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Obecní úřad
Hodovalo se u Ráje
Podolské hody byly tentokrát opravdu výjimečné. Hodová chasa
chyběla, s právem se nechodilo, ale přesto se na hodovém veselí sešlo více než 300 občanů. Součástí oslav bylo totiž slavnostní otevření
nově zrekonstruovaného chovatelského domu, který od této chvíle
ponese název „Podolský ráj“.
Dům původně patřil rodině slováckého tkalce Kroupy, pak byl
dlouho využíván místní organizací chovatelů. Postavením kaple
Svatého Ducha se nenápadný prostor okolo chovatelského domu
změnil na významné potkávací místo nejen pro věřící, ale pro celou
podolskou komunitu. V roce 2015 zde vznikl Relaxační a duchovní
areál, kterému ovšem chybělo potřebné zázemí. Tehdy se objevila
myšlenka důkladně opravit celou nemovitost. Vedení obce začalo shánět potřebné finanční prostředky, malé děti zatím vymyslely
budoucí stavbě jméno a někteří občané udělali hodně pro to, aby k
realizaci projektu nikdy nedošlo. S návratem starostky Jany Rýpalové
do funkce bylo možné projekt přepracovat a požádat o dvě dotace.
Stavební firma čelila opravdu šibeničnímu termínu. Přesto se stavbu podařilo zrealizovat a díky úsilí mnoha našich spoluobčanů, kteří
pomohli s dokončovacími a úklidovými pracemi, zde 20. října mohla
proběhnout hodová veselice.
Na slavnostní otevření se dostavili významní hosté Ing. Jiří
Sukop, první náměstek hejtmana Zlínského kraje a radní Zlínského
kraje Mgr. Petr Gazdík. Nechyběli ani Ing. Miroslav Krajsa a Ing. Zbyněk Tuhý, kteří prováděli stavební dozor, a majitel stavební firmy Sanizo Antonín Straka. Poctu slavnostně přestřihnout pásku měli také
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Ing. Arch. Martin Fornůsek, podílející se na celkovém vyznění stavby
a otec P. Robert Pokrywka, Th.D., který celý objekt posvětil a starostka
s místostarostkou.
Podolský ráj je koncipovaný k multifunkčnímu využití. Pro venkovní
akce u kaple nabízí moderní sociální zařízení a možnost vyhledat kryté
útočiště během nepříznivého počasí. K celoročnímu užívání je určená
klubovna v přízemí, spojená s malou kuchyňkou. Rozsáhlý podkrovní
prostor lze využít například na výstavy. Během otevření se konaly výstavy hned čtyři. V klubovně vystavovali společně zahrádkáři a školní
děti. Jejich expozice výpěstků v kombinaci s dětskými malbami ovoce
byla opravdu velice podařená. Na mlatevně bylo možné prohlédnout
si vítězné fotografie z letošní fotosoutěže. Podkroví patřilo začátku
oslav založení republiky. Byla sem nainstalovaná výstava mapující významné milníky naší obce od roku 1918 až do současnosti.
V 15 hodin začal před kaplí hodový program. Postupně vystoupily děti z mateřské i základní školy, Frišky s Friščaty a ženský pěvecký
sbor z Velké nad Veličkou. Nechyběl ani mužský pěvecký sbor z Hradčovic. Místostarostka Ing. Jarmila Kasperová vyhlásila vítěze fotografické soutěže a místní zahrádkáři se postarali o občerstvení v podobě
čerstvého jablečného moštu a burčáku. Manželé Snopkovi pomohli
doplnit nápojový sortiment o horkou kávu. Návštěvníci a diváci se
navzdory klesající venkovní teplotě zdrželi až do podvečerních hodin. Málokdo šetřil chválou. Podolský ráj vykročil do prvního roku své
existence důstojně.
Štěpánka Míšková

Volby
Začátkem října, konkrétně 5. a 6., se konaly i v naší obci volby do
zastupitelstva obce. Kandidátku podalo šest volebních stran. Z celkového počtu voličů 692 osob se k volbám dostavilo 414 lidí. Nejlépe
uspěla volební strana Alternativa pro Podolí, která získala šest mandátů. Dva mandáty získal Rozvoj Podolí a jeden mandát Aktivita.

