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Obecní úřad

Milí spoluobčané,
Vánoce a konec roku nám pomalu klepou na dveře a vy držíte v rukou poslední vydání Podolských listů tohoto roku. Měsíc 
prosinec je čas ohlédnutí za uplynulým rokem, ale především kouzelný čas Vánoc, čas rodinné pohody, klidu, radosti a splně-
ných přání. Než tento čas nastane, ohlédněme se za právě skončeným podzimem.  

Slovo starostky

Co moožná nevííte

WWorkouutové ssestavvy

Poovolebbní guuláš 

Voolby

Podzimní měsíce jsme na úřadě věnovali pravidelné údržbě 
obce. Sečení travnatých ploch, zalévání zeleně, kontrola a  ob-
nova úvazů u stromů, hrabání listí a práce v obecním lese. Tyto 
práce probíhají téměř nepřetržitě až do prosince. Snažíme se také 
pokračovat v práci na sběrném místě, které pořád vylepšujeme, 

Ještě v září jsme na hřišti Záhumní po odstra-
nění neopravitelného herního prvku instalovali 
novou workoutovou sestavu. Druhá sestava byla 
umístěna na dětském hřišti ve Žlebě. Tyto sestavy 
vhodně doplnily vybavení dětských hřišť a rozšířily 
možnost využití i pro starší děti či dospělé.

Stalo se u nás tradicí, že po volbách do Zastu-
pitelstva obce nově zvolení zastupitelé pořádají 
pro své voliče povolební guláš. Tentokrát se akce 
uskutečnila 26. října. Zvěřinu na guláš věnoval 
myslivecký spolek Boří Míkovice a  jeho členové 
pomohli i s vařením guláše. Vydávání guláše a če-
pování piva si vzali na starost zastupitelé obce. Hu-
dební doprovod zajistila skupina Nedělní Martini 
pod vedením Martina Rezka.

Velkou podzimní událostí byly volby do Zastupitelstva obce. Tyto volby 
se dlouhodobě těší největší účasti voličů. Voliči vybírali své zástupce na 
dobu dalších čtyř let. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem voličům, 
kteří přišli k volbám a odevzdali svůj hlas. Přeji vám, aby vás zvolení zastu-
pitelé nezklamali a napomohli uskutečnit cíle a přání, které jste volbou do 
našich rukou vložili. Zároveň děkuji všem kandidátům za odvahu podstou-
pit nelehkou cestu a pracovat v roli zastupitele, kterou prokázali už svým 
rozhodnutím kandidovat. 

Další volby jsou za dveřmi. Volba prezidenta České republiky se 

uskuteční 13.-14. ledna 2023 a  druhé kolo ve dnech 27.- 28. ledna 

2023, volební místnost bude v Kulturním domě v Podolí.

abychom mohli co nejefektivněji přijímat a  třídit odpady, které 
přebereme od občanů.

Měníme také podobu vnitřních prostor, kde vytváříme záze-
mí pro zaměstnance obce a  máme zde sklad různého materiálu 
a techniky.

p
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Hoody 

Dřřevěnýý křížž

V  letošním roce se hody uskutečnily 
15. října. Počasí bylo nejisté od samého 
rána, proto byl hodový program přesunut 
do kulturního domu. Program zahájily 
děti z mateřské školy, dále pódium patřilo 
dětem ze základní školy a  program uza-
víraly Frišky s  Friščaty. Všichni vystupující 
byli skvělí a  diváci je odměnili dlouhým 
potleskem. Programem nás provedla Jit-
ka Raclavská. Po vystoupení v  kulturním 
domě mohli hodaři pokračovat a navštívit 
budovu základní školy, kde jim byl k dispo-

Původní dřevěný kříž s  korpusem Ježíše byl postaven někdy 
kolem roku 1930 na stejném obecním pozemku, ale v těsné blíz-
kosti křižovatky na Míkovice. Někdy kolem roku 1980 při havárii ná-
kladního automobilu na křižovatce byl úplně zničen. Po roce 1990 
na četná přání občanů se začalo uvažovat o znovu postavení kří-
že, ale na bezpečnějším místě. Po různých jednáních bylo určeno 
místo, kde kříž stojí dnes. Kříž byl znovu po-
staven, korpus Ježíše Krista vyrobil akade-
mický sochař Jan Bařinka z Popova. Tehdy 
celou stavbu zajišťovala místní organizace 
KDU-ČSL. Kříž posvětil v létě roku 1992 otec 
Jan Bobčík z Dolního Němčí.

Po třiceti letech byla památka značně 
poškozena působením povětrnostních vli-
vů. Proces trouchnivění dřeva také urych-
lilo ukotvení kříže přímo do betonového 
základu a to také způsobilo vychýlení kříže. 
Značně poškozen byl také korpus Krista. 
Střídáním  teplot na povrchu laminátu do-
cházelo k otevírání trhlin s následným odlu-
čováním jednotlivých povrchových vrstev.

zici personál školy. Paní učitelky zájemce 
ochotně provedly po budově, kde ukázaly 
technické vybavení tříd a učební pomůc-
ky, které používají dnešní děti při výuce. 
Bylo možné také nahlédnout na školní 
dvůr, který se také jako celá škola změnil 
rekonstrukcí k nepoznání. Naše škola slaví 
v letošním roce 140 výročí svého založení. 
U  Podolského ráje na návštěvníky čekali 
zástupci podolských zahrádkářů a  bylo 
zde možné zakoupit burčák a  jablečný 
mošt. Uvnitř budovy  připravili výstavu 

Kříž i  s  korpusem Krista byl demontován v  loňském roce 
a převezen do restaurátorského ateliéru MgA. Tomáše Kopčila. 
Kříž je nově vyroben z dubového dřeva, ošetřeného bezbarvou 
impregnací a ukotven do železné konzoly a tato je v betonovém 
základu. Korpus Ježíše Krista je zrestaurován pomocí injektáže 
epoxidovou pryskyřici. Probarvená epoxidová pryskyřice byla 

použita k  fi nálnímu ochrannému nátěru 
s hydrofóbním účinkem. Tímto způsobem 
byla zachována jemná sochařská modela-
ce a původní technologický postup. Ostat-
ní železné prvky byly ošetřeny proti korozi, 
antikorozním nátěrem. Nový kříž posvětil 
13. listopadu 2022 otec P. Robert Pokryw-
ka.

