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Hody patří obecně k důležitým slavnostem roku. Slaví se v různý čas
a to obyčejně na den patrona chrámu Páně. Dostavba kostela či kaple
nebo zvonice byla pro obec mimořádnou událostí, protože jeho stavbě
věnovali obyvatelé hodně práce a dle možností i peněz. Trvaly obvykle
od neděle až do pátku a odváděly tak vesničany od práce. Císař Josef
II. svou reformátorskou rukou zasáhl i do této hlučné a veselé slavnosti
a nařídil, aby se slavily v celém císařství ve stejný čas a to třetí říjnovou
neděli po sv. Havlu. Byla to totiž příhodná doba po skončení sklizně
a konce práce na polích. Některé vesnice se ale časem vrátily k původnímu termínu hodových slavností.
Hody jsou i nyní často spojovány s návštěvou bohoslužby a s hostinou, při níž se schází celá rodina a jsou zváni příbuzní a přátelé, ale doba
oslav se zkrátila. Pojí se rovněž s hodovou chasou v krojích, průvodem,
stárky, hodovým právem, folklórním vystoupením, večerní zábavou.
V Podolí se snažíme tradici udržovat, ale není to snadné – chybí chasa.
Proto ji letos nahradily Frišky s Friščaty a se Sekáči. Patří jim za to velký
dík.
Místostarostka
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Obecní úřad
Vybráno ze zasedání zastupitelstva Obce Podolí
23.7.2015
Zastupitelstvo obce schválilo:
- uzavření příkazní smlouvy na přímé zastoupení ve věci zajištění zadání veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie
na dodávku na akci Zavedení separace a svozu bioodpadů
v obci Podolí s firmou INVESTA UH, s.r.o..
- dotaci Českému svazu chovatelů ve výši 5000 Kč.
- uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č.
3225/1. Smlouvu financuje žadatel.
- smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330033069/
001s firmou E.ON Distribuce, a.s.
- nákup nemovitosti č.p. 250 a pozemků 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 výměře 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 výměře
148 m2, p.č. 3236/5 o výměře 311 m2, p.č. 3236/6 o výměře
152 m2 za dohodnutou cenu a pověřilo starostku podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené s nákupem nemovitostí, tj. energetický audit a odhad nemovitostí a další náležitosti včetně daně z nabytí nemovitosti hradí obec.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- výměnu pozemků dle žádosti Vladimíra Ševčíka.
Zastupitelstvo obce vyjádřilo souhlas:
- s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kunovice a Obcí Podolí o vykonávání přenesené působnosti ve
správním obvodu obce Podolí.
- s těžbou dřeva a výsadbou nového lesa.
- s vytvořením nového pracovního místa na pozici pracovníka údržby a řidiče.

4.9.2015
Zastupitelstvo obce schválilo:
- realizaci záměru „ Duchovní a relaxační areál v Podolí“
a pověřilo starostku a místostarostku k učinění veškerých
kroků, vedoucích k dokončení projektu dle zadaných podmínek.

-

-

prodloužení nájemní smlouvy Anně Šišákové o 2 roky
a ukončení nájmu s Jiřím Šišákem.
dotaci Sdružení pro výstavbu kaple Sv. Ducha v Podolí ve
výši 50 000 Kč na provoz a údržbu.
dotaci Mysliveckému sdružení Boří Míkovice ve výši 5 000 Kč
na krmivo a 10 000 Kč na výsadbu stromků na pozemcích ve
vlastnictví MS Boří Míkovice v katastru obce Podolí.
smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřenou
mezi obcí Podolí a Martinem Kovářem
pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
- dotaci Českému svazu včelařů, o. s. ZO Uherské Hradiště.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- žádosti o pronájem obecního bytu a prodloužení pronájmu obecního bytu.

7.10.2015
Zastupitelstvo obce schválilo:
- uvolnění 30% způsobilých výdajů na projekt „Duchovní
a relaxační areál v Podolí“, který byl předložen a vybrán
z Regionálního operačního programu Střední Morava. Zastupitelstvo se dále zavázalo v roce 2015 předfinancovat
žádosti o platbu a uhradit ze svého rozpočtu provozní výdaje projektu v předpokládané roční výši 25 000 Kč a to
min. po dobu 5 let od ukončení realizace projektu, tak aby
byla zajištěna jeho udržitelnost.
- nájem obecního bytu Heleně Vaďurové od 1.11.2015 na
dva roky a prodloužení nájemní smlouvy Zdislavě Šišákové
o 1 rok od 1.1.2016
- finanční dotaci Českému zahrádkářskému svazu, základní
organizaci Podolí ve výši 28 000 Kč a kapele Děvčice finanční dotaci 15 000 Kč se závazkem dvou vystoupení v roce
2015 nebo 2016
- výpověď TJ Podolí a záměr pronájmu fotbalového hřiště,
přilehlých ploch a budovy kabin.
- rozpočtovou změnu podle návrhu rozpočtového opatření č. 4