Nové složení zastupitelstva:
Jana Rýpalová
Miroslav Révay
Jitka Raclavská
Pavel Podškubka
Ilona Vlachynská
Lubomír Novotný
Jarmila Kasperová
Štěpánka Míšková
Zdeněk Kasper
Zvoleným členům zastupitelstva blahopřejeme.
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Strom svobody na Dražném
Součástí oslav k 100 letům od založení Československé republiky bylo v Podolí zasazení památečního stromu – lípy
srdčité. Dopoledne 28. října 2018 se sešli
podolští občané před obecními domky na
Dražném, aby uctili tento významný den a
připomněli si všechny hodnoty, které jsou
s ním spojené.
Lípy jsou mimořádně výjimečným
symbolem. Přežívají doslova stovky let, při
květu omamně voní a lákají včely. Jejich
rozložitá koruna nabízí stín, jejich dřevo
slouží k výrobě hudebních nástrojů, kolébek i rakví. Lipový čaj nás dovede zbavit
horečky, kašle i křečí v žaludku. Ptáci tento
strom vyhledávají jako útočiště plné klidu a míru, prostí lidé v minulosti věřili, že
dokáže odehnat zlé duchy a svou energií
zbaví člověka chmurných myšlenek. V my-
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tologii byla lípa zasvěcena bohyni lásky,
křesťané na ni zavěšovali obrázky Panny
Marie. Už na všeslovanském sjezdu v roce
1848 se delegáti z Čech, Moravy, Slezska,
Slovenska, dále pak Poláci, Rusíni, Chorvati, Srbové, Slovinci a Dalmatinci dohodli, že
se lípa stane symbolem postaveným proti
snahám o porobení slovanského národa.
Díky tomu ji dnes můžeme nalézt na standartě prezidenta, státní pečeti, vojenských
uniformách a bankovkách. Zasazení tohoto stromu se považuje za akt posilující naši
národní hrdost a svobodu.
Lokalita před Dražným nebyla vybrána
náhodou. Do budoucna se zde plánuje ještě osazení menšími stromy a keři, chybět
nebude ani přístupový chodník a lavičky.
Lípa se tak stala důstojným předvojem
prostoru určeného k odpočinku a relaxa-

ci našich občanů. Na zasazení stromu se
podíleli rovnou měrou zastupitelé obce,
zástupci místních spolků a pan farář Pokrywka. Při aktu zaznělo i několik důležitých
zdravic a myšlenek, které se týkaly odkazů
z minulosti i přání do budoucnosti.
Stromy jsou živými památníky. Lípa
srdčitá se může dožít tisíce let. Bude-li mít
štěstí a zdárně poroste, mohou pod ní sedat i vnuci našich vnoučat. Jen na nás záleží, jaké dědictví jim přenecháme. Budou
to spory a malicherné hádky nebo laskavá
sousedská soudržnost? Proto přeji našemu
stromu svobody mohutnou košatou korunu, pevné kořeny a silný zdravý kmen. Ať
nám dodává sílu být stále lepšími Čechy a
podporuje lásku nejen k rodné zemi, ale i k
lidem, kteří zde žijí!
Štěpánka Míšková

Oslava 100. Výročí
Pro všechny obyvatele České republiky se nesl 28. říjen roku
2018 ve znamení velkých oslav. Sto let od založení samostatného
Československého státu. I obec Podolí se zapojila do oslav této
významné události.
Oslava 28. řína byla zahájena výsadbou Stromu svobody a
pokračovala od 14 hodin v místním kulturním domě. Návštěvníci
se mohli těšit na vážně i nevážně komponované odpoledne plné
zpěvu a vzpomínek. Naši spoluobčané nás přesvědčili, že mají v
sobě herecký i pěvecký potenciál.
Úvod komponovaného odpoledne patřil dětem z mateřské a
základní školy a jejich krojovaným scénkám a jízdě králů. Příchozí
potěšilo vysvětlení oslav od pejska a kočičky, kteří pak všem rozdávali trikolóru. Mohli jsme vidět předávání práva a předtančení

Moravské besedy v podání Frišek a jejich partnerů . Drobotina z
řad Friščat nám ještě ukázala i spartakiádu, kterou mnozí z nás jako
děti cvičili. Zavzpomínali jsme při harmonice na léta dávno minulá
se ženami ze Sokola Podolí. Módní přehlídka devadesátých let potěšila jistě muže i ženy. Ale vystupovali i hosté. Retro babky z Dolního Němčí i charitní pěvecký sbor CHRPA z Uherského Hradiště. Závěr patřil nejen drobnému kvízu ze znalostí o naší obci, ale rovněž
vizi budoucnosti, která nás za sto let možná čeká. Ach synku, synku
znělo sálem kulturního domu. Nejmilejší píseň „tatíčka Masaryka“
nám vytvořila tečku za příjemným odpolednem.
Tak ať vykročíme do té další stovky s hrdostí a láskou v srdci k
našemu národu!
Jitka Raclavská
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Děkujeme, že třídíte
Svozy odpadů v následujícím období
Komunální odpad každou středu v sudý týden:
14. 11., 28. 11., 12. 12., 26. 12.
Plasty jednou měsíčně v pondělí: 12. 11., 10. 12.
Sběrné místo č. p. 176 u Olšavy je otevřeno. Od
1. listopadu, v době zimního provozu, je možno
odpady odevzdávat pouze po předchozí telefonické domluvě (tel: 737 762 290) v sobotu od 8
do 10 hod.
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Okna na sběrný dvůr jen vysklená
Děkujeme vám, že třídíte i nepotřebný nábytek a jiný objemný odpad. Jsme opravdu rádi, že takové věci odvezete na sběrný
dvůr u Olšavy a neskončí někde na černé skládce nebo jej nepálíte doma. Kontejnery na tento druh odpadu však nejsou nafukovací, proto vás žádáme, abyste rozmontovali nepotřebné kusy
na jednotlivé desky či díly, aby byly skladnější. Části se skleněnou
výplní opatrně vysklete a sklo či střepy pak vhoďte do kontejneru
s barevným sklem! Za to vám budiž dík. Odpadu se tak vejde do
kontejneru více, zaplatíme méně za odvoz a ušetřené peníze mohou posloužit např. na nákup dalších odpadkových košů. Velké
kusy firma Rumpold nechce odvážet, protože se objemná např.
sedačka „zasekne“ v kontejneru a nejde vyklopit …..

