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Mokřady
„ Kde je voda, tam je život“, praví stará lidová moudrost. Bohužel, po desítkách let nevhodné zemědělské péče, nešťastných
vodohospodářských úprav si znovu uvědomujeme pravdivost
slov našich předků. Přibývá vyschlých pramenů, povodní a naopak ubývá některých druhů běžně se vyskytujících rostlin a živočichů. Mokřady jsou stanovištěm pro vodní, bahenní a vlhkomilné rostliny a útočištěm pro hmyz, obojživelníky, plazy, vodní
a brodivé ptactvo a mnoho dalších nejen vzácných, ale i krásných a pozoruhodných druhů. Představují přirozenou zásobárnu vody v krajině a mají značnou retenční schopnost v případě
nadměrných srážek. Poskytují vhodné podmínky pro existenci
specifických mokřadních organismů.
V Podolí nyní vznikají nové mokřady jako retenční nádrže
s trvalou vodní hladinou, lagunami s proměnlivou hloubkou dna
od 30 cm do 1,3 m v nepravidelných tvarech a s ostrůvky, které
zajistí klid pro ptactvo a živočichy. Posledního června starostka
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převezme konečnou část stavby od firmy AQUEKO, spol. s r.o.
a získáme tak velmi vzácnou lokalitu pro rozmanitost přírody
našeho okolí.
O mnohém kolem mokřadů, přírody a ekologie se můžete dovědět na Slavnostním otevírání mokřadů v neděli
26. 7. 2015 od 15 do 18 hod, na které vás tímto co nejsrdečněji
zveme. V Inko stanu vám odborníci a pracovníci z ekologického centra Žabka zodpoví na zvídavé otázky, Pavel Podškubka
se s vámi projde okolo mokřadů a podá výklad, děti se hravou
formou naučí znát a chránit přírodu a sestry Novotné je seznámí s mysliveckou tématikou. Občerstvení zajistí obec a slavnostní pásku přestřihnou ti nejpovolanější. Přijďte se pobavit
a možná i poučit. Těší se na vás zastupitelé obce.
V případě deštivého počasí, budeme muset, bohužel, akci
přesunout. Sledujte plakáty, hlášení a rosničky…
místostarostka
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Obecní úřad
Vybráno ze zasedání zastupitelstva Obce Podolí
7. zasedání konané dne 27. 4. 2015 v budově Obecního úřadu Podolí
Zastupitelstvo obce schválilo:
- smlouvu o dílo na zhotovení projektu Duchovní a relaxační areál Podolí
s Ing. Martinem Konigem za cenu díla
37 550 Kč
- Smlouvu uzavřenou podle ustanovení
§ 1746 ods. 2 a § 1785 a násl. Zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
spojení s ustanovením § 110 ods. 2
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
mezi Státním pozemkovým úřadem,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský
kraj, pobočka Uherské Hradiště a Obcí
Podolí a Povodí Moravy, s.p. zakládající
právo provést stavbu – „Protipovodňová ochrana trati Záhumenské, k.ú. Podolí nad Olšavou“
- Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou pro potřeby § 86, § 96 a § 110
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů mezi ŘSD ČR, Státním
pozemkovým úřadem a Obcí Podolí
- Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330032519/002 s firmou
E.ON Distribuce, a.s.

-

-

-

-

-

Dodatek č. 2 smlouvy č. O/0205/2010/
DOP o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou
nákup nemovitosti č.p. 120, pozemek
p.č. st. 188/1, 188/2, 723/1 a 723/2 za
cenu 260 000 Kč. Náklady spojené
s nákupem pozemku, tj. energetický
audit nemovitosti a odhad nemovitosti
včetně daně z nabytí nemovitosti hradí
obec
vytvoření dotovaného pracovního
místa v obci Podolí od 1. 6. 2015 do
30. 11. 015 s odměnou 60,- Kč/hod na
35 hod týdně pro pomocného dělníka
restaurování pomníku obětem I. světové války a pověřilo starostku jejím objednáním u p. Kopčila Tomáše za cenu
dle předložené nabídky
změnu názvu Mikroregion Dolní Poolšaví, svazek obcí na Mikroregion Dolní
Poolšaví, dobrovolný svazek obcí (Mikroregion Dolní Poolšaví d.s.o.), stanovy

mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolný svazek obcí a příspěvek obce Podolí
mikroregionu ve výši 17 540,- Kč na rok
2015
- proplacení projekčních prací na akci
Veliké Ing. Stanislavovi Malému ve výši
30 000,- Kč
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- nájem pozemku p.č. 4328/2 panu Jakubu Mikelovi
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zprávu kontrolního výboru
- petici občanů za navrácení fotbalového
areálu občanům Podolí a zrušení nájemní smlouvy s TJ Podolí
- pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce a pověřilo místostarostku
dopracováním pravidel dle požadavků
zastupitelů
Zastupitelstvo obce vydalo:
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Podolí. Vyhláška nabyla
účinnosti dnem 15. 5. 2015.

