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Sloupek redaktora
Přemýšlel jsem o štěstí. Kolik
má vlastně podob? Tisíc? Milión?
Římský filosof Seneca prý řekl:
„Vitam regit fortuna, non sapiente – Životu vládne štěstěna, ne
moudrost“. Kde ale takovou paní
Štěstěnu hledat? Mnoho let před
Senecou napsal velký řecký filosof
Platon, že „vlastní štěstí nacházíme, když se staráme o štěstí jiných“.
Zdá se tedy, že skutečné štěstí si
každý z nás nosí sám v sobě. Je
to mozaika malých radostí, které
dáváme lidem kolem sebe. A ještě jednu zvláštní lidskou vlastnost
spojenou se štěstím musím zmínit.
Mnoha cenných věcí, mezi které
pocit štěstí určitě patří, si začneme
vážit teprve v okamžiku, kdy o ně
přijdeme. Zkuste ještě dnes odložit
závoj „věčné lidské nespokojenosti“, abyste si mohli prohlédnout
malé radosti, které v sobě nosíte.
A kolik že má štěstí podob? Přece
tolik, kolik je na světě lidí.

Podolští zahrádkáři na Flóře v Olomouci.

Aktuálně …
•

Vladimír Mana
•
•
•
•
•
•
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Přátelský zápas starých pánů Podolí, Popovic a dechové hudby Hradčovjanka se uskuteční na fotbalovém hřišti v Popovicích v sobotu 4. září 2010 od 14.00 hodin. Vítáni
budou diváci i hráčské posily, které budou ochotny mužstvo Podolí doplnit. Občerstvení zajištěno.
Na obecním úřadě je k nahlédnutí objemová studie rekonstrukce a přístavby Kulturního domu v Podolí. Finanční rozpočet na tuto akci je více než 9,3 mil. Kč.
Stav běžného účtu Obce Podolí, vedeného u Komerční banky, a.s. k 19. 8. 2010 byl
3 887 723,95 Kč.
Z důvodů pozdějšího dodání projektové dokumentace, než bylo sjednáno, bude osvětlení chodníku na Dražné a instalace silničních zábran Na Pastvišti, realizováno se zpožděním, nejpozději však do konce října tohoto roku.
Při hlavní silnici v Podolí byly nalezeny černé pánské kalhoty s opaskem. Ty jsou
k vyzvednutí na OÚ.
Dokument „Aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje – Návrh výhledové koncepce“ a podrobnější informace o zjišťovacím řízení je možné shlédnout na www.obecpodoli.cz .
Volby do zastupitelstva Obce Podolí se uskuteční v pátek 15. října 2010 od 14.00 do
22.00 hodin a v sobotu 16. října 2010 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místností bude
kulturní dům v Podolí. Občanský průkaz je nutné vzít s sebou! Ze zdravotních důvodů
mohou občané požádat prostřednictvím telefonu č. 572 574 130 o umožnění hlasování
do přenosné volební urny.
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Miroslav Křižka, starosta obce Podolí

