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Sloupek redaktora
„Ctihodní lidé nepodnikají daleké cesty“, prohlásil kdysi Konfucius.
Důsledky této zásady, která byla ve
staré Číně po mnoho století přísně
dodržována, vedly například k tomu,
že Ameriku „objevili“ Evropané, byť
měli Číňané již na konci prvního tisíciletí obrovské loďstvo, kterým by byli
schopni nejenom dosáhnout, ale pravděpodobně i kolonizovat významnou
část americké pevniny.
Konfuciův výrok mne napadá právě
teď, na prahu prázdnin. Napadá mne
v souvislosti se všudypřítomnou reklamou na nejrůznější exotické zájezdy.
Barevné fotografie luxusních letovisek
nás často přesvědčují, že kvalita našeho
života je přímo závislá na ceně dovolené, kterou si naše rodina může dovolit.
Skutečně se dovolená stává otázkou
pochybné prestiže a přestává být příležitostí načerpat nové síly a prožít
několik příjemných dní se svými nejbližšími? Skutečně jsme ochotni utrácet těžce vydělané peníze za únavné
a mnohdy riskantní cestování do tisíce
kilometrů vzdálených klimatizovaných
hotelů, abychom mohli po návratu
ohromovat své známé?
Chci věřit, že tomu tak není. Proto
vám přeji příjemnou dovolenou, která, i když nebude právě exotická, vám
přinese odpočinek a hodně pozitivní
energie.
Vladimír Mana

Olšava mezi Podolím a
Míkovicemi (© Josef Křen)

datum vydání 26. 6. 2009
Ledňáček říční (© Josef Křen)

Naši školáci v podzemí Moravského krasu

Aktuálně …
• Vítězi turnaje dvojic v petanque, který se uskutečnil v sobotu
20. června 2009 na hřišti ve Žlebě, se stali pánové Alois Jakšík
a Michal Paška. Na druhém místě se umístili Martin a Petr
Smetanovi, třetí příčku obsadili manželé Jana a Libor Hanáčkovi. Turnaje se dále zúčastnily tyto dvojice: Tomanová Květoslava
a Stanislav Vitásek, Hana Křiváková a Julie Baičevová, Helena
Koníčková a Dagmar Křižková, Jarmila Kovaříková a Antonie
Tomanová, Miroslav Koníček a Miroslav Křižka.
• Zájemci o kominické služby se mohou přihlásit na obecním
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úřadě v Podolí do 31. 7. 2009. Po tomto datu bude podána společná objednávka u odborné firmy provádějící tyto práce.
• Z důvodu stále trvající pracovní neschopnosti účetní naší obce
paní Jany Rýpalové, je vhodné se telefonicky předem dohodnout
na návštěvě Obecního úřadu Podolí na čísle: 572 574 130 nebo
605 409 120, případně 724 178 686. Nebude-li návštěva předem
dohodnuta, může nastat situace, kdy předmětná záležitost se kterou občan na OÚ přijde, nebude moci být okamžitě vyřízena.
Miroslav Křižka, starosta obce
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Zpráva z 19. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 11. 6. 2009, zúčastnilo
se všech 9 zastupitelů obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- prodej pozemků nacházejících se ve spodní části ulice Dražné za cenu 105 až 140 Kč/m2 vlastníkům nových přilehlých
rodinných domů. Náklady spojené s převodem pozemků
hradí v plné výši Obec Podolí.
- roční závěrečný účet Obce Podolí za rok 2008 jehož nedílnou součástí je zpráva o kontrole hospodaření obce provede-ná Krajským
úřadem Zlínského kraje dne 17.5.2009 s výrokem bez výhrad.
- obecně závaznou vyhlášku Obce Podolí č. 1/2009, kterou se
stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Podolí.
- vytvoření komise pro rekonstrukci kanalizace v obci Podolí
a její napojení na čistírnu odpadních vod ve složení: Ing. Miroslav Křižka, pan Vlastimil Rýpal, Ing. Vladimír Mana, Ing.
Jaroslav Májíček, pan František Kleiner. Počet členů komise
může být kdykoliv doplněn o další občany, kteří budou mít
o řešení uvedené problematiky zájem.
- vytvoření nového pracovního místa na Obecním úřadě Podolí
na dobu od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2010 v rozsahu 0,5 pracovní-