Veřejné projednání územního plánu
Ve středu 25. 11. 2015 v 16 hod se bude
konat v kulturním domě v Podolí veřejné
projednání upraveného a posouzeného
návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Podolí. Tímto si Vás dovolujeme pozvat k debatě nad strategickým
dokumentem rozvoje obce.
Nahlížet do návrhu Územního plánu Podolí je možno před veřejným projednáním u pořizovatele, tj. Mě Ú Uh. Hradiště
u odboru stavebního úřadu a životního
prostředí – úřadu územního plánování

2

v po a st od 8 do 17 hod, v út a čt od 8 do
15 hod a v pá od 8 do 13 hod a na Obecním úřadě v Podolí.
Na jeho elektronickou podobu je možno nahlédnout na úřední desce města
Uherské Hradiště a obce Podolí na adresách:
http://www.mesto-uh.cz/Folders/1216-1-Projednavane+UPD.aspx
a http://www.obecpodoli.cz.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného
projednání, tj. do 3. 12. 2015 může dle
ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona ka-

Podolské listy

ždý uplatnit své připomínky a dotčené
osoby podle odst. 2 námitky, ve kterých
musí uvést odůvodnění, údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Stanoviska a připomínky musí
být v souladu s § 22 odst. 3 stavebního
zákona uplatněny písemně. K později
uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Vzhledem
k důležitosti projednávaného dokumentu věříme, že přijdete v hojném počtu.
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Bezplatná poradenská pomoc pro občany Podolí
Občané Podolí mohou využít bezplatné
poradenské pomoci ve věcech složitých
životních situací a jednání s úřady. Místo a čas: klubovna budovy bývalé mandlovny v pondělí 9. 11. a 7. 12. 2015 od
14.00 do 17.00 hodin. Této nabídky mohou využít lidé se sociálními problémy

a také ti, kteří neví, jak reagovat na výzvy a jiné písemnosti, které obdrželi od
úřadů a veřejných či soukromých institucí. Součástí této služby bude také nabídka na sepsání různých žádostí nebo
stížností, odvolání, reklamací a vyplnění
obdržených tiskopisů. V případě zájmu

bude bezplatná poradenská činnost pokračovat i v následujícím roce – termíny
budou opět zveřejněny ve zpravodaji
Obce Podolí.
Poskytovatelem uvedené bezplatné pomoci bude Ing. Miroslav Křižka, člen zastupitelstva Obce Podolí.

Kalendář na rok 2016
Tímto informuji občany naší obce, že v současné době vrcholí
přípravy na vydání nového kalendáře, platného pro rok 2016
a to s tématikou „ Obec Podolí - spolky, zájmová činnost, příroda, kulturně – společenské a sportovní dění “. Výtisky kalendáře bude možné zakoupit na místním obecním úřadě začát-

kem měsíce prosince. Občané budou o této skutečnosti včas
informováni. Chci taktéž požádat všechny, kdo mají zájem
o zakoupení kalendáře, o jeho včasné objednání na obecním
úřadě.
Ing. Jaromír Hastík

Nová odpočinková místa
V září v Podolí vznikla další odpočinková místa podél Olšavy a u mokřadu nad Žlebem. Jsou častým cílem procházek našich občanů,
kteří zde jistě přivítají možnost odpočinout si či relaxovat na nových lavičkách. Výrobci, panu Martinu Smetanovi, tímto moc děkujeme.
Smutné však je, že již krátce po jejich instalaci se jedna z laviček stala terčem vandalů.

