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Sloupek redaktora
Křesťanské Velikonoce jsou o zázraku vzkříšení. A vzkříšení znamená naději. Naději, kterou potřebuje 

každý člověk. Neznám horší pocit, než pocit beznaděje. Vezmete-li komukoli naději, potrestáte ho tím nej-
horším trestem. 

Není náhoda, že jsou Velikonoce přicházející po zimě spojovány se symbolem naděje. Každá lidská 
společnost, která musela bojovat o vlastní přežití s nástrahami krutých mrazů a nedostatku jídla, vnímala 
období nového jara jako období nové naděje. Naděje na bohatou úrodu, naděje na získání nové síly k pře-
konání všech nástrah, které lidský život přináší.

Letošní zima možná nebyla krutá. A také už dávno nežijeme ve společnosti, která by byla odkázána na 
úrodu svých polí, sadů a vinic. Přesto máme někde hluboko v našem nitru přirozenou touhu nadechnout se 
zhluboka teplého jarního vzduchu. Touhu cítit vůni prvních květů a pozorovat návrat vlaštovek.

Přeji si, aby i vám letošní Velikonoce přinesly novou naději.
Vladimír Mana
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USNESENÍ z 26. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 24. 2. 2014 v budově Obecního úřadu Podolí

USNESENÍ z 27. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 26. 3. 2014 v budově Obecního úřadu Podolí

1/26/2014
Zastupitelstvo obce schválilo program 26. zasedání zastu-

pitelstva Obce Podolí, zapisovatele pana Ing. Jaromíra Hastíka, 
ověřovatele zápisu pana Jaroslava Ježíka a pana Pavla Podškub-
ku, členy návrhové komise Ing. Dagmar Vackovou  a pana Petra 
Smetanu.

2/26/2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rezignaci pana Vítězslava 

Bobčíka na funkci zastupitele Obce Podolí ke dni 21. 2. 2014.

3/26/2014
Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášení výběrového řízení na 

pořízení  nového územního plánu Obce Podolí.

4/26/2014
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti na Krajský úřad 

Zlínského kraje týkající se dotace  na pořízení nového územního 
plánu Obce Podolí, přičemž vyčlenilo fi nanční prostředky z roz-
počtu obce na fi nancování tohoto projektu.

5/26/2014
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Plánovací smlouvy 

uzavřené mezi Obcí Podolí a fi rmami JK Nástroje, s.r.o.,  Uherský 
Brod, Fullmatik s.r.o., Praha 1 a Grafi ko s.r.o. Uherské Hradiště 
týkající se vybudování prodloužení veřejného vodovodu a ply-
novodu včetně konkrétní fi nanční spoluúčasti výše jmenovaných 
smluvních stran na této stavební akci.

6/26/2014
Zastupitelstvo obce schválilo žádost Obce Popovice o navýše-

ní poměrné úhrady nákladů za odvoz odpadu z místního hřbito-
va, který je v majetku Obce Popovice vzhledem k nárustu počtu 
hrobových míst pronajmutých občany Obce Podolí. 

7/26/2014 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci Obce Popovice 

o ukončení platnosti smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 
1215/112, k.ú. Popovice u Uherského Hradiště k 12. 7. 2014 s tím, 
že stávající smlouva již nebude dále prodloužena.

1/27/2014
Zastupitelstvo obce schválilo program 27. zasedání zastupitel-

stva Obce Podolí, zapisovatele pana Ing. Jaromíra Hastíka, ově-
řovatele zápisu pana Jaroslava Ježíka a pana Jakuba Rýpala, člena 
návrhové komise pana Pavla Podškubku.

2/27/2014 
Zastupitelstvo obce schválilo doplnění návrhové komise 

o pana Libora Hanáčka po té, co jako nový člen zastupitelstva 
Obce Podolí složil slib zastupitele.

3/27/2014
Zastupitelstvo obce schválilo fi nanční spoluúčast obce na 

veterinárním vyšetření zvířete sloužící k potvrzení příčiny jeho 
úhynu ve výši 5 000,- Kč.

8/26/2014
Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení nájemní smlouvy 

na byt pro osoby s vymezenými příjmy v Podolí č. 287/2 s panem 
Ondřejem Duháněm do 30. 4. 2014 s tím, že k výše uvedenému 
dni bude  tento nájemní vztah ukončen.

9/26/2014
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy na pronájem 

obecního bytu pro osoby s vymezenými příjmy s panem Jiřím 
Šišákem od 1. 5. 2014 do 31. 4. 2016.

10/26/2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost MS Boří Míkovi-

ce o zajištění přístupu na pozemek parc. č. 5745, k.ú. Podolí nad 
Olšavou s  tím, že pověřilo pana Pavla Podškubku a Ing. Miro-
slava Křižku k jednání s Agrokomplexem Kunovice, a.s. ohledně 
výše uvedeného.

