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Sloupek redaktora
Povodně nebyly vždycky synonymem katastrofy. Ve starém
Egyptě na ně lidé čekali s nadějí, že jim přinesou vláhu a živiny
pro jejich pole. Život miliónů lidí
byl na povodních přímo závislý.
Naše „moderní“ společnost žila po
celou druhou polovinu dvacátého
století v představě, že nás přehrady
a upravená koryta řek a potoků
před povodněmi spolehlivě ochrání. Díky této představě jsme začali
stavět domy, silnice a další stavby
na místech, která by si naši předkové pro stavbu nikdy nevybrali, protože věděli, že se na tato místa opakovaně rozlévá řeka. Právě v této
skutečnosti hledejme hlavní důvod
nemalých škod, které povodně
v posledních patnácti letech v České republice způsobily.
Obec Podolí naštěstí nemá
zásadní problémy se stavbami
v záplavových územích. Co však
stále neřešíme, jsou opakované
splachy ornice ze zemědělských
pozemků na našem katastru. Uvědomíme si včas, že i zemědělská
půda má velkou hodnotu? Záleží
nám vůbec na tom, v jakém stavu
předáme krajinu našim potomkům?
Vladimír Mana
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V Mateřské škole Podolí bylo dne 15.6.2010 slavnostně pasováno deset předškolních dětí,
které v září nastoupí do základní školy.

Aktuálně …
• Zájemci o kominické služby se mohou přihlásit na obecním úřadě v Podolí do
31. 7. 2010. Po tomto datu bude podána společná objednávka u odborné firmy provádějící tyto práce.
• Občané Podolí, kteří mají zájem zúčastnit se 11. září 2010 Slavností vína v Uherském Hradišti ve slováckých krojích, mohou se nahlásit na obecním úřadě v Podolí do
1. 7. 2010. Další informace poskytne místostarosta pan Petr Smetana na schůzce, která se
uskuteční v úterý 29. 6. 2010 v 18.00 hodin na obecním úřadě v Podolí.
• Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Podolí pořádá v sobotu
21. 8. 2010. autobusový zájezd na výstavu Flora do Olomouce. Cena dopravy bude
100,- Kč pro zahrádkáře, stejně jako pro jednoho jejich rodinného příslušníka, ostatní
150,- Kč za osobu. Cena vstupenky v předprodeji je jednotná 80,- Kč. Zájemci se mohou
1
přihlásit naŽIVOT
obecním úřadě
v Podolí do 23. 7. 2010.
v Podolí
Miroslav Křižka, starosta obce Podolí