Celkové náklady na obnovu kříže byly 
230.000,- Kč.  Z  toho Státní zemědělský 
intervenční fond přispěl částkou 160.000,- 
Kč, Zlínský kraj částkou 16.000,- Kč, ostatní 
náklady zaplatila obec. 

Kříž s  korpusem Ježíše Krista byl po-
slední neopravenou památkou v naší obci.

ovoce a  zeleniny, doplněnou o  obrázky 
dětí ze základní a mateřské školy. Děti se 
ale určitě nejvíc těšily na kolotoče v Mly-
nářově zahradě. Sobotní hodový den jsme 
zakončili opět v  kulturním domě se sku-
pinou Madusong. V neděli se uskutečnila 
v kapli Sv. Ducha hodová mše svatá, kte-
rou sloužil farář P. Marián Pospěcha a  at-
mosféru slavnostního dopoledne umocnil 
zpěv Podolské schóly. Děkuji všem, kteří 
program připravili a účinkujícím za krásné 
vystoupení.y j y p y p p ý y p

y p p y y
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Beesedaa s důcchodcci

Sběr ppoužitýchh jedlých oolejů a tuuků

Šedesátka seniorů z Po-
dolí se společně se zastu-
piteli obce sešla v  sobotu 
12.  listopadu v  kulturním 
domě na tradiční besedě 
s důchodci. Odpoledne za-
hájily svým vystoupením 
děti z mateřské a základní 
školy, které také vyrobily 
pro všechny krásné dáreč-
ky a  přáníčka. Výbornou 
večeři připravili manželé 
Snopkovi, plněný kuřecí 
řízek byl skvělou volbou 
a všichni jsme si pochutna-
li. O roznášku večeří, vaření 
kávy a  předání drobných 
dárků seniorům se posta-
rali zastupitelé a členky vý-
borů obce. K dobré náladě 
přispěli také harmonikáři 
z Bystřice pod Lopeníkem. 

Díky všem, kteří přišli 
a  podíleli se na přípravě. 
Bylo to příjemně strávené 
odpoledne a  už se těšíme 
na další společné setkání.

Použité jedlé oleje se ukládají 
do výrazně označených plasto-
vých popelnic umístěných u sběr-
ného místa (viz foto). Žádáme ob-
čany, aby oleje do nádob ukládali 
v  plastových obalech (PETkách) 
do objemu 15 kg. Oleje vhozené 
do popelnice ve skleněných oba-
lech (v  zavařovacích sklenicích) 
jsou považovány za znečištění ob-
sahu nádoby a obec platí fi nanční 
pokutu. To se týká i  vhozeného 
jiného komunálního odpadu 

j
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Paarkováání

Zimní provoz sbběrného místa. Nabíddka práce

UUsneesení z usttanovvujícííhho zaasttupitteelstvva obcce Podolí 

kkonaanéhoo v útterý 118. 1000. 202222 v  bbuudověě Kultturníího doomu 

vv Poddolí

Žádáme občany, aby neparkovali v  prostoru před dětským 
hřištěm Záhumní (na trávě ani na chodníku). Stání v bezprostřed-
ní blízkosti hřiště vytváří překážku ve výhledu a mohlo by dojít ke 
zranění dětí či jiných osob vycházejících z prostor dětského hřiště. 
K parkování využijte prostory před svým domem! Na ulici Záhumní 
má každý dostatečný prostor pro parkování svých automobilů ve 

vjezdech domů, garážích, nebo je možné si vybudovat parkování 
ze zatravňovacích tvárnic na úkor zelených ploch. Se zimou přichází 
čas zimní údržby chodníků a komunikací. Z tohoto důvodu žádáme 
občany, aby neparkovali svá vozidla na chodnících a omezili stání 
i na komunikacích. Pokud nebude možné kvůli stojícím automobi-
lům sníh odhrnout, musí tak učinit majitel stojícího automobilu.  

V zimním období, tj. od 1. listopadu – 14. dubna, se mění provoz na 
sběrném místě. Sběrné místo je otevřeno pouze po předchozí telefo-
nické dohodě (sobota od 8 hodin do 10 hodin). Pokud chcete odpad 
odevzdat volejte nejpozději v pátek do 12 hodin na obecní úřad tel. 572 
574 130, případně na telefon pana Šimona Raclavského tel. 737 762 290. 

ZZnečiišťovváníí okoollí obbcee. 
Neustále se musíme zabývat odstraňováním různého 

odpadu z  okolí obce. Jedná se především o  stavební suť, 
různý biologický odpad, a  dokonce i  pneumatiky. Všichni 
občané mají přístup na sběrné místo a mohou své nepo-
třebné věci a  vyprodukované odpady řádně zlikvidovat. 
Přesto jsou nezodpovědní jedinci, kteří tímto způsobem 
znečišťují naši přírodu. 

KKonttejneery nna paaapír
Prosíme občany, aby krabice, které vkládají do kontejne-

rů na papír, vždy řádně rozložili či sešlapali. Zvláště v obdo-
bí Vánoc bývají kontejnery přeplněné. Prosíme vás, pokud 
jsou kontejnery plné, abyste krabice či papír nenechávali 
položené v okolí kontejnerů, ale abyste si je vzali zpět domů 
a vyčkali, až budou kontejnery svozovou fi rmou vyvezeny 
a opět prázdné.