11/26/2014
Zastupitelstvo obce schválilo žádost pana Antonína Křiváka  

o poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč na Mist-
rovství světa ve střelbě z předovek.

12/26/2014
Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet Mikroregi-

onu Dolní Poolšaví, svazku obcí za rok 2013, včetně  Zprávy 
č. 476/2013/KŘ  o výsledku přezkoumání hospodaření Mikrore-
gionu Dolní Poolšaví, svazku obcí za rok 2013, Rozpočtový vý-
hled Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí  2015 – 2017, Ná-
vrh rozpočtu Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí na rok 
2014, PŘÍLOHU  Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí za 
období 12/2013 a ROZVAHU – BILANCI Mikroregionu Dolní 
Poolšaví, svazku obcí za období 12/2013 – bez výhrad.

13/26/2014
Zastupitelstvo obce schválilo změnu rozpočtu č. 2/2014, která 

tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.
V Podolí  14. 2. 2014

Ing. Jaromír Hastík, místostarosta obce
Ing. Miroslav Křižka, starosta obce

4/27/2014
Zastupitelstvo obce neschválilo nabídku fi rmy Galileo Cor-

poration s.r.o. na tvorbu a správu nových webových stránek Obce 
Podolí, kterou ke schválení předložil a doporučil starosta obce. 
Důvodem neschválení bylo konstatování přítomných členů za-
stupitelstva obce, že do příštích voleb do zastupitelstva Obce Po-
dolí zbývá už jen půl roku a že nově vytvořené webové stránky by 
nemusely vyhovovat nově zvoleným zastupitelům. 

5/27/2014
Zastupitelstvo obce schválilo výsledek výběrového řízení na 

pořízení územního plánu Podolí a uzavření smlouvy o dílo s fi r-
mou Atelier Proregio s.r.o., Brno, cena 222 000,- Kč.
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6/27/2014
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce podepsáním 

smlouvy o dílo s fi rmou, která předloží nejvýhodnější nabídku 
při  výběrovém řízení týkající se opravy střechy kulturního domu 
v  Podolí. Současně  pověřuje místostarostu obce zastáváním 
funkce zástupce pro věci technické při provádění opravy uvede-
né střechy.

7/27/2014 
Zastupitelstvo schválilo navýšení nákladů na opravu stropu je-

viště kulturního domu v Podolí do výše 160 000, - Kč včetně DPH 
s tím, že na předmětné práce bude provedeno výběrové řízení.

8/27/2014
Zastupitelstvo obce schválilo žádost paní Milady Snopkové 

o ukončení nájemní smlouvy ze zdravotních důvodů k  31. 3. 2014.

9/27/2014
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření nové nájemní smlouvy 

s panem Ondřejem  Duháněm o přidělení bytu pro občany s vy-
mezenými příjmy s tím, že tato nájemní smlouva bude uzavřena 
na období od 1.5. 2014 do 31. 10. 2014.

10/27/2014
Zastupitelstvo obce schválilo změnu v nájemní smlouvě s pa-

nem Jiřím Šišákem na byt č. 277/2 s tím, že tato nájemní smlouva 
bude uzavřena na období od 1.4. 2014 do 31. 3. 2016.

11/27/2014 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost pana Michala 

Ambrose o přidělení bytu pro občany s vymezenými příjmy.

12/27/2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost vedení  TJ Podolí 

o opravu střechy fotbalových kabin s  tím, že rozhodne ve věci 
výše uvedené opravy a další fi nanční podpory fotbalovému od-
dílu TJ Podolí  až na základě výsledků mužů v soutěži  jarní části  
fotbalové sezony  2013/2014. Podmínkou TJ Podolí  pro stávající 
výši fi nanční podpory od obce Podolí je, aby oddíl mužů v jarní 
části sezony 2013/2014 získal alespoň 60% bodů ze všech soutěž-
ních zápasů. Komplexní oprava střechy bude řešena v souvislosti 
s výše uvedenými skutečnostmi.

13/27/2014
Zastupitelstvo obce schválilo fi nanční příspěvek ve výši 

7 000,- Kč na údržbu zelených ploch do 30. 6. 2014, kterou po-
skytne Sdružení pro výstavbu kaple Svatého Ducha v Podolí.

14/27/2014
Zastupitelstvo obce schválilo vypovězení stávající rámcové 

smlouvy a uzavření nové rámcové smlouvy s J&T Bankou, a.s. 
na uložení volných fi nančních prostředků Obce Podolí ve výši 
2 500 000,- Kč na termínovaný vklad. Doba uložení bude 12 mě-
síců, úroková sazba 2,1 % p.a. 

15/27/2014
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce, aby ve spolupráci 

s účetní obce vypracoval přehled nezaplacených místních poplat-
ků, který předloží na příštím zasedání zastupitelstva obce k přijetí 
příslušných opatření.

