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Pozvánky

Konečně jaro!

24. – 26. 4.

Bazárek pro děti

30. 4.

Pálení čarodějnic
a stavění májky

2. 5.

Jízda zručnosti

8. 5.

zájezd - Floria
Kroměříž

9. 5.

zájezd - Pálava

24. 5.

Svatodušní pouť

31. 5.

Dětský den

11. 6.

průjezd Peletonu
Na kole dětem

Příchod teplých a slunečných dní jistě po dlouhé zimě přivítáme všichni s radostí.
Jedním z významných oslav probuzení přírody, ke kterým se váže řada zvyků, je
čarovná Filipojakubská noc nebo po starém Valpuržina noc. Je to noc z 30. dubna
na 1. květen, noc plná kouzel a čar. Dnes ji vnímáme především jako „pálení čarodějnic“. Tato noc byla v minulosti spojena s čarovnými rituály a čarovnou mocí
rostlin: snítka střemchy, jak se také lidově říkalo šeříku, měla být ochranou proti
zlému působení čarodějnic. Věřilo se totiž, že šeřík odhání zlo.
Tradice stavění máje se pojí s plodivou silou přírody, protože probouzející se příroda vždycky symbolizovala nový život, znázorňovala přicházející úrodu. Nejstarší
známý doklad o stavění máje je z roku 1422, kdy za postavení máje dostal hoch
odměnu, a to ruku děvčete.
1. máj - svátek zamilovaných, oslavoval první květnový den, resp. noc, jako čas
plodnosti. V tento den má být každá žena políbena pod rozkvetlou třešní, aby následující rok neuschla.
Květen je spojen i s májovými pobožnostmi. Svatodušní svátky – Letnice - jsou
svátky pohyblivé. Slaví se 50 dní po Velikonocích, tedy deset dnů po tzv. Nanebevzetí Páně. Pro křesťany jsou Velikonoce svátkem vzkříšení Ježíše Krista a Letnice
sesláním Ducha svatého.
Jaro vždy nese energii nového začátku, radosti ze života, očisty a radosti. Ať už slavíte procházkou v přírodě, pálením čarodějnic či polibkem pod rozkvetlým stromem, přeji vám svěží jarní energii.
Zuzana Kubáňová
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Obecní úřad
Vybráno ze zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 16. 2. 2015 v budově Obecního úřadu Podolí
Zastupitelstvo obce schválilo:
- povolení výjimky z počtu žáků ve třídě základní školy a otevření 1. a 5. třídy ve školním roce 2015/2016.
- směnu pozemků p.č. 760/5, 760/6,
760/7 v k.ú. Podolí nad Olšavou mezi
Martinem Kovářem a Obcí Podolí.
Rozdíl výměr 23 m2 žadatel doplatí
za cenu 70,- Kč/ m2, rovněž zaplatí
náklady spojené s prodejem a směnou pozemků včetně daně z nabytí
nemovitosti.
- nákup pozemku p.č. 5846 v k.ú. Podolí nad Olšavou na dětském hřišti
na Záhumní od Agrokomplex Kunovice, a. s. o výměře 104m2 za cenu
150,- Kč/m2. Náklady spojené s nákupem pozemku včetně daně z nabytí
nemovitosti hradí obec.
- nákup pozemku p. č. 3224/78 o výměře 42 m2 v k. ú. Podolí nad Olšavou od Kovaříkové Anny z Míkovic za
cenu 150,- Kč /m2. Náklady spojené
s nákupem pozemku včetně daně
z nabytí nemovitosti hradí obec.
- uzavření smlouvy o udělení souhlasu
k provedení stavby „Protipovodňová
ochrana trati Záhumenské, k. ú. Podolí nad Olšavou“ se Státním pozemkovým úřadem.
- nákup rodinného domu č. p. 176 na
pozemku p. č. st. 251 s příslušenstvím, stavební plocha p. č. 251 a za-

-

hrada 60/3, 60/4 a 60/1 v obci Podolí
od p. Májíčkové Markéty z Míkovic za
cenu 1 250 000,- Kč. Náklady spojené
s nákupem pozemku hradí obec, daň
z nabytí nemovitosti uhradí prodávající.
žádost Ing. Miroslava Křižky na odkoupení mob. telefonu za cenu
2 400,- Kč včetně příslušenství.

Zastupitelstvo obce vyjádřilo souhlas:
- se sjednáním závazku o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce,
a.s. Smlouva č. 1030020898/001,
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene za účelem umístění distribuční soustavy – stožárové trafostanice včetně uzemnění a podzemního
kabelu NN na pozemcích p.č. 3231/3
a p.č. 3231/4 obce. Týká se firmy Fullmatik s.r.o.
- s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č.: OT014330031305/001 s E.ON Distribuce, a.s na pozemku obce p. č. 3224/92
za účelem umístění distribuční soustavy Peřestý.
- se zadáním studie „Čištění a odvod
odpadních vod v Podolí“ firmě ProVenkov, spol. s r.o.
- s uzavřením nové smlouvy o nájmu
obecního bytu manželům Havránkovým
určeného pro příjmově vymezené osoby.

-

-

s uzavřením smlouvy s firmou
TRASKO, a. s. na kamerovou prohlídku části kanalizace v úseku Pastviště,
cca 600 m.
s nákupem opony do kulturního
domu od firmy Petroš Interiér.