ho úvazku.
- vytvoření nového kontaktního místa CZECH POINTu na
obecním úřadě v Podolí a podání žádosti o finanční dotaci na
vytvoření tohoto místa.
- záměr prodeje pozemků parc. č. 650/47 a 650/53, k.ú. Podolí nad Olšavou, celková výměra 650 m2 jako místa pro stavbu
rodinného domu. Cena je stanovena ve výši minimálně 450 Kč/
m2. Podmínkou prodeje je závazek kupujícího, že na své
náklady provede prodloužení stávajících inženýrských sítí ze
stávajícího zakončení na předmětný pozemek.
- změnu rozpočtu č. 2 Obce Podolí na rok 2009.
- smlouvu o vzájemné spolupráci s Obcí Popovice, jejímž předmětem je vytvoření podmínek k vybudování inženýrských
sítí pro průmyslovou zónu Závodí.
- uzavření smluv s ŘSD vztahujících se k rekonstrukci propustku na silnici I/50 směrem na Veletiny.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
- místostarostu obce pana Jiřího Šišáka vyřízením dotace a vytvořením pracoviště CzechPOINT.
- místostarostu obce pana Petra Smetanu organizačním zabezpečením hodů v termínu 17. a 18. října 2009.

Obecně závazná vyhláška obce Podolí č. 1/2009,
kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Podolí
Zastupitelstvo obce Podolí se na svém zasedání dne
11. 3. 2009 usnesením č. 19-6/2009 usneslo vydat na základě
§ 50 odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1 Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením
znečišťujících látek stanoví obec podmínky pro spalování suchých

rostlinných materiálů, které lze spalovat v otevřených ohništích,
zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních.
Článek 2 Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů
(1) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 nelze spalovat po dobu
celého roku od pondělí do neděle (včetně) v době od 17.00
hodin do 10.00 hodin příštího dne.
Článek 3 Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 1. 7. 2009.

Pomoc přírodě v okolí naší obce

Volby do evropského parlamentu

V sobotu 2. května se uskutečnil úklid v okolí autobusové
točny za naší obcí a přilehlých pozemků při silnici směrem na
obec Veletiny. Účastníci akce vysbírali odpad o celkovém objemu na jednu celou vlečku traktoru, kterou nám zapůjčili myslivci. Hojně byl zastoupený odpad plastový, textilní a nebezpečný, dále pak jiné materiály, jež můžeme třídit.
Této akce se zúčastnili: Hana Křiváková, Petr Smetana, Dagmar Smetanová, Michal Paška, Petr Šišák, Anička Smetanová,
Jiří Šišák st., Zdislava Šišáková ml., Markéta Ostrožíková, Anna
Šišáková, Zdislava Šišáková st., Božena Kadlčíková, Tomáš
Smetana, Martin Smetana, Jiří Šišák ml.
V sobotu 9. května se konal každoroční jarní úklid studánky
na „popovsku“. Při této příležitosti účastníci posekali a vyhrabali
trávu v okolí studánky, vyčistili jezírka a ohniště. Akce se zúčastnili: Petr Šišák, Jiří Šišák ml., st., Zdislava Šišáková ml., st. a Anna
Šišáková.
Komise pro životní prostředí tímto děkuje všem zúčastněným za spolupráci.
Jiří Šišák