Zpráva z 26. zasedání zastupitelstva obce
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Zastupitelstvo obce schválilo:
první etapu zpracování nového územního plánu obce Podolí – Průzkumy a rozbory, který zpracovává Ing. arch. Vojtěch
Mencl, Brno.
kupní smlouvu na pozemek parc. č. 650/54, k.ú. Podolí nad
Olšavou, výměra 564 m2. Cena vychází z ujednání Smlouvy
o zřízení předkupního práva ze dne 1. 10. 2008 a byla stanovena částkou 253 800,- Kč. Kupujícím je Obec Podolí, prodávajícím jsou manželé Stanislav a Marie Dulinovi, Uherské
Hradiště.
kupní smlouvu na pozemek parc. č. 650/54, k.ú. Podolí nad
Olšavou, výměra 564 m2. Cena byla stanovena dohodou
v celkové výši 253 800,- Kč. Prodávajícím je Obec Podolí,
kupujícím je pan Jiří Kosinka, Podolí 232.
kupní smlouvu na pozemek parc. č. 729/15, k.ú. Podolí nad
Olšavou, dle geometrického plánu č. 359-44/2010, výměra
128 m2. Cena byla stanovena dohodou ve výši 140,- Kč m2,
tj. celkem 17 920,- Kč. Prodávajícím je Obec Podolí, kupujícím jsou manželé Pavla a Petr Luběnovi, Podolí čp. 274.
záměr prodeje části pozemku parc. č. 650/1, k.ú. Podolí nad
Olšavou, jak je uvedeno v žádosti manželů Martiny a Marka
Ertlových, s výhradami, které jsou vyznačeny v grafické příloze žádosti.
kladné vyjádření k architektonické studii budoucí stavby
rodinného domu manželů Kláry Podškubkové a Jana Podškubky ml. na pozemcích parc. č. 24/1 a 24/2, k.ú. Podolí
nad Olšavou, bez výhrad.
kladné vyjádření k umístění fotovoltaického systému na
pozemcích parc. č. 81/1, 81/2 a 86, k.ú. Podolí nad Olšavou,
jak je uvedeno v žádosti pana Antonína Fornůska, Podolí
čp. 12.
návrh na finanční vyrovnání s firmou ASH-Morava s.r.o.
Otrokovice ve výši 227 000,- Kč.
žádost TJ Podolí o nákup zabezpečovacího kamerového
systému v hodnotě do 24 000,- Kč, umístěného v areálu fotbalového hřiště. Zastupitelstvo pověřuje místostarostu pana
Jiřího Šišáka technickou konzultací s panem Elfmarkem při
výběru systému.
dodavatele prací a materiálů pro rekonstrukci ústředního
topení v budově mateřské školy v Podolí, kterým je pan Petr
Jánský, Podolí čp. 180. Cena rekonstrukce je 153 776,40 Kč.
změnu rozpočtu č. 3 Obce Podolí na rok 2010.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
žádost manželů Libuše a Františka Hráčkových, Podolí
čp. 271 o prodej části pozemku parc. č. 729/1. Žádost bude
řešena s ohledem na komplexního využití celé předmětné
parcely.
ukončení pracovního poměru Mgr. Pavly Martincové
v Základní škole a Mateřské škole, Podolí, příspěvková
organizace a nástup Mgr. Martiny Kozelkové po rodičovské
dovolené.
termín pro podání kandidátních listin pro volby do zastupitelstva Obce Podolí, kterým je 10. srpen 2010, 16.00 hodin
a informaci, že počet členů nového zastupitelstva Obce
Podolí zůstává nezměněn, to je 9.
žádost pana Roberta Machary o pronájem garáže ve dvoře
budovy čp. 124 (dětská poradna).
evidenci žádostí o pronájem bytu v nájemním domku v lokalitě Dražné, podaných: - panem Pavlem Lapčíkem, bytem
Kunovice, - slečnou Veronikou Královou, bytem Podolí, -

-

-

panem Pavlem Borutou, bytem Podolí.
žádost o změnu územního plánu v lokalitě Dražné.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
s pozastavením účinnosti výpovědi a posečkáním s placením dlužného nájemného z bytu v domě čp. 287.

Způsoby hlasování do zastupitelstva obce
Každý volič může při volbách do zastupitelstva obce platně
hlasovat jedním z uvedených způsobů:
• Na hlasovacím lístku může křížkem vepsaným do čtverečku před názvem volební strany označit pouze jednu volební
stranu. Tím dává hlas všem kandidátům této volební strany.
Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební
strana, byl by takový hlasovací lístek neplatný.
• Na hlasovacím lístku může křížky vepsanými do rámečků před jmény kandidátů označit ty kandidáty, pro které hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Celkově ale může označit
tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno (v Podolí 9). Pokud by bylo označeno tímto způsobem více
kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlasovací lístek
neplatný.
• Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích
bodech, kombinovat. Rovněž ale nesmí být označena více než
jedna volební strana, ani nesmí být označeno více kandidátů,
než kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno, jinak by byl
takový hlasovací lístek neplatný.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku žádnou volební stranu ani žádného kandidáta nebo vloží do úřední obálky
několik hlasovacích lístků, je takové hlasování neplatné.
(Zastupitelstvo obce Podolí)