16/27/2014
Zastupitelstvo obce neschválilo žádost paní Lucie Raclavské 

o odkoupení pozemku parc. číslo 52/5 s tím, že výše uvedený po-
zemek nelze prodat, jelikož je veden jako účelová komunikace, 
která vede souběžně s hranou tohoto pozemku  a v případě potře-
by rozšíření stávající účelové komunikace by se uvedený pozemek 
použil k výše uvedené  stavební úpravě účelové  komunikace.

17/27/2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost pana Václava Zá-

vodného na odkoupení části pozemku parc. č. 3224/102 sousedí-
cí s pozemkem parc. č. 11/2.

18/27/2014
Zastupitelstvo obce schválilo žádost o výmaz předkupního 

práva vedeného v  prospěch Obce Podolí na pozemek parc. č. 
650/30 a parc. č. st. 438, k.ú. Podolí nad Olšavou.

19/27/2014
Zastupitelstvo obce schválilo žádost o výmaz předkupního 

práva vedeného v  prospěch Obce Podolí na pozemek parc. č. 
650/29 a parc. č. st. 435, k.ú. Podolí nad Olšavou.

20/27/2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o řízení ve 

věci změny užívání části pozemku par. č. 4328, k. ú. Podolí nad 
Olšavou. Předmětná část uvedeného pozemku o výměře cca 
10 600 m2 bude převedena z lesního pozemku na pastvinu nebo 
louku.

21/27/2014
Zastupitelstvo obce schválilo prodej dřeva z obecního lesa tzv. 

samovýrobou následovně:
- pan Alois Jakšík 5m3 smrku za cenu 400,- Kč/m3 a dalších  10 m3 

smrku za cenu 800,- Kč/m3

- Ing. Vladimír Mana 2,5 m3 smrku za cenu 400,-Kč/m3

- pan Libor Kryštof  2,5m3 smrku, příp. borovice za cenu 400,- Kč/m3

22/27/2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty obce 

o postupu při výkupu pozemků v lokalitě Dražné a o možných 
variantách budoucí zástavby rodinnými domy.

23/27/2014
Zastupitelstvo obce schválilo fi nanční příspěvek ve výši 

3 000,- Kč Domovu pro osoby se zdravotním postižením Na Bě-
lince 1492, Kunovice, pro zajištění slavnostní akademie a bene-
fi čního koncertu, které se budou konat 22. a 23. května 2014 při 
příležitosti oslav 20 let svého  trvání.

24/27/2014
Zastupitelstvo obce schválilo měsíční odměnu  novému čle-

novi zastupitelstva Obce Podolí a současně předsedovi  kontrol-
ního výboru panu Liboru Hanáčkovi ve stejné výši jakou mají 
ostatní členové zastupitelstva obce, tj. v celkové výši 1 200,- Kč 
za kalendářní měsíc.Tato odměna bude vyplacena již za měsíc 
březen 2014.

25/27/2014
Zastupitelstvo obce schválilo fi nanční příspěvek ve výši 

10 000,- Kč Oblastní charitě Uherské Hradiště  na provoz služeb 
poskytovaných v roce 2014.

26/27/2014
Zastupitelstvo obce neschválilo fi nanční příspěvek na nákup 

elektrického polohovacího lůžka v hodnotě 25.000,- Kč z rozpoč-
tu Obce Podolí  pro Uherskohradišťskou nemocnici, a.s.

27/27/2014
Zastupitelstvo obce schválilo změnu rozpočtu č. 3/2014, která 

tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

V Podolí  26. 3. 2014
Ing. Jaromír Hastík, místostarosta obce

Ing. Miroslav Křižka, starosta obce
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Dvě důležitá upozornění

Černá skládka Lipiny

Prvním důležitým upozorněním je, že poškozování jakých-
koliv geodetických značek určujících hranice pozemků může 
být hodnoceno jako přestupek či trestný čin, a na tom, kdo se 
jej dopustí, může být vedle trestu vymáhána náhrada za nové 
vyměření hranic pozemků. Za takové jednání dětí odpovídají 
jejich rodiče!

Druhým upozorněním je odkaz na informaci o zřízení tzv. 