Co tu roste, co tu kvete
Rostliny nejen našich babiček
Střídání ročních období, klimatické podmínky a geomorfologická poloha Podolí
zapříčinily to, že se u nás stálezelené listnaté
rostliny přirozeně téměř nevyskytují. Vzhledem k nadmořské výšce zde nejsou, krom
výjimek na jistých stanovištích, původní ani
jehličnany. Zahleďte se někdy do starých
publikací nebo historických fotografií Podolí. Obec byla plná ovocných stromů, růží,
pivoňek, hlíznatých rostlin, srdcovek, jiřin, kosatců, aster a cibulovin. Nestyďme se za to,
kde žijeme a přiznejme takové rostliny, které
jsou co nejvíce podobny těm, které se u nás
přirozeně vyskytují. Je to ten nejjednodušší
způsob, jak dodat naší obci autentičnost a
jak se dá podpořit genius loci.
A zároveň právě proto, že se u nás věčně
zelené snítky nevyskytují, lidské oko se v nich
o to více zhlédlo. Symboly věčného života si
pak přivedlo, většinou ze Středomoří, přímo
pod svoje okénko. Tři stálezelené rostliny
provázejí po mnoho let významné chvíle
lidského bytí na slováckých dědinách. Jsou
jimi myrta, rozmarýn a zimostráz - krušpánek.
Myrta znamená v původním slova smyslu balzám. Starověcí Řekové ji spojovali s
bohyní Afroditou. Symbolizovala stejně jako
bohyně krásu, mladost, nevinnost a čistotu.
V jižních zemích se proto myrtovými větvičkami začaly zdobit nevěsty. Na svatbách je
myrta i u nás používána dodnes.

Nevěsta z ní například mívá upletený
věneček či ozdobenou kytici nebo šaty.
Myrtovou voničkou bývají zdobeni všichni
svatebčané. Myrta je u nás ale vzácnější, také
z důvodu, že je náročnější na pěstování. Tento keřík, stromek potřebuje na zimu schovávat do místnosti o stálé teplotě okolo 10o
C, pak se jí daří nejlépe. Je léčivou příjemně
aromatickou rostlinou používanou na velké
množství neduhů a využívá se hojně také
v kosmetice.
Rozmarýn znázorňuje mládí, lásku,
věrnost, štěstí a dlouhý život. Jako symbol
představuje i vzpomínku, pomoc, vášeň
a přátelství. V dřívějších dobách nosil pár
snoubenců v době ohlášek rozmarýnu jako
symbol zasnoubení. Snítkou rozmarýnu bývali také ozdobeni svatebčané. Knězi se pak
pírko rozmarýny s bílou stužkou podávalo ve
svatební den u oltáře. Na rozmarýnovém sedánku s družičkami se od nevěsty očekávalo, že pokropí rozmarýnové věnečky a pírka
slzami. To mělo znamenat její rozloučení se
svobodou.
Rozmarýn má čistící vlastnosti a obnovující účinky, bývá používán v kosmetice a
v kuchyni je čím dál více oblíbenou surovinou. Pěstovat se dá i u nás na zahradách,
často ale vymrzá a je vhodnější ho zazimovat
či na zimu zcela schovat.
Zimostráz - krušpánek jako dvě předchozí rostliny nevoní, spíše specificky zapá-