Co nového v Základní a Mateřské škole
Jako každý rok, tak i letos bude 1. září slavnostní den. Jak pro
naše natěšené předškoláčky, tak i pro naše školáky a samozřejmě
také pro paní učitelky.
V Mateřské škole čeká děti kromě známých tváří nová paní učitelka Adéla Juráková, kterou jste mnozí poznali už v červenci. Ta
bude spolu s vedoucí paní učitelkou Mgr. Kateřinou Kašpaříkovou
v horní třídě. V malé třídě se opět setkáme, a to nejen v angličtině,
s paní učitelkou Pavlou Rathúskou. Paní učitelka Štěpánka Podškubková nadále čerpá rodinnou dovolenou. Do Mateřské školy je
pro letošní školní rok zapsáno 37 dětí.
V Základní škole uvidíme nových tváří více. Ze Základní školy
Popovice k nám přechází 14 čtvrťáků, na které se již těší jejich třídní „máma“ paní učitelka Mgr. Helena Jančářová. Po třech letech
rodičovské dovolené se vrací do funkce paní ředitelky Mgr. Martina Kozelková, která převezme 15 šikovných páťáků. Paní učitelka
Monika Mitanová bude i nadále děti učit angličtinu a věnovat se
jim bude i ve školní družině. Slavnostní zahájení nového školního
roku 2010/2011 bude 1. 9. 2010 v 7.45 h ve škole.
Mně nezbývá, než poděkovat za velmi pěkné tři roky strávené
nejen v dobrém pracovním kolektivu, ale také s příjemnými lidmi
a mezi milou drobotinou. Přeji všem úspěchy (nejen) ve školním
roce.
Pavla Martincová

ŽIVOT v Podolí
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Kronikářství na okrese Uherské Hradiště
Jedním z důležitých pramenů poznání minulosti jsou kroniky obecní. Kronikářství má v našich zemích bohatou tradici.
Kdo by neznal jméno našeho prvního známého kronikáře Kosmase z počátku 12. století či veršovanou vlasteneckou kroniku
Dalimilovu ze 14. století?
Ještě lépe můžeme vystopovat život na vesnici z obecních
pamětních knih, které se formovaly koncem 18. a počátkem
19. století. Jsou v nich zaznamenány události, které poznamenaly život obyvatel, především války, přírodní katastrofy, živelné pohromy.
Dne 31. srpna 1835 bylo v Čechách vydáno nařízení, aby ve
všech městech a obcích byly založeny a vedeny pamětní knihy
– kroniky. Tento výnos však nemohl být ve všech obcích realizován, protože pro to nebyly vhodné podmínky. Pro české obce
byl překážkou i příkaz, aby kronika byla psána německy nebo
latinsky.
V 19. století vedle obecních kronik byly zakládány také
kroniky školní, farské, různých spolků dělnických a rodinné

kroniky. My se však chceme zabývat vývojem obecních kronik
po vyjití zákona číslo 80 „o pamětních knihách“ z roku 1920.
Tento zákon ukládal každé obci založit pamětní knihu a ustavit kronikáře nebo jak se také říkalo – letopisce. V této době
i v našem okrese byla založena značná část obecních kronik,
které se uchovaly až do dnešní doby.
V době nacistické okupace v roce 1940 bylo vydáno nařízení, aby všechny obecní kroniky byly soustředěny na okresním
úřadě a odevzdány zemskému archivu v Brně. Tak se stalo, že
po dobu největšího temna se události nezapisovaly. Po osvobození naší vlasti Sovětskou armádou na jaře 1945 urychleně jsou
do obcí vráceny kroniky zabavené nacisty.
Zpracováno dle článku Stanislava Kunovjánka – Kronikářství na okrese Uherské Hradiště, který byl zveřejněn ve Slovácku
1976-1977 – Národopisném sborníku pro moravsko-slovenské
pomezí.
Jaroslav Míšek