Letošní volby do evropského parlamentu proběhly standardním způsobem. Voliči byli převážně dobře naladěni,
ve volební místnosti panoval klid a dobrá nálada. Volební
komise měla letos 7 členů a zapisovatelku.
Ze 670 registrovaných voličů přišlo k volbám 150 voličů, což
je asi 22,4%.
Nejvíce hlasů (39) získala Česká strana sociálně demokratická. 38 hlasů získala Občanská demokratická strana. Komunistická strana Čech a Moravy získala 25 hlasů a Křesťanská
demokratická unie – Česká strana lidová získala hlasů 17. Další
strany získaly po jednom či dvou hlasech.
LuM

Sběr plastového odpadu

Krádež na fotbalovém hřišti

Pravidelný sběr plastů se uskutečnil v soboru 30. května.
Občané odevzdali 89 pytlů, což představuje celkovou hmotnost
191,46kg. Další sběr se uskuteční v sobotu 25. července od 15
do 17 hodin v průjezdu ZŠ. Prosíme občany, aby sběr přivezli ve
žlutých pytlích s logem firmy RUMPOLD.
Jiří Šišák

V pátek 19. června 2009 v nočních hodinách byly neznámým
pachatelem vykradeny hráčské kabiny a přilehlý sklad materiálu TJ
Podolí. Mimo jiné, byla odcizena mikrovlnná trouba a plný padesátilitrový sud piva. Odměnu obdrží ten, kdo pomůže pachatele odhalit.
Dalším krádežím v areálu fotbalového hřiště snad pro příště zabrání
nainstalovaný alarm a webová kamera.
Vedení TJ Podolí
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50 000 návštěv na obecních stránkách
Obecní stránky obce Podolí mají přes 50 000 návštěv od doby
svého vzniku. Je to pěkně kulaté číslo. A ukazuje ještě jednu věc.
Že se internet zabydlel v našich domácnostech. Což je dobře.
A pro Vás všechny, kteří neznáte přesnou adresu, tak stačí zadat
– www.obecpodoli.cz – a víte víc.
Jaroslav Míšek
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Den otevřených dveří

Dětský den

Na „Den otevřených dveří“ (20.5.) jsme přivítali v dopoledních hodinách náš „budoucí dorost“. Přišli k nám všechny děti
ze ZŠ Popovice (1.až 3. třída) podívat se na své bývalé spolužáky a omrknout ty budoucí. Společně si zazpívaly, zasoutěžily
a hlavně prozkoumaly prostory naší školy. Po malém občerstvení jsme se rozloučili a doufáme, že se po prázdninách budou do
školních lavic i těšit!
Zároveň se letos poprvé zúčastní naši páťáci třídenního
adaptačního pobytu se spolužáky z páté třídy ze ZŠ U Pálenice v rekreačním zařízení na Smraďavce. Tento pobyt je částečně hrazen z Krajského úřadu Zlín. Vše díky projektu, který by měl zajistit plynulý přechod našich žáků na 2. stupeň
v Kunovicích. Jde hlavně o to, aby se děti formou her seznámily a rozdělily do budoucích dvou šestých tříd. Pobytu se
zúčastní současní i nastávající třídní učitelé. Plánujeme také,
že se opět koncem školního roku vydáme na kolech „omrknout“ ZŠ U Pálenice, aby „naši“ prvního září nebloudili
a věděli, kam patří. Držíme palce!
PaM