chá. Je ale nejodolnější, vzrůstem největší,
daří se mu v našich zahradách dobře po
celý rok. Není náročný na stanoviště, výborně snáší tvarování a ořez, je hustý a dalo by
se na něj najít mnoho dalších pozitiv. Někde
bývá využíván k obřadům, které jsou popsány u myrty a rozmarýnu, protože je dostupnější. Je to ale škoda a měl by jako symbol
věčnosti zůstat spojen především s pohřebním obřadem. Vyzdobený hrob a snítka, kterou za zesnulým posíláme do země,
znázorňují život věčný. Z krušpánku se dají
vytvářet i dlouhotrvající rostlinné dekorace
nebo věnce. V posledních deseti letech se
stal buxus problematickou dřevinou prakticky ve všech evropských státech. Jistě jste si
toho zejména letos všimli i v Podolí. Rostliny
krušpánku po lístcích chřadnou, až celé zcela odumřou. Příčinou je houbovitá choroba
Pseudonectria buxi. Dosud na tuto chorobu
neexistuje prevence či ochrana. Choroba
se dá částečně zpomalit fungicidními prostředky, většinou ale nad rostlinou zvítězí.
K jejímu rozšíření došlo po roce 2000, jedním
z důvodů je celosvětový pohyb sadbového
materiálu. Ten je kontrolován, ale přítomnost
vážných patogenů není v 99 % případů u
mladých rostlin téměř zjistitelná. Houbových
chorob poškozujících rostliny krušpánku je
mnohem více, tato má ale s jeho populací
celoplošně fatální následky.
Jana Kollandová

Detail krušpánku napadeného houbou

Keřík myrty, zdroj www.pokojovky.cz

Odumírající živý plot z krušpánku

Rozmarýn detail

Rozmarýn

Vonička myrty, zdroj www.kvetiny-majak.cz
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Zprávičky z naší školičky
Po úvodním týdnu, kdy si všichni zvykali po dvou měsících
odpočinku na to, že už zase nastal čas povinností, jsme se pilně
vrhli do práce. Přibyli nám noví kamarádi v první třídě, sdělujeme si zážitky z prázdnin a těšíme se, co se v tomto školním
roce naučíme.

Plavání
V letošním školním roce byla opět zahájena výuka plavání
v Aquaparku Uherské Hradiště. První úvodní hodina proběhla
10. září, kdy byly děti seznámeny s bezpečností, náplní výuky a
poté rozděleny do družstev. Plavání bude pokračovat každých
čtrnáct dnů po celé první pololetí. Kromě různých plaveckých
dovedností na děti čeká i volné plavání a hry ve vodě, které
mají děti nejraději.

Preventivní program „Buď kamarád“
V rámci preventivních programů nás v ZŠ navštívila speciální pedagožka M. Svobodová, která děti seznámila s pomůckami, aktivitami a možnostmi pro lidi s handicapem. Děti si vyzkoušely ovládání vozíku, manipulační hry bez pomoci rukou,
kreslení nohou a ústy a další zajímavé činnosti.

Beseda s Policí ČR
V pondělí 17. září navštívila školu paní policistka z oddělení
pořádkové policie, která děti seznámila s bezpečným chováním na ulici i na silnici, popsala jim svou náplň práce i práci
ostatních kolegů. Děti plnily různé úkoly a na závěr si mohly
vyzkoušet, jaké je to nosit například policejní čepici.
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Záchranářský pes
Ve čtvrtek 11. října navštívila nás navštívila záchranářská
fenka Tessie se svou paničkou, která je zároveň jejím psovodem. Obě předvedly dětem zajímavé momenty z práce záchranářů doplněné fotkami, poutavým vyprávěním i hrami pro
děti. Děti si ze setkání odnesly spoustu rad a typů, jak se chovat
v mimořádných situacích i při setkání se psem.

Dopravní hřiště
Ve čtvrtek 27. září žáci třetí a čtvrté třídy navštívili dopravní hřiště v Uherském Hradišti. Děti byly poučeny o bezpečném
chování na silnici jako chodci i jako cyklisté. Závěrem je pak čekal test a také jízda na kole podle pokynů a dopravních značek.

Slovácké muzeum

Drakiáda

Ve čtvrtek 27. září žáci první a druhé
třídy navštívili Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, kde absolvovali přednášku o folklóru a lidových tradicích na Slovácku.

Ve středu 3. října jsme se vypravili na
fotbalové hřiště a odstartovali již tradiční
drakiádu. Díky pofukujícímu větru měla
akce velký úspěch a všichni draci nakonec úspěšně vyletěli do nebes

Scénické čtení
V pondělí v prostorách MŠ opět proběhlo scénické čtení,
o které se postarali herci Slováckého divadla. Tentokrát měli
pro děti připravenou Pošťáckou pohádku, která děti poučila
i pobavila.

Z hodin výtvarné výchovy
Ve výtvarné výchově se letos zatím věnujeme převážně
podzimní tématice - plodům, které dozrávají a sklízí se touto
dobou. Kreslíme, malujeme venku i ve třídě a věnujeme se i
méně známým výtvarným technikám. Výsledky tvoření dětí
uvidíte na výstavě zahrádkářů v domku u kaple.
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Vycházka do Veletin
Ve čtvrtek 20. září jsme s dětmi ze třetí a čtvrté třídy vyrazili
v rámci prvouky a tělocviku na naučnou vycházku do Veletin.
Cestou jsme pozorovali živočichy i rostliny, které se vyskytují
v blízkém okolí. Ve Veletinách jsme v lese poznávali a sbírali
houby. Na závěr děti potvrdily vynikající fyzickou kondici, když
pěšky zvládly cestu zpět do Podolí. Tímto děkujeme paní Podškubkové za doprovod.