VVýzvaa maajiteelůmm čtyyřnnohýýých mmazllíčkůů
Opětovně žádáme majitele čtyřnohých mazlíčků, aby 

je nenechávali volně pobíhat po ulici. Žádáme také, aby si 
všichni po svých zvířatech uklízeli výkaly, které se bohužel 
hojně vyskytují po celém Podolí, a to nejen na obecních po-
zemcích, ale také na soukromých pozemcích sousedů či na 
vycházkových trasách. 

SSvoz plasstů
Při minulém svozu plastů, nesbírala svozová fi rma pytle, 

které nebyly označeny logem fi rmy Rumpold. Se svozovou 
fi rmou jsme se domluvili, že žluté pytle bez loga budou sbí-
rány do konce února 2023, poté již musíte použít pouze žlu-
té pytle s označeným logem fi rmy Rumpold. 

Hledáme zájemkyni o práci v půjčovně krojů. Práce by 
spočívala v praní, žehlení, škrobení a přípravě krojů. Zá-
jemkyni o tuto práci zaučíme. S pracovnicí bude uzavřena 
dohoda o provedení práce. Můžete se přihlásit na Obec-
ním úřadě v Podolí osobně, nebo na telefonu 572574130.

• Zastupitelstvo obce schválilo program ustanovujícího zasedání obce 
Podolí dle předloženého návrhu

• Zastupitelstvo obce schválilo zvolení jednoho místostarosty
• Zastupitelstvo obce určilo, že pro výkon starosty bude člen zastupi-

telstva dlouhodobě uvolněn
• Zastupitelstvo obce schválilo, aby volba starosty a místostarosty pro-

běhla veřejným hlasováním
• Zastupitelstvo obce zvolilo starostkou obce Podolí Janu Rýpalovou, 

bydliště Podolí č.p. 164
• Zastupitelstvo obce Podolí zvolilo místostarostou obce Podolí Lubo-

míra Novotného, Podolí č.p. 104
• Zastupitelstvo obce ustanovilo fi nanční a kontrolní výbor. Oba výbo-

ry jsou tříčlenné.
• Zastupitelstvo obce zvolilo předsedkyni fi nančního výboru Ilonu Vla-

chynskou a členy výboru Jiřího Halouzku a Lenku Lysoňkovou.
• Zastupitelstvo obce zvolilo předsedkyní kontrolního výboru Janu 

Kasperovou a členy výboru Ivu Miklovou a Lenku Mikulovou.
• Zastupitelstvo obce ustanovilo následující výbory a schválilo jejich 

předsedy.
Výbor kulturní - předsedkyně Jitka Raclavská
Výbor pro společenské události - předsedkyně Jana Ferencová
Výbor sportovní - předseda Zdeněk Kasper
Výbor životního prostředí - předseda Šimon Raclavský
Výbor pro školství - předseda Miroslav Révay

• Zastupitelstvo obce stanovilo za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva obce a předsedy výboru ve výši 2.500,- KČ. Za výkon 
funkce neuvolněného místostarosty za měsíc ve výši 22.000.-  Kč. 
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.

S končícím rokem bych chtěla moc poděkovat zaměst-

nancům, zastupitelům a vůbec všem, kteří nám pomáha-

li s  údržbou obce a  s  organizací různých obecních akcí 

v uplynulém roce. Moc si vaší práce vážím, bez vás by to 

nešlo. Ještě jednou vám všem moc děkuji za spolupráci!

Všem spoluobčanům přeji krásné a  klidné vánoční 

svátky, hodně zdraví, štěstí a především osobní spokoje-

nosti po celý rok 2023.

 Jana Rýpalová, vaše starostka  

4. ledna, 1. února, 1. března, 12. dubna, 10. května, 

7. června, 5. července, 2. srpna, 13. září, 11. října, 

8. listopadu, 6. prosince

Svoz plastů pro rok 2023
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Z naší knihovny

Advenntní tvořeení

Tříkráálová sbírkka 2023

Mikkulášskéé odpolledne ss ohnivoouu showw

Nadešel nádherný čas adventu. 
Knihovna pro vás již tradičně přichystala 
adventní tvoření. V  Duchovně relaxačním 
areálu, za tónů vánoční hudby vzkvétaly 
pod rukama tvořivců opravdové skvosty. 
Chvojí nám zajistili pracovníci obce, kterým 
patří velké poděkování.

Tříkrálová sbírka se v obci Podolí bude 
konat v sobotu 7. ledna 2023 od 9 hodin, 
Koledníčci budou koledovat ve skupin-
kách s vedoucím, který má nejen kasičku, 
ale i tříkrálový průkaz, díky kterému se kaž-
dý dárce může ujistit o pravosti koledníků. 
Výtěžek Tříkrálové sbírky je v letošním roce 
určen nejen na přímou pomoc, ale i nákup 
pomůcek pro Domácí hospic Antonínek. 
Více na www.uhradiste.charita.cz či na 
www.trikralovasbirka.cz

Děti, které mají zájem stát se koledníč-
ky se mohou hlásit u Jitky Raclavské. Délka 
obchůzky je vždy uzpůsobena věku a  fy-
zickým možnostem dětí. Při nepříznivém 
počasí se koleda bude řešit individuálně.

Do Podolí přišel v letošním roce Mikuláš o něco dříve. Děti se nemohly dočkat a lákaly 
Mikuláše voláním a nakonec i rozsvícením vánočního stromečku. Nic nepomohlo a Miku-
láš poslal nejdříve čerty, aby zjistili, jak moc jsou děti v Podolí zlobivé. Ti se s nepořízenou 
vrátili zpět do pekla a Mikuláš mohl rozdat nadílku. 

