-
kého dua Eva a Vašek. Publikum odměňo-

valo vytrvalým potleskem jednu píseň 
za druhou. Závěr udělala známá písnička 
– Bílá orchidej. Ukazuje se, že pořadatelé 
umí každý rok příjemně překvapit a vhod-
ně doplnit program zahrádkářské výstavy.

Jaroslav Míšek

Kryštof Mikuláš Trávníček
Mladý šachista, kterého jsme zde již představili, byl letos opět v chilském Santiagu. Kromě studia španělštiny vzorně reprezentoval 

Českou republiku na poli šachovém.

Nevstoupíš dvakrát do téže řekyNevstoupíš dvakrát do téže řeky
Zapálení, se kterým se věnuje Kryštof Mikuláš šachové hře, je 

jeho chilským spolužákům známé již z  loňského pobytu. Spolu-
žák Mateo mu proto letos připravil nečekané překvapení. Zavedl 
ho do šachového oddílu Club de Ajedrez Chile v Santiagu. Je to 
jeden ze dvou nejprestižnějších chilských šachových oddílů. Od 
prvého dne se Mikuláš zapojil do oddílových turnajů a víkend co 
víkend se tam vracel utkávat s šachisty s vysokým osobním bodo-
vým ohodnocením. Hned v prvním turnaji zaujal svojí hrou jeho 

dočasné dospělé chilské klubové kolegy.  U jeho partií se vždy vy-
tvořila skupina obdivovatelů. Na turnaji získal své první zahraniční 
ocenění – chilskou klubovou zlatou medaili v kategorii do 14 let. 
Výsledky každého turnaje se navíc započítávaly do Mikulášova 
mezinárodního osobního hodnocení. Jeho kunovští kluboví ko-
legové tak mohli on – line sledovat, jak šachová utkání sehraná 
s mezinárodními mistry nebo tzv. fi de mistry postupně Mikulášo-
vo hodnocení zvedala.

Šachovnice pod širým nebemŠachovnice pod širým nebem

Z činnosti zahrádkářů

Bydlí s námi v Podolí …

Další šachové překvapení na Mikuláše 
čekalo  uprostřed Santiaga, když s  dopro-
vodem jednu neděli procházeli turisticky 
atraktivní historické centrum. Na náměstí 
Plaza de Armas, které sami komentovali 
tak, že svým tvarem připomíná ohromnou 

šachovnici uprostřed města, narazili na Ša-
chový klub Plaza de Armas kuriózní tím, že 
je pod širým nebem. Šachoví nadšenci – a 
to i kolemjdoucí – si sednou ke stolečku se 
šachovnicí, zaplatí poplatek 20 Kč na hodi-
nu a hra, dokonce se šachovými hodinami, 

začíná. Toto náměstí skutečně inspirován 
šachovnicí založil v  16. století španělský 
dobyvatel a zakladatel Santiaga Pedro de 
Valdivia, téměř fanatický šachový hráč.

Mikuláše po nějaké chvíli, tak trochu 
ze slušnosti, vyzval ke hře jeden starší ša-
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BARAN CUP 2017 – Turnaj amatérských fotbalových týmů v malé kopané

V  sobotu 15. července 2017 se na 
podolském fotbalovém hřišti uskuteční 
po dlouhé době opět fotbalový turnaj. 
BARAN CUP 2017, jak je tento turnaj 
pojmenován, pořádá místní fotbalový 
klub Spolek SK Podolí spolu se spřáte-
leným  klubem TJ Baran, který pochází 
z Brna. Jelikož hlavním sponzorem tohoto 
klubu je pivovar Baran, jmenuje se turnaj 
právě po něm a budou na něm exkluziv-
ně na čepu právě piva z tohoto pivovaru. 

Pro fanoušky všech týmů i občany 
Podolí, kteří jsou srdečně zváni, bude 
připraveno bohaté občerstvení a pro děti 
skákací hrad. 
Více informací na: facebookové stránce 
SK Podolí https://www.facebook.com/
SKPodoli/
webu SK Podolí http://skpodoli.tode.cz, 
kde se brzy objeví i facebooková událost. 

za Spolek SK Podolí Eva Záchvějová

11. 7.   Tvoření šperků pro malé i velké

15. 7.  BARAN CUP 2017

12. 8.   Den mikroregionu Dolní Poolšaví

26. 8.   Veselý Hluboček 

Podolský tmel

chista. Ke konci partie se kolem stolu se-
skupilo několik přihlížejících. Zaujalo je, 
s jakou rozvahou Mikuláš dospěl do vítěz-
ného konce.  Šedesátiletý soupeř výsledku 
nechce věřit. Hned vyzývá Mikuláše k další 
partii, kterou ovšem také prohrává. To už 
za hurónského smíchu jeho přihlížejících 
kolegů. 