Zasedání zastupitelstva obce
Zpráva z 25. zasedání zastupitelstva obce
- záměr prodeje pozemku parc. č. 334/5, k.ú. Podolí nad OlšaZasedání zastupitelstva Obce Podolí se uskutečnilo 21. 5. 2010,
vou, výměra 136 m2.
zúčastnilo se 8 členů zastupitelstva.
- záměr prodeje části pozemku parc. č. 729/1 manželům
Zastupitelstvo obce schválilo:
Luběnovým, Podolí čp. 274.
- kupní smlouvu na pozemky parc. č. PK 738, výměra 209 m2, - záměr zřízení sjezdu z místní komunikace v ulici Záhumní k pozemku parc. č. 9/2, k. ú. Podolí nad Olšavou, jehož
parc. č. PK 744, výměra 173 m2 a parc. č. PK 747 o výměvlastníkem je pan Petr Smetana, Podolí čp. 166. Sjezd poveře 158 m2, všechny k.ú. Podolí nad Olšavou. Cena byla stade přes část pozemku parc. č. 3224/3.
novena dohodou ve výši 60,- Kč/m2, to je celkem 32 400,Kč. Kupujícím je Obec Podolí, prodávajícím je pan Martin - nákup pozemku parc.č. PK 208, k.ú. Podolí nad Olšavou,
výměra 81 m2, parc. č. PK 739/2 k.ú. Podolí nad Olšavou,
Kovář, Vlčnov, 28 října 1085. Náklady spojené s vypracováním kupní smlouvy a převodem vlastnictví hradí Obec
výměra 160 m2, parc. č. PK 739/1 k.ú. Podolí nad Olšavou,
Podolí.
výměra 1594 m2, cena byla stanovena na 60,- Kč/m2.
- kupní smlouvu na pozemek parc. č. PK 441, k.ú. Podolí nad - záměr instalace silniční zábrany (závory) v ulici Pastviště.
Olšavou, výměra 4111 m2. Cena byla stanovena dohodou - termín hodů v Podolí na 9. a 10. 10. 2010 a podání objedv celkové výši 45 600,- Kč. Kupujícím je Obec Podolí, pronávky na hudební produkci dechové hudbě Hradčovjanka.
dávajícím je paní Jitka Křižková, Kunovice. Náklady spojené - dodavatele pro rekonstrukci veřejného osvětlení - Ivan Fojs vypracováním kupní smlouvy a převodem vlastnictví hratách, Uherský Brod, Dělnická 2082.
dí Obec Podolí.
- delegování starosty Obce Podolí Ing. Miroslava Křižky na
- kupní smlouvu na pozemek parc. č. 650/31, k.ú. Podovalnou hromadu Slováckých vodáren a kanalizací, Uherské
lí nad Olšavou, výměra 755 m2. Cena vychází z ujednání
Hradiště, která se uskuteční 15. 6. 2010.
Smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 27. 8. 2008 - změnu rozpočtu č. 2 Obce Podolí na rok 2010.
a byla stanovena celkovou částkou 339 750,- Kč. Kupujícím
je Obec Podolí, prodávajícím je pan
Ing. Petr Bednář, Bzenec. Náklady spoje- Povodně 2010 v obci Podolí – když se koryto Olšavy naplnilo.
né s vypracováním kupní smlouvy a převodem vlastnictví hradí Obec Podolí.
- kupní smlouvu na pozemek parc.
č. 650/31, k.ú. Podolí nad Olšavou,
výměra 755 m2. Cena byla stanovena
dohodou v celkové výši 339 750,- Kč.
Kupujícím je pan Martin Jakšík, Podolí
čp. 132, prodávajícím je Obec Podolí.
Náklady spojené s vypracováním kupní
smlouvy a převodem vlastnictví hradí
Obec Podolí.
- nájemní smlouvu na části pozemků
parc. č. PK 734/1, parc. č. PK 738, parc.
č. PK 744 a parc. č. PK 747. Celková
plocha nájmu je maximálně 200 m2,
doba nájmu od 1. 6. 2010 do 31. 5. 2014,
cena nájmu je 3 000,- Kč za kalendářní rok. Pronajímatelem je Obec Podolí,
nájemcem je Josef Melichárek – Stavimex, Kunovice.

Dědictví jménem krajina
Není jednoduché odpovědět jednoznačně na otázku, co je
nebo čím vším může být prostor, který jsme si zvykli označovat
slovem „krajina“. Často se pouze v náznacích dotýkáme složitého systému vazeb, kterými se krajina vyznačuje a které jsou
pro ni nejenom charakteristické, ale ve většině případů životně důležité. Možná je až příliš troufalé označit krajinu za lůno,
z něhož člověk vzešel, a za hrob, do něhož se na konci své cesty
vrací. Většina přírodních národů se cítí být součástí své krajiny
a podle toho se k ní také chovají. Milují ji jako „svoji zahradu“.
Je lidským problémem, že technická vyspělost civilizace přináší snižování stupně vnímavosti člověka k přírodě. Jakoby si
člověk přestával uvědomovat velikost a význam vazeb, které ho
s přírodou spojují. Jakoby člověk přestal krajinu milovat a začí-
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nal ji stále častěji nenávidět.
Odcizení lidské bytosti jde do takových rozměrů, že přestává vnímat nejenom prostředí, ve kterém žije, ve skutečnosti
přestává vnímat i vlastní tělo. Nemůžeme se divit, že nevnímáme krajinu, po které se pohybujeme ve většině případů pomocí dopravních prostředků, že nevíme jak chutná čerstvá voda,
když jsme ji nikdy nenabrali vlastní rukou přímo ze studánky, že nevnímáme reakci vlastního těla na nedostatek pohybu
a nadbytek konzervačních látek v potravě.
Krajina je dědictví a největší bohatství, které můžeme předat svým potomkům. Proto bychom měli s krajinou nakládat
jako moudří hospodáři se statkem, který nám byl na krátký čas
propůjčen.
Vladimír Mana

ŽIVOT v Podolí
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Osvobození naší obce