MORAVSKÝ KRAS očima Bětky Šáchové
Dne 28. května 2009 jsme byli na výletě v Moravském krasu.
Nejeli jenom žáci naší školy, ale v Kunovicích se k nám přidali
naši budoucí spolužáci ze 4. třídy. Autobusem jsme jeli asi 2,5 h.
Když jsme přijeli, tak jsme šli ještě 1,5 km pěšky k Punkevní jeskyni. V jeskyni byla strašná zima, ale byla to pěkná podívaná na
osvětlené krápníky různé velikosti. Byla jich tam spousta. Krápníky nám připomínaly různé postavy - např. sovy, zasněžený
strom, trpaslíky i se Sněhurkou, mouřenína či vázu. V jeskyni
jsme také jeli na lodičkách mezi krápníky. Párkrát jsme narazili
do skály. Museli jsme sklonit hlavy, protože bychom se bouchli
- byly tam opravdu nízké stropy. Z lodiček jsme šli na lanovku.
Lanovka se mi líbila. V kabince lanovky nás jelo 13 lidí. Když
jsme přijeli nahoru, tak jsme vystoupili a pak jsme se šli podívat na propast Macochu - která je nejhlubší ve střední Evropě.
Potom jsme šli asi 2 km po žluté - směr Kateřinská jeskyně. Tam
nás už čekal pan průvodce. Vyprávěl nám, proč se jeskyně jmenuje Kateřinská. Pověst mluvila o malé holčičce, která se jmenovala Kateřinka. Jednoho dne šla pást ovečky, ale byla velká
bouřka a tak se s nimi schovala do výklenku ve skále. Tam si
všimla, že jí 1 ovečka chybí, a tak se šla podívat do toho výklenku - vlastně jeskyně. Ovečku nenašla a nenašla ani východ ven.
V jeskyni byla velká tma a zima a ona tam umrzla. Později ji
v jeskyni našli lidé a na její počest ji pojmenovali Kateřinská.
Jeskyně byla krásná. Byly tam obrovské krápníky - např. ve tvaru anděla nebo čarodějnice s perníkovou chaloupkou (která se
stala symbolem této jeskyně). Viděli jsme tam i netopýra. V jedné části jeskyně tzv. - dómě - kde je výborná akustika a pořádají
tam i koncerty - nám pustili na ukázku úryvek z opery Nabuko.
Na konci prohlídky jsme si mohli sáhnout na krápník „splněných přání“. Jestli se nám opravdu vyplní - nevím - kouzlo má
působit 1 rok.
foto k článku najdete na úvodní straně

KDY: neděle 28. 6. 2009 v 15.00h
(pouze v případě příznivého počasí)

KDE: Hřiště „ŽLEB“

CO NÁS ČEKÁ: plno her, soutěží a cen pro malé i velké
děti, také např. branný závod (střelba ze vzduchovky, slaňování, nahazování na kůl, házení šipek na cíl…). Své dovednosti předvede i (pravý) hasičský sbor z Míkovic. Společně si
opečeme špekáčky, které děti budou dostávat u startu.
Těšíme se na VÁS! TJ Sokol + ZŠ a MŠ Podolí
Ukončení školního roku 2008/09 v ZŠ je v úterý 30. 6.,
v MŠ je provoz do 24.7.2009.
PaM

SCIO testy (scio.cz - „Stonožka“)
Ve dnech 15. až 17.4.2009 se naše škola zapojila do testování spolu s dalšími 13 000 žáky pátých tříd. Testování
proběhlo v rámci projektu „Stonožka“ (Srovnávací testování
základních škol). Srovnávali jsme se z učiva jazyka českého,
matematiky a všeobecných znalostí. Každý test trval přesně 60 minut. Výsledky testů se odesílaly na sběrnou adresu, kde téměř po měsíci vyhodnotili znalosti každého žáka,
a to nejen procenty úspěšnosti, ale také percentilem částí
a dovedností, vypočítali skóre a čistou úspěšnost, a poté také
ohodnotili, zda žák využívá efektivně všech svých znalostí
a dovedností. Individuální zpráva byla předána žákům, my
jsme obdrželi zprávu, kde bylo srovnání naší školy s ostatními testovanými školami.
Velmi nás potěšil fakt, že si žáci vedli velmi dobře ve všech
sledovaných oblastech.
V jazyce českém jsme byli hodnoceni jako lepší průměrná
škola s výsledky lepšími než 60% zúčastněných škol.
V matematice dokonce byly výsledky nadprůměrné, kde nás
zařadili mezi úspěšné školy s výsledky lepšími než 70% zúčastněných škol.
Je pravda, že výsledky jsou spíše orientační, protože při testování mohl mít někdo „svůj den“ a o týden později by výsledky
mohly dopadnout trochu jinak. Také jsme byli po téměř „týdenním velikonočním oddechu“, kdy školní věci šly poněkud stranou. O to více nás těší, že se žáci snažili a že dopadlo vše tak,
jak jsme si to mohli přečíst ve zprávě (zpráva je k nahlédnutí
v ZŠ Podolí).
PaM

