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Otevírání mokřadů
Za mimořádně zdařilou akci považujeme 

slavnostní otevírání mokřadů, které se usku-
tečnilo 26.7.2015. Krásné nedělní odpoledne 
zvlažené tolik očekávaným nočním deštíkem 
přilákalo k  novým po-
dolským tůním přes 350 
návštěvníků. Pracovníci 
obecního úřadu přichys-
tali zajímavý program. 
Na úvod promluvil Pavel 
Podškubka a otec Robert 
se chopil dvojí práce: nej-
prve posvětil kříž u cesty, 
dílo uměleckého kováře 
Víti Bobčíka a po projevu 
starostky Jany Rýpalové 
i  mokřady a  jejich okolí. 
To aby se zde lidé schá-
zeli a čerpali sílu přírody. 
Na závěr malé ceremonie 
přestřihli pásku spolu se 
starostkou Pavel Pod-
škubka a Lubomír Šlosar 
– zástupce jedné ze sta-

Ani jsme se nenadáli 

a čtete či listujete výročním 

stým číslem obecního zpra-

vodaje. 

První informační listy 
byly vydány v  lednu 1999 
a  od té doby stoupala úro-
veň a kvalita obsahu i  tisku. 
Děkujeme všem redakto-
rům a  přispívajícím, jejichž 
zásluhou jsou Podolské listy 
zajímavé. Díky patří i  všem 
organizátorům a  účastní-
kům různých akcí, výletů, 
soutěží, vystoupení či před-
stavení. Poděkování posílá-
me rovněž bývalému staros-
tovi, který se zasloužil o jeho 
vznik a  čtivost od prvního 
do posledního čísla. Do další 
stovky Vám, „Podolské listy“, 
přejeme spoustu zpráv ra-
dostných, málo špatných či 
bezobsažných a nechť stou-
pá počet Vašich příznivců. 

 Místostarostka

vebních fi rem, jež dílo realizovaly.
Okolo mokřadů neustále proudily sku-

pinky lidí, s úsměvem sledovaly děti u  jed-
notlivých stanovišť a obdivovaly práci stav-

bařů. Myslivecké sdružení 
Boří se postaralo o  výborný 
guláš, Milan Snopek o  ob-
čerstvení, pracovnice SVČ 
Klubko ze Starého Města 
o  soutěže a  sestry Novotné 
o  myslivecké zajímavosti. 
Na nástěnkách bylo možné 
vysledovat, jak celé dílo po-
stupně vznikalo. Kdo chce, 
může se zastavit na obecním 
úřadě a prohlédnout si foto-
grafi e i nyní.

Děkujeme všem lidem, 
kteří se slavností pomáhali 
a  rovněž všem zájemcům 
o nový kus přírody v Podolí. 
Ať se mokřady stanou cílem 
vašich procházek.

  Místostarostka
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Obecní úřad

Vybráno z 10. zasedání zastupitelstva Obce Podolí konaného 23. 7. 2015

Zastupitelstvo obce schválilo:

-  uzavření příkazní smlouvy na přímé za-
stoupení ve věci zajištění zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu 2. kategorie 
na dodávku na akci Zavedení separace 
a svozu bioodpadů v obci Podolí s fi r-
mou INVESTA UH, s.r.o. a  pověřilo sta-
rostku podpisem příslušné smlouvy

-  Českému svazu chovatelů dotaci ve 
výši 5000 Kč

-  uzavření Smlouvy o  právu provést 
stavbu na pozemku p. č. 3225/1 
a pověřilo starostku jejím podpisem. 
Smlouvu fi nancuje žadatel.