Kolem stolu se zformoval nezvyklý 
chumel přihlížejících a zastavují se i ná-
hodní kolemjdoucí. Mikuláš vyhrává a vy-

hrává. Kde kdo se ptá, odkud je ten mladý 
kluk. Šachovým klubem pod širým nebem 
se nese zpráva, že vzadu u posledního sto-
lu hraje jeden zajímavý mladý Čech. Kaž-
dý si s ním chce zahrát. Jeden za druhým 
usedají Mikulášovi soupeři k  šachovnici 
a odcházejí poražení. Někdo přinese ša-
chové hodiny a oba hráči mají na hru nyní 
vymezených pouze pět minut. Mikuláš 
dává soupeři mat v  poslední vteřině! Dav 
pochvalně zamručí a tleská. Až desátá par-

tie všem ukáže, že Mikuláš je porazitelný. 
V očích chilských šachistů se zračí úleva. Ze 
14 partií Mikuláš pouze 4 prohrál. Zvedá se 
ze své židle už za hluboké tmy, i když ještě 
stále stojí v zástupu čekající zájemci. Ráno 
ale začíná škola. Pozvání přijít hrát kdykoliv 
od 12 do 21 hodin s nadšením přijímá. Ra-
dostně pak chodil šířit jméno naší republi-
ky mezi chilské šachisty pod širým nebem 
na náměstí Plaza de Armas v Santiagu de 
Chile. 

Chcete vidět do mé hlavy?
V sobotu 26. srpna 2017 při příležitosti ukončení prázdnin 
Veselý Hluboček bude Kryštof Mikuláš Trávníček připraven 
sehrát šachovou partii s každým, kdo bude mít zájem. V pří-
padě více zájemců bude možno odehrát několik simultán-
ních partií současně.  
Mikuláš zde bude nabízet i partii „naslepo“ - šachovnici 
bude mít před sebou pouze Mikulášův soupeř, sám Mikuláš 
na šachovnici vidět nebude. Soupeř Mikulášovi vždy ústně  

oznámí své tahy a Mikuláš bude reagovat zpaměti. Soupeř 
tak bude na své šachovnici pohybovat fi gurami svými i Mi-
kulášovými a zájemci se přesvědčí o fenomenální prostoro-
vé paměti i představivosti šachistů. 
Přijměte Mikulášovu výzvu a přijďte si i vy změřit své šacho-
vé síly s momentálně nejlepším šachistou Zlínského kraje v 
kategorii do 14 let.
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Společenská kronika

Naši jubilanti 

 v květnu a červnu:
Hanáček Jaroslav  60 let

Šišák Petr    60 let

Galuška Květoslav   60 let

Painter Keit John 65 let

Ďurďa Jaroslav  70 let

Majíček František 70 let

Lysoňková Marie 70 let

Hruboš Ladislav 75 let

Úmrtí:
• Dne 29. 5. 2017 zemřel Josefík Josef, farář působící v  Popovicích 

(10/2011 – 7/2014), ve věku 69 let

• Dne 19. 6. 2017 zemřel Stauber Zdeněk ve věku 51 let

Dětské dny
Při listování kronikou jsem našel zápisy o oslavách Mezinárod-

ního dne dětí (MDD). 
Rok 1961, jak jej zapsal 

pan Karel Bača
Oslava MDD byla pů-

vodně plánována na dět-
ském hřišti ve Žlebě. Pro 
nepříznivé počasí se muse-
la slavnost odbývat v  kul-
turním domě dne 18. červ-
na. Jako obvykle byla účast 
občanů, hlavně však rodičů 
žáků, veliká. Na jevišti před-
vedli žáci prostná cvičení, 
závodivé hry, příležitostné 
recitace a zpěvy. 

Rok 1978. Zapsán byl 
paní Dobromilou Machalo-
vou

Dalším svátkem slaveným veřejností byl MDD, patřící zcela 
dětem. Výbor SRPŠ správně tento den dětí orientuje jako plné 

zábavné vyžití dětem, a to atrakcemi 
bohatého výběru. Děti ustrojeny do 
vtipných masek přišly průvodem od 
školy na hřiště TJ Sokola. Po reji masek 
byly vyhlášeny a odměněny nejlepší 
masky. Hodnoceny byly nikoliv podle 
nákladů, ale nápaditosti. Byl to den 
pro děti, jakým má MDD být.

Rok 2003. Tuto nedávnou historii 
zapsal pan Petr Kovařík

Dne 1. června se konal na hřišti 
ve Žlebě u příležitosti Dětského dne 
sportovní den – viz fotografi e. Čle-
nové obce sokolské a jejich přátelé 
připravili pro děti branný závod s  lanovkou, soutěž ve střelbě ze 
vzduchovky, hod šipkami, hod míčem do plechovek, hod do ne-
nasytného klauna, soutěž v pojídání koláčů, přetahování lanem, 
lov rybiček, nahazování kroužků na sloní chobot, skákání v pytli 
a jiné hry. Akce se vydařila a jak soutěžící, tak i pořadatelé byli spo-
kojeni.

Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek

Prachařová Zdeňka 80 let

Hrubošová Slavomíra 80 let

Kaňovská Ludmila 80 let

Šišáková Anna  82 let

Prachař Antonín 83 let

Šilhavík František 87 let

Kenjová Františka   88 let

Hanáčková Marie 95 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Zápisky kronikáře
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