Turistický výlet
ČOS TJ Sokol Podolí uspořádal v neděli 14.6.2009 turistický
výlet na Praděd. Mimořádně zdařilé počasí přispělo ke spokojenosti hojnou měrou. Údolí Bílé Opavy patří k nejkrásnějším
místům v Jeseníkách. O tom jsme se všichni přesvědčili při
zdolávání lávek, chodníků, žebříků a dalších překážek na cestě
k jejímu prameni - chatě Barborce.
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Viděli jsme, jak se příroda vypořádala s velkými přírodními
živly - povodní 1997 a vichřicí 2004. Z Pradědu je vidět naopak
velký zásah civilizace - vodní nádrž Dlouhé stráně. Některým
byly tyto zážitky málo a tak se vydali ještě přes Ovčárnu, Petrovy kameny, Jelení studánku a Ztracené skály na Skřítek.
Jaroslava Kasperová, foto k článku najdete na zadní straně
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Olympiáda v MŠ

Tatarská světýlka

Již od zimy probíhá v mateřské škole sportovní klání. Začínalo se jízdou na bobech, pokračovalo v jízdě na kolech a fyzické zdatnosti. Vyvrcholením celkového sportovního klání byla
OLYMPIÁDA v lehké atletice. Běhalo se, skákalo a házelo. Jak
to dopadlo?

Od nepaměti se ve světě bojuje. O moc, o peníze, o svobodu, o území. Lidé si svůj důvod k válčení pokaždé našli.
Nevím už přesně, kdy to bylo (možná že zrovna začínaly
kvést lípy), když se Podolí octlo pod nájezdy tatarských kmenů. Tataři byli dobyvatelé velmi obávaní. Plenili, pustošili,
ničili a rozkradli vše, co se jim zachtělo.
Podolané se Tatarů také báli, ale byli odhodlaní nevzdat
se své vesnice jen tak. Věděli, že své síly si s Tatary měřit
nemohou, Tatarů bylo mnoho a vesničané neměli žádné
zbraně. Tak vymysleli past. Celých 12 dní chodili s vědry do
podolského lesa a vylévali vodu na palouk uprostřed lesa, až
byla půda promáčená a místo palouku vznikla bažina.
V noci ze 16. na 17. června zhasli podolané ve vesnici
všechna světla. Hrstka mužů zapálila lampy a odnesla je do
lesa k bažině.
Když se Tataři blížili lesem k vesnici, uviděli světla.
Domnívali se, že jsou již u vesnice a proto rychle postupovali
dál. Bažina je pohltila a podolané tak zvítězili. A i když bažina pohltila spolu s Tatary také přinesené lampy, světýlka se
na místě bažiny znovu a znovu objevovala po mnoho dalších
nocí. Po Podolí se rozneslo, že jsou to duše mrtvých Tatarů,
které zůstaly v lese pro výstrahu, či pro pomstu.
Do lesa se dlouho nikdo neodvážil, bažina vyschla
a palouk zarostl houštinami. Až jednou.
Podolský mlynář šel k večeru nasbírat klestí k lesu. Protože se dlouho nevracel, vydala se ho jeho dcerka Anička
hledat. Nemohla ho najít a šla stále hlouběji do lesa. Zatím
se setmělo. Tatínka nenašla, a protože byla tma, chtěla se co
nejrychleji vrátit domů. Prodírala se houštinami, až uviděla
světýlka. Zaradovala se, že jsou to světla z vesnice a pospíchala k nim.
Až došla na místo, kde dříve byla bažina…
Aničku už nikdy nenašli. A lidé si dodnes šeptají o záhadných světýlkách z lesa. Kdo ví, jestli tam pořád nejsou?
LuM