-  smlouvu o zřízení věcného břemene 
č.: OT-014330033069/001s fi rmou E. 
ON Distribuce, a.s. a pověřilo starost-

ku jejím podpisem.
-  nákup nemovitosti č. p. 250 a pozem-

ků p. č. st. 60/2 o výměře 216m2, p. č. 
121/1 o výměře 2452 m2, p. č. 121/2 
o výměře 277 m2, p. č. 121/4 o výmě-
ře 1174 m2, p. č. 123/1 o výměře 2637 
m2, p. č. 123/2 o výměře 304 m2, p. č. 
123/4 o  výměře 168 m2, p. č. 123/6 
o výměře 967 m2, p. č. 123/7 o výmě-
ře 148 m2, p. č. 3236/5 o výměře 311 
m2, p. č. 3236/6 o výměře 152 m2 za 
dohodnutou cenu a pověřilo starost-
ku podpisem kupní smlouvy. Nákla-
dy spojené s  nákupem nemovitostí, 
tj. energetický audit a odhad nemo-
vitostí a další náležitosti včetně daně 
z nabytí nemovitosti hradí obec.

Zastupitelstvo obce neschválilo: 

-  výměnu pozemků dle žádosti Vladi-
míra Ševčíka.

Zastupitelstvo obce souhlasilo:

-  s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy 
mezi Městem Kunovice a Obcí Podolí 
o  vykonávání přenesené působnos-
ti ve správním obvodu obce Podolí 
a pověřilo starostku jejím podpisem.

-  s těžbou dřeva a  výsadbou nového 
lesa, kterou zajistí Ing. Josef Píštěk dle 
nabídnuté ceny a  pověřilo starostku 
podpisem smlouvy.

-  s vytvořením nového pracovního 
místa na pozici pracovníka údržby 
a  řidiče a  pověřilo starostku vyříze-
ním všech potřebných formalit. 

Stěhujeme se
Naštěstí ne daleko a ne na dlouho. V ná-
sledujících dnech bude probíhat v  bu-
dově obecního úřadu výmalba a  insta-
lace nového vybavení. Původní nábytek 
stěhujeme do školy, kde na něj už čeka-
jí. Poslouží žákům i učitelkám. Pracovní-
ci obecního úřadu budou mít plné ruce 
se stěhováním. Úřadovat budou dočas-
ně v budově bývalé mandlovny naproti 
budovy OÚ. Tento stav by měl trvat cca 
do poloviny září. Mějte, prosím, trpě-
livost, pokud se nám nepodaří hned 
něco rychle vyřídit či najít. Děkujeme.
  Místostarostka

Děkujeme, že třídíte

V Podolí máme zavedený oddělený sběr 
a  svoz jednotlivých druhů odpadů. Celý 
systém je však závislý na každém z  nás. 
Pokud nebudeme třídit, jsou veškerá 
opatření v  podobě různě barevných 
nádob, či odděleného svozu marnou 
snahou. Třídění odpadů není módním 
trendem, je logickou a  racionální reak-
cí na realitu odpadového hospodářství. 
Separace je i  povinností, kterou každé-
mu obyvateli naší obce ukládá obecně 
závazná vyhláška o  stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a  odstraňování komunálních 
odpadů a nakládáním se stavebním od-
padem. Jsme rádi, že jste disciplinova-
nější, překousáváte počáteční nechuť ke 
třídění a snažíte se čím dál tím více. Víme, 
že i téma třídění odpadů se dost probírá 
na sousedských setkáních či návštěvách 

tento způsob likvidace bioodpadu a mo-
hou proto využívat obecní sběrné místo 
na bioodpad – č.p. 176 na Pastvišti u Ol-
šavy. Je zde otevřeno ve středu a v sobotu 
dle domluvy, a  tuto možnost také hojně 
využíváte. 
Co patří do BRKO: odpad rostlinného 
původu z kuchyní, tj. skořápky od vajec, 
slupky od ovoce a zeleniny, shnilé ovoce 
a zelenina, čajové sáčky, kávová sedlina, 
zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka, tráva, 
listí, plevel, drobné větvoví, květiny, hlína 
z květináčů, apod.
Co není BRKO: jedlé oleje, kosti, maso, 
uhynulá zvířata, plastové sáčky a  kelím-
ky, velké větve stromů a  keřů, jakýkoliv 
objemný nebo nebezpečný odpad, písek, 
stavební sutě.
Co lze vozit na naše sběrné místo 

z BRKO: trávu, listí, větvoví.

