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Zpravodaj obce Podolí  Číslo 2/2022 Datum vydání 16. 6. 2022

Staré tradice se k nám vrací s radostí…
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Obecní úřad

Milí spoluobčané,
tři měsíce uběhly jako voda a je tu opět čas pro vydání nové-
ho čísla zpravodaje a také čas pro aktuální informace o práci 
obecního úřadu. Přibývající teplé dny plné sluníčka přinášejí 
pozitivnější a veselejší pohled na vše kolem nás.

Slovo starostky

Co možžná nevíte

Regeneerace veřejnných prosstrranství

Rekonsstrukce dětsského hřiišttě

Svou pracovní dobu zaměstnanci obce dělí mezi práci 
v lese, sečení travnatých ploch zatím převážně v obci a prací na 
sběrném místě. Na sběrném místě budujeme místo pro uklá-
dání nebezpečného odpadu, který je možné odevzdat po celý 
rok, neplatí již jako v minulosti, že k odevzdání nebezpečného 
odpadu byly určeny dva termíny v  roce. Terénní úpravy pro-
dělala i další část dvora pro uložení nového velkoobjemového 
kontejneru.

V budově opravujeme svépomocí zázemí pro zaměstnance 
(vznikne zde malá šatna, kuchyňský kout, funkční toaleta) a par-
kovací prostory pro techniku.

V dubnu započaly práce na II. etapě regenerace veřejných 
prostranství před budovou obecního úřadu. Dle projektové 
dokumentace fi rma Promont Uherské Hradiště,  s.r.o. vybudo-
vala nový přístupový chodník kolem budovy obecního úřadu. 
Nový chodník kříží i obě místní komunikace. V tomto prostoru 
byly instalovány lavičky, nová úřední deska a odpadkový koš. 

Projekt také počítal s prostorem pro výsadbu stromu, což 
se již také podařilo a máme vysazenu lípu, kterou nám věno-
val pan Antonín Fornůsek. Stejně jako v parku před kulturním 
domem protínají obě prostranství různé druhy sítí, které zu-
žují možnosti další výsadby. Projekt pokračuje před sběrným 
místem kde došlo k mírnému rozšíření místní komunikace 
a vybudování oddychového koutu s lavičkou a prostorem pro 
zeleň. Na obou místech je upraven i asfaltový povrch. Vybudo-
vané stavby přispějí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu 
a především chodců.

Nová zeleň přibyla i v okolí budovy kulturního domu, vysadi-
li ji pro nás studenti Středního odborného učiliště Uherský Brod, 
jejichž oborem je zahradník-krajinář. Na podzim do tohoto pro-
storu doplníme ještě stromy a zeleň bude vysazena také před 
obecním úřadem a sběrným místem.

Začátkem června byly také zahájeny práce na dětském hři-
šti na Záhumní. Práce zahájila fi rma SVS Coreect, s.r.o., odstra-
něním starého oplocení, stojanů pro koše a rozebráním přileh-
lého chodníku.  Přemístěny budou i dva hrací prvky v blízkosti 
hřiště, poté byla rozebrána zpevněná asfaltová plocha, která  
bude nahrazena umělým povrchem, vybudováno nové oplo-
cení a instalovány stojany pro nové koše a síť. Hřiště by mělo 
být funkční od srpna tohoto roku.

Současně také probíhají každoroční opravy hracích prvků 

Bohužel nově vysazenou zeleň u kulturního domu stačil již 
poničit neznámý vandal, který několik keříků vytrhal a pohodil 
na přilehlé prostranství. Takové počínání je nepochopitelné, 
komu tyto vysazené keře mohly vadit? Je škoda, jak si někdo 
neváží práce druhých lidí, a ničí ji. Zřejmě neví, že údržbu a vý-
sadbu zeleně hradíme z rozpočtu obce, tedy z peněz nás všech, 
i jeho.   

na dětských hřištích v obci.
Konkrétně na dětském hřišti Záhumní bylo nutné vyměnit 

nášlapové desky, vyhnilé části zábradlí a jiné drobné závady, 
které neohrožují bezpečné užívání hracích prvků. Jeden hrací 
prvek bude demontován, oprava je nerentabilní a bude nahra-
zen posilovací sestavou.

Na hřišti ve Žlebě došlo k opravě střechy nad skluzavkou, 
kladinové houpačky a pérové houpačky mají nová sedátka. Do 
prostoru doplníme posilovací sestavu pro větší děti.
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Jak see nám poddařilo zzmměnit Poodolí za pposleední čtyřii roky
Přináším obrazovou rekapitulaci toho, co jsme během čtyř let v obci změnili.

Vysadili jsme biokoridoryVysadili jsme biokoridory

Součástí biokoridorů jsou i ovocné stromy pro Součástí biokoridorů jsou i ovocné stromy pro 
občerstvení utrmácených pocestnýchobčerstvení utrmácených pocestných

Zateplili jsme budovu mateřské školyZateplili jsme budovu mateřské školy

Upravili jsme a osadili cestu do LipinUpravili jsme a osadili cestu do Lipin

Zrekonstruovali jsme pomníky před kulturním Zrekonstruovali jsme pomníky před kulturním 
domemdomem
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Teplého kabátku a opravy se dočkala i základní školaTeplého kabátku a opravy se dočkala i základní škola

Zefektivnili jsme prostory sběrného místaZefektivnili jsme prostory sběrného místa Vybudovali jsme bezpečnější a krásnější školní dvůrVybudovali jsme bezpečnější a krásnější školní dvůr

Máme nové autobusové zastávkyMáme nové autobusové zastávky Na břehu Olšavy najdete nová útulná posezení Na břehu Olšavy najdete nová útulná posezení 
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Zvládli jsme kompletní revitalizaci kulturního domu a jeho okolíZvládli jsme kompletní revitalizaci kulturního domu a jeho okolí

Modernizace se dočkalo i prostranství před obecním úřademModernizace se dočkalo i prostranství před obecním úřadem
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Přibyla naučná stezka „Les v Podolí pro všechny“Přibyla naučná stezka „Les v Podolí pro všechny“