Chci  tímto požádat všechny občany, aby se chovali šetrně 
k přírodě a životnímu prostředí, které nás obklopuje a ve kterém 
žijeme. Neznámý pachatel, pravděpodobně autodopravce se 
v katastru naší obce zbavil velmi svérázným způsobem ojetých 
pneumatik a vysypal je v noci na obecní pozemek ležící vedle 
cesty do Lipin. Přitom ofi ciální likvidace pneumatik je možná 
na mnoha místech našeho okresu a stála by jej řádově stokoru-
ny. Obec Podolí, stejně jako mnoho jiných obcí organizuje pro 
své občany svoz nebezpečného odpadu,  kdy mají lidé možnost 
zdarma tento uložit - mimo jiné i do něj spadající pneumatiky 
- ve stanoveném množství zcela zdarma. Pro mě jako člověka 
milujícího a chránícího přírodu je to zcela nepochopitelná věc 

Parkovací stání a sjezdy ze silnice

Volby do Evropského parlamentu

Každý nový sjezd pro motorová vozidla ze silnice v naší obci 
musí před jeho zřízením schválit Policie ČR, Obecní úřad Podo-
lí, případně také stavební úřad v Kunovicích. Jedná se například 
o výjezdy z garáží, z parkovacích stání pro automobily vybudo-
vaných v blízkosti místních pozemních komunikací, z parkova-
cích míst u rodinných domů atd. Policie ČR na základě obdržené 
žádosti posuzuje zejména, zda takové místo nebude v  nepře-
hledném či jinak nebezpečném úseku a zda bude dodržen tzv. 

Volby do Evropského parlamentu se v  naší obci uskuteč-
ní v pátek 23. května 2014 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 
24. května 2014 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místností bude 
kulturní dům v Podolí. Občané, kterým zdravotní stav neumož-
ní dostavit se do volební místnosti osobně, mohou v době vo-

rozhledový trojúhelník v  případě, že je tento sjezd v  blízkosti 
křižovatky. Obecní úřad Podolí posuzuje zejména, zda takový 
sjezd nebo parkovací místo nebude bránit odklízení sněhu či jiné 
údržbě místní komunikace. V případě dopravní nehody, pokud 
je jejím účastníkem automobil vyjíždějící ze sjezdu z místní ko-
munikace, zjišťuje Policie ČR, zda byl sjezd řádně povolen a míru 
jeho vlivu na dopravní nehodu. Kdo povolení ke zřízení sjezdu 
z místní komunikace nemá, měl by se pokusit je získat dodatečně.

leb telefonicky požádat, aby je členové volební komise navštívili 
doma s přenosnou volební urnou a tímto způsobem jim umož-
nili hlasování. Volat mohou na telefonní číslo obecního úřadu 
572 574 130, které bude v době voleb přesměrováno na mobil, 
který zajistí kontakt s volební komisí.

Výkup pozemků v lokalitě Dražné
V  případě, že stávající vlastníci pozemků v  lokalitě Dražné 

odprodají své pozemky Obci Podolí, bude zahájen proces změny 
územního plánu s tím, že zemědělské pozemky budou v případě 
kladného vyjádření všech obeslaných institucí změněny na po-
zemky pro výstavbu rodinných domů. Obec Podolí by vybudova-
la inženýrské sítě a za několik let by bylo možné začít s výstavbou 
rodinných domů. Základní cenová kalkulace je taková: průměr-
ná výkupní cena za pozemky je 40 Kč/m2, to je za 25  000 m2 
celkem 1 000 000 Kč; náklady na vybudování inženýrských sítí 

9  000  000 Kč; příjem z prodeje 16 stavebních míst o výměře 
800 m2 a ceně 750 Kč/m2 by byl celkem 9 600 000 Kč. Doplatek 
z rozpočtu Obce Podolí by při dodržení této kalkulace byl pouhých 
400 000 Kč. Jedná se ale pouze o jakýsi fi nanční plán, kde nedodr-
žení každého parametru má vliv na celkový výsledek. Například 
kdyby se stavební pozemky podařilo prodat pouze za 600 Kč/m2, 
musela by Obec Podolí doplatit další 1 920 000 Kč, to je celkem 
2 320 000 Kč.  Pokud se v nejbližší době nepodaří pozemky vykou-
pit, bude záměr výstavby v lokalitě Dražné odložen na neurčito.

transparentního účtu Obce Podolí, na kterém je možné přes in-
ternet sledovat všechny pohyby na bankovním účtu zřízeném 
obcí u Komerční banky a.s. v Uherském Hradišti. Internetová 
adresa je: http://www.kb.cz/cs/on-line-sluzby/on-line-informa-
ce/transparentni-ucty/obec-podoli/detail-uctu-6322721.shtml. 
Odkaz s  touto adresou bude umístěn rovněž na webových 
stránkách Obce Podolí.

a zlý skutek učiněný vůči všem ostatním lidem. Upozorňuji 
proto všechny majitele pozemků, aby provedli revizi jejich stavu 
a případný odpad z nich uklidili a uložili jej  legálním způsobem. 
Jinak budou k tomuto úkonu vyzváni ofi ciální cestou na základě 
platné legislativy v návaznosti na povinnosti vlastníků pozemků 
ve vztahu k ochraně životního prostředí na území ČR.

Uvědomme si, že to děláme nejen  pro sebe, ale  hlavně pro naše 
děti a my jsme jim v chování k přírodě dobrým či špatným příkladem.