a někteří se i chlubí, co vše dělají pro pří-
rodu. Děkujeme vám všem, kteří poctivě 
třídíte. Vaše nemalé úsilí je pro obec velmi 
důležité. 
Abychom vám ulehčili při rozhodování, 
kam který odpad patří, budeme se i v příš-
tích číslech zabývat touto problematikou.
Dnešní téma: biologicky rozložitelný 

komunální odpad – BRKO

Tento odpad třídíme na území obce dle 
vyhlášky nově od letošního roku. Spousta 
z vás však takto činí již řadu let. Nejprve 
se vyhazovaly zbytky jídla a  rostlin na 
hnojiště, těch ovšem ubývá s ohledem na 
zanikající chovy domácího zvířectva, pak 
vznikaly a naštěstí ještě vznikají „ kompos-
ty“ a nyní řada z nás vlastní kompostéry, 
doufajíc, že si vyrobíme kvalitní hnojivo 
na zahrádku či do květináčů. Někteří ob-
čané ovšem nemají vhodné prostory pro 

Pozvánky

30. srpna Rozloučení s prázdninami

- fotbalové hřiště od 15 hod

12. -13. září Slavnosti vína v UH

17. října Hody v Podolí

9. - 11. října VELKÝ BAZAR PRO DĚTI 

– v Kulturním domě v Podolí

Příjem věcí: 9. 10. 2015 - 14.00 - 19.00 hod. 

PRODEJ: 10. 10. 2015 - 9.00 - 16.00 hod. 

Výdej: 11.10.2015 -13.00 - 15.00 hod. 

Přejeme všem prvňáčkům 
veselé a  šťastné vykročení do 
školních let, ať se jim pořád 
daří, cítí se ve škole dobře a pří-
jemně. Aby se naučili proplou-
vat v  moři písmenek a  čísel, 
zvládli čtení i počty. Ať jim sví-
tí po celý rok sluníčko, ať je co 
nejméně mráčků jak na obloze, 
tak i ve škole. 
Členové obecního zastupitelstva
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Obecní úřad v Podolí oznamuje, že v pondělí 7. září 2015 od 15:00 do17:00 hod. proběhne v obci SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU.
Odevzdat můžete např.: vyřazené elektrospotřebiče (TV ,monitory, lednice apod.), baterie a akumulátory, pneumatiky, zářivky, 
chemikálie, barvy, lepidla, oleje aj. Svoz nebezpečného odpadu je pro občany Podolí ZDARMA.

Hledáme holky a  kluky od 15 let, kteří by se chtěli naučit tradiční dolňácké tance. Zájemci se hlaste na e-mail 
hodyvpodoli@seznam.cz, přes facebook ve skupině Hody v Podolí 2015 nebo přímo na obecním úřadě. 

Zahájení nového školního roku 
2015/2016 pro žáky základní školy pro-
běhne v  úterý 1. 9. 2015 v  8. 00 hodin 
v budově Základní školy. Žáci si s sebou 
přinesou přezůvky, prvňáčci i  své nové 
aktovky. 
Provoz školní družiny bude zahájen ve 
středu 2. 9. 2015 od 6.30 hodin.

Zdravotní cvičení

Organizace Slavností vína v Uherském Hradišti

Břišní tance 
Prázdniny končí, všichni máme těla unavená přemírou pohybu, 
sportu a tak snad přijde vhod protažení každou středu od 19 
hod ve školní tělocvičně formou zdravotního cvičení. Začínáme 
9.9.2015, tak sbalte tepláky, tričko, odhodlání a  přijďte v  hoj-
ném počtu. Těší se na vás Jarka Kasperová.