Letošní mikulášské odpoledne bylo zpestřeno voňavým svařáčkem od manželů 
Snopkových, nádhernými perníčky od Veroniky Koníčkové, a také ohnivou show v podá-
ní skupiny Fuerza del Fuego.p y g
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Zprávičky z naší školičky

1. září se žáci, rodiče i pedagogové sešli na školním dvoře, 
kde paní ředitelka spolu s paní starostkou zahájily nový škol-
ní rok. Základní školu v současnosti navštěvuje 26 žáků a má 
kompletní 1. stupeň.

Jako každý rok je součástí vý-
uky návštěva dopravního hřiště. 
V  učebně byli žáci seznámeni 
s dopravními předpisy pro cyklis-
ty, základními dopravními znač-
kami a bezpečným chováním na 
silnici. Po teorii si pak získané vě-
domosti vyzkoušeli v praxi.

Ve čtvrtek dopoledne se 
v  areálu mateřské školy konalo 
představení dravců. Zkušený 
chovatel dětem poutavou for-
mou přiblížil život mnoha z nich. 
Děti se setkaly i se vzácně se vy-
skytujícími druhy, ukázkami letu 
a krmení.

Každý měsíc patří ve 3. třídě jedna hodina českého jazyka 
volnému čtení. Děti si z třídní knihovny vyberou knihu, ve třídě 
si najdou příjemné místo ke čtení a čtou si. Na konci hodiny si 
do sešitu napíší název knihy a  obsah úryvku a  pokud chtějí, 
mohou si knížku vypůjčit domů.

Během výuky i  mimo ni vznikají zajímavé momentky. Ať 
už jde o sledování usazování sochy původem z Podolí, pečení 
štrúdlu v  pracovních činnostech nebo vycházku do Popovic 
v tělesné výchově.

Ve výuce se žáci už 
dávno neučí jen seze-
ním v lavici. V angličtině 
si děti měly najít pro ně 
příjemné místo a  tam 
pak pracovaly. V  hodi-
ně pracovních činností 
se děti přesunují podle 
potřeby tak, aby mohly 
spolupracovat v  růz-
ných skupinkách.

Zahájeení škkolníího rooku 220222/220023

DDopraavní hhřištěě

VVystouupenní dravvců

HHodina s knnihouu

SStřípkky ze šškolnních ddnů

TTvvůrčíí atmosférra v hhoodinnácch
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Hlavním tématem začátku třetí třídy je znalost násobení 
a  dělení. Aby si děti osvojily co nejvíce poznatků zajímavou 
formou, učí se nejen psaním do sešitu, ale i v pohybu.

V měsíci září jsme se společně seznamovali, adaptovali se, 
hráli nejrůznější hry a hodně tvořili. Naučili jsme se mimo jiné 
i jaké ovoce a zelenina se sklízí na podzim na zahradě a na poli.

První týden v  říjnu jsme si 
v MŠ povídali o lese, o tom, kte-
rá zvířátka tam žijí, která se bu-
dou ukládat k zimními spánku. 
Také o houbách - jedlých i těch 
nejedlých, ale hlavně o tom, jak 
se v lese chováme :)

Minuly týden se děti učily o BABIM LÉTĚ. Seznamovali jsme 
se s  pavoučky, tvořily pavučinky, procvičovali a  uvolňovali 
ruku na psaní a stříhání. Taky jsme pilovali tanečky a básničky 
na hodové vystoupení.

Praktické využití znalostí 
z  anglického jazyka si žáci 
třetí třídy vyzkoušeli při pro-
jektové výuce. Jejich úko-
lem bylo vytvoření myšlen-
kové mapy na téma škola.

Jako každý rok děti z MŠ i žáci ze ZŠ nacvičují vystoupení na 
hody. Pásmo tanečků a písniček si děti byly vyzkoušet i u kaple.

Naše škola už je dáma v  letech, ale v  novém kabátě jí to 
moc sluší. Výročí školy je spojeno s hodovou sobotou, kdy se 
uskuteční den otevřených dveří. Srdečně zveme všechny do 
krásné budovy podolské školy. Škola bude otevřena od 15 do 
17 hodin. Žáci připravili spoustu výrobků z keramiky, svíčky ze 
včelího vosku, misky se sukulenty, pytlíky s  čajem i  kořením 
a voňavé perníčky.

HHravá mateemattika ZZáří v MMŠ

PPovídááme si o leese vv MMŠ

BBabí lééto vv MŠ

Kddyyž škkoolkkaa 

hoodduujee 

anneebb nnaššší 

neejmmmennššší 

vv krrojji

PProjekkty v angličtinněě

PPřípraava naa hoddy

ŠŠkola sslavíí 140 let 

j p p y

y p y y y p

p y

j p p

a odo é ystoupe .
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Po hodovém vystoupení byla otevřená budova ZŠ. Ná-
vštěvníci mohli zavzpomínat na svá školní léta při prohlížení 
fotoalb porovnat, jak se v průběhu let změnila budova i sys-
tém výuky a podívat se, v jak příjemném prostředí výuka pro-
bíhá. Mnozí příchozí byli překvapeni moderním vybavením 
všech tříd a velkou pozornost vzbudila 3D tiskárna, která tiskla 
pamětní mince sloužící jako žeton do nákupního vozíku.

Třeťáci v rámci učiva o krajině zkoušeli vytvářet vlastní plas-
tické mapy povrchu České republiky s důrazem na odlišení ní-
žin a vysočin.

Tento týden jsme probírali Dušičky a  Halloween. V  úte-
rý jsme pořádali dýňování s rodiči, na které jsme s dětmi na-
chystali pohoštění. Odpoledni tvoření nám vyšlo na jedničku 
a moc všem děkujeme za krásné odpoledne.