A naše děti budou žít v  životním prostředí, které jim zde 
zanecháme, tak k nim nebuďme prosím sobečtí. 

Děkuji Vám.
Ing. J. Hastík
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Fašankové veselí

Košt slivovice – 29. 3. 2014 Výroční schůze zahrádkářů - 21.02.2014

Obnovení zvyku Královničky neboli Nosení létečka

Podolské informace –  5. část

Krojové vybavení pro Friščata

Během sobotního fašankového odpoledne 1. března 2014 se do ulic 
Podolí vydala téměř padesátka masek všech věkových kategorií. 
Letošní fašankové veselí zaštítilo občanské sdružení Podolané pod 
vedením místostarosty obce, Ing. Jaromíra Hastíka, za vydatné po-
moci Ženského pěveckého sborku Podolské Frišky. Ty se také letos 
ujaly šavlového tance, do kterého během odpoledne vtáhly také 
ostatní masky. Fašančáři se letos také blýskli zbrusu novou šavlí, 
kterou pro tuto příležitost vytvořil místní kovář, Víťa Bobčík. 

V tradičním koštu slivovice, který organizují místní Zahrádkáři, 
se letos sešlo 36 vzorků. Umístění bylo následující:
1.místo: Klvaňa Antonín
2.místo: Paška Michal
3.místo: Hanáček Libor a Křižka Miroslav

Na tradiční výroční schůzi Českého svazu zahrádkářů byli za 
dlouholetou činnost oceněni pánové Malina, Hanáček a Ra-
clavský.

Po dlouhých 38 letech se 6. dubna 2014 opět vydaly do ulic Podolí 
skupinky holčiček s létečky. O obnovení zvyku Královničky neboli 
Nosení létečka se přičinilo Občanské sdružení Folklor a kultura 
v Podolí, jehož součástí je Ženský pěvecký sborek Podolské Frišky. 
Ty po pamětnicích z Podolí dohledaly nápěv písničky Stála panen-
ka Maria tak, jak se v Podolí dřív zpíval, naučily se jej zpívat nejdříve 

Čtyři části Podolských informací uveřejněné ve zpravodaji v roce 
2012, které mapují předchůdce dnešního zpravodaje Život v Podolí 
v sedmdesátých letech minulého století musíme doplnit o posled-
ní část zachycující složení tehdejšího MNV tak, jak je zveřejněno
v Podolských informací vydaných MNV Podolí v únoru 1972.
Pro informaci občanů uvádíme seznam zvolených funkcionářů 
a poslanců MNV, aby se na ně mohli podle potřeby obracet se svý-
mi a veřejnými záležitostmi:
Kryštof Vladimír – předseda MNV, člen rady
Míšek Jaroslav – tajemník MNV, člen rady
Možíš František – předseda komise fi nanční, člen rady

Během Královniček jste si také mohli všimnout, že velká část 
děvčátek měla na sobě stejné kroje. Díky fi nanční podpoře Nadace 
Synot a také Obce Podolí jsme nakoupily materiál a nechaly jsme 
ušít 11 nových fěrtůšků a zadních sukní pro holčičky - Friščata (jak 
dětem, které pravidelně vystupují s Friškami, říkáme). 
Velké díky patří také paní Aničce Bobčíkové a Janě Podškubkové, 
které nám (a také půjčovně krojů) věnovaly další krojové vybavení, 
a tak si mohly také některé další holčičky půjčit kroj, či se mohly 
obléct do jupek nebo zabalit do teplých plyšových šátků, když ještě 
po ránu bylo chladno.
Postupně se pokusíme doplnit také krojové vybavení pro vystu-
pující kluky. Pokud byste někdo měli doma bílé kosárky na klo-

Velké poděkování patří všem, kteří se zúčastnili letošního fašanku, 
ať už jako samotní aktéři, přihlížející, ti co pohostili masky 
či přispěli do kasičky. A víte, co se stalo s  vybranými penězi? 
Nechali jsme za ně vyrobit ptačí budky, které budou rozmístěny na 
různých místech v obci. A tak budou znít písničky v ulicích Podolí 
po celý rok a nejenom na fašank a hody…

Dagmar Vacková a Jaromír Hastík

samy, pak své děti, a nakonec také ostatní děvčátka a maminky 
z Podolí. A tak na smrtnou neděli vyrazilo v kroji s borovičkami 
ozdobenými krepovými kytičkami, papírovými kvítky a vyfouk-
nutými vajíčky celkem 22 holčiček, a také 10 maminek a babiček 
v kroji, aby přinesly symboly jara do domácností.