Úvod kroniky obce Podolí z roku 1960, který zapsal tehdejší kronikář pan Karel Bača
Rokem 1959 ukončeny byly zápisy v první kronice, která
nese název Pamětní kniha obce Podolí. Zápisy v ní počínají
rokem 1924. Pro paměť zde uvádím, že za německé okupace v roce 1939 nařídily německé úřady, aby všechny obecní
kroniky byly odevzdány na okresním úřadě. Poněvadž jsem
tušil, jaký konec v tomto případě kroniku očekává, odtrhl
jsem na školní půdě podlahovou desku, kroniku pečlivě
zabalenou pod ní uschoval a desku opět přibil. Na úřad jsem

oznámil, že se naše obecní kronika ztratila. Po celou dobu
okupace byla tedy kronika uschována. Po porážce německých nacistů v roce 1945 jsem kroniku úplně zachovalou ze
skrýše na půdě vyndal a zapsal do ní události za všechna léta
okupace.

Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek

Z historie fotbalu v Podolí. Zleva stojící: Slunečka Josef, Paška Sláva, Malina Radek, Vagdal Karel, Stojaspal František. Zleva v podřepu: Vagdál Antonín, Božarov Pavel, Buráň Karel, Vagdal Laďa, Fornůsek František, Vašát Lubomír.
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Střídavě oblačno
Ač jsou otázky počasí v současné době velmi aktuální,
moje zamyšlení se věnuje nikoliv bouřkovým mrakům a tlakové výši, ale uplynulým osmi letům v obecním zastupitelstvu, které tento název charakterizuje velmi výstižně.
Život na vesnici má svá specifika, které my, děti z měst
a paneláků, v určitém věku neumíme pochopit a už vůbec ne
ocenit. A proto, když se s iluzemi stěhujeme do malých obcí,
očekáváme veškerý komfort města spojený s krásou a klidem
vesnice. A přichází rozčarování. Ono to naráz prostě nejde.
A buď se s tím smíříte a budete jen tiše (či nahlas) nadávat nebo se vrátíte do města. Anebo to aspoň trošku zkusíte
změnit. Třeba to, aby školka měla otevřeno déle než do půl
třetí, aby si mé děti mohly hrát na skutečném dětském hřišti, abych cestou domů šla po skutečném chodníku, abych se
v zimě na tomtéž chodníku nerozplácla, aby světla svítila, když je tma, aby se obec rozrůstala a nás „naplavenin“
(rozuměj: přistěhovalců) přibývalo a v obci se ozýval dětský
smích, aby…
A přesně tohle byla moje motivace pro vstup do obecního
zastupitelstva. Školka už dávno nemá do půl třetí, mé děti
si už na dětském hřišti nehrají, chodník máme zánovní a já
s postupem času (a věku) oceňuji právě ten klid bokem
města, nezaměnitelnou atmosféru občasných místních akcí
a srdečnost a pracovitost některých starousedlíků. A taky
už rozumím tomu, že potřeby lidí na vesnici se liší zejména
s věkem lidí, kteří zde žijí a že rozpočet malé obce je velmi,
velmi omezený. Jiné jsou priority mladých maminek, jiné
lidí, kteří se ráno potřebují dostat do práce, jiné důchodců,
kteří potřebují nablízku lékaře a jiné mládeže, která potřebuje vše, jen ne klid vesnice. A od toho je tu starosta a zastupitelstvo, aby vyrovnávali skóre možného a myslitelného.
Aby rozlišovali podstatné od nepodstatného, aby rozumně
hospodařili, aby se snažili činit život v obci příjemnější. A že
to není vždy snadné, mi můžete věřit. Ne vždy se totiž najde
sestava lidí, kteří si rozumí, alespoň po stránce pracovní.
Ne vždy se dařilo najít kompromis, ne vždy jsme měli
stejnou vizi a ne vždy se cenilo „mít vlastní názor“. Prostě
„střídavě oblačno“. Ale i přesto se nové budovalo, staré opravovalo, spory se řešily, křivdy se děly a napravovaly, hříchy se
páchaly a odpouštěly, diskuse se vedly, pivo se točilo a život
jde pořád dál. Ano, vždycky to může být lepší. Ale i naopak.
A proto přeji novému zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb trpělivost a vůli dotáhnout věci do konce. A nám,
obyvatelům Podolí, šťastnou ruku při křížkování.
Kateřina Manová