Zastupitelstvo obce pověřilo:
- Pavla Podškubku k jednání s ing. Horkým na zpracování projektového
záměru „Poldr nad průmyslovou zónou“ - k. ú. Podolí nad Olšavou.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- záměr zadat zpracování projektové
dokumentace včetně podání žádosti na přidělení dotace na zbudování
duchovního a relaxačního areálu
obce.
- žádost o příspěvek pro OS Folklor a
kultura v Podolí a o výši příspěvku
rozhodne po předložení a kontrole účetnictví OS za roky 2012, 2013,
2014.
- žádost o příspěvek pro OS Podolané
a o výši příspěvku rozhodne po předložení a kontrole účetnictví OS za
roky 2012, 2013, 2014.
- informace o zapracovaných změnách
v územním plánu od Ing. Hadlače
z firmy Atelier proREGIO s.r.o.
- téma kalendáře na rok 2016 „Spolková zájmová činnost“.

Vybráno ze zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 27. 2. 2015 v budově Obecního úřadu Podolí
Zastupitelstvo obce schválilo:
- dle připomínky Ing. Miroslava Křižky
doplnění zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva obce Podolí o následující
větu: Písemný podnět ke kontrole byl
předán starostce obce a předsedovi
finančního výboru a kontrolního výboru.
- dotaci pro OS Folklor a kultura v Podolí na nákup krojových součástí ve
výši 15 000 Kč.
- dar pozůstalým po tragickém neštěstí
v restauraci Družba v Uherském Brodě,
který bude zaslán na č. 6373262/0800
ve výši 10 000 Kč. Zastupitelstvo vyjádřilo soustrast s pozůstalými a zveřejnilo na svých webových stránkách
číslo účtu pro veřejnou sbírku.
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-

-

-

záměr na zpracování podání žádosti
o dotaci na pořízení svozového automobilu, štěpkovače, vysavače listí
a kontejnerů na bioodpad z operačního programu Životního prostředí
a pověřuje starostku vypracováním
návrhu žádosti.
přípravy žádosti o dotaci na projekt
protierozní výsadby v lokalitě Lopaty
a pověřilo starostku vypracováním návrhu žádosti.
uzavření dlouhodobé pachtovní
smlouvy na část pozemků p.č. 3222/2
a 3233/2 dle geometrického plánu
Vlastimilu Javorovi, Vlčnov 1166, za
následujících podmínek: roční nájem
11 400 Kč, zachování stávajícího sortimentu, tj. potraviny a smíšené zboží,
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prodejní doba min. stávající, nájem
5 let, v příp. porušení smlouvy ze strany pachtýře Vlastimila Javora může
obec od smlouvy odstoupit a pověřilo
starostku podepsáním této smlouvy.
- úpravu kanceláří na obecním úřadu
dle předloženého návrhu a pověřilo
starostku zajištěním výběrového řízení na dodavatele.
Zastupitelstvo obce vyjádřilo souhlas:
- s nabídkou realizace a akceptovalo
cenovou nabídku ing. Horkého na
vyhotovení studie „Protipovodňové
opatření – suchý poldr“ a pověřilo starostku přípravou smlouvy.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- žádost o prodloužení kolaudace
p. č. 650/39 manželů Snopkových.
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-

žádost o prodloužení kolaudace na
p.č. 650/31 manželů Jakšíkových.
žádost o příspěvek Českého svazu včelařů a o výši příspěvku rozhodne po zpracování zásad pro poskytování dotací.

Zastupitelstvo obce nesouhlasilo:
- s předloženou smlouvou na zpracování studie pro „Duchovní a relaxační areál“ a požadovalo její úpravu,
tj. aby dokumentaci bylo možné po-

-

užít i pro jiné účely než pro žádost
ROP a bližší specifikace poskytnutých služeb.
nesouhlasilo se schválením dodatku
č. 1 ke smlouvě o územním plánu.

Vybráno ze zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 11. 3. 2015 v budově Obecního úřadu Podolí
Zastupitelstvo obce schválilo:
- změnu rozpočtu obce na rok 2015
č. 1 takto:
a) § 3636 územní rozvoj, pol. 6121 budovy, stavby, haly: 1 265 000 Kč
b) § 2219 pozemní komunikace, pol.
5169 ost. služby: 125 000 Kč
c) §2219 pozemní komunikace, pol.

6121 budovy, stavby, haly: 610 000 Kč
realizaci záměru „ Duchovní a relaxační areál v Podolí“ a schválilo financování záměru s celkovou výší
uznatelných nákladů 4 942 207 Kč
s vlastním podílem obce Podolí do
max. výše 741 333 Kč.
financování ročních nákladů ve výši

do 60 000 Kč ročně po dobu udržitelnosti projektu v letech 2016 až 2021.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- informaci starostky o nehrazení následné péče při obnově krajinných
struktur po výsadbě a schválilo vyčkat na vyhlášení nových výzev.

botním úklidu se hned v neděli na dětském hřišti na Záhumní válely po zemi
opět plechovky od energy drinků a plastové pytlíky (přesto, že na hřišti jsou 2
popelnice na odpadky), a v příkopech za
Podolím se našly 3 vyhozené pytle plné

odpadků… Pokud se najdou dobrovolníci, kteří se z časových důvodů nemohli
zúčastnit úklidu a rádi by přidali ruku k
dílu dle svých možností, mohou se zastavit na obecním úřadě a vyzvednout si
pytle a rukavice na úklid.