Část pondělního dopoledne po prázdninách patřila pod-
zimním tradicím - připomněli jsme si původ keltského svátku, 
četli si, tvořili a povídali. Kdo chtěl, mohl strávit den v převle-
čení za masku.

Žáci ZŠ se konečně dočkali a po dvou letech odkládání se 
podívali na vodní dílo Dlouhé stráně. V rámci exkurze se podí-
vali do prostor elektrárny nad i pod zemí, seznámili se s princi-
pem fungování přečerpávací soustavy a díky příznivému poča-
sí viděli krásy Jeseníků i s nejvyšší horou Praděd.

Tento týden jsme měli téma “Leť draku výš”. Děti tvořily pa-
pírové draky, povídali jsme si o větru a podzimním počasí.

DDen ottevřeenýchh dveeřří v ZZŠ VVytvářření mmap

HHallowweenn v MŠŠ

HHallowweenn v ZŠ

Exkurzze Dloouhéé stráánně

DDraci vv MŠ

y j y

y

j p
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V  uplynulém týdnu jsme připravovali přáníčka a  svícny. 
Také jsme chystali vystoupení pro babičky a dědečky, kterým 
jsme jim pak zpříjemnili sobotní odpoledne.

Mladší žáci vyrazili v  rámci tělocviku utužit svoji kondici. 
Velká vycházka svižným tempem všechny zahřála a  cestou 
jsme se pokochali pohledem na měnící se podzimní přírodu.

V pondělí obešel děti ze základní i mateřské školy Mikuláš 
se svou družinou. Tohoto úkolu se již tradičně zhostili žáci páté 
třídy. Kromě balíčků měli připravenou i krátkou promluvu ke 
každému dítku. Svůj úkol splnili výborně a vykouzlili atmosfé-
ru plnou překvapení a radosti.

Ve školce už je znát, že 
se blíží čas Vánoc. Děti si 
vyzkoušely pečení perníč-
ků, tvoření z papíru a poví-
daly si o  svátku svaté Bar-
bory, který bude v  neděli. 
Při vycházkách je patrné, že 
přišel zimní čas a  je potře-
ba se teple oblékat. Týden 
dětem zpříjemnilo divadél-
ko, které přijelo zahrát tři 
výchovné pohádky.

V  planetáriu v  Uher-
ském Brodě byl pro žáky 
připraven zajímavý pro-
gram. Děti se podívaly na 
noční oblohu různých roč-
ních období, cestovaly ga-
laxií, viděly zblízka hvězdy 
i planety. V rámci poutavé 
přednášky jsme shlédli 
dva dokumenty o vesmíru. 
Procházku po městě jsme 
završili u  krásného dřevě-
ného betlému na náměstí.

Páteční pracovní činnosti patřili svátku svatého Martina. 
Podle receptu si děti přichystaly těsto, že kterého pak tvořily 
a pekly voňavé a křupavé rohlíčky.

Protože pomalu, ale jis-
tě přichází zimní období, 
pustily se děti do výzdoby 
školy, která se letos nese 
v duchu krajkových papíro-
vých vloček.

DDárečkky prro raddost KKondičční vyycházzka

PPřišel k námm Miikuláášš

CCo se dděje vve škkolce

NNávštěěva pplaneetáriaa

SSvatommarttinskéé rohhllíčkyy

PPřípravva zimmní výýzdobbyy

p y p y
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Tradiční výstava zahrádkářů probí-
hala ve dnech 15. a  16. října v  Podol-
ském ráji. Také letos byla doplněna 
výkresy dětí ze Základní školy v Podolí. 
I v tomto roce byla na výstavě nejvíce 
zastoupena jablka. Celkem bylo vysta-
veno 45 vzorků různých odrůd jablek. 
Kromě známých odrůd to byly i odrů-
dy méně známé jako Topaz, Sirius, Melodie nebo Jeptiška. Dále 
byla k vidění jablkohruška, hruška Bohemica a kdoule. 

I zeleniny se sešlo hodně – mangold, celer, ředkev bílá, řepa 
krmná i cukrovka. Výstavě vévodila dýně Goliáš (odhadem vá-
žila přes 30 kilogramů) a hrozen ananasový (délka hroznu byla 
25 centimetrů). Výstavu v  Podolském ráji doplnila i  dekorace 
od Hany Brandysové. Nechyběl ani stánek s burčákem a stánek 
s moštem. 

V sobotu 19. listopadu se konala v pořadí 5 gramofonová re-
tropárty. Tentokrát to bylo po 3 letech. Prodlení zavinila epide-
mie koronaviru SARS CoV-2. Letošní retropárty byla zaměřena 
jako vzpomínka na Hanu Zagorovou a Miroslava Žbirku. Průřez 
z jejich tvorby byl zastoupen od každého interpreta 6 LP deska-
mi. Hity z let šedesátých, sedmdesátých, osmdesátých i devade-
sátých zněly po celý večer. Samozřejmě přišlo i na písničky od 
Hany Zagorové a Miroslava Žbirky. 

Vystaveno bylo 100 LP desek. Dalších 100 LP desek a 100 SP 
desek bylo k vidění u 2 gramofonů. Oba gramofony obsluhoval 
Martin Gerža, který se staral o hudební produkci. Domácí pro-
dukce byla zastoupena LP od Karla Gotta, Jiřího Korna, Heleny 
Vondráčkové, Petry Janů, Marty Kubišové a dalších interpretů. 
Mezi skupinami byly zastoupeny Elán, Olympic, Tublatanka, 
Team i  Pražský Výběr. Ze zahraničních interpretů to byly Ma-
donna, Abba, De Purple, Scorpions, Europe a další. 