Opravili jsme kapličkuOpravili jsme kapličku Zrekonstruovali jsme budovu Podolského rájeZrekonstruovali jsme budovu Podolského ráje

Domek pro obsluhu hřiště ve Žlebě má novou střechuDomek pro obsluhu hřiště ve Žlebě má novou střechu

Zpevnili jsme plochu pod kontejnery v ulici ŽlebZpevnili jsme plochu pod kontejnery v ulici Žleb
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U sběrného místa je k dispozici zcela vybavené hřiště pro agilityU sběrného místa je k dispozici zcela vybavené hřiště pro agility

Před sběrným místem přibyla nová zpevněná parkovací plochaPřed sběrným místem přibyla nová zpevněná parkovací plocha

Zpevnili jsme plochu pod kontejnery u sběrného dvoraZpevnili jsme plochu pod kontejnery u sběrného dvora
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Zastupitelstvo obce schválilo:

• Uzavření veřejnoprávní smlouvy s  SH 
ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Míkovi-
ce na částku 5.000,- Kč na nákup odměn 
a služeb.

• Uzavření veřejnoprávní smlouvy s  Mys-
liveckým spolkem Boří Míkovice, z.s. ve 
výši 30.000,- Kč na výstavbu krmících za-
řízení a krmivo pro zvěř.

• Od 1.8.2022 novou výši nájemného 
u  obecních bytů čp. 287, 288 ve výši 
4.300,- Kč měsíčně.

• Uzavření nájemní smlouvy na obecní 
byt s  paní Vlastou Prokopiusovou od 
1.6.2022 do 31.5.2023.

• Uzavření smluv o  výpůjčce vybraných 
obecních pozemků s  panem Aloisem 
Jakšíkem, s  paní Markétou Geržovou, 

s panem Karlem Týznerem, s panem Ra-
dimem Vaculíkem, s  panem Radimem 
Vlachynským a s Lubomírem a Bohumi-
lou Novotnými, a to za údržbu pozemků, 
na dobu neurčitou.   

• Uzavření kupní smlouvy s paní Vladimírou 
Šudřichovou na pozemky p.č. 124/2 o vý-
měře 66 m² ostatní plocha a  p.č. 124/1 
o výměře 253 m² za cenu 70,- Kč za m². 

VVyybráno zz 28. zasedání zastuppittelstva obcce Podolí koonanného dne 288.4.2022

Z přiložených fotografi í je jasné, že obecní majetek průběžně opravujeme, důkladně udržujeme, pravidelně zhodnocujeme a rozši-
řujeme. Na závěr bych uvedla ještě pár čísel z rozvahy obce:

Stálá aktiva k 31.12.2014 51.267.270,68 Kč stav k 30.4.2022 104.579.843,23 Kč

Stav fi nancí k 31.12.2014 12.231.824,29 Kč stav k 30.4.2022 8. 553.193,51 Kč

Krásné letní dny přeje Jana Rýpalová, Vaše starostka

Zájemce o účast v krojovém průvodu a nácvik besedy na hody (uskuteční se 15.10.2022) srdečně zveme na příprav-

nou schůzku, která bude 29.6.2022 v 18:00 hodin na Obecním úřadě v Podolí.

V příštím čísle zpravodaje má každé zaregistrované usku-

pení možnost představit svůj volební program. Bude mít 

k dispozici 1 formátovanou stranu v obecním zpravodaji. 

Datum uzávěrky je 2.9.2022. Příspěvky je možné poslat na 

e-mail: info@obecpodoli.cz. Prosíme o dodržení termínu.

Obec má v majetku protipovodňové opatření „Galdův 

žleb“. Součástí je i  výsadba švestek u  polní cesty nad 

ulicí Záhumní. Nabízíme občanům, převzít výše uvede-

né stromy do vlastní péče za sklizeň úrody. V případě 

zájmu nás kontaktujte na Obecním úřadě v Podolí.  

Výzvy k občanům

22.6.2022 Svoz komunálního odpadu
6.7.2022 Svoz plastů
 Svoz komunálního odpadu
20.7.2022 Svoz komunálního odpadu

Svozy odpadů v následujícím období 3.8.2022 Svoz plastů
 Svoz komunálního odpadu
17.8.2022 Svoz komunálního odpadu
31.8.2022 Svoz komunálního odpadu
14.9.2022 Svoz plastů
 Svoz komunálního odpadu

Starý kamenný kříž má nový Starý kamenný kříž má nový 
kabátkabát

Při hlavní cestě jsme vysadili Při hlavní cestě jsme vysadili 
stromy a cibulovinystromy a cibuloviny

Most přes Olšavu dostal nové Most přes Olšavu dostal nové 
zábradlí a chodníkzábradlí a chodník
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Vítání oobčánků

Podolský tmel

Vleklá koronavirová epidemie sebou nese vlnu bolesti 
a  strádání. Vedlejším důsledkem je omezení běžných zvyků 
a společenských událostí, jak jsme je znali v době předcovido-
vé. Zasáhla i do naší tradice vítání nově narozených občánků. 
A tak se stalo, že když jsme se konečně dočkali ukončení pro-
tiepidemických omezení a  také otevření našeho kulturního 
domu, bylo naráz k vítání dětí jako smetí. Před členy výboru pro 
společenské záležitosti stál nelehký úkol zorganizovat slavnost 
pro více než dvě desítky kojenců a batolat, tedy i pro více než 
čtyřicet maminek a tatínků a dobře osmdesát babiček a dědeč-
ků. Po četných diskuzích a několika různých variantách zvítězilo 
rozhodnutí provést vítání na dvě skupiny v jednom dopoledni. 
Kromě Lenky Mikulové a Michaely Smetkové, které jsou členka-
mi výboru, pomohl ještě Jaroslav Míšek v roli ozvukovače, Sta-
nislav Vitásek jako fotograf, Jarmila Kasperová a chybět nemoh-
la ani starostka obce Jana Rýpalová. Celý obřad by ale nestál za 
nic, kdyby tam chyběl kulturní program. O ten se velmi dojemně 
postaraly starší děti, které odrecitovaly řadu básniček, zazpívaly 
a také zahrály na hudební nástroje. 