Letošní krojovaný průvod proběhne v sobotu 12. září 2015 od 
9:00 hodin. Pro krojované účastníky z Podolí bude i letos přista-
ven autobus zdarma z Podolí do UH a v odpoledních hodinách 
zpět (časy odjezdů budou upřesněny až v týdnu před akcí). Sraz 
krojovaných účastníků z Podolí bude nejpozději v 8.45 hodin 
před Zimním stadionem v Uh. Hradišti. Zde také proběhne spo-
lečné fotografování. Průvod vychází v 9.00 hodin. Mikroregion 
Dolní Poolšaví jde na druhém místě. V průvodu by měli jít jen 
krojovaní účastníci, není vhodné, aby např. děti doprovázeli ro-

Ženy a děvčata, nabízíme vám kurz břišních tanců pod vede-
ním cvičitelky Veroniky Zapletalové z  Míkovic. Hlaste se na 
obecním úřadě, kde vám poskytneme podrobnější informace. 
Kurzy se budou konat od konce října v úterky od 16 a 17 hod, 
pokud bude dostatečný zájem ze strany malýchtanečnic.

Sběr nebezpečného odpadu

Výzva pro hodovou chasu

Informace ZŠ
Školní jídelna vaří pro děti, žáky, zaměst-
nance a  ostatní strávníky od úterý 1. 9. 
2015. Objednávku stravy lze provést 
u  vedoucí kuchyně paní Emy Pechové, 
osobně nebo na telefonním čísle 572 
574 123 v  průběhu posledního týdne 
prázdnin. Všichni strávníci, kteří se do-
sud stravovali ve školní jídelně, jsou od 

1. září 2015 automaticky přihlášeni ke 
stravování. Odhlásit obědy lze obvyklým 
způsobem. Nové děti a žáky přihlašují ke 
stravování jejich zákonní zástupci. Školní 
jídelna přijímá přihlášky nových stráv-
níků. Přihlášku lze vyzvednout ve školní 
jídelně nebo stáhnout z webových strá-
nek školy v sekci Školní jídelna.

diče „v civilu“ podél průvodu. V půjčovně krojů jsou případně 
k dispozici i jednoduché kroje pro dospělé.
Mikroregion Dolní Poolšaví bude mít své stanoviště v  parku 
před Obchodní akademií, kde od 11:30 začíná folklorní pro-
gram. Záhy po skončení průvodu zde vystoupí Ženský pěvec-
ký sbor Podolské Frišky s Friščaty a v průběhu odpoledne také 
mužský sbor Podolští Sekáči. 
Přesné informace budou v týdnu před Slavnostmi na obecních 
vývěskách a na webových stránkách obce www.obecpodoli.cz.

Zastupitelé za ČSSD odmítají informovat občany

Zastupitelé Obce Podolí zvolení za 
ČSSD odmítají informovat naše občany 
o tom, jak v jednotlivých záležitostech 
hlasovali a proto nesouhlasí s tím, aby 
se tato důležitá skutečnost uváděla 
v  zápisu ze zasedání zastupitelstva 
obce. Já nechci patřit do skupiny 
zastupitelů, kteří se halí do anonymity 
a  jsou schopni kdykoliv v  budoucnu 
vystupovat zcela opačně, než jak 
původně hlasovali. Chci, aby bylo 
zapsáno, jak který zastupitel hlasoval, 
což bylo vždy v zápisu ze zastupitelstva 
obce uvedeno, a  to od počátku roku 
2012 do konce minulého volebního 
období, tj. do října 2014. Není proto 