1. kategorie - děti z první třídy
1. místo Verunka Luběnová
2. místo Eliška Painterová
3. místo Sabinka Snopková
2. kategorie – děti 3 – 4 leté II. třída
1. místo Adámek Škrášek
2. místo Kristýnka Havránková
3. místo Petřík Toman
3. kategorie – děti 4 – 5 leté II. třída
1. místo Mireček Sýkora
2. místo Vojtíšek Rathouzský
3. místo Emička Ferencová + Rozárka Kosinková
4. kategorie – děti 5 – 7 leté II. třída
1. místo Kristýnka Gazdová
2. místo Anička Smetanová
3. místo Filípek Šišák
Gratulujeme nejen výhercům, ale všem dětem, které se
našeho sportovního klání účastnily. Děti si domů odnášely
nejen zážitky, ale i ceny.
Velký dík patří sponzorům této akce – firmě pana Melichárka a paní učitelce Podškubkové, která zajistila sponzorský dar
z TESCA.
Závody na kolech proběhly v duchu čarodějnické jízdy, kdy
naše čarodějnice a čarodějové vyměnili tradiční košťata za jízdní kola, tříkolky, odrážela a koloběžky.
Sponzorem této akce byla NADACE – Děti – Kultura – Sport
v Uherském Hradišti
PaM

Poznáte je?