-

-

Úklid obce a přilehlého okolí
V sobotu 14. března dopoledne se 10 dospělých a 5 dětí zúčastnilo úklidu obce.
Celkem se na sběrný dvůr vyvezlo přes
65 pytlů odpadků! Nutno říct, že je škoda, že se akce nezúčastnilo více dobrovolníků, a bohužel smutné je, že po so-

Pravidla pro užívání dětských hřišť
Opět začíná „sezóna“ dětských her na
hřišti. Zde je pár základních pokynů,
které by si děti i dospělí měli zapamatovat a dodržovat:

bezpečí úrazu
na hřiště nepatří žádná zvířata tedy psi, ale ani kočky, králíci, morčata či jiné
hrací prvky jsou určeny pro děti do
15 let, nikoliv pro rodiče/dospělé
skluzavky jsou ke klouzání dolů, nikoliv lezení nahoru

-

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

-

-

HŘIŠTĚ OBECNĚ:
- odpadky patří do popelnice, nikoliv na zem!!!
- neháže se kamínky - ani po sobě,
ani mimo plochu kamínků, a už vůbec ne do pískoviště či na skluzavky!
- lavičky slouží k sezení - neslouží
k tomu, aby se po nich lozilo na
strom!!! Nešlapat na lavičky!
- stromy v areálu se neničí, neodírá
se kůra ani nelámou větve
- nechodí se po zábradlí - hrozí ne-

-

-

-

všechny hračky na písek se vždy
uklízí při odchodu do pískoviště
pod plachtu - nenechávají se rozházené po hřišti
sedátka na hraně pískoviště, hrany
pískoviště i pěnová sedátka nejsou
určena k tomu, aby se na nich dělaly bábovky. Ty se dělají do pískoviště.
písek z pískoviště se nesype ven ani
se nikam neodnáší
do pískoviště se nenosí kamínky,
kytičky ani větvičky

Děkujeme, že dodržujete pravidla - jen
tak nám budou hřiště dlouho a dobře
sloužit.

Sběrné místo pro bioodpad
Informujeme občany o zřízení nového sběrného místa pro bioodpad na
Pastvišti č.p. 176. Dvůr bude otevřen
každou středu od 15 do 17 hod. Dle
potřeby a telefonické domluvy s Michalem Paškou (tel. 604 136 429) rov-
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něž v sobotu od 8 do 10 hod. Občané mohou na sběrném místě ukládat
např. listí, trávu, plevel, zbytky ovoce,
zeleniny, čajové sáčky, kávovou sedlinu, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpku z větví stromů a keřů, hlínu z květi-
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náčů, spadané ovoce či ořezané větve.
Časem počítáme s pořízením nového
sběrného místa včetně štěpkovače,
sběrných kontejnerů a nákladního
auta, na jejichž nákup jsme požádali
o dotaci.
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Územní plán
V současné době pracuje vedení obce mj. na tvorbě návrhu územního
plánu obce. Územní plán (ÚP) je druh územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití a nalezení vyváženého stavu mezi
zájmy životního prostředí, hospodářství a lidi obývající dané území.
ÚP stanovuje základní urbanistickou koncepci rozvoje území obce,
uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy
vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému
využití znehodnoceného území (dále jen „plocha přestavby“), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní
rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Pořizovatel, tj. Městský úřad Uh. Hradiště, odbor architektury, plánování a rozvoje oznamuje prostřednictvím veřejné vyhlášky zveřejněné
na úřední desce obce vyvěšení návrhu ÚP Podolí. Do návrhu je možné
nahlédnout na MěÚ v Uh. Hradišti nebo na OÚ v Podolí od 15. 4. do
3. 6. 2015. Dokumentace je rovněž zveřejněna na elektronické úřední
desce MěÚ UH. Do 1. 6. 2015 může každý občan uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se
nebude přihlížet. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
(J. Kasperová) vyhodnotí výsledky projednání návrhu územního plánu a zajistí řešení případných rozporů.
O upraveném a posouzeném návrhu ÚP se bude konat veřejné projednání, o kterém budete včas informováni.

Zprávičky z naší školy a školičky
Středa 25. února
Beseda s policií ČR
K již pravidelným akcím naší školy patří beseda s policií. Každoročně k nám
do školy přijíždí policistka paní Šabatová, která nás seznamuje s prací policie, s nebezpečím, které na nás číhá na
internetu, předvádí nám modelovou
ukázku nebezpečných situací, v nichž
bychom se mohli někdy ocitnout.

Sobota 28. února
Karneval
Letošní únorový karneval se opět vydařil,
přišlo velké množství masek. V průběhu
zábavného odpoledne si mohly děti nechat malovat na tvář, hrát hry, zúčastnit se
soutěží. Lákavá hudba zvedla v závěru ze
židlí také rodiče, kteří se přidali. A snad téměř každý měl to štěstí a odnesl si nějakou
pěknou cenu z naší bohaté tomboly.

Čtvrtek 26. února
Výchovný koncert
Do Uherského Hradiště jsme se vydali
do kina Hvězda, kde se konal výchovný
koncert skupiny Poutníci – Na cestách
country. O tomto hudebním žánru jsme
se mnohé dozvěděli, byli jsme seznámeni i s hudebními nástroji, které jsou
pro tuto původem americkou hudbu
typické.

Čtvrtek 26. března
Policie čte dětem
S knihou Policejní pohádky k nám přijela
policistka paní Šabatová, která nám představila projekt Policie čte dětem. Přečetla
nám několik pohádek z této knihy, jednotlivé situace a nebezpečí s námi rozebrala.
Přítomna byla i regionální televize a tisk.
Za odměnu naše škola získala jeden výtisk
této knihy s preventivním zaměření.