Názor zastupitele

potřeba nic jiného, než dobré vůle 
zastupitelů. Zákon o  obcích to 
umožňuje a  není ani nutné proto 
měnit jednací řád. V minulém vydání 
obecního zpravodaje jsem požádal 
podolské zastupitele zvolené za ČSSD, 
aby svůj postoj v uvedené záležitosti ve 
zpravodaji občanům vysvětlili, neboť 
nejvyšší představitelé jejich strany 
stále hlásají, jak je důležitá ve veřejné 
správě otevřenost, transparentnost 
a  osobní odpovědnost. Buďto se 
naši zastupitelé těmito zásadami 
řídit nechtějí, nebo ani celostátní 
vedení ČSSD to v  uvedeném ohledu 
nemyslí až tak vážně! Odpovědi ve 

zpravodaji jsem se nedočkal, dočkal 
jsem se jen článku plného polopravd 
a  zavádějících informací. A kdo tento 
článek napsal? Autor není nikde uveden 
a na můj dotaz zaslaný na Obecní úřad 
v Podolí, kdo článek napsal, mně bylo 
písemně odpovězeno, že to nemůžou 
sdělit, neboť autor článku si to nepřeje. 
Takový přístup podolských zastupitelů 
vidím jako zbabělý, poškozující 
celou ČSSD jak na místní úrovni, tak 
i  na úrovni celostátní. Zareagují tito 
zastupitelé alespoň nyní a svůj postoj 
vysvětlí?
 Ing. Miroslav Křižka
 člen zastupitelstva Obce Podolí 
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Nabídka nových knih v  knihovně je 
opravdu bohatá a pestrá. Čekají na vás 
knihy z výměnného fondu, které budou 
v  knihovně jen dočasně, a  taky nově 
zakoupené knihy pro naši knihovnu. 
Vondruška, Nesbo, Green, Keleová-

Z knihovny

o  bydlení, zahradě, tvoření. Přijďte 
si vybrat. Od září bude v  knihovně 
otevřeno ve středu od 15:00 do 17:00 
hod. a  ve čtvrtek od 15:00 do 18:00 
hod. 
 Zuzana Kubáňová

Vasilková, jména, která jsou zárukou 
kvalitního čtení. Vybrat si můžete 
tématiku humoru i napětí, společenské 
romány i knížky pro děti. 
Nabídku časopisů v  knihovně určitě 
znáte, oblíbený je D-test, nebo časopisy 

Z činnosti spolků

Cyklovýlet na Pohansko

V sobotu 25. července 2015 Sokolové uspořádali další plánovaný 
cyklovýlet. Původní záměr, prohlídku Hodonína a muzea T.G.M., 
zhatila informace o  jeho otvírací, resp. zavírací době. Z Lužic 
vyjíždíme na kolech do Břeclavi a  Pohanska. Vítá nás lovecký 
empírový zámeček, který dal postavit kníže Jan 1. z Lichtenštejna 
na začátku 19. století na místě zaniklého velkomoravského 
hradiště. V archeologické expozici se dovídáme nové informace 
o  osídlení z  počátku devátého století. Prohlížíme si makety 
osady, prostých stavení, chýší a  knížecích paláců, ve kterých 
bydleli tehdejší významní velmožové. V prosklených vitrínách 
nás zaujalo velké množství kosterních pozůstatků, šperků, 
zbraní a  nástrojů, které zde byly při průzkumech nalezeny. 
Prohlížíme si instruktážní video, které ukazuje, jak asi tehdejší lidé 
zhotovovali šperky, náušnice a  gombíky a  žasneme nad jejich 
vynalézavostí a  dovedností. Nasyceni informacemi opouštíme 
Pohansko a jedeme k další lichtenštejnské stavbě, empírovému 
zámečku Lány. Je nejjižnějším objektem Lednicko-valtického 
areálu a nachází se v lužním lese při soutoku řek Moravy a Dyje. 
Sloužil jako oddychový a  hospodářský objekt. Na přelomu 
19. a  20.  století došlo k  jeho přestavbě a  za první republiky 