Občerstvení bylo v režii Milana Snopka. Na čepu byl výborný 
Hrádek. K jídlu se podával výtečný hovězí guláš. Nechybělo ani 
tradiční občerstvení v podobě chleba s cibulí. Taneční parket byl 
tentokrát zaplněn až do půlnoci. Dobrou náladu si užívalo přes 
70 návštěvníků retropárty. 

VVýstavva zahráddkářůů 

RRetroppártyy 

Podolský Tmel

Děkuji všem, kdo na letošní retropárty zapůjčili své gramofo-
nové desky, Martinu Geržovi za trpělivost při plnění všech přání 
návštěvníků a Heleně a Milanovi Snopkovým za zajištění občer-
stvení. 
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Z činnosti Sokola

Turisttický oddííl
Prázdniny utekly jako voda a  na začátku září se opět se-

šli zájemci o cvičení v Sokole u zápisu. Počty příchozích žáků 
a  žákyň nepříznivě ovlivnil odchod páťáků na druhý stupeň 
a také to, že těmto starším dětem už nejsme schopni poskyt-
nout adekvátně obtížné cvičení. Padlo tedy rozhodnutí, že pro 
ně založíme turistický oddíl, jehož činnost bude zaměřena na 
tábornické dovednosti a pobyt v přírodě. Přihlásilo se 18 dětí, 
proto jsme se po několika schůzkách přesunuli z Podolského 
ráje do kulturního domu, kde je více místa. Turisťák je rozdě-
len na dvě družinky: Foresti a Kempaři. V minulých měsících 
se všichni naučili topografi cké značky, jak správně pracovat 
s  mapou, seznámili se s  morseovou abecedou, vázali zatím 
ambulanční, lodní, dračí, rybářský a škotový uzel, vařili na ote-
vřeném ohni, tancovali základní country tance, trénovali pa-
měť různými hrami a bavili se u her veselých i naučných. Na 
vycházkách s oddílem ušli slušných 43 km. Píší kroniku a zde 
je ukázka jejich zápisů. 

Mateeřská školaa

Od šedesátých a  sedmdesátých let se projevovala snaha 
mít v obci vlastní mateřskou školu. Záměr byl však naplněn až 
v  roce 1982, kdy se u  příležitosti oslavy 100 let založení Zá-
kladní školy v  Podolí otevřela nová moderní mateřská škola. 
U slavnostního otevření nechyběla ani skupina Madison, která 
zahrála v té době populární písničku – Holky z naší školky.

Takto je otevření mateřské školy popsáno v kronice tehdej-
ší kronikářkou paní Dobromilou Machalovou – zvláštní udá-
losti prožívalo v  letošním roce školství naší obce. V  počátku 
školního roku, 2. října, se konala od dopoledních hodin slav-
nost otevření nové mateřské školy a 100. výročí trvání základní 

školy. Mezi hosty byli i  učitelé, kteří na škole dříve působili – 
paní Jarmila Koníčková, paní Hoff manová a pan Zálešák. 

V základní škole pokračovala druhá část oslav, a to na po-
čest 100. výročí školy v Podolí. Ředitelka školy paní Dobromi-
la Machalová přivítala hosty v  prostorách školy. Učitele, kteří 
zde působili, přivítali jejich bývalí žáci, což bylo velmi srdečné 
a  dojemné setkání. Dr. Jiří Čoupek, ředitel Okresního archi-
vu v  Uherském Hradišti vedl besedu nad školními kronikami 
a  přečetl výběr zajímavých zápisů. V  roce 1982 má mateřská 
škola 30 zapsaných děti, z toho 13 dětí předškolních. 

Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek

Ze zápisků kronikáře

Záklaadní škola  

Od roku 1869, kdy v Rakousko-Uher-
sku proběhly rozsáhlé změny ve škol-
ství, usilovala obec o zřízení samostatné 
národní školy v  Podolí. Důvodem pro 
to byl také fakt, že škola v  Popovicích 
byla přeplněna více jak dvěma sty žáky. 
V  roce 1881 chodilo do této školy 140 
žáků z  Popovic a  100 žáků z  Podolí. Na 
podzim roku 1881 dostala obec koneč-
ně povolení ke stavbě jednotřídní školy, 
která byla dokončena na jaře roku 1882. 
Přes stavební potíže byla dne 2. září 1882 
budova školy slavnostně otevřena a dru-
hý den zahájeno pravidelné vyučování. 

V  Pamětní listině z  25. září 1909 se 
o škole píše toto – do roku 1882 chodily 
dítky z Podolí do Popovic, kdež ve staré, 
vetché, zcela nedostatečné budově vy-
učováno v  jedné třídě 230 dítek. Učite-
lem od 1.9.1879 do 1.8.1883 tam byl p. 

Jan Janáček, nynější nadučitel v Podolí. 
V  roku 1882 vystavěna přičiněním 

téhož nadučitele a  tehdejšího starosty 
v  Podolí p. Antonína Šáchy, otce nyněj-
šího starosty, jednotřídní škola v Podolí, 
kdež od 1.9.1882 do 1.8.1883 vyučoval p. 
Ferdinand Labounek, nyní nadučitel ve 
Štarnově u  Šternberku. Od 1.8.1883 až 
do roku 1903 vyučoval na škole té sám 
nynější nadučitel. Bylo jemu přemáhati 
obtíže zatemnělosti a  předsudků, ná-
sledků to zbylých z  dob otroctví, robot, 
kterýžto duch otrocký u  lidu pěstován 
byl i ve škole staré doby. 

V  roce 1957 se uskutečnila generální 
oprava školy, která přes drobnou údržbu 
již léta nevyhovovala svému účelu. Celá 
spodní část školy byla znovu podstavena 
a řádně izolována, v průčelí byla pořízena 
nová široká okna a v učebnách parketové 

podlahy. Znovu byly vybudovány a  roz-
šířeny šatny a  sociální zařízení. Byl také 
zaveden místní vodovod a rozšířena elek-
trická síť. Poslední větších úprav se škola 
dočkala v  roce 1979. Celá budova byla 
vybavena zářivkovým osvětlením a  byla 
opravena venkovní fasáda budovy. 