Úterý 14. dubna
Dopravní hřiště
Dopravní hřiště v Uherském Hradišti navštěvujeme pravidelně 2x ročně. Seznamujeme se s předpisy dopravního provozu, se značkami, se modelovými situacemi
na křižovatkách. Teoretická výuka je doplněna o promítání. Závěrem plníme vědomostní test a praktickou ukázku jízdy na
kole. Kdo úspěšně absolvuje všechny části,
získává průkaz cyklisty.
Také nás opět přijel „vyzkoušet“ rodilý
mluvčí z jazyka anglického, pravidelně nás
navštěvuje asi 1x za měsíc.
Pravidelně každý čtvrtek probíhá v odpoledních hodinách předškolička pro budoucí prváčky.
Více o akcích naší školy na
www.zsmspodoli.cz
Martina Kozelková

Názor zastupitele
Jak to vidím já
● V odpovědi, kterou jsem obdržel od finančního výboru zastupitelstva obce Podolí je uvedeno, že proplacení faktury za
zimní údržbu komunikací v naší obci bylo v rozporu s uzavřenou smlouvou. Na další dva podněty reagoval tento výbor
prohlášením, že mu nepřísluší dané záležitosti kontrolovat.
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● Na základě rozhodnutí většiny členů zastupitelstva
obce Podolí se nikdo nedozví, jak jednotliví členové
zastupitelstva obce v záležitostech projednávaných
na zasedání zastupitelstva obcehlasovali, neboť toto
hlasování se už nezapisuje jmenovitě, přestože jsem
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o to několikrát žádal. Mnohé body, o kterých se na zastupitelstvu jedná, se nemají v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce uvádět a nebudou se ani nikde jinde
zveřejňovat. Je to hodně zvláštní přístup k informování
občanů o dění v obci! Divím se zástupcům ČSSD, kteří
jsou členy zastupitelstva Obce Podolí, že jdou proti zásadám transparentnosti, které prosazuje celostátní vedení
jejich strany.
●
Očekával jsem, že vedení naší obce řekne něco k tomu,
proč v měsíci březnu letošního roku byly vyměněny
zámky u vstupních dveří do kulturního domu a u vstupních dveří do budovy obecního úřadu. Důvodem údajně bylo, že jeden člen zastupitelstva obce Podolí byl
přistižen, že ve večerních hodinách nedovoleně vnikl
do vnitřních prostor uvedených budov, k čemuž použil
klíčů, které měl v držení od minuléhovolebního období.
Já jsem to rozhodně nebyl, to bych pak asi tento článek
nepsal. 
Ing. Miroslav Křižka,
člen zastupitelstva Obce Podolí

A jak to vidíme my
Finanční výbor projednával na svém 1. jednání podněty od
Ing. M. Křižky. Podrobný zápis teprve bude předložen zastupitelům 27. 4. 2015 na veřejném zasedání. O výsledku budou
občané informováni.
Po 16 letech působení ve funkci starosty by měl Ing. Miroslav Křižka
vědět, co by měly zápisy ze zasedání obsahovat. Patří sem počet
přítomných členů zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování
a přijatá usnesení. Zápisy z posledních zasedání tyto náležitosti obsahují, jak se ostatně mohou občané sami přesvědčit na obci. Smyslem zápisů zcela jistě není podrobný přepis všech ,,perel“ a konstatování kteréhokoli ze zastupitelů či hostů. Koho z občanů zajímá,
jak ten který člen zastupitelstva hlasoval, má možnost se zasedání
zúčastnit – všechna jsou veřejná a občané jsou srdečně zváni. A pokud přece jenom některému zastupiteli schází doslovný přepis
jeho slov, nechť si s sebou příště vezme osobní zapisovatelku nebo
stenotypistku. Nám není známo, že by někdo v březnu vyměnil na
zmíněných budovách zámky. Kde jste na to přišel, pane inženýre?
Jarmila Kasperová

Z činnosti spolků
Nosení létečka

Sbírka autolékárniček

Na Smrtnou neděli 22. 3. 2015 vyrazilo 22
děvčátek za doprovodu 12 maminek těch
nejmenších z nich na obchůzku po Podolí, aby přinesly do domácností symbol
jara – létečko. To je borovicová větvička,
ozdobená vyfouknutými vajíčky, krepovými růžičkami, z papírů vystříhanými kvítky
a fáborky. Ty si děvčátka za pomoci rodičů
či některých babiček připravovala už několik dní předem na zkouškách v klubovně,
kde se pod vedením Podolských Frišek
také učila zpívat starodávnou písničku Stála panenka Maria. I když samotné nosení
létečka provázelo hodně chladné počasí
a děvčátka byla v krojích dost prokřehlá,
přesto všechny 4 skupinky prošly celé Podolí. Polovina holčiček se navíc zastavila
také v Kapli sv. Ducha, kde před nedělní
mší zazpívaly celou písničku Stála panenka
Maria i pro ty, které doma v době nedělní
bohoslužby nezastihly.
Dagmar Vacková

S koncem roku 2014 končila i čtyřletá expirační doba prvních lékárniček
s obsahem podle vyhlášky 216/2010,
které si většina aut musela na začátku roku 2011 vyměnit. Tehdy jsme
v Podolí zorganizovali sbírku těchto
lékárniček, ve které se vybralo 54 ks,
jež putovaly na pomoc do Afgánistánu. Někteří z těch, co přispěli minule,
se mně ozvali i na začátku letošního
roku, že by prošlé lékárničky opět rádi
věnovali na dobrou věc. A tak jsme pod
záštitou Občanského sdružení Folklor
a kultura v Podolí opět uspořádali sbírku lékárniček, které prostřednictvím
Charity Hodonín poputují do Rumunska. Konkrétně do oblasti Banátu, kde
v několika vesnicích již téměř 180 let
žije česká menšina. Do dnešních dnů si
uchovala nejenom kroj, ale i český jazyk. Z důvodu nerentability zemědělské výroby a uzavírání průmyslových

podniků a dolů je v této oblasti vysoká
nezaměstnanost, což je příčinou odlivu mladých lidí se vzděláním do oblastí, kde nacházejí pracovní uplatnění. Ve
vesnicích tak zůstávají převážně starší
lidé, kteří se s přibývajícím věkem nedokáží o sebe a o svůj příbytek dostačujícím způsobem postarat. Proto zde
funguje pečovatelská služba, která se
snaží těmto seniorům v chudé oblasti
Rumunska pomoci. Právě jim poputuje i obsah lékárniček, kterých se nám
letos v Podolí podařilo nasbírat opět
přes 50 kusů. Předání Charitě Hodonín
proběhne na začátku května, takže pokud jste ještě někdo zjistili, že v autě
vozíte prošlou lékárničku, kterou je
potřeba nahradit novou, je stále ještě
možnost staré lékárničky předat nejlépe Dáši Vackové, případně nechat na
Obecním úřadě v Podolí.
Dagmar Vacková