Představení ve Slováckém divadle
Ve středu jsme navštívili představení s názvem Špalíček
veršů a pohádek. Pohádková inscenace plná hudby a vynikajícího výtvarného zpracování se dětem moc líbila a odvezly si
příjemný kulturní zážitek. Kulturu jsme spojili s posezením v
cukrárně a procházkou Uherským Hradištěm s prohlídkou významných budov města

Za děti ředitelka ZŠ a MŠ Jana Buršová

Z knihovny
Blíží se nám období vánočních svátků. Doba zklidnění a rozjímání. Přijďte si tuto dobu zpestřit četbou knihy.
V měsíci listopadu na vás bude čekat nový výměnný fond. Z připravovaných akcí místní knihovnou se můžete těšit na módní přehlídku (18. 11. 2018 od 14 hodin v KD) a adventní tvoření (25. 11. 2018 od 15 hodin v Podolském ráji)
Jitka Raclavská

Z činnosti Sokola
Sportovní den
15. září připravili sokolové na fotbalovém hřišti pro děti další sportovní den. Na úvod členové oddílu agility se svými hosty
předvedli, co se za poslední rok jejich pejsci naučili. Na trati byly
umístěny nové překážky, které jejich svěřenci hravě zvládli. Po
ukázce si část překážkové dráhy proběhly v rámci rozcvičení i děti.
Po slibu závodníků, ve kterém se děti zavázaly, že budou soutěžit
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čestně a podle svých nejlepších schopností se rozběhly na jednotlivé stanoviště. Soutěžilo se v pěti disciplínách. Jako první byl
skok z místa, na dalších stanovištích se měřil skok dosažný, běh
na dvacet, čtyřicet a šedesát metrů podle věku dětí, člunkový
běh 4x10 metrů a nakonec hod kriketovým míčkem. Závodilo se
v kategoriích 4-5 let, 6-7 let, 8-9 let, 10- 11 let, 12-14 let. Nakonec

jsme museli přidat kategorii 1- 2 roky, protože ani nejmenší děti
si nechtěly nechat ujít příležitost si zasportovat. Než se vyhodnotily výsledky, tak si předškoláci zahráli hru „ Podolské safari“ a
ostatní soutěživé hry v družstvech. Výsledky byly rychle spočítány
a všichni s napětím očekávali, jak se umístili. Vítězové byli odměněni diplomy a dárkem. Přišlo 31 dětí a každé dostalo nějakou
malou odměnu. Na závěr bych chtěl poděkovat fotbalistům za
vzornou přípravu hřiště, občerstvení a zázemí pro rodiče, sokolům a sokolkám za pomoc na stanovištích, rodičům za pomoc při
hodnocení výsledků a za to, že přivedli své děti a věnovali jim svůj
drahocenný volný čas.
Zdeněk Kasper

Výsledky:
V kategorii 1-2 roky všechny děti obdržely diplom.
Kategorie 4-5 let

Kategorie 6 – 7 let

1. Ina Ferencová

1. Michaela Duháňová

2. Petra Šilhavíková

2. Justýna Šavarová

3. Julie Bereznai

3. Veronika Omelková

Kategorie 8 – 9 let

Kategorie 12 – 14 let

1. Lan Nguyen

1. Kristýna Havránková

2. Šimon Mikuška

2. Natálie Snopková

3. Adéla Vacková

3. Kristýna Gálová

Z činnosti Zahrádkářů
Výstava ovoce a zeleniny
Český zahrádkářský svaz, základní
organizace v Podolí uspořádala 20. října
v rámci císařských hodů v Podolí a při
příležitosti slavnostního otevírání Podolského ráje v budově bývalého chovatelského domu v areálu na Kroupovém výstavu ovoce a zeleniny.
Výstava se uskutečnila po dlouhých
15 letech. Poslední podobná výstava
proběhla v roce 2003 na hody v Podolí,
kdy byla umístěna v budově Obecního
úřadu v Podolí.
V letošním roce byly pro zahrádkářskou výstavu zvoleny prostory v přízemí nově zrekonstruované budovy Podolského ráje. Po slavnostním otevření
tak čekalo na návštěvníky 100 vzorků
odrůd ovoce a zeleniny.
Největší zastoupení měly odrůdy

jablek, kterých se sešlo 75 vzorků. K vidění byly tyto odrůdy – jonagold, golden, gloster, rubín, ontario, matčino,
idared, spartan, melodie, reneta, jadernička a mnoho dalších.
Byly představeny i ukázky nových
odrůd jabloní – selena, rajka, merlose
a slovenia. Všechny potěšila i ukázka
starších a dnes už skoro zapomenutých
odrůd, jako krasokvět a zvonkové.
Z dalších vzorků ovoce a zeleniny
to byly zastoupeny – hrušky, oskeruše
jeřáb, rakytník, fíkovník, vlašské ořechy,
lískové ořechy, okrasné dýně, hrozny a
patizon.
Výstava nabídla i ukázku likéru z dřínek a marmelády z dřínek. Prostor zaplnily i ukázky stromků – mandarinky, granátového jablka a muškátového stromu.