8. zasedání konané dne 18. 5. 2015 v budově Obecního úřadu Podolí
Zastupitelstvo obce schválilo:
- realizaci 1. etapy Duchovního a relaxačního areálu v Podolí a pověřilo starostku k objednání projekt. dokumentace pro výběrové řízení
- Koulákovi Romanovi finanční dar
v hodnotě 5000 Kč na nákup dlažby
pro rekonstrukci přístupové komunikace na obecních pozemcích
- delegování starostky obce Bc. Jany Rýpalové a jako náhradnici místostarostku Ing. Jarmilu Kasperovou na valné
hromady a jednání správních rad společností, v nichž má obec majetkovou
účast nebo je členem dané organizace

-

členství obce Podolí ve Spolku pro obnovu venkova České republiky a pověřilo starostku k podání přihlášky a zaplacení členského příspěvku
- vyvěšení moravské vlajky na obecní
úřad dne 5. července 2015
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- studii „Čištění a odvod odpadních vod
v Podolí“ a zadalo k podrobnějšímu
rozboru Ing. Romanu Sládkovi z firmy
ProVenkov, spol. s.r.o. alternativy č. 1
a č. 3 a pověřilo ho k projednání obou
variant na Krajském úřadě ve Zlíně a na
Povodí Moravy, s.p.
- žádost o příspěvek pro ZO čs. zahrád-

kářského svazu Podolí a o výši příspěvku rozhodne po předložení a kontrole
daňové evidence za roky 2012, 2013,
2014
- žádost o příspěvek pro Sdružení pro
výstavbu kaple Sv. Ducha v Podolí a o
výši příspěvku rozhodne po předložení a kontrole daňové evidence za roky
2012, 2013, 2014
- žádost Vladimíra Ševčíka o výměnu pozemků v k.ú. obce Podolí
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- pronájem pozemku p.č. 4328/2 panu
Jakubu Mikelovi

9. zasedání konané dne 11. 6. 2015 v budově Obecního úřadu Podolí
Zastupitelstvo obce schválilo:
- vyhovět požadavkům L. Šišákové, J. a I.
Miklovým, firmě AXAMA a.s. a Ing. P. Majíčkovi ve věci úpravy územního plánu
- zprávu o přezkoumání hospodaření
včetně přijatých nápravných opatření,
závěrečný účet a účetní závěrku obce
Podolí za rok 2014 bez výhrad
- účetní závěrku a hospodářský výsledek
ve výši 0,- Kč Základní školy a Mateřské
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-

-

školy, Podolí, příspěvkové organizace za
rok 2014 bez výhrad
termín hodů 17. 10. 2015 a pověřuje kulturní a společenskou komisi organizací
hodů
uspořádání akce slavnostní otevírání
mokřadů s doprovodným programem
dne 26. 7. 2015 a schvaluje částku ve
výši 30 000,- Kč na úhradu výdajů s akcí
spojených
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realizaci sociálního zařízení v domě
chovatelů v Podolí a pověřilo starostku
k objednání projekt. dokumentace pro
výběrové řízení. Rovněž pověřilo starostku k objednání výběrového řízení na
1. etapu DARAP a soc. zařízení a podpisu
potřebných smluv
smlouvu o zřízení věcného břemene č.:
OT-014330030691/001 s firmou E. ON
Distribuce, a.s.
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-

-

smlouvu o zřízení věcného břemene č.:
8800071455/1/2015 s firmou RWE GasNet s.r.o.
vypovězení stávající rámcové smlouvy
a uzavření nové rámcové smlouvy s J &
T Bankou, a.s. na uložení volných finančních prostředků obce Podolí ve výši
2 500 000,- Kč na termínovaný vklad.
Doba uložení bude 12 měsíců, úroková

-

-

sazba 1,4% pa
výměnu podlahové krytiny ve 2 třídách
a pověřilo ředitelku školy oslovením
alespoň 3 firem a objednáním výměny
včetně realizace u nejvýhodnější nabídky
převzetí těchto stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby silnice I/50,
Vésky – Veletiny:

1. D 156, sjezd na pole Veliké, 2. D 159,
polní cesta podél Podolského potoka, 3.
D 157, polní cesta podél železnice
Zastupitelstvo obce pověřilo:
- starostku k objednání auditu a projektové dokumentace na zateplení budovy
MŠ a ZŠ v Podolí
- starostku objednáním výroby a montáže nábytku u firmy Stolařství Smetana
s.r.o. a podepsáním smlouvy o dílo