stěry: černé sváteční či modré pracovní
(vhodné např. na Slavnosti vína či na Kosení trávy).
Díky darům od paní Aničky Bobčíkové,
Jany Podškubkové a rodiny Míškovy jsme
rozšířili nabídku také o kroje mařatské. Momentálně je možno vypůjčit si v půjčovně
dva ženské kroje mařatské: pro drobnější
i větší postavu a zároveň jsou k dispozici
2 dívčí kroje mařatské – jeden kroj na větší
dívku a druhý kroj přibližně na věk kolem
10 let. Ten je připraven také ve variantě
vhodné pro první svaté přijímání.

V půjčovně je možno samozřejmě zapůjčit i kunovské kroje – slavnostní dámské i dětské – slavnostní, popř. všední
a mnoho dalších krojových součástí. Více
informací vám může poskytnout paní
Miroslava Velichová či najdete na www.
obecpodoli.cz v sekci Půjčovna krojů.
Velké díky patří všem, kteří darovali kroje do půjčovny. Jsme rádi, že je můžeme
opět opravit, obnovit, zkompletovat
a hlavně zachovat toto bohatství našich
předků u nás v Podolí.
Dáša Vacková

Nové kroje v podolské půjčovně
Podolská půjčovna krojů se za poslední rok rozrostla o další kroje a krojové
součásti. Od pana Petra Smetany jsme
dostali darem starší pánské kunovské
nohavice a kordulu, díky čemuž teď můžeme zapůjčit kompletní pánský kroj nejen urostlým šohajům, pro které máme
v půjčovně již dříve nově pořízený kroj,
ale také mužům drobné postavy či větším chlapcům. Kromě slavnostního kroje pánského je možno zapůjčit si také
2 všední pánské kroje, které se skládají
z drlí, košile, černé vesty, klobouku a zá-
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Historie koštů slivovice
Novodobá historie koštů slivovice v Podolí
se začala psát v sobotu 27. prosince 2003.
Tehdy se uskutečnil 1. ročník koštu slivovice
spojený s ochutnávkou vařeného zelí, knedlíků a nakládané zeleniny. 2. ročník se uskutečnil až v dubnu 2005. Od tohoto ročníku se
ustálil termín v listině obecních akcí na březen nebo duben. Všechny košty uspořádala
základní organizace Českého zahrádkářského svazu Podolí v kulturním domě v Podolí.
Přikládám také seznam všech dosavadních
vítězů koštu slivovice.

Rok
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Vítěz koštu
Jaroslav Míšek a Vlastimil Rýpal
Miroslav Ondrejka
Karel Křivák
Libor Hanáček
Jaroslav Štěrba
Michal Paška
Dagmar Křižková
Karel Křivák
Pavel Šišák
Miroslav Křižka
Antonín Klvaňa
Rostislav Toman

V roce 2005 byla vypsána i kategorie
ostatních pálenek. První místo získal Pavel Vaculka. Abychom byli v mapování
koštů slivovice úplní, je nutno dodat, že v
roce 2005 byly uspořádány košty dva. Ten
druhý košt byl nazván obecním koštem.
Byl uspořádán v únoru v obecní hospodě
tehdejším hostinským Stanislavem Nožičkou. Vítězem tohoto koštu byl František Kaňovský.
Jaroslav Míšek

Košt slivovice
V sobotu 28. března uspořádali zahrádkáři
v Kulturním domě v Podolí 12. ročník koštu
slivovice. 29 účastníků hodnotilo 28 vzorků
slivovice. Poprvé se použil k vyhodnocení

výsledků počítač. Do excelové tabulky
Zbyňka Křena zapsala výsledky Štěpánka
Míšková. V kategorii slivovice bylo pořadí
prvních tří následující:

S přicházejícím jarem se v Podolí Velikonoce s Podolskými Sekáči
Velký podíl na udržování zvyků v Podolí
zabydlel nový medvěd brtník
Byl zakoupen z příspěvků, které se vybraly během fašankové obchůzky.
Medvědu se dobře daří a už se těší, až
se během příští masopustní obchůzky
představí po dědině v plné parádě.

má Mužský pěvecký sbor Podolští Sekáči.
Nemohli se proto nevydat také na
Velikonoční pondělí do ulic Podolí, aby

Výsadba ovocných stromků ve Výzva pro přátele psů
Mít pejska nebylo na vesnici
školní zahradě
Ve školní zahradě sešlo třináct členů
zahrádkářského svazu, aby se pustili
do výsadby ovocných stromů. 25 ks
jabloní a švestek nakoupili zahrádkáři
v Malenovicích a zasadili do horní části
školní zahrady, aby tak omladili sad a
nahradili staré stromy, které odstranili
na podzim. Mladé stromky opatřili
oporou a důkladně zalili. Starým
stromům prostříhali větve a natřeli
kmeny latexem.
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nikdy nic
neobvyklého. Pomáhal hlídat dům, pást
dobytek, nebo jen dělal člověku radost
svou společností. Ani v dnešní moderní
době nejsou psi přežitek,
i když je mnohem častěji než na práci
chováme pro potěšení. My, občané Podolí,
nejsme žádná výjimka. Máme docela
slušnou populaci hafanů nejrůznějších
plemen i neplemen, které se snažíme
vycvičit, jak nejlépe to jde. A protože pejsků
je skutečně dost, přišel možná čas se ptát,
jestli pro ně i pro sebe nemůžeme něco
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1. Rostilav Toman, č.p. 13
2. Jaroslav Štěrba, č.p. 248
3. Karel Křivák, č.p. 184
Jaroslav Míšek

za zpěvu v doprovodu klarinetu Jaromíra
Hastíka a harmoniky Antonína Šavary
vyšubali nejenom své kolegyně Podolské
Frišky, ale také ostatní známé a sousedky.