Protože některé z dětí už byly docela velké a tradiční houpání 
v kolébce by pro ně mohlo být nebezpečné, přibyl pro tyto účely 
do majetku kůň. Samozřejmě houpací! Stal se pro naše malé ob-
čánky okamžitě vyhledávanou atrakcí a dokonce i děti, které ještě 
měly čas na kolébku, chtěly raději na koně. 

Postupně tak byly v průběhu sobotního dopoledne 30.4.2022 
přivítány tyto děti: Timon Snopek, Nikola Fornůsková, Johan Ma-

chala, Martin Raclavský, Kristián Koňařík, Sebastian Snopek, Mar-
tin Rezek, Simona Stašková, Lucie Majíčková, Sofi e Nosková, Zoja 
Kadlčíková, Tereza Suchlová, Dita Beníčková, Jakub Švarc, Marek 
Bičan, Barbora Vítková, Andrea Nová, Amálie Trávníčková, Kateři-
na Kollandová a František Malaga. 

Obecní úřad přichystal pro každou maminku kytičku, poukaz 
na nákup zboží v hodnotě 1.000,- Kč, pamětní list a drobný dárek. 
A mně nezbývá než všem poděkovat za přiloženou ruku k dílu. 
Jsem si jistá, že toto vítání občánků si budeme ještě dlouho pa-
matovat.

Za výbor pro společenské záležitosti Štěpánka Míšková
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Z podolské knihovny

Všichni čtenáři i nečtenáři mohli v mě-
síci dubnu navštívit náš první workshop za-
měřený na akvarel. Výtvarnice Martina nám 
předvedla kouzlo vodových barev a  květ-
nových kompozic. A samozřejmě v měsíci 
dubnu nemohlo chybět malování vajíček.

Novinkou, kterou jsem pro naše milé, a především tvořivé 
občany zavedla je KREPÁK. A co to je? Papír k tvoření samozřej-
mě také, ale především jsou to: KREATIVNÍ PÁTKY KNIHOVNY! 
Jeden pátek v  měsíci bude knihovna věnovaná kreativním li-
dem a tvorbě. KREPÁK se nám poprvé “rozmotá“ 15. 7. 2022 od 
17 hodin v prostorách knihovny. 

Kdo poslední dubnový den zavítal na hřiště do Žleba, mohl 
se zúčastnit nejen společného stavění májky, ale také volby Miss 
čarodějnice, kterou se pro letošní rok stala Andělka Kollandová.

Všechny čarodějnice byly naprosto úžasné a doufáme, že při-
letí i příští rok. Až teda na jednu, které bylo závěru pěkně zato-
peno. Dva roky svému osudu unikala, ale neunikla! A potěšitelná 
zpráva nakonec – naše májka vydržela stát až do začátku června!

Jitka Raclavská

Knihovna i  v  letošním roce bude 
v období prázdnin uzavřena. Půjčová-
ní knih bude fungovat pouze formou 
mobilní knihovny, tedy na zavolání či 
domluvě s Jitkou Raclavskou.

CCo se uuddáloo

KKREEPÁÁKK 

PPáleeníí ččarooděějnnic

Práázddnninny v kknihhovnnně
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Beseda se seniory

Uklízíme Česko

Dlouho odkládaná Beseda se senio-
ry se konala v sobotu 7.5.2022. Datum to 
bylo možná netradiční, ale program zůstal 
věrný místním zvyklostem. Své babičky 
a  dědečky přišly potěšit pěkným vystou-
pením děti z mateřské i základní školy. Ne-
chyběly básničky, zpívání ani tanečky a ke 
slovu se dostala i angličtina. Na závěr děti 

rozdaly seniorům vlastnoručně vyrobené 
dárečky.

Milan Snopek připravil obrovské plně-
né řízky s hojnou porcí salátu, následovalo 
víno, koláčky i kávička. S obsluhou pomoh-
li zastupitelé obce. O zábavu se zase posta-
rali harmonikáři z Bystřice pod Lopeníkem. 

Ale v  něčem bylo toto setkání přece 

jen jiné. Získalo totiž na hodnotě. Trvalo 
totiž tři roky, než se všichni mohli zase se-
tkat, bez omezování a zákazů, bez roušek 
a respirátorů. A tak se hlavně besedovalo 
a  rozprávělo až do pozdního večera. Ne-
zbývá než doufat, že se všichni zase ve 
zdraví brzy sejdou.

Štěpánka Míšková

1.4.2022 se hrstka nadšenců sešla, aby se při-
pojila k akci oslavující Den Země. Vyzbrojení jako 
vždy rukavicemi, igelitovými pytli a obrovským od-
hodláním se vrhli na vše, co se za poslední tři roky 
začalo v našem katastru povalovat. Je neuvěřitelné, 
kolik smetí dovedou někteří lidé i v dnešní poměr-
ně osvícené době rozházet v místech, kterým říká-
me domov. Žijeme v nádherné čisté krajině, v naší 
Olšavě se vyskytují nejen běžné, ale i vzácné druhy 
živočichů. Na okolních loukách vyrůstají fascinující 
uskupení bylin, v sadech můžeme vidět rozmanité 
druhy ptáků. Poklidné pěšiny lákají k procházkám. 
A přesto tady žije pár natvrdlých hlav, které si ne-
stihly všimnout, že mají u domu popelnici a upro-
střed obce sběrné místo. Proto třikrát hurá každé-
mu, kdo si udělal čas a pomohl s úklidem.

Štěpánka Míšková
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Zprávičky z naší školičky

Žáci základní školy se pravidelně za-
pojují do různých soutěží. V soutěži Ma-
lujeme s Uprkou se dařilo Matymu Réva-
yovi, v  soutěži Můj knižní hrdina získali 
ocenění Viktorka Krčová a Tadeáš Křeme-
ček. Dále se děti zapojily do mezinárodní 
soutěže Auto snů pořádané společností 
Toyota.