Zasílání novinek o dění v Podolí na e-mail
Chcete být pravidelně informovaní o dění v Podolí? Můžete si zaregistrovat Váš e-mail a 2 x týdně Vám bude do Vaší emailové schránky chodit mail s novinkami. Registraci provedete na úvodní stránce webu Obce Podolí www.obecpodoli.cz –
v levém menu pod kalendářem akcí. Novinky Vám budou zasílány vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Banka nápadů
Vážení občané, na obci nám chybí důležitý dokument, který bychom chtěli
v nejbližších měsících zpracovat, vyrobit, přivést na svět či světlo Boží, zkrátka
vytvořit. Jedná se o Plán rozvoje obce
(PRO), který je jedním ze základních
dokumentů územního celku obce Podolí, vyjadřující předpokládaný vývoj ve
střednědobém až dlouhodobějším časovém horizontu. PRO je koncepční a roz-

vojový dokument vytvořený obecním
úřadem. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby obec prosperovala
jako celek.
A k tomu potřebujeme Vás, občany Podolí, respektive Vaše nápady a názory,
co byste v obci přivítali, co vám tu chybí
nebo naopak přebývá, co neslouží, ale
mohlo by. Podněty a připomínky chce-

me shromažďovat v tzv. Bance nápadů.
Přivítáme náměty jak z oblasti občanské
vybavenosti a kvality života, tak z dopravy, technické infrastruktury, územního rozvoje, životního prostředí, apod.
Zamyslete se, prosím, a poraďte nám
s přípravou tak důležitého dokumentu.
Děkujeme.
místostarostka

Slavnosti vína a hody v Podolí 2015
Slovácké slavnosti vína a otevřených
památek se letos uskuteční v sobotu
12. září. Do slavnostního průvodu se vydají také zástupci naší obce. Věříme, že
jich bude minimálně tolik, jako v předchozích letech. Bližší informace budou
zveřejněny v průběhu srpna.
Termín letošních hodů připadá na so-

botu 17. října. Věříme, že se v letošním roce dá dohromady hodová chasa
a hody budou moci proběhnout v tradičním duchu. Podobně, jako v minulých letech, se můžete těšit na slavnostní mši v Kapli svatého Ducha, obchůzku
dědinou a odpolední program před
obecním úřadem s hudebním dopro-

vodem CM Vinár, případně také večerní
zábavu s dechovkou.
Budete-li se chtít aktivně podílet na
obou akcích, stát se členy hodové chasy
či zapojit se do průvodu na Slavnostech
vína, přihlaste se do konce srpna na OÚ.
Pokud nemáte kroj, můžete využít také
půjčovny v Podolí.

Hody
V posledních letech se u nás hody pořádaly ve formě hodových slavností,
na kterých se při krátkých vystoupeních představily děti z mateřské
školky, základní školy, místní pěvecké
sbory Frišky s Friščaty a Sekáči. Tradiční forma hodů se pomalu vytrácí, což
je škoda. Se znovuobnovením tradic
můžete pomoci i vy. Hledáme holky a kluky od 15 let, kteří by

se chtěli naučit tradiční dolňácké tance. Doufáme, že se nám
podaří sehnat alespoň šest párů, aby se hodová chasa mohla
představit na besedě u cimbálu s krátkým pásmem, které vznikne pod vedením Ivy Kasperové. První hodová zkouška se uskuteční v srpnu. Zájemci se hlaste už teď, na e-mail hodyvpodoli@
seznam.cz, přes facebook ve skupině Hody v Podolí 2015 nebo
přímo na obecním úřadě. Jsme přesvědčeni, že tancovat se naučí každý. Tancem se pak můžete blejsknout na hodových zábavách v širokém okolí.
Iva Kasperová

Moravská vlajka
5. července bude na budově obecního
úřadu vyvěšena vedle české státní vlajky i vlajka moravská. Zastupitelstvo se
tímto rozhodnutím připojuje k téměř tisícovce dalších měst a obcí na historickém území Moravy, aby podpořilo oslavy 1152. výročí příchodu slovanských
věrozvěstů, patronů Moravy a spolupatronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu. Tuto iniciativu orga-
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nizuje Moravská národní obec, spolek,
jehož hlavní náplní činnosti jsou moravská osvěta, besedy, přednášková a publikační činnost a přátelská setkávání na
památných místech Moravy.
V tento den se obec připojí k oslavám
ještě jiným počinem – zpřístupněním
kaple Svatého Ducha v Podolí veřejnosti. Které další památky budou zdarma, či
za výhodné vstupné otevřeny, sledujte
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na http://zamoravu.eu.
Moravská vlajka je bikolóra v moravských zemských barvách žluté a červené, která byla schválena posledním
moravským zemským zákonodárným
sborem. Ve své moderní verzi se zemským znakem uprostřed je nejužívanější a nejrozšířenější podobou moravské
vlajky.
místostarostka

3

Názor zastupitele
Je ČSSD skutečně důvěryhodnou stranou?
Členové zastupitelstva Obce Podolí
zvolení za Českou stranu sociálně
demokratickou doposud neodpověděli
na otázku, proč jsou proti tomu, aby
se v zápisu ze zasedání zastupitelstva
zapisovalo, jak jednotliví zastupitelé
hlasovali, přestože poslední dva
roky se to v zápisu vždy uvádělo. Do
nedávna byl také vždy pořizován
oficiální zvukový záznam (nahrávka na
diktafon) z jednání zastupitelstva obce,
aby zapisovatel mohl dle něj do zápisu

následně uvést vše, co v průběhu
zasedání zapsat nestihl. Oficiální
zvukový záznam se již nepořizuje, takže
není možné projednávané záležitosti dle
něj ověřit. Ve sdělovacích prostředcích
se uvedená politická strana ohání slovy,
jako je transparentní veřejná správa,
osobní odpovědnost za rozhodování
a snaha o maximální informovanost
občanů. Pro naši obec to ale očividně
neplatí. Zákon o obcích umožňuje, aby
se vedly podrobnější zápisy ze zasedání

zastupitelstev obcí, a záleží jen na
tom, zda tuto vůli mají také jednotliví
zastupitelé. Odpoví mně členové
zastupitelstva Obce Podolí zvolení za
ČSSD na položenou otázku a zdůvodní
svůj postoj, nebo se odpovědět bojí?
Doufám, že jejich odpověď bude věcná,
že se soustředí na podstatu předmětné
záležitosti a že pozornost nebude
odváděna jiným směrem.
Ing. Miroslav Křižka