 Také v  posledních 20 letech pro-
běhly na škole významné opravy. V roce 
2003 to byla výměna střešní krytiny. 
O 10 let později proběhla výměna oken. 
V  roce 2015 oprava podlah. Generální 
rekonstrukce proběhla v roce 2020 kdy 
byl zateplen plášť budovy a škola získa-
la novou fasádu. S  výměnou osvětlení 
se provedly nové rozvody elektrické 
energie. Rovněž se vybudovala nová 
kotelna a nové rozvody topení. Posled-
ní akcí byla kompletní rekonstrukce 
školního dvora. 
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Vycháázka na Luukov
28. září jsme využili volný den k vycházce na zříceninu hradu 

Lukova. Po prázdninách to byla naše první vycházka, a proto byly 
naplánovány dvě trasy.  Kratší měřila 2,5 a delší 7 kilometrů. I když 
s námi šli i dva předškoláci, zvládli všichni delší trasu. Po cestě si 
děti zahrály drobné hry a soutěže, a poslechly si pověst „O zazdě-
ném pokladu.“ Vycházky se zúčastnilo 13 dětí a 11 dospělých.

Podolský Sokolman
Chlapci Muži

kategorie 3-5 let 6 – 7 let 8 – 10 let 11 – 14 let 20 – 50 let
1. místo M. Bobčík R. Šilhavík J. Jakšík V. Zapletal M. Burišin
2. místo J. Majíček A. Mikula L. Mimránek
3. místo P. Šilhavík J. Ježík

Dívky Ženy
kategorie 3-5 let 6 – 7 let 8 – 10 let 11 – 14 let 20 – 50 let
1. místo F. Zapletalová L. Mimránková A. Mikulová V. Krčová D. Turečková
2. místo S. Křápková Š. Zapletalová V. Fornůsková G. Majíčková
3. místo D. Velecká V. Zapletalová

Překážková dráha
Chlapci Muži

kategorie 3-5 let 6 – 7 let 8 – 10 let 11 – 14 let 20 – 50 let
1. místo M. Bobčík J. Majíček J. Jakšík V. Zapletal L. Mimránek
2. místo R. Šilhavík P. Šilhavík M. Burišin
3. místo F. Majíček P. Křápek

Dívky Ženy
kategorie 3-5 let 6 – 7 let 8 – 10 let 11 – 14 let 20 – 50 let
1. místo S. Křápková L. Mimránková A. Mikulová Vik. Krčová G. Májíčková
2. místo F. Zapletalová Š. Zapletalová V. Fornůsková V. Zapletalová
3. místo D. Velecká D. Turečková

Podolský Sokolman

18. září 2022 proběhl 4. ročník Po-
dolského Sokolmana. Počasí tentokrát 
nepřálo, bylo chladno a  hřiště po deš-
tích mokré, ale i  přesto se sešlo hodně 
závodníků k poměření sil. Po velkém boji 
všichni s napětím očekávali, kdo dosta-
ne diplom a medaili z osmi bodovaných 
disciplín nebo z překážkové dráhy a kdo 
získá pohár Podolského Sokolmana. Cel-
kem soutěžilo 41 závodníků. 

Pohár Sokolmana v  roce 2022 získal 
Jakub Jakšík, který získal nejvíce bodů 
ze všech. Kubo, moc ti gratulujeme, ví-
tězství bylo zasloužené. Děkujeme všem 
členům Sokola, 
sportovní komisi 
a rodičům za po-
moc při přípravě 
a  průběhu závo-
du. Fotbalistům 
za přípravu hřiště 
a zajištění občer-
stvení pro závod-
níky.

j

Vycháázka na Brrdo
26. října začaly dětem podzimní prázdniny. Bylo volno, 

a tak proč nepodniknout další vycházku? Již před sedmou hodinou 
čekala skupinka sokolíků a dospělých na autobusové zastávce. Všich-
ni rychle nastoupili, dětem koupili hromadnou jízdenku, abychom 
nezdržovali, ale vše marné. Autobus na Salaš v Uh. Hradišti nepočkal 
a před nosem nám ujel. Nezbylo nic jiného než čekat na další spoj, 
a tak nám zůstalo na absolvování trasy o hodinu méně. Z pošmour-
ného rána se nakonec vyklubal nádherný den. Jakmile jsme vyšli na 
hlavní hřeben, mlha zůstala pod námi, sluneční paprsky zahřály všem 
prokřehlá těla. Výstup na rozhlednu stál za to. Všude kolem vykukova-
ly jen vrcholky hor a jinak vše zahalila svým závojem mlha. Nádhera. 
Po krátkém odpočinku se naše skupina vydala zpět na Horní Salaš, 
kde ještě zvládla výstup na zdejší rozhlednu. Vycházky se zúčastnilo 
16 dětí a 7 dospělých. Délka trasy cca 11 km.
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Vycháázka na Roovninu a vaření v ppřírodě
Druhá vycházka podzimních prázdnin byla určená jen pro 

členy turistického oddílu. Sraz byl ráno u  základní školy. Zde 
družinky doslaly zprávu napsanou morseovkou a  z  ní se do-
věděly, kde hledat další odkaz ze kterého zjistí, co budou vařit. 
Tuto část cesty k Amfíku Bukovina družinky překonaly ve velmi 
krátkém čase. Bohužel k výstupu na Rovninu jim už po včerejší 
túře chyběly síly. Připomínky, že je stejně mlha a nic nebude vi-
dět, Zdeněk nebral v úvahu, a tak za menšího reptání nakonec 
všichni došli k cíli. Na zpáteční cestě už družinky plánovaly, co 
budou vařit. Družinka Kempařů se rozhodla pro zeleninou po-

lévku a družinka Forrestů pro houbovou. Na chatě popovských 
myslivců již čekala Jarka s potřebnými surovinami. Po rozdělá-
ní ohně si všichni na svačinku opekli špekáčky a pak se dali do 
vaření. Část družinek dělala obložené chleby a druhá polovina 
vařila polévku. Vše se hodnotilo. Obě polévky byly výborné, 
a i obložené chleby družinek vypadaly dobře, porota po těžkém 
rozhodování určila vítězem družstvo Kempařů. Po vyhodnocení 
se hrála hra „Číselná řada“ a po úklidu tábořiště jsme se vrátili 
domů. Celkem jsme ušli 10,5 km. Zúčastnilo se 13 dětí a 3 do-
spělí.