byl využíván k  ubytování hajného a  jako příležitostné lovecké 
sídlo. Po válce přešel zámeček do rukou státu a od 50. do 70. let 
v  něm bylo sídlo roty pohraniční stráže. V tomto období došlo 
nešetrnými zásahy k jeho poškození a do devadesátých let chátral 
dál. Nyní je v  soukromých rukou a  nový majitel jej uvádí zpět 
do podoby, jakou měl v době první republiky. Snad se mu dílo 
podaří. Vedle zámečku stojí torzo mohutného dubu, pod kterým 
podle vyprávění s  oblibou sedával kníže Jan II. z  Lichtenštejna 
a  někdy hostil kolemjdoucí ze své kuchyně. Škoda, že stromy 
neumějí vyprávět. Naše žaludky se ozývají a  tak spěcháme 
k Lanžhotu. Po malém občerstvení si prohlížíme kostel Povýšení 
svatého Kříže a  také zámek, kde je bohužel sídlo lesní správy 
a  je návštěvníkům nepřístupný. Je zde také muzeum krojů, ale 
sem se vypravíme příště. Loučíme se s městečkem a míříme do 
lužních lesů k  dalšímu velkomoravskému hradišti – Mikulčicím. 
Zdeněk vystupuje na vyhlídkovou věž a prohlíží si hradiště z ptačí 
perspektivy a  pak společně obcházíme jednotlivé stavby. Čas 
neúprosně běží, proto vyrážíme zpět k  autu, nakládáme kola 
a hurá domů. Vracíme se unaveni, ale obohaceni o nové zážitky.
 Zdeněk Kasper
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Poznávací výlet do Olomouce

27. června 2015 jsme se rozhodly na-
vštívit jedno z nejvýznamnějších his-
torických a  kulturních měst naší re-
publiky – Olomouc. Světově proslulá 
edice turistických průvodců Lonely 
Planet umístila v roce 2013 Olomouc 
na seznam deseti skrytých pokladů 
Evropy, a  tak jsme chtěly tuto infor-
maci prověřit a vydat se po stopách 
historie….
Dozvěděly jsme se základní infor-
mace o  vzniku a  minulosti města, 
navštívily nejznámější památky jako 
katedrálu sv. Václava, Arcibiskupský 
palác, parkánové zahrady, secesní 
vilu Primavezi, kostel sv. Michala, 
Dolní náměstí, Horní náměstí s  Or-
lojem a  v neposlední řadě kostel 
sv. Mořice s největšími varhanami ve 
střední Evropě, které sestavil mistr 
Engler.
I přes počáteční drobný déšť se po-
časí v  průběhu dne výrazně zlepši-
lo, a tak jsme mohly ocenit, že je Olomouc městem mnoha 
kašen, které svým tryskáním a šuměním zpříjemňovaly pro-
cházku prosluněným centrem a byly i vítaným osvěžením po 

výstupu na vyhlídkovou věž radni-
ce.
Olomouc nás oslovila nejen svou 
historií, ale ukázala se i  jako příjem-
né město plné lidí se zajímavými 
příběhy. Jedním příkladem z mnoha 
byla nevidomá paní Romana, která 
nás provedla interaktivní výstavou 
(NE)  viditelná Olomouc. V tmavé 
části výstavy, kde jsme strávily asi 
45  minut, jsme si mohly vyzkoušet, 
s jakými nástrahami města i domác-
nosti se nevidomí lidé potkávají. Na-
opak ve světlé části výstavy jsme se 
seznámily s  pomůckami, které jim 
pomáhají, např. rozlišovač banko-
vek, Pichtův psací stroj na Braillovo 
slepecké písmo, rozpoznávač barev, 
hodinky s plastickými ručičkami, atd.
Celodenní program byl velmi nabi-
tý a  náročný, proto jsme neváhaly 
využít jednu z  mnoha příjemných 
restaurací k polednímu občerstvení 

a samozřejmě jsme v závěru dne nezapomněly na povzbu-
zující kávičku a sladkou tečku na závěr. 
 Lidka Jakšíková