Postřehy občana
Odcházení po Podolsku
Možná už jste slyšeli o novém jevu, který
probíhá při zasedání zastupitelstva
naší obce. Jeden z námi zvolených
zastupitelů se vždy před hlasováním
zvedne, opustí místnost a jde za dveře.
Po hlasování se vrací zpět.
A jak to všechno začalo?
Na zasedání zastupitelstva 27. 4. 2015
začalo dohadování, zda jeden, již
několikrát v novinách zmíněný, pan
zastupitel bude hlasovat či nikoli. Bylo
mu vysvětleno, že pojem nehlasovat
neexistuje. Je možné pouze být pro,
proti, či se zdržet hlasování, ale tento
pojem se panu zastupiteli nelíbil.
A důvod toho nehlasovaní je ještě

mnohem banálnější.
Trvá na tom, že by zastupitelstvo obce
mělo schválit nový jednací řád. Ten
nynější z roku 2002, který sám schválil
a podepsal, se mu již nelíbí. Ale hlavně
by nový hlasovací řád měl podle něho
obsahovat jmenovitě, kdo hlasoval pro,
kdo proti a kdo se zdržel hlasování.
A protože ostatní členové zastupitelstva
zatím neuvažují o změně jednacího
řádu, rozhodl se pan zastupitel vyřešit
věci po svém. Před každým hlasováním
odejde za dveře a za chvíli se vrátí. Takže
zápisy ze zasedání po té navíc obsahují
i časové údaje o odcházení a přicházení
zmíněného pana zastupitele.

Dle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
je člen zastupitelstva obce povinen
zúčastňovat se zasedání zastupitelstva
obce, popřípadě zasedání jiných orgánů
obce, je-li jejich členem, plnit úkoly,
které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy
občanů obce a jednat a vystupovat
tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho
funkce.
Po přečtení tohoto článku a úryvku
ze zákona tak jistě většinu občanů
napadne: hájí toto jednání naše zájmy
a chová se pan zastupitel tak, aby nebyla
ohrožena vážnost jeho funkce?
Na tuto otázku si již musí odpovědět
každý z nás sám za sebe..
-lev-

Zprávičky z naší školy a školičky
Pondělí 20. dubna – ve škole proběhla další lekce výuky angličtiny s rodilým
mluvčím.
Úterý 21. dubna – na besedu přijel
spisovatel Vlastimil Vondruška, autor
mnoha románů o české historii a jejich
panovnících. Žáci autorovi kladli již dopředu připravené otázky, které se týkaly
jeho života a tvorby. Besedy se zúčastnilo i několik občanů obce Podolí, kteří
jsou jeho vášnivými čtenáři, na závěr
proběhla malá autogramiáda.
Pátek 24. dubna - úklid obce Podolí
v rámci aktivit ke Dni Země, oblekli jsme
se do pracovního a s pytlem na odpadky
a rukavicemi jsme procházeli celé Podolí,
abychom v naší obci trochu uklidili.
Středa 6. května – ukázka práce s dravci na zahradě v mateřské školce. K vidění
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bylo káně, orel, sova sněžná a další zajímaví ptáci.
Čtvrtek 7. května – hudební pořad Zpívanky v kulturním domě. Společně si
zazpívali školáci i děti z mateřské školky.
Pondělí 1. června – výuka angličtiny
s rodilým mluvčím.
Středa 3. června
– cvičný požární
poplach,
nacvičili
jsme si, jak se chovat
s rozvahou při požáru, že nejdůležitější
je zachovat chladnou hlavu.
Pátek 5. června
– výlet ke Dni dětí
– navštívili jsme zajímavá místa v Ku-
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novicích, Letecké muzeum plné volně
přístupných exponátů, prohlédli jsme
se památkový domek, který nás zavedl
do období našich praprababiček, odpočinuli jsme si v ekologickém koutku
výukové zahrádky v mateřské školce,
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také místní hasiči nám ukázali svá auta,
výzbroj, výstroj.
Čtvrtek 11. června – děti ze školní družiny se zúčastnily akce u obecního úřadu,
která byla připravena na uvítání účastníků Cyklotour 2015 – Na kole dětem.