Výstava ovoce a zeleniny byla doplněna o výstavu kreseb dětí Základní
školy v Podolí se zahrádkářskou tématikou. Celkem se představilo na panelech
v celém prostoru místnosti přes 100 výkresů. Na výstavu dohlížel z okna místnosti také ježek s bodlinami a jablíčky.
Nechyběly ani tradiční zahrádkářské
stánky s oblíbeným burčákem a moštem. To, že nám opět nezůstala ani kapka nazmar, svědčí o úspěšnosti a oblibě
těchto pochutin.
Závěrem zahrádkáři děkují všem,
kteří věnovali své výpěstky na výstavu,
dětem za výkresy i ježka, obsluze ve
stáncích za prodej moštu a burčáku a
všem podolským občanům za návštěvu
a prohlídku výstavy ovoce a zeleniny.
Jaroslav Míšek
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Z činnosti SK Podolí
Hodová zábava se opět vydařila
V sobotu, 20. října, se v Podolí opět hodovalo. V odpoledních hodinách probíhal bohatý program před Kaplí Svatého Ducha a jako zakončení celého dne uspořádal Spolek
SK Podolí hodovou zábavu. Ve večerních hodinách se začal
podolský kulturní dům plnit jak místními, tak i přespolními
návštěvníky. Hojná účast nás opravdu překvapila, protože
během chvilky se sál naplnil natolik, že byla všechna místa
obsazena. K tanci i poslechu hrála cimbálová kapela Vinár
z Veletin a při jejich písničkách si, každý kdo chtěl, pěkně
zatančil. Nechybělo občerstvení v podobě dobrého vína či
obložených talířků se sýry a klobáskami k zakousnutí. Samozřejmostí byla také tombola, ve které byly letos opět hodnotné výhry, jako například elektrický gril, sekačka nebo kávovar. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří jakýmkoli
darem do tomboly přispěli.
Tančilo se, pilo se, hodovalo, povídalo a věříme, že jste si celý
večer a noc užili stejně krásně, jako my. I když pro nás, jako pro
pořadatele je taková akce na organizaci vždy náročná a sami
se celý večer nezastavíme, věříme, že proto omluvíte drobné
chyby, které mohly během večera vzniknout.
Jménem všech pořadatelů bych Vám všem ráda poděkovala za hojnou účast a atmosféru, kterou jste na hodové zábavě
vytvořili!
Za rok se při stejné příležitosti snad opět setkáme

Vybojovali jsme 2. místo!
Jsme na konci první části sezony 2018/2019, kterou jsme
hráli v okresní soutěži ve skupině C, tedy s týmy na Brodsku.
Na podzim jsme se chvílemi trápili, jindy při nás stálo štěstíčko,
potom se k nám zase otočilo zády. Poznali jsme jak chutná hořkost nespravedlnosti ze strany rozhodčích a pomezních, kteří
nás připravili o cenné body, ale vše bylo zapomenuto, když
se začalo zase dařit. Některé zápasy jsme si bohužel prohráli opravdu sami, v jiných jsme se zase prali o body jako lvi. A
troufáme si říct, že i přes některé zbytečné peripetie, se nám
nakonec podařilo vybojovat krásné místo. V tabulce budeme
okupovat až do jara druhou příčku. Před námi je pouze Orel
Uh. Brod, se kterým jsme remizovali.
Prvním zápasem v Rudicích jsme započali sezonu dobře,
bohužel hned týden na to přišlo nejsmolnější utkání podzimu,
kterého nejvíce litujeme.
S Korytnou sehráli významnou roli právě rozhodčí. I přes
dva vstřelené góly nám rozhodčí ani jeden neuznal z naprosto
nepochopitelných důvodů a naopak soupeři odpustili viditelný ofsajd, ze kterého jim gól padl. I takový je fotbal a my se s
hořkou porážkou, která nás doteď mrzí, museli smířit. Každopádně tyto body nám doteď chybí.
Poté přišel zápas s nejvíce obávaným soupeřem, se kterým
jsme ještě neměli čest. Od Orlů z Brodu jsme čekali velmi kvalitní fotbal. Navíc jsme přes polovinu zápasu odehráli pouze v
deseti hráčích, jelikož jeden náš spoluhráč byl po faulu, kterým
zachránil jasný gól, vyloučen červenou kartou a musel předčasně do sprch. Nicméně jsme se ubránili a získali alespoň cenný bod za remízu.
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Oslavy fanoušků, kteří již počítali s výhrou