Podívejte se, jak jsme vynášeli Morenu a vítali jaro

V hodinách pracovních činností mladší žáci udělali pomazánku s medvědím čes-
nekem a vyzkoušeli si i způsoby servírování.

Ve staroměstské knihovně proběhlo 
předání ocenění za výtvarnou soutěž Můj 
knižní hrdina a v Uprkově galerii za soutěž 
Malujeme s Uprkou. V knihovně i v galerii 
jsou k vidění všechna díla žáků naší školy. 
Zároveň jsme se dočkali dalšího velkého 
úspěchu. Matyas Révay v  soutěži Auto 
snů postupuje do mezinárodního kola.

Jelikož je škola přihlášená do Olym-
pijského běhu, který se poběží 22.června, 
vyrazili jsme vyzkoušet, jestli zvládneme 
uběhnout jeden kilometr. Pak jsme se na 
hřišti protáhli a zahráli si pohybové hry.

Čtvrteční dopoledne patřilo pohy-
bovým hrám, se kterými za námi v rámci 
projektu Škola v  pohybu přijel Ing. On-
dřej Machala. Děti si procvičily všech-
ny svaly i  dovednosti, a  hlavně si užily 
spoustu zábavy a legrace.

Jarní počasí probouzí po zimě příro-
du, a proto starší žáci dostali v přírodo-
vědě za úkol hledat na školní zahradě 
rostliny a živočichy, fotografovat je a zjis-
tit o nich co nejvíce zajímavých informa-
cí.

ÚÚspěěchhyy vee výttvaarnýých ssoutěžíích

JJaroo v MMMŠ

JJarnní pooomaazánnkka

PPředdánníí oceeněnníí 
vve výýtvvaarnéé souuttěži

OOlymmpiijjskýý běhh

ŠŠkolla vv pohhybuu

PPříroodoovvědná hhleedaččka nnna zzahraaděě

y

cí.
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Tvoříme s  dětmi jarní dekorace pro 
radost.

Poslední březnový den jsme navští-
vili program v kině Hvězda v Uherském 
Hradišti. Pro děti byla připravena stano-
viště, na kterých se seznámili s rysy auti-
smu a podstatou přístupu. Pro děti bylo 
připraveno občerstvení i mnoho přínos-
ných aktivit. Následovalo shlédnutí fi lmu 
Báječná sedmička.

Páteční odpoledne patřilo zápisu 
do 1. třídy. V  budově školy přivítali bu-
doucí prvňáčky starší žáci v  převlecích 
a stali se jejich průvodci zápisem. Děti si 
vyzkoušely na stanovištích různé úkoly 
z jednotlivých oblastí školní zralosti. Od 
zápisu si kromě pamětního listů odnesly 
i tašku se svým jménem plnou dárečků.

V  mateřské škole 
pobavilo děti z  MŠ i  ZŠ 
scénické čtení herců Slo-
váckého divadla. Kom-
binovaná forma hraní 
a  čtení napínavého pří-
běhu Roalda Dahla děti 
nadchla a  pokračování je 
čeká v knížce.

Do MŠ přijel s  vystoupením plným 
kouzel a smíchu herec Tomáš Šulaj. Svý-
mi triky děti pobavil a  rozesmál a závě-
rem mohly nahlédnout i  pod pokličku 
kouzelnického řemesla, protože je dvě 
kouzla naučil.

Starší žáci se v  rámci úterního od-
poledne věnovali řešení logických úloh. 
Jednou z nich byla i skládanka Kolumbo-
vo vejce. 

VVelikkonnočnní tvoořření z keerammikyy

SSvěttovýýý deen auuttismu

ZZápiis doo ZŠŠ

SScénnickkéé čttení

VVysttouppení kouuzzelníka KKoluumbbbovoo vejjcee

BBareevnnýý týýdden vv MŠýýýý ýý
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Čtvrteční odpoledne patřilo vytváře-
ní velikonočních dekorací. Díky nádher-
nému počasí se letos podařilo uskuteč-
nit dílničky na školním dvoře. Všichni, 
kdo přišli, si tak mohli užít tvořivou at-
mosféru v záři odpoledního sluníčka.

Středeční výlet do města stříbra 
provázelo slunečné počasí a  pohodová 
atmosféra. Dopoledne a  část odpoled-
ne jsme strávili ve společnosti průvod-
ce, který nás provedl Vlašským dvorem 
a  Mincovnou. Děti se zde seznámily 
s historií jádra města i historií mincovnic-
tví. Následovala procházka historickým 
centrem s výkladem a návštěva Chrámu 
sv. Barbory a přilehlé kaple. Prostřednic-
tvím pohádkového příběhu a  pověstí 
jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí. 
Po společné části následoval rozchod, 
aby si všichni mohli prozkoumat cent-
rum města. Vrátili jsme se ve večerních 
hodinách, příjemně unavení a  bohatší 
o mnoho nových poznatků a zážitků.

Středeční dopoledne bylo věnová-
no péči o okolí. Probíhaly úpravy školní 
zahrady a následně úklid kolem řeky Ol-
šavy. Děkujeme tímto panu Mikulovi za 
zajištění a dovoz mulčovací kůry na škol-
ní zahradu a panu Čadovi za odvoz pytlů 
s odpadem od řeky.

Čtvrťáci a páťáci si v rámci učiva o po-
skytnutí první pomoci vyzkoušeli život 
zachraňující úkony na resuscitačních 
modelech.

Tento týden jsem se učili o životě na 
louce. Seznámili jsme se se životem včel 
v úlu, s vývojem motýla a  jeho různými 
druhy a samostatně ve skupinkách jsme 
zjišťovali informace o  sluníčku sedmi-
tečném. Ve čtvrtek jsme společně šli do 
základní školy, kde jsme vytvářeli z kera-
miky dárečky pro maminky.

V  uplynulých dnes probíhaly přípra-
vy na Velikonoce. Povídali jsme si o tra-
dicích svátků jara, naučili se novou pís-
ničku, barvili a zdobili vajíčka a vytvářeli 
jarní dekorace.