Vycháázka na Raadějov
17. listopadu se sokolové vydali na jednu z posledních výprav 

v tomto roce. Tentokrát se přesunuli auty do osady Lučina a od-
tud se po zelené značce vydali do NPR Čertoryje. Chladný, mlhavý 
den neumožnil dělat mnoho zastávek, a tak se hrály alespoň hry 
za pochodu. Přestože mlha nedopřála žádné výhledy, byla ces-
ta zajímavá. Na orchidejových loukách zaujaly roztroušené mo-
hutné duby. U jednoho většího děti zastavily a zkoušely ho obe-
jmout. Aby se jim to podařilo, muselo jich na to být pět. Všichni 
doufali, že vítr mlhu rozežene, ale marně. Na nejvyšším bodě naší 
cesty na vrcholu Kobyla si sokolská skupinka udělala hromadnou 
fotku a rychle sešla na kopec Výzkum. Odsud už to bylo jen kou-
sek k autům. Někteří uháněli rychle do tepla domů, ale část udě-
lala zajížďku do cukrárny U  Budařů, aby sladce zakončila tento 
den. Zúčastnilo se 7 dětí a 13 dospělých. Ušli jsme 14,5 km.

26. MMikulášskáá beseda uu cimbáluu
Letošní 26. Mikulášská beseda u cimbálu se konala po dvoule-

té covidové pauze v netradičním termínu 26. listopadu. Sokolové 
nazdobili stoly vánočním cukrovím, ořechy a  jablíčky. Nechyběl 
rozzářený stromeček a bohatá tombola.  Vánoční náladu navodilo 
vystoupení mužského a ženského sboru z Míkovic a cimbálová mu-
zika Mladí Burčáci s primášem Zdeňkem Staškem. Obzvlášť zdařilé 

a vtipné bylo také vystoupení podolských Frišek. Skládalo se ze 
dvou částí, nejprve vystoupily s hudebním číslem Růžový panter 
a navázaly skvělým mixem melodií Hanky Zagorové s vlastními 
texty.  Jen posuďte sami:

Jsem podolská Friška
a kdo jsi ty? 
Jsem sokolů náčelník.
A kdo je víc?
Jen starostka Jana,
zdraví a chce vám tu říct,
„Bez vás bych nebyla nic.“ ….

Úspěch byl tak velký, že musely vystoupení zopakovat ještě 
jednou. Věříme, že se všichni dobře bavili, zazpívali si, zatanco-
vali a zapomněli na všední starosti. Velký dík patří sponzorům, 
dárcům, obecnímu úřadu a členům, kteří darovali peníze nebo 
ceny do tomboly, napekli cukroví, připravili lístky do tomboly 
nebo pomáhali s nachystáním sálu, či jeho úklidem. Moc si toho 
vážím, a ještě jednou celé sokolské partě děkuji. 
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Cvičení mladší žáci do 8 let

pondělí   15-16 hod

Cvičení rodiče s dětmi do 6 let 

pondělí   16.15 – 17.15 hod

Cvičení starší žáci 9-11 let 

pondělí  17.30 – 18.30 hod

Zdravé cvičení 

pondělí  18.45 – 19.45 hod

Turistický oddíl  

úterý  17 – 18.30 hod

Agility začátečníci 

úterý   17 – 19 hod

Jóga 

středa  17.30 – 18.30 hod

Agility pokročilí 

pátek  17 – 19 hod

Agility pro všechny

neděle   9 – 12 hod

Do nového roku 2023 bych chtěl po-
přát nejen členům Sokola, ale i  ostatním 
občanům pevné zdraví, hodně štěstí, po-
hody, schopnosti radovat se z  maličkostí 
a víry, co nebylo tento rok, podaří se na-
přesrok.  A pokud si na Silvestra dáte před-
sevzetí, že se v  novém roce budete více 
hýbat, neváhejte a přijďte mezi Sokoly.  

Zdeněk Kasper 
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Naši jubilanti

Narození
Dne 26. 10. 2022 se Veronice Brudné a Luboši Koňaříkovi narodila dcera Tereza Koňaříková.

Dne 14. 11. 2022 se Evě Bičanové a Onřeji Fornůskovi narodil syn Jindřich Fornůsek 

Dne 18. 11. 2022 se Janě Rýpalové a Jiřímu Frýdovi narodil syn František Frýda

Hyjánková Jaroslava 60 let

Kabát Miroslav 65 let 

Šišák Jiří 65 let 

Kryštof Vladimír 70 let

Paška Miroslav 75 let

Zpěvák Antonín 75 let

Klvaňa Antonín 75 let

Zerzáň Karel 81 let

Škrášková Hedvika 84 let 

Buráňová Ludmila 86 let 

Habartová Marie 86 let 

Ševčíková Ludmila 88 let 

Měrková Lidia 89 let 

Měrka Antonín 92 let  

Král Václav 94 let 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Všem miminkům přejeme pevné zdraví a šťastný život.