Dáša Vacková

Kryštof Jan – předseda komise pořádkové, člen rady
Syrovátka Alois – předseda komise zemědělské, člen rady
Kryštof František – předseda komise výstavby, člen rady
Svobodová Ludmila – členka rady
Lukáš Karel – předseda komise školství a kultury.
Poslanci – členové komisí MNV:
Fojtíková Jiřina, Crlová Anna, Baičevová Marie, Kryštofová Mi-
lada, Božarov Pavel, Doležel František, Hrabal Karel, Prachař 
Antonín, Semela Josef, Susa Pavel, Kaňovský František, Malina 
František a Zpěvák Stanislav.

Z Podolských informací zpracoval Jaroslav Míšek

bouky či baranice, byli bychom velmi rádi, kdybyste nám je mohli 
věnovat. 
Stejně tak bychom byli případně rádi za další krojové vybavení 
pro děti či dospělé, které třeba doma máte, a není využito. Věřte, 
že u Frišek, Friščat či v půjčovně krojů v  Podolí by našly své 
uplatnění. 
Po účasti na Fašanku a na Královničkách se teď Frišky pilně 
připravují na květnová vystoupení v  Kunovicích, poté v  Popo-
vicích a na červnovou Slavnost seslání Ducha Svatého v Kapli Sv. 
Ducha v Podolí. A děti budou na akcích jako vždy s námi. Chcete-
li se k nám tedy vy či děti přidat, přijďte mezi nás, budete vítáni!

Dáša Vacková a Podolské Frišky
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Noc s Andersenem v Podolí

Výstava uměleckých děl, rukodělných prací občanů a dětí

Zpravodaj MNV Podolí 1987 – 7. část

Letos jsme se již potřetí sešli u společného nocování 
v knihovně. 

Celkem 14 dětí se vydalo na dobrodružnou cestu s Komi-
sařem Vrťapkou. Naše výprava začala v dílně místní keramičky 
Gabriely Májíčkové. Obdivovali jsme její výrobky z  jemné ka-
meniny zdobené kytičkami a proužky. Dozvěděli jsme se, jak 
dlouhá je cesta od kusu hlíny až po krásný malovaný hrníček na 
čaj. Ukázala nám výrobu vázičky, glazování a malování hrníčku. 
Mladší děti pak modelovaly z hlíny fi gurky, ti starší si vyzkou-
šeli práci na hrnčířském kruhu a vyrobili si misky. Do knihovny 
jsme se vraceli spokojeni a plni zážitků.

Umělecká práce a cesta nás vyčerpaly, proto jsme se s chutí 
vrhli na večeři. Posilněni dobrým jídlem se děti  vydaly po sto-
pách tajemného dopisu nalezeného v útrobách školy. V dopise 
stálo, že by se měl někde v budově nacházet poklad. V pátrá-
ní jim pomáhal komisař Vrťapka, psí detektiv z  knížek Petra 
Morkese.  Dvojice dostaly detektivní průkazy a luštili, stopova-
li, řešili zapeklité šifry. Pátrání komplikovala tma a strašidelné 
bytosti pohybující se na školní zahradě. Pátrači se ale ničeho 

V tomto roce uplyne již 10 let od dvou zajímavých akcí, které 
se uskutečnily v roce 2004. Druhou akcí byla výstava uměleckých 
děl, rukodělných prací občanů a dětí. A takto je zaznamenána 
v obecní kronice panem Petrem Kovaříkem.

Druhou významnou akcí, která se konala téhož dne v budově 
Základní školy v Podolí byla „Výstava uměleckých děl, rukoděl-
ných prací občanů a dětí“ a též zajímavostí a kuriozit, vztahujících 
se k naší obci.

Slavnostní vernisáž výstavy se uskutečnila ve 13 hodin za hoj-
né účasti návštěvníků, pozvaných hostů a sdělovacích prostředků. 
Samotná výstava byla rozdělena do několika sekcí.

První sekce se zabývala historií obce a starých dokumentů. 
Součástí výstavy byla i expozice 500 pohlednic a fotografi í, na 
kterých byl zachycen život v obci za posledních 80 let. Na 11 pa-
nelech mohli návštěvníci shlédnout dřívější záběry z hodů, do-
žínek, fašanku, dětských dnů a spartakiád. Z pozdější doby pak 
opravu školy, kladení kanalizace, výstavbu vodovodu a mateřské 
školy. K vidění byly i fotografi e z činnosti místního ochotnického 

Závěrečnou část představování zpravodaje MMV Podolí 1987 
tvoří příspěvek věnovaný kultuře, který zpracoval pan František 
Fornůsek, předseda školské a kulturní komise.

Na volební program a propagaci výsledků budovatelského 
úsilí v naší obci za minulá léta byla zaměřena také činnost agi-
tačního střediska, které bylo zřízeno v předvolebním údobí a ve 
volební dny názornou agitací vhodně informovalo naše spoluob-
čany o rozvoji naší vesnice. Velmi zdařilá byla oslava uspořádaná 
u příležitosti 41. výročí osvobození naší obce. Uskutečnila se po 
lampionovém průvodu v kulturním domě s kulturním pořadem 
a slibem PO. S dobrým programem a účastí byla uspořádána také 
oslava MDD ve sportovním areálu TJ Sokol.