Poslední dubnový pátek jsme měli 
ve školce čarodějnický den. Děti plnily 
spoustu úkolů, aby mohly být “pasovaní” 
na čarodějnice. Vymyslely si například 
své čarodějnické jméno, učily se létat na 
koštěti a taky vařily pravý lektvar.

VVelikkonnočnní díllničkyy

VVýleet doo Kuutnéé HHoryy

DDen prooo přííroduu

NNácvvik pprvnní poommocci

ZZprááviččkky zz MŠ

CCo see děěěje vve škkoolce

ČČarooděějjjnicee v MMŠŠ

y

ý p
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Závěr dubna patřil táboráku a čarodějnicím. Děti si na za-
hradě ozdobily májku, opekly špekáčky a užily spoustu zábavy.

V minulém týdnu jsme se učili v mateřské škole o rostlinách a stromech v našem 
okolí. Byli jsme se projít k Olšavě, zasadili semínka hrášku, které pozorujeme. Vyrábě-
li jsme si květinové náramky, založili jsme si herbář a taky jsme se zaměřili na bylinky, 
které děti svými smysly zkoumaly a popisovaly.

Ve středu jsme byli na výletě v ZOO 
Hodonín. Počasí nám vyšlo, všechny zví-
řátka se nám došly ukázat a děti byly vel-
mi spokojené.

Po měsíci příprav prezentovali starší žáci projekty na vybrané téma z  přírodo-
vědy. Čtvrťáci zpracovávali okruhy ekosystémů a páťáci tělní soustavy člověka. Ve 
svých pracích seznámili spolužáky nejen se základními pojmy, ale také se zajíma-
vostmi formou nákresů, popisů a vlastního vysvětlení.

Předposlední květno-
vý den jsme jeli vláčkem 
z Popovic do Starého Měs-
ta a poté šli do KOVOZOO. 
Měli jsme okružní jízdu 
vláčkem (Stelinkou), poté 
jsme si ukovali společně 
hřebík v  kovárně a  pak si 
prošli všechny atrakce. 

Vyprávění spolu s  výstavkou knih a  modelů si pro starší 
žáky připravil pan Krč. Kromě samotné operace seznámil žáky 
i s méně známými jmény jako byli Josef Bublík z Bánova a Jan 
Hrubý z Kunovic. Prohlédnutí knížek a dalších materiálů bylo 
žákům inspirací k další výtvarné činnosti do celostátní soutě-
že. Tímto manželům Krčovým děkujeme za možnost návštěvy 
i poutavý výklad.

Duubnovéé dnyy v druužině

Co rooste koleem náás VVýleet MMŠ doo ZOOO Hoddonníín

Příroodovědnné projjeekty

Výýlet MŠŠ do KKKovozooo

Opperacee Antthhropooid a náávšštěva u Krčůů

y
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Ve čtvrtek dopoledne vyrazili žáci 
základní školy do Starého Města, kde 
se ve ve sportovním areálu Na rybníčku 
konala přehlídka sportů. Na stanovištích 
jednotlivých sportů si všichni mohli vy-
zkoušet různé sportovní disciplíny od 
tance přes šachy až po tenis a bikros pod 
vedením trenérů.

Den dětí patřil cestování a poznávání. Vlakem jsme vyrazili ze Starého Města do 
Vídně. Tam jsme absolvovali okružní cestu po krásách tohoto historického města. 
Trasa vedla přes Belveder a  přilehlé zahrady přes Ringstrasse, viděli jsme budovu 
rakouského parlamentu, státní opery, divadla a  radnice, kostel Karlskirche, hradní 
komplex Hofburg. Odpočinuli jsme si v nádherné a právě kvetoucí růžové zahradě 
a naše putování zakončili prohlídkou dómu sv. Štěpána. Průvodci městem byli sa-
motní žáci, kteří měli připravený výklad o jednotlivých pamětihodnostech.

Jana Buršová

FFesttivaall Spoortuuj 22 Výleet do Víddně

Z činnosti zahrádkářů
Košt sliivovice
Dne 26. března se uskutečnil v Kulturním domě v Podolí už 18. 

ročník koštu slivovice. Bylo dodáno 53 vzorků slivovice. Hodnotí-
cích se sešlo celkem 35. Byly vytvořeny 2 skupiny, z nichž 4 nejlep-
ší vzorky postoupily do fi nále. V tomto roce se umístily v jedné ze 
skupin na 4. místě 2 vzorky se stejným počtem bodů. Proto bylo 
rozhodnuto, že do fi nále postoupí celkem 9 vzorků. Pořadí v kate-
gorii slivovice bylo následující. 

1. Alois Jakšík
2. Milan Frolek
3. Zbyněk Křen
Zajímavostí bylo také hodnocení, jak který vzorek slivovi-

ce chutnal. A tak jsme se mohli dovědět, že některé vzorky byly 
pěkné, ke konci ostřejší, nebo jemné a lahodné či trochu škrábou. 
Další vzorek měl pěknou kostku, nebo byl kulatý dobrý. Asi každý 
by chtěl hodnocení vzorku s dovětkem – všechno je OK.
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Zájezd na Floru Oloomouc
23. dubna jsme se po několika letech 

vydali do Olomouce na výstavu Flora 
Olomouc. Celý pátek nám propršelo, 
a tak jsme vyrazili v sobotu trochu s oba-
vami. Jarní počasí nás však provázelo 
celý den. Na výstavě jsme dokoupili sa-
zenice a další potřebné věci do zahrady. 
Mnozí z nás shlédli fl oristickou show Mi-

lana Dopity, který prozradil některé zají-
mavé věci při vázání kytic a  aranžování 
květin. Jako ostatní jsme prošli okolo 
reklamního sloganu, který zněl: „Chceš-li 
1000 pusinek, daruj sirup z brusinek“. Ni-
kdo z Podolí si sirup nekoupil, takže jak 
to s  tou reklamou je, jsme nezjistili.  Po 
obědě už výstaviště praskalo ve švech, 

a tak jsme se uchýlili do klidnějšího pro-
středí na Svatém Kopečku u Olomouce. 
Tam jsme prošli baziliku Navštívení Pan-
ny Marie a její okolí. Paprsky jarního slu-
níčka nás pak provázely při zpáteční ces-
tě a vyloudily úsměv na tváři nejednoho 
zahrádkáře.