udělat. Ti opravdu zodpovědní majitelé
psů ví o čem mluvím. Za jakýmkoli psím
výcvikem (nebo psí zábavou) totiž musíme
jezdit do jiných obcí, protože u nás žádné
cvičiště neexistuje. Proto se obracím na
všechny přátele a majitele podolských
psů s výzvou, aby podpořili snahu vytvořit
v rámci katastru naší obce prostor určený
pro aktivity se psy. Všichni, kdo chcete
připojit svůj podpis, mě můžete kontaktovat
na adrese mi.skova@centrum.cz nebo u nás
doma v Podolí č.p. 173.
Štěpánka Míšková
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ČOS SOKOL
Před 25ti lety byla v roce 1990 založena Tělocvičná jednota Sokol Podolí jako pobočný spolek Župy Komenského. V počátcích
zde pracovaly oddíly žáků, žákyň, žen, rodičů a dětí a turistický oddíl, jejichž náplní
bylo nejen rozvíjení různých pohybových
aktivit v tělocvičně, ale také pobyt v přírodě. Nyní pravidelně cvičí pouze ženy. Ostatní členové se účastní různých sportovních,

kulturních a poznávacích akcí pořádaných
jednotou. Chcete-li se stát členem Sokola
i vy, neváhejte a přijďte mezi nás.
V letošním jubilejním roce připravujeme
řadu vycházek a cyklovýletů, kterých se
mohou účastnit i nečlenové Sokola, a na
které bychom rádi pozvali i Vás, občany
Podolí, zejména děti. V dnešní uspěchané
době máme málo volného času, a i ten

trávíme u počítače nebo televize. Přitom je
v našem okolí tolik pěkných míst, které jste
ještě nenavštívili, nebo kde se rádi vracíte.
Jedním takovým místem jsou Pavlovské
vrchy – Pálava. Nejbližší akcí je přechod
Pavlovských vrchů s návštěvou muzea
v Dolních Věstonicích. Uskuteční se v sobotu dne 9. května 2015 za každého počasí.
Více na pozvánce.

Plán činnos na rok 2015
Termín

Popis

Vedoucí akce

15. 01. 2015

Vycházka Kunovským lesem do Ostr. Nové Vsi

Zdeněk

06. 02. 2015

Vycházka do Javorovce

Věra Bočková

21. 03. 2015

Účast na pochodu okolo Hlubočka

Zdeněk Kasper

29. 03. 2015

Vycházka na Pepčín

Zdeněk Kasper

11. 04. 2015

Turistická vycházka na Pulčínské skály

Zdeněk Kasper

09. 05. 2015

Autobusový zájezd na Pálavu

Zdeněk Kasper

17. 05. 2015

Turistická vycházka na Brdo

Míša Hoferková

31. 05. 2015

Dětský den

Zdeněk Kasper

13. - 14. 06. 15

Cyklovýlet Lednicko - Valtický areál

Zdeněk Kasper

27. 06. 2015

Varianta 1: Cyklovýlet Litovelské Pomoraví
Varianta 2: Poznávací výlet do Olomouce

Zdeněk Kasper
Lidka Jakšíková

Varianta 1: Poznávací výlet do Hodonína. Návštěva muzea TGM k 165. výročí jeho
narození.
Varianta 2: Cyklovýlet Hodonín – Pohansko a zpět.

Ema Sýkorová

25. 07. 2015

Zdeněk Kasper

08. 08. 2015

Varianta 1: Poznávací výlet do Slavkova
Varianta 2: Cyklovýlet Slavkov – Mohyla míru a zpět (29 km)
Varianta 3: Cyklovýlet Nesovice - Ždáňský les - Slavkov (34 km)