Čtvrtek 18. června – proběhl ve škole
každoroční sběr papíru, ve škole se snažíme odpad třídit a sbírat.
Asi největší novinkou v naší škole je naše
nová spolužačka Sofie, která pochází
z Ukrajiny. Je snaživá, naší řeči rozumí a s

kolektivem se velmi dobře sžila.
Další informace a bohatou fotogalerii ze života naší školy najdete na
www.zsmspodoli.cz
Martina Kozelková

Stalo se
Jízda zručnosti
Po dvouleté pauze se v sobotu 2. května
v Podolí opět uskutečnila jízda zručnosti. Nejdříve pan Zdeněk Patík z Besipu
zhodnotil malým závodníkům způsobilost vozidel pro provoz na pozemních
komunikacích. Vyhovující stroje odměnil
reflexní samolepkou ve tvaru packy. Pak
postupně všechny děti projely překážkovou dráhu. Drobnou odměnu získal

každý, vítězové ještě něco navíc. Mezi
nejmladšími dětmi nebylo vítěze. Vyhrály všechny, už tím, že se zúčastnily.
Hlavně dospělí a dospívající si měli
možnost vyzkoušet chůzi mezi kužely,
překročení překážky a kop míčem na
branku. Nebylo by na tom nic zvláštního, pokud by při těchto činnostech neměli na očích jedny ze čtyř speciálních

brýlí navozujících iluzi opilosti ve dne,
opilosti za snížené viditelnosti, velké
únavy a konečně omámení marihuanou.
O úsměvné zakopávání nebyla nouze.
A o pády zase nebyla nouze při skákání
v pytlích. Celkově se akce vydařila i díky
počasí, které se během dopoledne úžasně zlepšilo, a tak jsme mohli také opékat
špekáčky.

Svatodušní pouť v Kapli sv. Ducha

Otvírání pastvin

Letošní slavnost seslání Ducha Svatého proběhla v Kapli sv. Ducha v neděli 24. května 2015. Během slavnostní mše celebrované p. Robertem Pokrywkou zazpíval scholový sbor z Podolí
a bylo posvěceno nové Pražské Jezulátko. Po skončení mše se
konalo tradiční setkání před Kaplí, kde děti vypustily holubice,
k dobré náladě zahrála cimbálová muzika Vinár a zazpívaly domácí sbory Podolští Sekáči a Podolské Frišky.

Soukromě hospodařící zemědělec pan Josef Fiksel z Hradčovic již další sezonu obhospodařuje zemědělské pozemky
v našem katastru. Také letos pozval v sobotu 30. 5. občany
Podolí, aby si přišli prohlédnout jeho pastevecký areál a měli
také příležitost popovídat si s ním o jeho koníčku a zároveň
těžké práci, která se s tímto posláním pojí. Nechybělo také bohaté pohoštění, mj. v podobě pečeného jehněte.

Stavění máje
Tradiční stavění máje bylo letos spojené
i s rejem čarodějnic.
Pálení čarodějnic patřívalo a do dnešních dnů patří k velmi populárním lidovým zvykům.
V předvečer 1. máje si na hřišti ve Žlebě
daly sraz čarodějnice všech věkových kategorií.
K získání čarodějnického průkazu bylo
nutné absolvovat slalom na koštěti,
hod koštětem do dálky a hod ropuchou
na cíl. Všechny čarodějnice disciplíny
zvládly. Soutěžení ukončila promenáda čarodějnic, při které porota složená
se zástupců podolských odborníků na

čarodějnice vybírala miss ve třech kategoriích. Po vyhlášení miss čarodějnice
byl zapálený oheň. Atrapa čarodějnice
v mžiku vzplála a za chvíli zmizela.
To byl čas na vztyčení máje.
O vhodný strom se před akcí postaral
Michal Paška. 13 metrů vysokému smrku
z obecního lesa osekal spodní část větví a vykopal taky díru, do které se májka
zasadila.
Předem byly nachystané i růžičky na ozdobu, které udělaly ženy z Klubu dobré pohody. Samotné zdobení máje už
zvládly děti a po spálení čarodějnice
zdatní chlapi máj vztyčili.

Všichni přítomní si pochutnali na cigáru
z udírny a zazpívali u vína. Myslím, že náš
první čarodějnický slet se vydařil a už teď
se těšíme na další.
Zuzana Kubáňová

Charitativní peloton Na Kole dětem v Podolí
Ve čtvrtek 11. června 2015 po roce přijela
do Podolí opět charitativní cyklotour
Josefa Zimovčáka Na kole dětem, jejíž
snahou je získat finanční prostředky
pro onkologicky nemocné děti. V čele
pelotonu o přibližně šedesáti cyklistech
přijel na vysokém kole Pepa Zimovčák
spolu s Milanem Pavlíkem od nás z Podolí.
Všechny cyklisty přivítala nejdříve naše
paní starostka Jana Rýpalová, která měla
také záštitu nad touto cyklotour. Po
milém slovu Josefa Zimovčáka a také
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pana profesora MUDr. Pavla Pafka (mj.
bývalého osobního lékaře Václava Havla),
se jaly uvítat účastníky podolské děti
z naší základní školy. Samy složily pro
tuto příležitost básničku, kterou společně
přednesly a také zazpívaly písničku Dva
roky jezdím bez nehod. Také pro Pepu
Zimovčáka nakreslily krásné obrázky,
vyrobily kola z drátků a pro nemocné
děti namalovaly pexesa. Pak pozdravily
účastníky Podolské Frišky s Ódou na Pepu,
která Josefa Zimovčáka opravdu pobavila
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a až k slzám dojala. A zástupci můžů
z Podolí – Podolští Sekáči zase zpívali
o tom, jak jezdí podolské ženy na kole. Na
závěr jsme přichystali malé překvapení pro
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novomanžele Nelu a Honzu Bickovi, kteří
se vzali – jako překvapení pro všechny
účastníky pelotonu – hned druhý den
této tour a peloton byl vlastně takovou
jejich svatební cestou. Popřáli jsme jim