Jaroslav Míšek

Z činnosti Sokola
Vycházzka na Rochuuz a Rovnninnu
Na základě výzvy turistické komise 

odboru všestrannosti jsme se v  rámci 
oslav 160. výročí založení Sokola vydali 
na vycházku do Uherského Hradiště. Cí-
lem bylo navštívit místo či objekt, jakkoliv 
spojený se sokolskou symbolikou. A  tak 
se početná skupina podolských sokolíků 
a  rodičů vydala letos 14. dubna vlakem 
do Uherského Hradiště. Cestou z  vlako-
vého nádraží si prohlédli část města, kaš-
nu na Masarykově náměstí, dům U Zlaté 
koruny, starou radnici, Mariánský morový 

sloup, pozůstatky hradeb opevněného 
města a  budovu staré zbrojnice, ve kte-
ré nyní sídlí Galerie Slováckého muzea. 
Prohlídku města zakončili v  hradišťské 
sokolovně, kterou nás provedl starosta 
zdejší jednoty bratr Ševčík. Tělocvična je 
vybavená veškerým tělocvičným nářa-
dím a za zmínku stojí i malý sál, kde zdejší 
sokolové hrají pro děti loutkové divadlo. 
Za sokolovnou mají hřiště a také poseze-
ní s ohništěm, kterého jsme využili k od-
počinku a  svačině. Pak nás čekala cesta 

pěšky zpět do Podolí. Vedla podél řeky 
Moravy, do Mařatic a  Skanzenu Rochuz, 
který jsme si také prohlédli. U kaple sva-
tého Rocha jsme si zahráli několik her. 
Hřebenová cesta k rozhledně na Rovnině 
nám poskytla nádherné výhledy do údolí 
Moravy, na hřebeny Chřibů, Hostýnských 
vrchů a Bílých Karpat. Poslední zastávkou 
na naší cestě byl Amfík Bukovina v Popo-
vicích a odsud jsme spokojeně odcházeli 
k  našim domovům. Celkem jsme ušli 14 
kilometrů.
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Rešovské vodopáddy
8. května 2022 připravila naše tělocvičná jednota ve spolu-

práci se sportovní komisí obce Podolí autobusový zájezd k Re-
šovským vodopádům. Byly naplánovány dvě trasy. Kratší vedla 
z  Horního města údolím Huntavy do Rešova a  měřila 5,5 km, 
delší pokračovala na hrad Sovinec a byla dlouhá 14 kilometrů. 
Krásné počasí nás provázelo celou cestu podél říčky Huntavy. 
Poslední úsek nad vodopády vedl nádhernou soutěskou po 
dřevěných lávkách a schůdkách a skalách kolem peřejí, kaskád 
a malých vodopádů. Nakonec se pod námi objevil velký Rešov-

ský vodopád. Po krátkém odpočinku, svačince a cvakání spou-
ští fotoaparátů se naše skupina rozloučila s čistou říčkou a po 
dlouhém stoupání dorazila do Rešova. Zde již u  místního po-
hostinství čekal autobus, který odvezl unavené turisty na hrad 
Sovinec. Ostatní šli pěšky hřebenovou cestou přes vrchol Lesný 
do Valšovského dolu a pak znovu do kopce k hradu. Po dlouhé 
turistické pauze dal všem výšlap zabrat a místo prohlídky hradu 
odpočíváme v místním občerstvení. Od první skupinky se do-
vídáme, že prohlídka byla super. Tak snad příště zbude více sil.

Výpravva do Vřesovvic
13. – 15. května 2022 se po dlouhé 

době vydáváme na vícedenní výlet do 
Vřesovic. Původně se měl konat ve Vizovi-
cích, ale protože se přihlásilo 19 dětí a 15 
dospělých, tak kapacita chaty nestačila. 
Podařilo se však zajistit náhradní ubyto-
vání ve Vřesovicích v  chatičkách. Vzhle-
dem k chladnému květnu jsme s obava-
mi sledovali vývoj počasí a  se smíchem 
akci nazvali „Jak nezmrznout se Sokolem“. 
Nakonec ale vše dobře dopadlo. Počasí se 
umoudřilo, sluníčko svítilo a  naplánova-
ný program se podařilo uskutečnit celý.

Po příjezdu do Vřesovic byly děti roz-
děleny do chatek a družstev. Každé druž-
stvo mělo svého dětského vedoucího 
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Sokolskká odysea
V uplynulých letech byl turistický program naší jednoty za-

měřen většinou na vycházky pro děti, a i proto byla v letošním 
roce do našeho programu zařazena akce „Sokolská odysea“. 
Kvůli poměrně dlouhým vzdálenostem jednotlivých etap je ur-
čena především dospělým. Bohužel zájem o tuto akci byl malý. 
Původní dubnový termín byl kvůli vydatným dešťům a sněžení 
zrušen. 

V  sobotu 21. května brzy ráno vyjela pětičlenná skupina 
směrem na hraniční přechod Bukovec. Na první zastávce navští-
vili turisté Trojmezí a společnou hranici České republiky, Polska 
a Slovenska. Odsud bylo do Bukovce už jenom kousek. Do bato-
hů se přesunulo vše potřebné na cestu a zelená značka dovedla 
všechny až k nejvýchodnějšímu bodu ČR.

Další cesta vedla přes Komorovský Grůň na Gírovou, kolem 
skaliska Čertovy mlýny a horské chaty na Studeničné, do Mostů 
u Jablunkova a pak znovu do kopců k turistické chatě Skalka, 
a  nakonec na chatu Severka, kde byl zajištěný nocleh. Krásné 
počasí nabídlo mnoho nádherných výhledů na Malou Fatru, 
Jablunkovský průsmyk a  severní část Moravskoslezských Bes-
kyd. První den měřila trasa cca 17 km.