Výhra s Bojkovicemi B – Pitínem na domácím hřišti pro nás
byla spíš se štěstím, ale tři body se počítají. Hráli jsme s dobrým
soupeřem a k výhře nám pomohlo opravdu i to štěstíčko.
Potom ale přišla řada smolných zápasů, ve kterých jsme se
opravdu trápili. Tři prohry, z toho dvě před domácími diváky,
které jsme mohly klidně uhrát ve vítězství. Nedařilo se nám.
Nakonec se ale karta obrátila a poslední čtyři zápasy jsme
zabrali. Všechny jsme vyhráli a ukázali tak, že s námi soupeři
pořád musí počítat.
Posledním zápasem, který byl o týden odložený kvůli hodům, jsme jen potvrdili kondici. Porazili jsme Komňu, která téměř celou dobu figurovala na předních příčkách tabulky. Tato
výhra nás vyšvihla z osmého místa na druhé a udělala nám nesmírnou radost.
I když je tabulka opravdu vyrovnaná a rozdíly bodů jsou

Místo

Klub

minimální (pět týmů má stejný počet bodů), my jsme dokázali, že umíme hrát i s kvalitními soupeři a zvládáme je porazit.
Snad se nám bude dařit i v druhé polovině sezony na jaře, potvrdíme formu a toto krásné místo si udržíme.
V závěru bychom chtěli poděkovat všem fanouškům, kteří
nás chodí podporovat na domácí, ale i na venkovní utkání. Za
zmínku však stojí i diváci podporující nás na Facebooku svými
„lajky“ a o naše výkony zajímají. Jejich přízně si opravdu vážíme
a bez nich by to nešlo. I díky nim se snažíme vyhecovat k lepším
výkonům. Chceme vám taky připomenout naše webové stránky www.skpodoli.tode.cz, na kterých najdete veškeré podrobné informace včetně hodnocení jednotlivých zápasů. A také
facebookovou stránku SK Podolí, kde sdílíme všechny novinky,
ale i zajímavosti z kabin. Dozvíte se tam prostě všechno.
Za Spolek SK Podolí Eva Záchvějová

Body

Výhry

Remízy

Prohry

Skore

1.

Orel Uh. Brod

24

7

3

1

37 : 9

2.

SK Podolí

19

6

1

4

19 : 19

3.

S. Bystřice p/L

18

5

3

3

31 : 15

4.

FK Komňa

18

5

3

3

29 : 16

5.

SK Bojkovice B - Pi n

18

5

3

3

28 : 19

6.

SK Záhorovice

18

5

3

3

22 : 15

7.

TJ Přečkovice

18

6

0

5

24 : 26

8.

S. Suchá Loz

17

5

2

4

21 : 19

9.

FC Žítková

13

3

4

4

15 : 20

10.

FK St. Hrozenkov

11

3

2

6

16 :20

11.

TJ Rudice

7

2

1

8

12 : 39

12.

TJ Korytná

4

1

1

9

7 : 44

DEN

DATUM

ČAS

DOMÁCÍ

HOSTÉ

VÝSLEDEK

2. kolo

Neděle

12.8.2018

17:00

Rudice

Podolí

1:3

3. kolo

Neděle

19.8.2018

15:00

Podolí

Korytná

2:3

4. kolo

Sobota

25.8.2018

16:30

Orel UH Brod

Podolí

0:0

5. kolo

Neděle

2.9.2018

15:00

Podolí

Bojkovice B - Pi n

3:2

6. kolo

Neděle

9.9.2018

16:00

Bystřice p/L

Podolí

6:1

7. kolo

Neděle

16.9.2018

15:00

Podolí

Záhorovice

2:3

8. kolo

Neděle

23.9.2018

15:00

Podolí

Žítková

1:3

9. kolo

Neděle

30.9.2018

15:00

Podolí

Suchá Loz

3:1

10. kolo

Neděle

7.10.2018

15:00

Starý Hrozenkov

Podolí

0:1

11. kolo

Neděle

14.10.2018

15:00

Podolí

Přečkovice

1:0

1. kolo

Neděle

28.10.2018

14:30

Podolí

Komňa

2:0

KOLO
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Podolský tmel
10. 11. 2018