hodně štěstí na společné „jízdě životem“
a společně symbolicky vypustili holubice.
A to už se naplnil čas, který u nás peloton
mohl strávit a tak všichni cyklisté včetně
několika zástupců z Podolí vyrazili do další

zastávky k našim přátelům v Drslavicích.
S díky všem, kteří se podíleli na přípravách
a na programu, přišli k obecnímu úřadu
pozdravit cyklisty či finančně podpořili
projekt.
Dáša Vacková

A co o pelotonu v Podolí napsali na svých webových stránkách sami pelotonisté?
V čele pelotonu tři velocipedisté, ano nejedná se o fata
morganu, byli tři. Kromě Josefa jel na vysokém kole Dušan
Mihel a také Milan Pavlík z obce Podolí. Ten byl vystrojen
v kroji pravověrného velocipedisty, své vysoké kolo měl
nablýskané, a protože jsme ho poznali již v loňském roce,
panovaly obavy z poměřování sil mezi těmito harcovníky
a nastolení vražedného tempa. Obava se částečně naplnila,
jelo se opravdu svižně. Vřítili jsme se do Podolí, na návsi všichni
obyvatelé této vsi. Připravili doslova kulturní vichřici, vše
začalo projevem paní starostky Bc. Jany Rýpalové, pokračovalo

vystoupením dětí, matek s batolaty (písně vlastní provenience
a báseň složená pro Josefa s předáváním rad, jak postupovat
při naší pouti) a vše završili Podolští Sekáči, šestice místních
zralých mužů, kteří nechali rozeznít svůj poklad v hrdle. Místní
lidé si připravili také blahopřání pro novomanžele a umožnili jim
vypustit holubice a držet se při tom za ruce. Stoly byly obtěžkány
vynikajícími koláčky, uzeninkou, nápoji i ovocem. Celý kulturně
společenský program se podařilo zorganizovat Dáše Vackové.
Bylo to dojemné, Josef setřel slzy z prachem pokrytého obličeje
a neúprosně vyrazil dále…

Z činnosti spolků
„Sokolství je tradice, slušnost, čest, přátelství a určitý styl života“. Nevíme, kdo to kdy řekl, ale tak to cítíme i my. Přijďte mezi nás
zlepšovat svou tělesnou kondici a poznávat historii a krásy naší země. V Podolí se o podobné snažíme již 25 let – tj. od obnovení činnosti
sokola v obci.

Turistická vycházka na Brdo
V neděli 17. května 2015 míří sokolové na odpolední procházku
na nejvyšší vrchol Chřibů – Brdo /587m/. Přesunujeme se auty
na Bunč a odtud vyrážíme po červené značce na rozhlednu,
která je našim cílem. Procházíme kolem pozůstatků stavby
prvorepublikové dálnice a obdivujeme kvalitu práce, neboť
vybetonované podchody a zdi dodnes nepoškozené lemují

kraj vzrostlého lesa. Cesta rychle uběhla a odměnou nám byly
nádherné výhledy do dolnomoravského úvalu, který v dálce
lemují Bílé Karpaty a na severovýchodě kopečky Hostýnských
vrchů. Aby byl náš zážitek úplně dokonalý, zastavujeme se
na zpáteční cestě v cukrárně na Velehradu. Trasa byla dlouhá
8 km.

Víkend na kolech
13. – 14. června míří desetičlenná skupina podolských sokolíků
na cyklovýlet do Lednicko – valtického areálu. Ráno se
přesouváme na kolech do Starého Města a vlakem do Břeclavi.
V rychlosti si prohlížíme první cíl, Apollonův chrám. Pod námi
se zrcadlí hladina Mlýnského, Prostředního a Hlohoveckého
rybníka, na pravé straně se skrývá za stromy Rybniční zámeček
a v dálce rozpoznáváme obrysy Hraničního zámečku. Další
zastávkou je chrám Tří Grácií, klasicistní stavba s půlkruhovou
kolonádou, v jejíž ose je sousoší tří antických bohyň Athény,
Artemidy a Afrodity. Pokračujeme do Valtic, kde se nacházelo
hlavní sídlo rodu Lichtenštejnů, Valtický zámek. Prcháme před
sluníčkem do stínu lesa k romantickému zámečku Randezvous, zasvěcenému bohyni lovu Dianě. Další zastávkou je
Pohansko, empírový lovecký zámeček, který navrhl Josef
Hardmunth. Fotografujeme se u sochy sv. Rostislava a máme
před sebou dnešní poslední cíl, kapli svatého Huberta,
patrona myslivců a střelců. Začíná se mračit, proto se rychle
přesouváme do našeho penzionu, večeříme a smýváme ze