Druhý den pokračujeme ke Kamenné chatě, u  které stojí 
rozhledna Tetřev. Zhoršené počasí nám však nedopřálo výhle-
dy do krajiny. Hřebenovka se klikatila na Velký Polom, nejvyšší 
bod cesty. Zničený les v horní části hřebene bičovaný větry a po-
škozený kůrovcovou kalamitou vypadal velmi neutěšeně, ale 
poskytoval výhledy na slovenskou i  českou část hor. Posezení 
u kaple na Muřinkovém vrchu nám poskytlo místo ke krátkému 
odpočinku. Vrchol hory Malý Polom červená značka k naší ra-
dosti obešla traverzem. V průsecích se občas před námi objevil 

vrchol Lysé hory, kterou hřeben Zadních hor obchází. Konečně 
se blížíme k civilizaci a scházíme k osadě Bílý kříž a pak ještě k tu-
ristické chatě Doroťanka. Zde jsme si dopřáli občerstvení a po-
slední odpočinek. Nakonec nás unavené nohy donesly až do cíle 
na hraniční přechod Konečná. V neděli jsme ušli cca 25 km. 

Další etapa povede z Konečné na Bumbálku a její trasa bude 
dlouhá cca 14 km. Plánujeme jít v průběhu letních prázdnin. Po-
kud byste se chtěli přidat, kontaktujte Zdeňka Kaspera.

Zdeněk Kasper

a  také dospělého poradce. Družstva si 
vymyslela své názvy, a tak o vítězství bo-
jovala družstva Rychlí zajíci, Černé pumy 
a Žoužel. 

Následovala příprava táboráku, kde si 
děti si vyzkoušely práci s pilou a sekerou. 
Večer v  lese všichni absolvovali zkoušku 
odvahy a postřehu. Druhý den byl v du-
chu honby za pokladem. Po denním roz-
kaze děti objevují zašifrovanou zprávu 
a  podle zjištěných indicií se vydávají na 
cestu. Ta je vede ke Gorazdově studánce, 
k rozcestí sv. Klimenta, Kazatelně až k po-
kladu, který byl ukrytý u skaliska Kozel. 

Odsud všichni pokračovali na Cim-
burk a Klimentek. Po cestě družstva plni-
la různé úkoly. Nejúspěšnější byly Černé 
pumy. Odpoledne následovaly soutěže 
ve střelbě ze vzduchovky, z luku a dřevo-

rubecký pětiboj. Sobotní večer zakončil 
opět táborový oheň s programem připra-
veným dětmi. 

Nedělní ráno proběhlo v  duchu hry 
„Den trifi dů“, ve které se 
snaží pár vidoucích jedin-
ců zachránit oslepnuté lid-
stvo a přes překážky je do-
vést na bezpečný ostrov. 
Souběžně probíhá turnaj 
v ringu a soutěž ve stavění 
stanů. I  když byl boj o  ví-
tězství velmi vyrovnaný, 
opět se na prvním místě 
umístilo stejné družstvo 
jako dopoledne. Členové 
Černých pum byly mladší 
i méně početnější, ale díky 
úžasné spolupráci a  také 

díky péči skvělého kouče dokázali zvítě-
zit. Naplnili tak beze zbytku svůj pokřik: 
Hej, hej, hej, Černé pumy jsou nej! Gratu-
lujeme. 
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Dětskýý den
Musím se přiznat, že jsem nevědě-

la, proč se slaví Den dětí 1. června, ani 
od jaké doby. Vševěda pan GOOGLE mi 
však pomohl mezeru ve vzdělání dopl-
nit: první podnět k založení dne, který by 
oslavoval děti, vznikl v Turecku 23. dubna 
1920 během Turecké války za nezávislost. 
Tehdejší ochránce národních práv Musta-
fa Kemal prohlásil, že důležitou součástí 
k budování nového státu jsou děti. Proto 
ustanovil 23. duben jako Den dětí, kte-
rý obyvatelé Turecka slaví dodnes a  je 
státem uznávaným svátkem. Ve světě se 
však neujal a  v  následujících letech byly 
opakovaně doporučovány nové termíny 
a důvody k oslavě a ochraně dětí a jejich 
práv. Nechci ani vzpomínat, jaké smut-
né události nakonec svět přiměly svátek 
uznávat plošně a  každoročně 1. června. 
Československo se přidalo k  Mezinárod-
nímu dni dětí až v roce 1950. 

Politické důvody k pořádání Dne dětí 
v  Podolí naštěstí nejsou a  rádi se sokol-
skými příznivci akce právě pro děti pořá-
dáme, letos společně se členy sportovní 
komise obce Podolí. Každý pořadatel jistě 
potvrdí, že zorganizovat „pár her a  sou-

těží“, byť je opakujete poněkolikáté, není 
záležitostí tří hodin, kdy vše probíhá na 
hřišti, ale práce začíná mnohdy již něko-
lik týdnů dopředu a zaměstná řádově až 
desítky hodin hlavního pořadatele a další 
jednotky hodin odpracují nezbytní po-
mahatelé, bez nichž by děti sice nadšeně, 
ale bezprizorně pobíhaly. 

Tipnete si, kolik lidí se letos podílelo 
na letošní dětské oslavě?  26! Všem děkuji 
a nesmírně si jejich pomoci vážím. A letos 
ještě o  to více, když předem nám mete-
orologické předpovědi nevěštily nic dob-
rého. Dopoledne ještě přípravu nechaly 
rozjet a dokončit, ale půl hodiny po startu 
začalo poprvé pršet a pak jsme byli ještě 
3x pokropeni deštěm, abychom asi ze 
sebe spláchli nalepené bahno. Bohužel, 
tentokrát se rosničky nemýlily.