Zmizelá příjmení v naší obci
Tak jako řada obcí a měst za posledních 50 let změnily svůj vzhled k nepoznání, tak i naše obec nebyla v tomto
směru výjimkou. Rozšířily se komunikace. Obec se rozrostla o nové ulice na Záhumní a na Dražném. Většina starších
domů byla rekonstruována a upravena pro moderní a pohodlné bydlení.
Výrazná migrace obyvatel, kdy se z obce hodně lidí odstěhovalo do měst do panelákových domů, ale současně se zase
spousta rodin do Podolí přistěhovala, má v konečné podobě
za následek zmizení řady příjmení. Jsou to ta příjmení občanů,
která byla v minulosti typická pro naši obec.
Namátkou uvádím tato příjmení – Blažek, Bartek, Burda,
Černík, Havlíček, Hráček, Hubíček, Kolaja, Macháček, Semela,
Stuchlík, Šimek, Tetera, Vašat, Váverka, Vaněk, Zimolka.
Zmizela i příjmení méně u nás rozšířená – Bača, Bílý, Baďura, Cigánek, Fojtík, Galda, Hrbáč, Knotek, Lecián, Pilka, Pipal,
Přikryl, Škrabal, Šimon, Šimáček, Vymlátil.
Celkem se jedná o více než 100 příjmení, která už v obci
nenajdeme a tato příjmení zůstávají jen v paměti našich starších
spoluobčanů.
Zpracováno podle záznamů předcházejícího kronikáře obce
Podolí pana Petra Kovaříka.
Jaroslav Míšek
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Kluci v akci – poznáte je? Kdo je na fotografii a kde byla fotografie pořízena? (Úspěšní řešitelé hádanky, kteří zavolají nebo
doručí redakci do 10. července 2009 správnou odpověď, budou
odměněni malou cenou)
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Zaniklé přírodní lokality v okolí obce Podolí
Okolí obce Podolí prošlo za uplynulých 40 let proměnami,
které zničily původní přírodní lokality a jejich biodiverzitu.
Řeka Olšava měla mezi železničním mostem za Podolím
a silničním mostem do Popovic meandrující charakter s bohatými porosty starých vrb, olší, jasanů a několika druhů topolů.
Dominantou tohoto úseku Olšavy byl historický jez, který byl
v roce 1976 zbourán a celý tento úsek řeky byl necitlivě zregulován. Nejenže zmizel jeden z nádherných úseků Olšavy, ale s ním
i mnoho živočišných druhů, dnes vzácných nejen v České Republice, ale i celé Evropě.
Na konci šedesátých a počátku sedmdesátých let minulého
století bylo možné pod jezem (pod splavem, jiné jméno snad
nikdo ani nepoužíval) spatřit raky říční. S regulací a pravidelným
průmyslovým znečišťováním Olšavy během krátké doby úplně
vyhynuli. Užovky obojkové, kdysi nejhojnější plaz v okolí Podolí,
se udržely déle, ale i ty postupně zmizely.
Bohaté pobřežní porosty ostřic a jiných travních druhů nabízely hnízdní podmínky slípce zelenonohé, patřící do kriticky
ohrožené skupiny vodních ptáků. V dubnu se především z porostů vrb začali ozývat nenápadní moudivláčci lužní, a zanedlouho
začali budovat svá umělecká díla, umně zbudovaná hnízda ve
tvaru košíků houpajících se na konci větviček nad vodní hladinou. V té době se již objevila většina táhnoucích pěvců a břehovými porosty zněly koncerty mnoha ptačích druhů. Vrzavý zpěv
rákosníka zpěvného se ozýval především z porostu kopřiv a topinambur, kde se později nevysoko nad zemí objevila jejich hnízda.
Zato však samci žluvy hajní, jednoho z nejkrásněji zbarvených
ptáků, si pro své koncerty vybraly vrcholky nejvyšších stromů.
Jejich výrazný zpěv byl slyšet i daleko od Olšavy. Často neprostupné porosity křovin hostily celou plejádu drobných pěvců jako
střízlíka obecného, červenky obecné, pěnice pokřovní, slavíkové
a černohlavé a jiných běžných druhů. Nejčastěji v keřích černého
bezu si stavěla velmi jednoduché hnízdo hrdlička divoká a podmanivý hlas ozývajících se samců patřil ke koloritu dané oblasti.
Po zbourání jezu a regulaci Olšavy byly sice na březích vysazeny nějaké stromy, ale ani zdaleka nemohly nahradit staré,
biologicky cenné porosty, které se vyvíjely spolu s přirozeným
korytem Olšavy. V zahradách přilehlých k Olšavě (mezi Olšavou a Olšávkou) byl početný, nenápadně zbarvený, ale hlasitě se
ozývající se krutihlav obecný hnízdící v dutinách starých jabloní. Mezi hojné obyvatele těchto zahrad patřili stehlík obecný,
konopka obecná, zvonek zelený, pěnkava obecná, zvonohlík
zahradní a vrabci polní. Stejně jako zmizely staré stromy, zmizeli i ptáci. Dnes je stále možné spatřit některé tyto druhy, nicméně v daleko menších počtech. Zbývající nezregulovaný úsek
Olšavy je mezi Podolím a Míkovicemi a byl prohlášen Přírodní
památkou v roce 1999. I když tam ještě zahnízdí některý z výše
zmíněných druhů ptáků, počty jsou podstatně nižší. Příležitostně se pokusí o hnízdění na tomto úseku i ledňáček říční, který zde před 30 lety hnízdil v počtu až pěti párů. Raci, užovky
a obojživelníci jsou jen vzpomínkami na minulost.
Louky za železničním mostem směrem na Veletiny bývaly
nejen podmáčené spodní vodou, ale pravidelně při jarním tání
zaplavené vodou z Olšavy. Počátkem března se na nich objevovali první poslové jara čejky chocholaté, vydávající podmanivý
melancholický hlas. Čejka chocholatá se stala za posledních 30
let jedním z nejvzácnějších ptáků v České republice a samozřejmě dávno, po melioraci těchto luk, zmizela i z okolí Podolí.
Spolu s čejkami chocholatými příležitostně zahnízdil na těchto
biologicky cenných lukách i jiný bahňák, kulík říční.
Kolem železničních tratí mezi železničními mosty Podolí
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a Veletin bývaly prohloubeniny naplněné vodou z jarního tání
a vylité řeky Olšavy, tzv. škarpy. Tyto škarpy hostily stovky žab,
především skokanů skřehotavých a zelených, kuněk obecných
a ropuch obecných. Příležitostně při troše štěstí bylo možné
spatřit na stéble orobince rosničku zelenou. V březnu po roztání sněhu se škarpy zaplnily tisíci nakladených žabích vajíček
a později početnými pulci. Noční koncerty těchto obojživelníků
byly slyšet až do vesnice. Především chemikálie sypané na naše
pole vyhubily většinu těchto obojživelníků.
Poslední lokalitou, o níž se zmíním, byly malé tůňky na
východní straně (starého) fotbalového hřiště. Toto se nacházelo
směrem k železničnímu mostu od dnešního hřiště. Tyto tůňky bývaly domovem prehistoricky vypadajícího čolka obecného. Nebyl v té době nikterak hojný, nicméně desítky kusů bylo
možné pozorovat každé jaro.
Kam za čolkem obecným dnes? Nevím. Jak odborníci zjistili, je vzácný v celé České republice. Snad jedině na internet
a vyhledat ho v některé obrázkové galerii. Doufám, že tam brzy
nebudeme muset hledat další, kdysi hojné druhy.
Tento článek má popularizující charakter, proto co nejméně
používám odborné termíny a vědecké názvy druhů. Stejně tak
článek není vyčerpávající, pokud jde o seznam zjištěných druhů.
Uvedení všech těchto druhů by překročilo rámec tohoto sdělení.
Josef Křen
Vysvětlivky:
Biodiverzita zahrnuje všechny živé prvky daného území
jako rostliny, hmyz, ptáky, ryby, obojživelníky, savce, atd.
Olšávka byl úzký, uměle vybudovaný tok, přihánějící vodu
od starého jezu Olšavy do bývalého mlýna (dnes naproti Kapli
sv. Ducha)