Tradicí se stává v naší obci pořádání Hodů s právem. I když 
příprava s provedením této národopisné akce je dosti obtížná, po-

nezalekli. Odměnou jim byl nalezený poklad.
Ze strašidelné postavy se vyklubal pan místostarosta s  je-

zevčíkem Klementýnkou. 
Přes pokročilou noční hodinu se nikomu ještě spát nechtělo. 

Obrovská polštářová bitva a diskotéka jakoby všem spíš dodá-
valy energii, než aby unavily. 

Půlnoční čtení pana místostarosty nikoho neuspalo a řá-
dění pokračovalo. Ke spánku jsme se všichni uložili kolem 
druhé hodiny, ale povídání nebralo konce. Někteří Anderseni 
a Andersenky měli tolik zážitků, že neutichli až do svítání. 

Budíček nás vyhnal z pelíšků v sedm hodin. Po vydatné sní-
dani následoval úklid, balení a vyhodnocení nočního pátrání. 
Nejúspěšnější dvojice obdržely lupy a baterky, ostatní drobnos-
ti. A na rozloučenou ještě všichni spáči i nespáči dostali diplo-
my, dárečky a upomínkové pohlednice. 

Myslím, že se nám Noc s Andersenem povedla. Dík patří 
všem, kteří se podíleli na přípravě i na samotné akci. A těšíme 
se opět za rok! 

Zuzana Kubáňová

divadla, spolku hasičů a myslivců, fotbalistů atd. Nechyběly ani 
záběry rodinných domů, které nenávratně zmizely. Byly vystave-
ny též obecní kroniky.

Druhá sekce byla věnována uměleckým a výtvarným dílům. 
Zahrnovala obrazy, umělecké fotografi e, sochy, keramiku, výrob-
ky uměleckých kovářů, řezbářů. Ve třetí sekci mohli návštěvníci 
shlédnout ruční práce našich občanů. Nejvíce byly zastoupeny 
výšivky, pletené a šité výrobky, aranžované květiny, modely.

Zastoupeny byly i školy, kde se žáci pochlubili svými malba-
mi a ručními pracemi. Velkou pozornost návštěvníků upoutaly 
myslivecké a rybářské trofeje, samorosty, bonsaje a výrobky ze 
dřeva. Poslední sekce byla zaměřena na literární tvorbu a moder-
ní výuku na počítači. Ke shlédnutí byly básně, texty a počítačová 
grafi ka. 

Této výstavy, která pokračovala i v neděli, se zúčastnilo asi 
600 návštěvníků, kteří nešetřili slovy obdivu a uznání za uspořá-
dání této velkolepé akce.

  Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek

daří se vždy zajistit pomoc složek NF našim svazákům   a mláde-
ži, aby tato tradice vyplývající z bohatých zvyků národopisu byla 
pro naše spoluobčany zachována. V  roce 1986 se tato krojová 
hodová oslava úspěšně uskutečnila.

Na úseku tělovýchovné a branné činnosti se uskutečnily akce 
jako „Partyzánský samopal“, Branné vycházky a besedy s mláde-
ží, Mládežnický táborák, cvičení ZRTV a fotbalové soutěže.

Mnohé přednášky a zájezdy s  odbornou tématikou, jejichž 
pořadateli byly organizace NF přispěly vhodnými formami ke 
vzdělávání a rozšíření zájmového obzoru našich spoluobčanů 
a členů těchto složek. Při informacích o významných státních 
a politických akcích bylo využíváno rozhlasového kroužku ZŠ 
a SSM, který vyvíjel dobrou agitačně propagační činnost.

Na kulturní úrovni byly akce pořádané Sborem pro občanské 
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Společenská kronika

Filmové okýnko

Dětská hřiště v Podolí – pravidla pro děti i dospělé

Geniální Darren Aronofsky si pro fi lmové nadšence při-
chystal lahůdku vskutku biblickou. Nebo možná spíše katastro-
fi ckou. Nebo….nemohu se rozhodnout. Pravdou je, že v přípa-
dě biblického příběhu o Noem a jeho arše se i sám skvělý režisér 
trochu chytil do pasti. Snažil se poutavě interpretovat biblické 
texty v katastrofi ckém podání. Dokonale se mu sice nepodařilo 
ani jedno, překvapivě to však fi lmu na působivosti neubírá. Vi-
zuálně dokonale vykreslené drama, příběh odvyprávěn pouta-

Jarní sluníčko už nás láká co nejvíce ven a také děti opět 
tráví čas na některém z našich hřišť.