Soutěž ve střelbě ze vzduchovky pro-
běhla velmi hekticky, o  to více musím 
vyzvednout výkon sourozenců Viktora 
a  Dominika Zapletalových, kteří každý 
čtyřmi ranami nastříleli shodně 40 bodů! 
Neuvěřitelný výkon. Matěj Raclavský na 2. 
místě nastřílel 4 ranami 33 bodů a Adéla 
Vacková se umístila se 24 body na 3. mís-

tě.
Děti dostaly na 

několika tradičních 
stanovištích na hři-
šti drobné sladké 
odměny a odvážlivci 
se pustili do zálesác-
kého závodu zdat-
nosti, kde na trati 
překonávali pomocí 
lanové houpačky asi 
třímetrovou vzdále-
nost a  sjížděli oblí-
benou lanovku. Zde 
nám déšť povolil 

lana, a tak ti, kteří vážili více než dvacet 
kilogramů, dojížděli ke konci již zády po 
bahně. Byli sice ušmudlaní, ale spoko-
jení. Pak závodníci zkoušeli nahazovat 
kroužky na kůl, přelézali další lanovou 
překážku nataženou mezi stromy, házeli 
na cíl a pak dokazovali znalosti rostlin. 

Všichni pak obdrželi sladkou odměnu. 
Diplomy si odnesly tito závodníci:

Chlapci do 6 let

1. Radek Smetka
2. Jonáš Pavlík 
3. Tobiáš Raclavský

Děvčata do 6 let

1. Štěpánka Zapletalová
2. Šárka Šišáková

Chlapci do 10 let

1. Matěj Raclavský
2. Dominik Zapletal
3. Filip Pavlík

Děvčata do 10 let

1. Míchaela Ševečková
2. Karolína Smetková

Chlapci 11 -12 let

1. Viktor Zapletal
2. Štěpán Raclavský
3. Dominik Ševčík

Děvčata 11 – 12 let

1. Adéla Vacková
2. Simona Vagdálová
3. Aneta Brostíková

Všem gratulujeme a  těšíme se Vás 
všechny na soutěži Podolský sokolman 
17. září 2022 na fotbalovém hřišti. 

Jarka Kasperová
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Z činnosti SDH Míkovice
Dne 21.5.2022 hasiči z  Míkovic pořádali 

v  Podolí na fotbalovém hřišti 3. ročník sou-
těže v požárním sportu mladých hasičů a do-
rostu. Soutěž je zařazena do Velké ceny okre-
su Uherské Hradiště.Na startovní listině bylo 
10 týmů mladších žáků a  10 týmů starších 
žáků. Současně probíhala i  soutěž dorostu 
v disciplíně ,,dvojboj“. A jak to dopadlo? 

Starší žáci 

1. místo Míkovice 
2. místo Bojkovice
3. místo Ostrožská Lhota

mladší žáci 

1. místo Staré Město
2. místo Modrá
3. místo Starý Hrozenkov.

Soutěž se velmi vydařila a  tím bychom 
chtěli poděkovat za podporu  Obci Podolí, 
fotbalistům z Podolí, Městu Uherské Hradiště 
a dalším :-).  Už teď těšíme se na další ročník 

Za Hasiče Míkovice Lojza Tvrdoň

Jaro s aagility
Pěkné stabilní počasí, které nás provázelo po všechny jarní 

měsíce, nám dovolilo naplno využívat potenciál našeho malé-
ho agiliťáckého cvičáku. Konečně také začaly závody v našich 
oblíbených lokalitách, a tak jsme mohli dosáhnout nejednoho 
dobrého výsledku. Nejaktivnější z celé skupiny byla opět Kamila 
Sedláčková s Guči, která se zúčastnila tří závodů. V Lednici na 
Nejdeckém trojskoku obsadila v  kategorii SA1 dvakrát druhé 
místo z deseti, ve Zlíně-Přílukách byla dokonce třikrát první a na 
Májových dvojzkouškách v Kroměříži získala první a třetí místo. 
Ale největší radost má jistě z toho, že získala potřebné známky 
pro přestup do kategorie SA2. 

Radka Míšková s Berym běželi jen v jednom závodě, přesto 
velice úspěšně. Startovali na Nejdeckém trojskoku v  silně ob-
sazené skupině LA1 a mezi sedmnácti soupeři LA1 byli jednou 
třetí a jednou druzí. Oba běhy dali přitom za 0 trestných bodů, 
takže jim do kategorie LA2 chybí už jen jediná výborná známka.

Během jara startoval ve dvojkové kategorii jen tým Štěpánka 
Míšková a Jack. Ani oni se nenechali zahanbit a na úspěšném 
Nejdeckém trojskoku obsadili třetí místo z  jedenácti. Na závo-
dě v Kroměříži pak s trochou smůly skončili až na čtvrtém místě 
z deseti. 

Štěpánka Míšková



24

Periodický tisk samosprávného územního celku vydává čtyřikrát ročně obec Podolí, IČ 00291242, Podolí 190, PSČ 686 04 Kunovice.
Nákladem 350 ks. Zdarma. Ev. číslo: MK ČR E 21982

Příští číslo: Redakční uzávěrka – 2. 9. 2022, datum vydání – 14. 9. 2022
Autor fotografi e na titulní straně: fotogalerie obce Podolí

Grafi cká úprava a tisk: Tiskárna Brázda – www.TiskarnaBrazda.cz

Společenská kronikaSpolečenská kronika

Slavnost seslání Ducha Svatého v kapli v Podolí 5.6.2022.

Naši jubilanti

Narození
Dne 7.3.2022 se Tereze a Alešovi Snopkovým narodil syn Samuel.

Dne 8.3.2022 se Zuzaně a Franciscovi Malagovým narodil syn František

Dne 5.5.2022 se Monice Mrkvové a Martinovi Rezkovi narodila dcera Madlen.

Úmrtí
Dne 29.3.2022 zemřela ve věku 90 let paní Milada Snopková.

Dne 11.4.2022 zemřel ve věku 70 let pan Vlastimil Vlachynský. 

Fornůsková Anna 91 let

Kováříková Marie 88 let

Svobodová Ludmila 88 let

Huňka Zdeněk 87 let

Zatloukalová Jiřina 87 let

Šmídová Marie 84 let

Rathouzská Františka 83 let

Hodesová Zdenka 82 let

Závodný Václav 82 let

Havránková Marie 75 let

Pašková Milada 75 let

Vaculková Bohumila 70 let

Jánský Petr 65 let

Snopková Zdenka 65 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Všem miminkům přejeme pevné zdraví a šťastný život.

Čest jejich památce.
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