sebe prach z dlouhé cesty. Dnešní trasa měřila 65 km.
Nedělní ráno nabízí pošmurnou oblohu a tak si libujeme,
že nebude takové horko. Opak byl pravdou. Proto
vítáme odpočinek na Hraničním zámečku s hotelem,
restaurací a krásnou letní zahrádkou pro cyklisty. U druhé
zastávky, Rybničního zámečku, nahlížíme dovnitř. Jinak
je nepřístupný, poněvadž ho v roce 1929 Lichtenštejnové
věnovali hydrologům a ornitologům. Míříme do Lednice,
kde nás vítá majestátní zámek. Jeho opravené fasády
září do dálky a také interiéry jsou úžasné. Po prohlídce
hledáme cestu k Obelisku, monumentu, postavenému
na počest uzavření míru mezi Francií a Rakouskem v roce
1797. Jako poslední navštěvujeme Janův hrad. Odpočíváme
a ujíždíme lužním lesem do Břeclavi, kde naše putování
končí. Nasedáme do vlaku a začíná pršet. Prožili jsme hezký
víkend, na tachometrech všem přibylo 39 km. Obohaceni
řadou zážitků se vracíme radostně domů.
Kasperovi

Činnost Podolských Sekáčů za 1. pololetí 2015
Také v prvním pololetí tohoto roku byli Podolští Sekáči
u několika akcí v naší obci. Poprvé to v únoru bylo na fašanku.
Poté následovalo velmi zdařilé vystoupení na výroční schůzi
Českého svazu zahrádkářů. K tomu je nutno dodat fakt, že
většina Sekáčů jsou členy zahrádkářské organizace. Podolští
Sekáči také prošli dědinu na Velikonoční pondělí a zastavili se
nejen u svých ženských kolegyň Podolských Frišek.
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Doslova na roztrhání byli Sekáči 24. května, kdy se brzy ráno
někteří zástupci chopili kos na již „dvacátých“ koseckých
slavnostech v Buchlovicích. A hned dopoledne téhož dne se
objevili na Svatodušní pouti v Kapli Svatého Ducha. Tečkou za naší
prezentací v prvním pololetí tohoto roku se stalo vystoupení při
příležitosti průjezdu Pelotonu Na kole dětem Josefa Zimovčáka.
Jaroslav Míšek

Podolské listy

3/2015

Zahrádkáři na Florii Kroměříž
V pátek 8. května se uskutečnil zájezd na Florii Kroměříž.
Zahrádkáři uspořádali tuto akci nejen pro své členy, ale i pro
ostatní obyvatele Podolí. Odměnou jim pak byl zcela zaplněný
autobus. Na jarní výstavě Floria si každý z nás přišel na své
a domů si odvážel různé sazenice květin, okrasné stromy, ale
i zahradnické nářadí.

Odpoledne jsme si prohlédli zámek v Kroměříži, který nás všechny
uchvátil svou krásnou výzdobou. Navštívili jsme rovněž obě
zahrady – Zámeckou i Květnou. Počasí vyšlo na jedničku a udělalo
tu pověstnou třešinku na konec.
Jaroslav Míšek

Sbírka kol pro Rumunsko
Na jaře letošního roku jsme v Podolí zrealizovali úspěšnou
sbírku starých autolékárniček pro krajany v Rumusku. Při
předávání 53 kusů lékárniček nás zároveň vyzvali zástupci
Charity Hodonín, zda bychom v Podolí nezrealizovali také
sbírku starých koloběžek, tříkolek a hlavně kol pro děti
i dospělé – taktéž určenou krajanům z rumunského Banátu.
Při minulé sbírce na začátku roku se Charitě Hodonín
podařilo vybrat 50 kol (dámské, pánské i dětské). Bohužel
na všechny se nedostalo. Velkou radost způsobila hlavně

kola, díky kterým se můžou snadněji dopravit na pole nebo do
vedlejší vesnice (autobusová doprava tady nefunguje). Stejně
tak nadšení panovalo u dětí, jelikož z nízkých mezd rodiče
dětem zpravidla nemohou pořídit kola či vozítka.
Tentokrát radost udělají také kola z Podolí. Sbírka kol u nás
trvala od konce května do poloviny června a podařilo se
nasbírat 15 kol, 1 koloběžku a 2 tříkolky. Srdečně děkujeme
všem dárcům!
Dáša Vacková