Sekáči v lázních

Psí koutek

Dne 16.7. 2015 se uskutečnila 
zkouška mužského pěveckého 
sboru Podolští sekáči na 
kolonádě Sirnatých lázní 
v  Ostrožské Nové Vsi. Šohajé 
z  Podolí tam navštívili svého 
kolegu, jež se zotavoval po 
operaci, a  při přátelském 
posezení zazpívali celou řadu 
krásných slováckých písniček. 
A rázem byla kolonáda plná 
lidí, někteří zpívali s nimi.
Velmi děkuji svým kamarádům 
za to, že i  přes řadu svých 
jiných povinností si našli čas 
mě navštívit a potěšili tak nejen 
mě, ale i mnoho jiných, kterým 
je slovácká písnička velmi 
blízká.
 Jara Hastík

Nabízí se možnost začít využívat ohrazený pozemek 
v  majetku obce a  provozovat na něm nejrůznější psí sporty 
dle vlastního výběru. Kdo má zájem, nápady a  chuť zpestřit 
trochu volnočasové aktivity v naší obci, neváhejte a přidejte 
se k nám. Pejskaření nemusí zahrnovat jen procházky. Možná, 
že právě Vašeho psa by lákalo zkusit frisbee, fl yball, agility 
nebo coursing a  možná by si jen chtěl trochu společensky 

pokecat s ostatními psími kolegy v psím parku. Třeba by se 
to líbilo i Vám. 
Všichni majitelé pejsků jsou proto zváni na setkání, které se 
bude konat 18. září v 19:00 hod. na mandlovně. Jeho účelem 
je vytvořit zájmový klub, který umožní rozvíjení dalších 
činností dle Vašeho zájmu. 
 Štěpánka Míšková



Podolské listy6 4/2015

Vážení občané a čtenáři zpravodaje obce, právě držíte v rukou 
zpravodaj s pořadovým číslem 100. Zpravodaj s názvem Život 
v Podolí začal vydávat Obecní úřad Podolí v roce 1999 a letos 
je tak vydáván už sedmnáctým rokem. Za toto období bylo 
vydáno 510 stran informací ze zasedání zastupitelstva obce, 
zajímavosti ze současného i  dřívějšího života obce, spolků 
i sdružení. V každém čísle nechybí ani společenská kronika.
Zpravodaj obce přináší informační servis o  dění v  obci za 
uplynulé dva měsíce. První léta je zpravodaj obce vydáván 
pouze černobíle, od čísla 5/2005 je vydáván barevně. Je 

Zápisky kronikáře

Sté číslo zpravodaje obce

doplněn velkým množstvím černobílých a barevných fotografi í. 
Za skoro sedmnáct let to představuje celkem 533 fotografi í. Od 
roku 2009 se podílí na vydávání zpravodaje redakční rada.
Na začátku letošního roku se změnil název našeho zpravodaje. 
Ze Života v  Podolí se staly Podolské listy. Stalo se tak díky 
registraci obecní periodiky u  Ministerstva kultury. Doufejme, 
že to byla jedna z posledních změn v historii zpravodaje obce 
a že naše nové Podolské listy budou mít stálé a možná i nové 
čtenáře.
 Zpracoval Jaroslav Míšek
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Společenská kronikaSpolečenská kronika
Naši jubilanti v září a říjnu:
 Ludmila Jakšíková  60 let 

 Lubomír Svoboda  60 let 

 František Šišák   60 let 

 Antonín Snopek  65 let 

 Pavel Vaculka   65 let 

V případě, že si nepřejete být zveřejněni v naší společenské kronice, 

oznamte to písemně nejméně dva měsíce předem na Obecním úřadě v Podolí.