Škola v přírodě
Opravdu hezký týden od 7.6. do 11.6. jsme společně prožili v malebné přírodě na Valašsku, přesněji v Karolínce-Bzové
(alias „na konci světa“). O co skromnější bylo ubytování, o to
pestřejší byl celotýdenní program. O počasí ani nemluvě. Ač
jsme se vydali jen pár dnů po povodních, počasí nám přálo a za
celý týden jsme nepoužili pláštěnku ani gumáky, pouze repelent
a opalovací krém. Naše putování do pravěku začalo hned první den návštěvou starobylého městečka Štramberk s jeho světově známou jeskyní „Šipka“, která byla svědkem života našich
předků. Samozřejmě jsme nemohli minout ani rozhlednu zvanou „Štramberská trúba“, natož neochutnat místní cukrářskou
specialitu „štramberské uši“. Velmi zajímavá byla také návštěva soukromého terária, kde někteří odvážlivci vydrželi i hadí
ozdobu za krkem.
Další dny jsme trávili především v přírodě a výčet našich
aktivit by byl jistě dlouhý. Po vyčerpávajících výkonech nám
přišlo velmi vhod netradiční koupání v řece Bečvě. Také na
zpěvný výšlap na Soláň hned tak někdo nezapomene, nemluvě o stezce odvahy poslední večer. Zážitky si děti poctivě
zapisovaly do deníků, takže v případě zájmu o podrobnosti můžete nahlédnout. Všech 25 čtvrťáků i páťáků se vrátilo
obohaceno o zážitky, které by při každodenním vyučování ve
škole nezažili. Těšíme se, že i příští rok opět poznáme nepoznané.
Více také ve fotogalerii na www.zspodoli.wz.cz
PaM

Letos je to již 65 let od skončení druhé světové války. A tak
možná neuškodí přiblížit události, tak jak jsou zaznamenány
v obecní kronice.
V prvých dubnových dnech postoupily oddíly rudé armády
u Břeclavy, Hodonína a Strážnice na Moravu a také od Nového
Města nad Váhem postoupily přes Květnou, Strání a Korytnou
k Vlčnovu. Dne 26. dubna 1945 odešly z Podolí poslední
německé jednotky směrem k Popovicům. V pátek dne 27. dubna dopoledne byl v obci nápadný klid.
Ihned po poledni přijeli z Kunovic občané na kolech do naší
obce a radostně oznamovali, že ruské oddíly jsou již v Kunovicích. Radost z toho byla po celé obci nesmírná. To bylo také signálem pro partyzány z Popovic a z Podolí k zahájení otevřeného
boje proti Němcům, kteří byli ještě v Popovicích a nad Popovicemi měli zřízena kulometná hnízda. Za těchto bojů padlo
z Popovic 8 partyzánů a též z Podolí Vincenc Adamík.
Od Vlčnova postupovala k naší obci rumunská armáda
a dne 27. dubna odpoledne o půl druhé hodině objevily se první
rumunské hlídky u vesnice. Když zjistily, že německé jednotky
obec vyklidily, postupovala armáda dále. Průchod vítězných
vojsk naší obcí byl celkem klidný a nezanechal nějakých větších
škod.
Za bojů na popovských loukách padl dne 29. dubna 1945
ruský vojín Ivan Nikolajevič Rogačevský z obce Voločisk
v Podolské oblasti na Ukrajině.
Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek

Škola v přírodě plná zážitků.
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ŽIVOT v Podolí
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Vystoupení skupiny Děvčice s Jarmilou Šulákovou

Děvčice v Křenovicích
V sobotu 12.6.2010 se zúčastnila folková kapela Děvčice z Podolí
přehlídky folkových kapel „ KŘENOVICKÝ RAKOVEC“. Přehlídky se
účastnilo 6 kapel, mezi nimi i Fleret s Jarmilou Šulákovou. Nepřízeň
počasí nedovolila Fleretu koncert dohrát. Po vypnutí elektřiny se začalo
improvizovat. Jarmila Šuláková navrhla, že zkusíme liják odehnat zpěvem. Začala zpívat a na pódium ji šla hlasově podpořit kapela Děvčice.
Čtyřicet minut netrénovaného koncertu se vydařil a diváci pod pódiem
řádili jako okolní přírodní živel.
Petra Ondrejková

Společenská kronika
Naši jubilanti v červenci a srpnu
Jiřina Zatloukalová
Milada Vlachynská
Růžena Jakšíková

(č. p. 139)
(č. p. 169)
(č. p. 132)

75 let
80 let
91 let

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)

Pranostika nakonec…
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jest hojný na bouřky a vichřice.
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