Velká voda v Podolí před padesáti lety (rok 1959)

O našich myslivcích
Myslivecké sdružení obhospodařuje honitbu na katastru obcí Míkovice a Podolí o rozloze 860 ha a má 16 členů
a 4 hosty. V honitbě se vyskytuje zvěř srnčí, černá a několik posledních let i zvěř daňčí. Z drobné zvěře jsou to zajíci,
bažanti a na řece Olšavě divoké kachny.
Myslivci na svých brigádách budují a opravují myslivecká
zařízení. V letním období provádějí senoseče a připravují zásoby sena na zimní období. Rovněž provádějí ochranu mláďat
před škodnou zvěří, toulavými psy a kočkami.
V měsících dubnu a květnu proběhla na pasece v obecním
lese výsadba nových stromků. Bylo vysazeno asi 200 kusů dubů,
javorů a modřínů. Výsadbu provedli pánové Miroslav Paška,
Petr Smetana a Michal Paška.
Michal Paška a Petr Smetana
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Miss Čarodějnice

Společenská kronika
Naši jubilanti v červenci a srpnu
Antonín Hanáček (č. p. 93) – 65 let
Zdeňka Gondášová (č. p. 114) – 60 let
František Fornůsek (č. p. 151) – 75 let
Marie Kovaříková (č. p. 1) – 75 let
Oldřich Červenka (č. p. 194) – 81 let
Anna Smetanová (č. p. 214) – 85 let
Karel Hrabal (č. p. 146) – 87 let
Růžena Jakšíková (č. p. 132) – 90 let
Narození dětí:
Dne 18.5.2009 se Heleně a Milanovi Snopkovým
narodil syn Vojtěch
Dne 30.4.2009 se Vendule Kryštofové a Tomáši
Teterovi narodila dcera Kristýna.
Podklady zpracovala Jana Rýpalová
Oznámení osobního jubilea nebo narození dítěte
ve společenské kronice je možné pouze v případě
písemného souhlasu jubilanta nebo rodičů narozeného dítěte se zveřejněním osobních údajů.
(Redakce)

Kdo si zpívá – nezlobí

Stavjaní mája 2009

Turistický výlet na Praděd

Pranostika nakonec…
„Když je v srpnu ráno hodně rosy,
mají z toho radost vosy.“
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