Svěcení kříže
Beseda s důchodci

8. 12. 2018

Mikulášská beseda u cimbálu

12. 12.2018

Česko zpívá koledy

26. 12.2018

Štěpánský turnaj
ve stolním tenise

18. 11. 2018

Módní přehlídka

24. 11. 2018

Retropárty

25. 11. 2018

Adventní tvoření

31. 12.2018

Silvestrovský výšlap

5. 12. 2018

Mikulášská nadílka

31. 12.2018

Setkání u švédské svíce
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Vítání občánků
V nádherném podzimním dopoledni 13.10.2018 se konalo letos již druhé vítání občánku. Tentokrát jsme měli tu čest
přivítat v kulturním domě tyto děti: Leu Čadovou, Gabrielu
Noskovou, Sáru Fialovou, Františka Kvida Vagdala, Michalu
Vargovou a Davida Štěrbu. Přišly nejenom se svými rodiči, ale
někteří i s celou rodinou. O příjemnou atmosféru se postarali

svým přednesem Šimon Raclavský, Ina Ferencová, Amelie Mikulová a Simona Vagdalová. Hudební doprovod a zpěv bravurně zvládly Kristýna Havránková a Emma Révay.
Všem dětem a rodičům ještě jednou přejeme šťastný a
spokojený život.
Dagmar Smetanová
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Zápisky kronikáře
Občanský rok 1918 – 4. část
Padlí ve světové válce. Ve světové
válce padli následující občané: Bohumil
Niče, Josef Blažek, Jan Šácha, František
Podškupka, Jan Vala, Antonín Vala, František Daněk, Antonín Vachuta, František
Skrášek, František Vlachynský, Jan Kovářík, František Chlupek, František Habarta,
František Mojžíš, Josef Malina, František
Semela, Josef Semela, František Nemrava, Jan Popelka, Josef Malina, Antonín
Malina. Celkem padlo 21 mužů, raněných
a zmrzačených bylo též.
Ceny potravin a životních potřeb byly
zvýšeny opětně o 400 – 500 %. 1 litr mléka

prodával se za 1 K 60 haléřů až 2 K, 1 kg másla
za 50 – 60 K, 1 kg sádla vepřového za 90 – 120
K, 1 vejce za 1 K, 1 párek selat za 900 – 1600
K, 1 q pšenice za 400 – 1000 K, 1 q žita za 400
– 1000 K, letní oděv za 1000,- Kč, střevíce za
250 – 300 K, 1 litr vína za 12 K, 1 litr piva za 2
K 10 haléřů, 1 kg zemáků za 3 K, 1 hlávka zelí
za 2 – 3 K, 1 kg masa hovězího za 16 – 20 K,
1 kg masa telecího za 16 – 20 K, 1 kg masa
vepřového za 20 – 30 K, 1 hladová husa za 80
– 120 K, 1 párek kuřat za 20 – 30 K, 1 kg třešní
za 6 – 8 K, 1 kg mouky za 5 – 15 K.
Hospodářský rok. Žito v nižších polohách
v měsíci červnu zmrzlo, jařiny trpěly suchem.

Žně se opozdily. Obilí následkem trvalých
dešťů na polích dílem porostlo, dílem
shnilo. Píce bylo nedostatek. Ovoce peckového bylo dosti, jádrového málo.
Škola. Školu navštěvovalo 136 dětí, a
sice 75 chlapců a 61 děvčat. Vyučovalo
se ve 2 třídách. Na škole vyučovali: Jan
Janáček, řídící učitel, Marie Štorkánová,
výpomocná učitelka, Františka Navrátilová, učitelka ručních prací, páter František
Slepička, učitel náboženství.
Ze zápisů z kroniky obce Podolí
zpracoval Jaroslav Míšek

Společenská kronika
Naši jubilanti

Narození:

Lubomír Malásek
60 let
Eva Dostálová
65 let
Libuše Hrabalová
65 let
Marie Vlachynská
65 let
Anna Pašková
70 let
Josef Ondrůšek
70 let
Magdalena Švejcarová
75 let
Jindřiška Lodesová
81 let
Terézia Pechová
84 let
Ludmila Červenková
84 let
Miroslav Šilhavík
85 let
Jindřiška Kovaříková
90 let
Anna Koníčková
90 let
Vladimír Kryštof
99 let
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

• Dne 02. 9. 2018 se narodil Ondřeji a Andree Štěrbovým
syn David (čp. 298)

Úmrtí:
• Dne 22. 10. 2018 zemřela Miroslava Čunková ve věku 39 let

V případě, že si nepřejete být zveřejněni v naší společenské kronice, oznamte to písemně nejméně
dva měsíce předem na obecním úřadě v Podolí.
Na všech akcích pořádaných obcí a občanskými spolky mohou být pořizovány obrazové a zvukové
záznamy dle tiskového zákona pro zpravodajské účely. Obec Podolí nenese odpovědnost za záznamy
pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Periodický tisk samosprávného územního celku vydává obec Podolí, IČ 00291242, Podolí 190, PSČ 686 04 Kunovice. Nákladem 350 ks. Zdarma.
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Foto titulní strana Stanislav Vitásek. Příští číslo: Redakční uzávěrka - 26. 11. 2018, datum vydání - 3. 12. 2018
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