Psí koutek
Milí přátelé a majitelé podolských psů, v minulých týdnech jsem
se na vás obracela, abyste podpořili snahu vybudovat v naší obci
prostor pro aktivity se psy. Nakonec se sešlo více než osmdesát
vašich podpisů a já bych za ně chtěla všem zúčastněným
poděkovat. Podpisové archy jsem předala na obecní úřad.
Také mě ale oslovili lidé, kterým vadí špatné vychování
některých pejskařů, co si po svém mazlíčkovi neumí na
ulici uklidit. Slíbila jsem jim, že na to při nejbližší příležitosti
všechny upozorním. Pamatujte si, že psí výkaly nejsou ostuda

vašeho psa, ale vás samotných a noste sebou na procházky po
obci sáčky.
Všechny majitele štěňat, kteří mají zájem, bych chtěla pozvat
na malé procházky spojené s výcvikem, které proběhnou každé
úterý v 17:30 hod. Sraz bude pod silničním mostem přes Olšavu
(za provozovnou pana Podškubky). Vezměte si sebou vhodné
vodítko a obojek pro pejska, psí pamlsky a samozřejmě štěně.
Začínáme 30. 6. 2015.
Štěpánka Míšková

Kosecké písně
Letos se konaly Písně kosecké v zahradě zámeckého parku
Buchlovice již 24. května. Na tuto akci jsme byli srdečně
pozváni jako mužský pěvecký sbor Sekáči vlastně již na
setkání v minulém roce. Za ranního rozbřesku vyrazili tři
švarní podolští šohajé Tonda Šavara, Tonda Hanáček a Vašek
Závodný s kosama ostrýma jak břitva a vyšňoření v kroji jak
ženiši do Buchlovic vstříc novým kulturním zážitkům a za
svými novými kamarády. Jak sem sa už přes nemocniční
tamtamy dovědél, tak ve zpěvu ani umění vládnout kosou
rozhodně nepropadli a já jim za to moc děkuji. Na tuto akci

Společenská
ká kronika
Naši jubilanti v červenci a srpnu
srpnu:
Helena Koníčková
let
vá
60 le
Anna Křiváková
á
60 llet
Zdeňka Kolísková
ová
60 let
Anna Ničová
70 let
Pavel Havránek
70 let
nek
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Zdenka Hodesová
75 let
desová
Václav Závodný
75 let
odný
Jiřina Zatloukalová
80 let
oukalová
Ludmila Svobodová
81 let
Josefa Galušková
81 let
František
81 let
ek Fornůsek
Marie Kovaříková
81 let
Josef Slunečka
82 let
Marie Šilhavíková
82 let
havíková
Radomír Juřička
84 let

jsem se moc těšil, nicméně tato slavnost patří sekáčom a né
invalidom s berlama, eště by mně spadl demijón na nohu
a měl bych to tuplované ….. takže pojedu s našíma šohajkama
až příští rok a ten, kdo má rád slovácký folklór, dobré vínko
a zpěv a chce opravdu něco krásného zažit, tak jej na toto
setkání, na které se opravdu nezapomíná srdečně zvu. To se
nedá vyprávět, ta sváteční nálada se zkrátka mosí zažit.
Tak kluci děkuju Vám moc, nakujte si kosy na příští rok,
vy budete séct a my vám k tomu budeme zpívat .
Jara Hastík

Anna Fornůsková
84 let
Božena Včelicová
85 let
Anna Smetanová
91 let
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
Úmrtí
Dne 28. 4.2015 zemřel pan Miloslav Malina (čp. 182).
Dne 21.5.2015 zemřela paní Antonie Grygerová (čp. 127).
Dne 1.6.2015 zemřela paní Božena Kadlčíková (čp. 56).
Narození
Dne 11.6.2015 se Michaele Smetkové
a Václavu Čadovi narodil syn Radek.
Vítání občánků
V sobotu 16. 5. 2015 starostka Bc. Jana Rýpalová se společenskou komisí
slavnostně přivítala mezi občany Podolí Jiřího Chmelu, Natálii Brejchovou
a Davida Svitáka. Přejeme jim do života hodně zdraví a vše dobré!

V případě, že si nepřejete být zveřejněni v naší společenské kronice, oznamte to písemně nejméně dva měsíce předem na Obecním úřadě v Podolí.
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Dětský den
Letošní dětský den dopadl nad
očekávání dobře: spousta spokojených
dětí, pěkné počasí, oblíbená lanovka,
střelba ze vzduchovky, drobné atrakce

a úkoly, opékání špekáčků, soutěže
družstev předškoláků i školáků,
pěkné odměny – to vše přispělo i ke
spokojenosti sokolských organizátorů.

Takže děti, příští rok jsme tu zase pro
vás! Blahopřejeme k vašemu svátku
a přejeme vám hodně šťastných
a spokojených dní.

osmdesátiletá Hedvika Matuštíková.
Kdo chtěl, prošel si 12 km trasu přes
Sirotčí hrádek a Tabulovou horu. Po cestě
jsme obdivovali nádhernou květenu
a prohlédli si zříceniny Sirotčího hrádku

a Děviček – Dívčích hradů. Zdeněk cestou
povyprávěl pověsti o těchto hradech.
Dvěma dětským účastníkům - Honzovi
a Anetce Šišákovým blahopřejeme ke
zdolání trasy.

Přechod Pavlovských vrchů
9. května 2015 uspořádala naše tělocvičná
jednota autobusový zájezd na Pálavu.
Počasí nám přálo – slunečno, teplo, ale ne
vedro. Kratší trasu dlouhou 7 kilometrů
hravě zvládla i nejstarší účastnice zájezdu
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