Jarka a
Zdeněk Kasperovi

19. 09. 2015

Turistická vycházka Devět skal

Zdeněk Kasper

24. 10. 2015

Turistická vycházka Košíky, Komínské skály, Budačina, Košíky

Věra Bočková

05. 12. 2015

21. Mikulášská beseda u cimbálu

Jarka Kasperová

V případě zájmu o účast se hlaste vedoucímu akce nebo Zdeňkovi Kasperovi na tel. 777 155 321 nebo na emailu
zdenek.kasper@seznam.cz. O případných změnách termínů Vás budeme včas informovat.
Procházka na Javorovec
První letošní výlet do okolí se vydařil. V mrazivém počasí kráčíme zimní
krajinou kolem javoroveckých rybníků. Výstup k hospůdce U kameňa nás
rozehřál i bez povzbuzovadel. Příjemná obsluha nám přelila „vídeň“ šmoulovskou polevou a ta byla předzvěstí
stejně tmavé oblohy. Ale nezmrzli
jsme, pouze jsme vzdali cestu kolem
rozhledny na Rovnině.
A kdy jste tam byli naposledy vy?
Pochod okolo Hlubočka
21. 3. 2015 uspořádal Klub českých
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turistů z Míkovic 12. pochod okolo Hlubočka. První jarní den si s názvem nezadal, a tak se mezi téměř
300 účastníky objevili nejen Sokolové z Podolí, ale i celé podolské klany.
Byly připraveny 2 trasy: kratší, 8km, na
Hluckú búdu a delší do Hluku a zpět
do Míkovic – 17 km. Nepřidáte se příští rok i vy?
Vycházka Pepčín
Byť počasí není ideální, sluníčko se
schovalo a mraky hrozí deštěm, jdeme
zkontrolovat 29. 3. 2015 místo, kde
stával bývalý zámeček Pepčín. Zdeněk
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Kasper nám popovídal o jeho historii.
Postavil jej Václav Kounic v r. 1905 jako
své letní sídlo. K areálu zámku patřily
také konírny s bytem pro čeledína,
lesopark s altánky a sypanými chodníčky, ale také malý ozdobný rybníček
vzdálený asi čtvrt hodiny chůze od
zámku. Prostornou věž zámečku s rovnou střechou upravili za hrazenou
rozhlednu. Sloužila k překrásné podívané po dalekém okolí. Na obzoru
Chřibů bylo možno zahlédnout hrad
Buchlov, dále k jihu zase panoráma
blatnických vinohradů s kostelíčkem
svatého Antonínka, při Vlárské drá-
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ze se honosil bojkovský zámek Nový
Světlov, v pohraničním moravském
hřbetu Bílých Karpat se rýsovala historicky známá Javořina s televizním
vysílačem. Za jarního počasí bylo prý
možno dohlédnout dalekohledem
i na věže chrámu svatého Štěpána ve
Vídni. Zámeček se stal oblíbeným dostaveníčkem umělců a literátů, které si
sem Kounic s oblibou zval. Škoda ho.
Nyní je zde k vidění pouze mýtina, se
zbytky základů.
Hraběcí cestou jsme sešli k vlčnovským búdám a rozhledně. Pěkný výlet.
Byli jste tam někdy?
Pulčínské skály
V sobotu 11. dubna 2015 se vypravili

podolští sokoli na Pulčínské skály. Putování začalo v Horní Lidči. Bez značení stoupáme do mírného kopce po
loukách, ohlížíme se a pozorujeme,
jak se otevírá výhled do krajiny. Po
levé ruce je vrchol Královce a vpravo
se vlní hřebeny Vizovických vrchů.
V obci Pulčín se od místních občanů
dovídáme, že dnes kolem 10. hodiny
otevíral skály duch hor a předal lidem
symbolický klíč od turistických stezek. Po překonání potoka vstupujeme
mezi skály. Stezka je upravená, vybavená novými řetězy lemuje ji nové zábradlí. Bezpečně zdoláváme nejvyšší
vrchol, kde stál ve středověku strážný
hrad Pulčin, který chránil obchodní
cestu z Moravy do Uher. Poslední pán

hradu Miroslav z Cimburka zapomněl
na poslání hradu, stal se loupeživým
rytířem, a proto byl pohnán před zemské právo a jeho hrad pobořen. Dnes
už o jeho dávné existenci svědčí jen
tři vytesané schody do vrcholové skály. Zdoláváme ještě vrchol Hradiska
/773 m/ a pak scházíme dolů, podél
potoka do Lidečka. Příroda se probouzí a cestu lemují květy devětsilu
bílého a lékařského, sasanek, orsejí
a blatouchů. Naše cesta končí u Čertových skal, kde pozorujeme horolezce,
jak trénují výstupy různých obtížností.
Zastavujeme se ještě ve zdejším motorestu, kde při občerstvení hodnotíme naši výpravu. Příště jedeme na
Pálavu. Nechcete jít s námi?

Zápisky kronikáře
Zpívá celá dědina
V letošním roce v březnu to bylo již
10 let od uspořádání akce „Zpívá celá
dědina“. Takto ji zapsal v obecní kronice
pan Petr Kovařík.
Společenská komise obce Podolí a Klub
dobré pohody v Podolí připravili na sobotu 12. března akci „Zpívá celá dědina“,
která se uskutečnila v kulturním domě
v Podolí. Ve dvouhodinovém programu
se představilo na sedmdesát účinku-

jících. Pro některé z nich to bylo první
veřejné vystoupení. Vystřídali se zpěváci všech kategorií a zazněly různé písně:
dětské i lechtivé, veselé i smutné, o lásce i trápení i písně romské.
Členky a členové Klubu dobré pohody
náladu přikořenili a v bujarém veselí
předvedli dřívější zvyky, které se dodržovaly při svatbě – vození peřin a holení
chlapů.
O hudební doprovod se postarala cim-

bálová muzika Mladí Burčáci z Míkovic
a hudební skupina MADISON. Účinkující
získali za svoji odvahu medaile, které vyrobil pan Antonín Fornůsek č. p. 12. Nejmladší účastnice byla tříletá Kristýnka
Baičevová, nejstarší tetičce Podškubkové č. p. 206 je 83 let. 250 nadšených diváků ocenilo vystoupení všech zpěváků
bouřlivým potleskem.
Ze zápisů z kroniky obce Podolí
zpracoval Jaroslav Míšek

Co se chystá
Svatodušní pouť v Kapli sv. Ducha
Letošní Slavnost seslání Ducha Svatého se
uskuteční v Kapli sv. Ducha v Podolí v neděli 24. 5. 2015 od 10:30 hodin. Během
slavnostní mše bude posvěceno Pražské

Jezulátko, které Kaple dostala darem. Po
skončení mše se bude konat pro všechny lidi dobré vůle již tradiční setkání před
Kaplí, kde děti vypustí holubice, k dobré

náladě zahraje cimbálová muzika Vinár
z Veletin a zazpívají domácí sbory Podolští
Sekáči a Podolské Frišky. Všichni poutníci
jsou srdečně zváni, krojovaní jsou vítáni.