Válka zuřila plnou silou. Českoslovenští vojínové pro 
nesnesitelné útrapy a  surové nakládání ocitli se v  ruském 
zajetí. Když počet jich neobyčejnou měrou vrostl, Masaryk 
odebral se za nimi do Ruska. Nelekal se ničeho. V Petrohradě 
byl zatčen, v Moskvě bydlel v domě, jenž byl týden ostřelován, 
v  Kyjevě se střílelo nepřetržitě na ulicích a  všude na něho 
číhali najatí vrahové rakouští.
V červenci roku 1915 prohlásil na táboru lidu v  Ženevě 
nesmiřitelný boj mezi českým národem a  Habsburky. Pravil: 
„Mezi námi není smíru, buď padneme my, nebo padne 
Rakousko“. 
To byla vůdčí myšlenka Masarykova. Na její uskutečnění 
bylo třeba peněz. Masaryk nepřipustil, aby na to byla 
poskytnuta pomoc ciziny. Peníze sebrali Čechové a  Slováci 
američtí. I  nejchudší dělníci rádi odváděli příspěvky. To bylo 

V roce 1926 tehdejší představitelé 
obce postavili na počest padlým 
Podolským občanům v I. sv. válce 
pietní pomník. Lokální zvětrávání, 
spadové plochy pokryté 
biologickými nálety a  prachem, 
viditelné trhliny, nečitelné texty, 
vypadlé spárování, scházející 
fotografi e. Tyto všechny důvody 
nás vedly k  opravě památníku. 
Práce se ujal panTomáš Kopčil 
z Bílovic, diplomovaný specialista 
v oboru sochařství a restaurování 
kamene. Jeho úkolem bylo 
navrátit památce třiadvaceti 
padlých důstojnou podobu. 
Odborné práce před školou jsou 
ukončeny a můžeme tak porovnat 
stav před a po… 
 místostarostka

Občanský rok 1915 – 1. část

Památník obětem I. sv. války 

 Zdeněk Huňka   80 let 

 Věra Králová   80 let 

 Ludmila Malinová  80 let 

 Marie Hyjánková  85 let 

 Marie Hrabalová  87 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

první vítězství Masarykovo v  Americe. Ale Masaryk dobyl si 
druhého skvělého vítězství, získal osvíceného a ušlechtilého 
presidenta Wilsona, který se stal největším a  nejlepším 
přítelem československého národa. 
Od 1. srpna 1914 do 17. srpna 1915 při vojenských 
přehlídkách uznáno ve zdejší obci 99 mužů domobranou 
službou schopen a  to ve stáří od 17 do 50 roků. Rodiny 
k činné vojenské službě povolaných otců dostávaly měsíční 
podporu, čímž výživa těchto rodin zajištěna.
Obec Podolí upsala na válečné půjčky 2000 korun. Ve zdejší 
obci sebráno 23 kg kovu, 3 kg ostružinového listí, 87 kg 
ostnatého drátu. Śkolní dítky zhotovily pro vojíny v  poli 
1200 papírových podešví, 60 párů nátepniček, 25 vlněných 
kazajek.
  Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek
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Rekonstrukce školy

Ani o prázdninách život ve škole neutichá. Malují se třídy, probíhá výměna starých, nevyhovujících parket za linoleum, natírají se 
skříňky. Všichni zaměstnanci školy se dali do práce.  Novinkou pro žáky budou zbrusu nové tabule v nových třídách. K výzdobě 
stěn se použila nová technologie magnetického nátěru, který nahradí staré plechové tabule. Obě třídy budou tematicky odlišeny. 
Pro prvňáčky je připravena duhová třída, pro páťáky třída námořníků. Nový výbrus dostaly i parkety v tělocvičně, která taktéž září 
novotou. Prostory školy budou doplněny kancelářským nábytkem, který jsme obdrželi darem z obecního úřadu. Takže v září plnou 
parou vpřed...        Martina Kozelková

Otevírání mokřadůOtevírání mokřadů Otevírání mokřadůOtevírání mokřadů