Také vloni jsme si na tomto místě psali, jak se na dětském 
hřišti a k hřišti chovat a společně jsme tato pravidla dodržovali 
(velká pochvala pro děti, které se na „nešvary“ dokázaly upo-
zornit také navzájem). Poslední slunečné dny ale ukázaly, že je 
potřeba opět si připomenout, jak se na hřištích chovat. 

Prosíme rodiče dětí (bez ohledu věku), aby si v klidu s dět-
mi tato pravidla prošli a také dospělé (nejenom rodiče), aby 
pravidla dodržovali a pomohli dodržovat.

HŘIŠTĚ OBECNĚ:
- Odpadky patří do popelnice, nikoliv na zem.
- Neháže se kamínky - ani po sobě, ani mimo plochu kamín-

ků a už vůbec ne do pískoviště či na skluzavky.
- Lavičky slouží k sezení - neslouží k tomu, aby se po nich 

např. lozilo na strom. Nešlapat na lavičky.
- Stromy v areálu hřišť se neničí, neodírá se kůra ani se nelá-

mou větve.
- Nechodí se po zábradlí - 1) hrozí nebezpečí úrazu, 2) zá-

bradlí se ničí.
- Na hřiště nepatří žádná zvířata - tedy psi, ale ani kočky, 

králíci, morčata či jiné.
- Hrací prvky jsou určeny pro děti do 14 let, nikoliv pro ro-

vě, přímo epicky, a v podstatě pro každého diváka. Dvě strany, 
dobro a zlo se prolínají celým snímkem, a Russell Crowe podal 
takhle dokonalý a neotřelý výkon dříve snad jen jako Gladiátor, 
jestli vůbec. Že se Aronofsky pustil do velkofi lmu mu nezazlí-
vám, po Noem spíš naopak. Pokud máte na tenhle kus chuť, 
zajděte si na něj do Zlínského Golden Apple Cinema. Rozhodně 
si z něj odnesete to své.

LuMan

diče/dospělé.
- Skluzavky jsou ke klouzání dolů, nikoliv k lození nahoru.
- Na hřišti se nekouří, nekonzumuje se alkohol ani jiné ná-

vykové látky.
- Dětské hřiště není parkoviště pro auta.

PÍSKOVIŠTĚ:
- Vždy při odchodu z pískoviště je třeba zatáhnout plachtu.
- Hračky na pískovišti slouží pro všechny - nezahrabáváme je 

úmyslně (malé děti si pak nemají s čím hrát, navíc hračky se 
pak často polámou při vyhrabávání), neodnášíme je pryč.

- Všechny hračky  na písek se vždy uklízí při odchodu zpět 
do pískoviště pod plachtu - nenechávají se rozházené po 
hřišti.

- Sedátka na hraně pískoviště, hrany pískoviště i pěnová se-
dátka nejsou určena k tomu, aby se na nich dělaly bábovky. 
Ty se dělají do pískoviště.

- Písek z pískoviště se nesype ven ani nikam neodnáší.
- Do pískoviště se nenosí kamínky, kytičky ani větvičky.

Detailní pravidla a provozní řád najdete na webových 
stránkách obce: www.obecpodoli.cz.

Velké díky za dodržování těchto pravidel - jen tak nám 
bude hřiště dlouho a dobře sloužit!

Naší jubilanti v květnu a červnu
Vítězslav Bobčík            60 let
Milada Brostíková           60 let
Josef Kolečkář               65 let
Antonie Šabatová           65 let
Jarmila Šáchová             70 let
Antonín Prachař             80 let
František Šilhavík           84 let
Františka Kenjová           85 let
Marie Hanáčková            92 let

Narození dětí
Dne 21.1.2014 se Magdaléně Pavelkové a Lukáši Končetíkovi 
(č. p. 156) narodila dcera Vanesa.

Dne 4. 3. 2014 se Petře a Martinu Jakšíkovým (č. p. 132) na-
rodili synové Jakub a Ondřej.

Dne 20. 3. 2014 se Lence a Radku Mikulovým (č. p. 292) 
narodil syn Albert.

avelko

záležitosti, který úspěšně zajišťuje všechny záležitosti týkající se 
života našich spoluobčanů. Na základě hodnocení činnosti péče 
o mladou generaci v  srpnu 1986 bylo zpracováno „Opatření“ 
k realizaci společenského ovlivňování a využívání volného času 
dětmi a mládeží v naší obci. Dále byl zpracován plán akcí zamě-

řených k rozvoji výchovy k manželství a odpovědnému rodičov-
ství na léta 1986 – 1990. Uvedená provedená činnost i plánované 
akce přispějí k realizaci hlavních směrů kulturně-výchovné čin-
nosti vytýčených v obci Podolí pro tuto pětiletku.

Ze Zpravodaje MNV Podolí 1987 zpracoval Jaroslav Míšek
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Fašaňkáři

Černá skládka v Lipinách

Královničky aneb Nosení létečka

Ocenění účastníci koštu slivovice