Peleton Josefa Zimovčáka Na kole dětem
Vloni v červnu Podolím poprvé projel
Peleton Na kole dětem Josefa Zimovčáka, který se v Podolí už v minulosti
zúčastnil akce Jezdí celá dědina v roce
2003, jež předcházela otevření obchvatu obce. Bohužel vloni pan Zimovčák
nedorazil na vysokém kole, nýbrž v doprovodném vozidle, protože již během
prvního dne desetidenní tour měl vážně
vypadající nehodu, při které upadl do
bezvědomí a skončil v nemocnici. Místo něj tak Peleton z Uherského Hradiště
přivedl na velocipedu pan Milan Pavlík
právě od nás z Podolí ze Žleba. Mezi
padesátkou cyklistů byly kromě Pepy
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Zimovčáka také významné osobnosti,
např. profesor Pafko, někdejší osobní
lékař bývalého prezidenta republiky
Václava Havla, další významní lékaři,
sportovci, kněží aj. Nutno podotknout,
že všichni byli z neplánované zastávky
v Podolí a ze zájmu občanů moc potěšení, byli velmi milí, zajímali se o Podolí
a rádi si s lidmi od nás povídali či se vyfotografovali.
Charitativní Peleton na Kole dětem
slouží dobré věci, jeho cílem je podpořit onkologicky nemocné děti a sbírkou nejenom v místech zastávek získat
peníze na jejich léčbu. Celá tour má 10
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etap, které projíždí přes celou Českou
republiku. Začíná se 3. června 2015
v Aši a končí 13. června 2015 v Bruntále. Celkem je trasa dlouhá 1358 km, na
trase je přibližně 60 zastávkových nebo
etapových obcí a měst a Podolí má tu
čest být jedním z nich.
Letos budeme moct přivítat cyklisty
v Podolí během 8. etapy Peletonu ve
čtvrtek 11. června 2015, kdy budou
vyrážet ráno ze Slavkova u Brna a končit budou přibližně po 132 km ve Valašských Kloboucích. Podolí bude jednou ze 2 oficiálních zastávek v okrese
Uherské Hradiště. Cyklisté k nám do-

2/2015

razí z Veselí nad Moravou přibližně ve
14 hodin (zdrží se cca. 20 minut), od
nás budou pokračovat do Drslavic, kde
mají zastávku ve 14:45 a odtud pojedou
již přímo do Valašských Klobouk.
Jak říká sám pan Zimovčák: „Pro cyklisty, kteří se vydali na desetidenní trasu, je
největší odměnou, když se za nimi lidé
přijdou podívat, když je přijdou podpořit a když se přidají také děti, pro které je
vlastně celá akce určená.“ Navíc dodává, že přivítají, když se lidé přidají také
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na kolech: „Cyklotour se může zúčastnit
opravdu každý, stačí se kdekoliv během
trasy připojit do pelotonu a pokračovat
s ním v cestě dokud se Vám chce, klidně
pár metrů, kilometrů či z jedné zastávky
do druhé.“
Proto i my se budeme snažit pro cyklisty v čele s panem Josefem Zimovčákem
a Milanem Pavlíkem od nás z Podolí
připravit kromě menšího občerstvení
také přivítání, které je potěší a snad i na
cestě trošku pobaví. Pozdravit cyklisty
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přijdou děti ze Základní školy v Podolí, Podolské Frišky a budeme rádi, když
se přidáte také všichni ostatní, ať už na
kole, tím že se přijdete podívat k obecnímu úřadu, zapojíte se do uvítacího
programu či alespoň vyjdete před dům
a projíždějící cyklisty pozdravíte. Kdo
bude chtít, může také podpořit onkologicky nemocné děti finančně do kasičky, která bude v doprovodném vozidle
Peletonu.
Dáša Vacková
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Pálava 2015
Česká obec sokolská T.J. Podolí zve u příležitosti 25. výročí obnovení činnosti Sokola všechny
příznivce turistiky na přechod Pavlovských vrchů.
Termín:
Trasa 1:
Trasa 2:

Cena:
Návrat:

9. května 2015, odjezd autobusu od OÚ v Podolí v 8.00 hod.
Dolní Věstonice, návštěva muzea /vstupné 40 Kč/, zřícenina Dívčí hrady, Děvín,
Klentnice /7 km/
Dolní Věstonice, návštěva muzea /vstupné 40 Kč/, zřícenina Dívčí hrady,
Děvín /549/, Soutěska, Klentnice, Sirotčí hrádek, Tabulová hora /11 km/
Děti a členové ČOS Podolí 100,- Kč, občané Podolí 150,- Kč, ostatní 200,- Kč
kolem 19.00 hod.

Hlaste se u Zdeňka Kaspera, Podolí č. 251 nebo na OÚ. Za závaznou přihlášku se považuje
zaplacení poplatku. V případě neúčasti je potřeba za sebe poslat náhradu. Nezapomeňte na
turistickou obuv a oblečení. Občerstvení je možné zakoupit jenom v Klentnici, proto si svačiny a nápoje vezměte s sebou.

Společenská kronika
Naši jubilanti v květnu a červnu:
František Hráček
60 let
Miluše Jánská
60 let
Vlastimil Koníček
60 let
Klára Černá
65 let
Antonín Vaculík
65 let
Pavla Snopková
65 let
Anna Šišáková
80 let
Antonín Prachař
81 let
František Šilhavík
85 let
Františka Kenjová
86 let
Marie Hanáčková
93 let

2/2015

Úmrtí
Dne 21. 2. 2015 zemřela paní Ludmila Susová (čp. 144).
Dne 4. 3. 2015 zemřela paní Františka Podškubková (čp. 206).
Dne 10. 3. 2015 zemřel pan František Kleiner (čp. 110).
Dne 19. 3. 2015 zemřela paní Jana Podškubková (čp. 51).
Dne 9. 4. 2015 zemřel pan Josef Tichoň (čp. 90).
Narození:
Dne 4. 2. 2015 se Andree a Tomáši Chmelovým
narodil syn Jiří.
m
Dne 8. 4. 2015 se Jarmile a Janu Strnadovým
narodil syn David.
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