Jak se aj na Podolských hodech
začal tančit čardáš
O hodech bylo vždycky veselo. Lidé podolští rádi slavili,
tancovali, jedli a pili, kdykoliv byla příležitost. Jen rychtář Kozina neslavil nikdy. Byl to morous, lidé ho neměli rádi, vyhýbali
se mu a šuškali si o něm, že je možná čert. Kozina měl krásnou dceru Marjánku. Ta nesměla z domu ani na krok, Kozina
ji nepouštěl téměř ani na nákup, natož na zábavu mezi chlapce.
Marjánka byla ale zamilovaná do chlapce jménem Jeník, a Jeník
si už delší dobu pomýšlel na Marjánku.
Jednou večer o hodech přišel Jeník k rychtářovu statku,
zaklepal Marjánce na okýnko a lákal ji ven, ať se jde bavit jako
ostatní. To ale uslyšel rychtář, vyběhl celý rozzuřený ven a křičel
na Jeníka, že jestli jej u svého statku ještě jednou uvidí, bude
s ním amen. Mladík se ale nedal a řekl Kozinovi, že si Marjánku odvede. Rozzuřený rychtář řekl Jeníkovi: „Můžeš si Marjánku odvést, ale pouze tehdy, když mi sem na statek přineseš Au
a Ouvej. Pokud mi je nepřineseš do týdne, nechám tě vyhnat.“
Smutný Jeník odešel. Dlouho chodil kolem dědiny, až přišel zpět do středu, kde se pořád tančilo a zpívalo. Aby mladík
zahnal smutek, skočil do kola a tancoval, co ho jen napadlo.
Tancoval, a nerozhlížel se kolem. Vtom ho něco napadlo. Utíkal
zpět na rychtářův statek. Kozina byl rozezlený, ale Jeník nelenil,
a začal kolem něj tancovat. Tancoval, a sem tam dupnul rychtáři
na nohu. Rychtář křičel AU, AU, OUVEJ! Jeník přestal tancovat
a povídá rychtáři: Splnil jsem, co jste mi uložil. Přinesl jsem Au
i Ouvej. A teď už mi, ČERTE, Marjánku DÁŠ! Rychtář se nejdřív ošíval, ale musel splnit, co slíbil. Jeník a Marjánka se vzali,
a každý rok se o hodech tančí Jeníkův tanec, který Podolané
pojmenovali Čardáš.
LuM
(z „Kroniky Podolských legend“, které se nestaly)

Společenská kronika
Naši jubilanti v září a říjnu
František Novotný
(č. p. 217)
Marie Hyjánková
(č. p. 174)
Marie Hrabalová
(č. p. 146)
František Koníček
(č. p. 70)

80 let
80 let
82 let
87 let

Narození dětí
Dne 7. 7. 2010 se Jiřímu a Dagmar Vackovým
narodila dcera Adéla.
Dne 8. 7. 2010 se Davidovi a Lucii Ševčíkovým
narodila dcera Tereza a syn Dominik.
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…
Na svatého Štěpána krále je už léta namále.
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