Děkujeme, že třídíte
Pokračujeme v našem seriálu o třídění jednotlivých druhů odpadů. Dnešní
téma: nebezpečné odpady
Jako nebezpečné jsou evidovány takové
odpady, které v sobě nesou rizika ohrožení lidí, zvířat nebo životního prostředí.
Jedná se o nepatrný podíl z celkového
množství odpadů (do 5%), ale vzhledem
k jeho složení a nebezpečným vlastnostem může být mnohem škodlivější pro životní prostředí než ostatní druhy odpadů.
Seznam nebezpečných odpadů je poměrně rozsáhlý a je obsažen ve Vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 381/2001
Sb., Příl. 2. Odpad se hodnotí jako nebezpečný, jestliže je překročeno alespoň
jedno z kritérií pro uvedené nebezpečné
vlastnosti odpadů během jejich odstraňování: výbušnost, oxidace, hořlavost,
dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita,
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karcinogenita, radioaktivita, žíravost,
infekčnost, tendence uvolňovat toxické nebo vysoce toxické plyny ve styku
s vodou, vzduchem nebo kyselinami,
schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí. Nebezpečné
odpady většinou souvisejí s průmyslovou
a chemickou výrobou, ovšem i v našich
domácnostech se s některými setkáváme. Jedná se například o:
• zbytky umělých hnojiv, herbicidů,
pesticidů a mořidel
• repelenty
• zbytky čisticích prostředků z domácnosti a jejich obaly
• zbytky syntetických barev, laků, ředidel, odmašťovadel, olejů, lepidel, nemrznoucích směsí a jejich obaly
• autobaterie, použité baterie a akumulátory všech typů
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staré a nepoužité léky
zářivky, úsporné žárovky, rtuťové teploměry, tonery, inkousty
obrazovky monitorů, televizorů, chladničky, mrazničky
veškerá elektronika (mobily nevyjímaje)
asfaltový papír či lepenky, ropné produkty, pneumatiky
PVC (instalatérské trubky, linoleum,
některé dětské hračky, apod.)
autovraky, převodové a motorové
oleje, tuky minerální nebo syntetické,
těkavé látky
kaly chemické výroby a z průmyslových čistíren odpadních vod
dřevěné železniční pražce napuštěné
dehtem
výrobky z azbestu
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V běžném životě poznáme nebezpečný
obsah výrobků pomocí výstražných grafických symbolů na jeho obalu. Černooranžové symboly jsou platné do konce
roku 2015.

Sada GHS symbolů platných od r. 2011.

nebezpečný odpad odvážet 4. dubna
a 5. září. Žádáme vás touto cestou o zodpovědný přístup k našemu společnému
životnímu prostředí a o přispění k ochraně
lidí, zvířat, ovzduší, krajiny, vody i půdy. Stačí tak málo! Důsledně se naučit oddělovat
nebezpečný odpad od ostatního. Je potěšitelné, že množství odváženého nebezpečného odpadu při pravidelných svozech
se zvětšuje. Neznamená to, že domácnosti
produkují více nebezpečného odpadu. Pouze se občané nad touto problematikou zamýšlejí a jsou ochotni odpady důsledněji
třídit. Za to vám patří velké díky! Vždyť bez
vaší ochoty a vůle by bylo třídění odpadů
jen prázdným pojmem.
A ještě jeden postřeh na závěr: Věřili
byste, že se najdou občané, kteří do naší
kanalizační sítě neváhají vylévat použitý fritovací olej? Olej se v kanalizační síti

Kam tedy s nebezpečnými odpady? Obecní úřad Podolí společně se společností
Rumpold UHB s.r.o. organizují 2x ročně
jejich svoz. Poslední se uskutečnil dne
7. září 2015 – viz foto a v roce 2016 se bude

postupně usazuje, zúží průměr potrubí
a nakonec ho může až ucpat. Mastnota,
která neodtekla, se postupně uvolňuje
a dlouhodobě znečišťuje v našem případě řeku Olšavu. Jedna kapka oleje dokáže
znečistit několik metrů čtverečních vodní
plochy. Pokud by si někdo nalil dvě deci
fritovacího oleje do svého bazénu, podivil by se, jak nákladné a pracné by bylo
jeho vyčištění. A jak poznáte kanalizační
kanál, do kterého někdo leje pravidelně
olej? Litinové příčle kanálu jsou obaleny
černou hmotou směsi oleje a prachu jako
u starého a znečištěného motoru potaženého černým šmírem. Jeden takový kanál
najdete v ulici Žleb. Kam tedy s použitým
olejem? Nejlépe skladovat použitý olej ve
skleněných láhvích se závitem (sklenice
od zavařenin) a odevzdávat při pravidelných svozech k likvidaci.

Vyvážení sběrných nádob

Zahájení rekonstrukce

Žádáme občany, aby sběrné nádoby či pytle s plasty měli připravené
k odvozu již od večera předcházejícího dne. Společnost Rumpold UHB, s.r.o.
nám garantuje svozy v daném dnu, hodina není upřesněna. 12. 10. 2015
došlo k odvozu plastů již před šestou hodinou ranní a pak zůstaly odpady
ještě dlouho ležet před domy.
Někteří se mylně domnívali, že se sběr plastů neuskutečnil.

Minulý týden byla zahájena rekonstrukce prostranství
před kaplí, chodníku mezi ulicí Hlavní a Záhumní a
dětského hřiště. Spojovací komunikace je uzavřena.
Počítejte se zdržením při cestě na vlak či autobus.
Prosíme vás o shovívavost a trpělivost. Práce by měly být
ukončeny do vánočních svátků. Děkujeme.

Webové stránky obce
Novinky na webových stránkách obce
Začátkem října jsme spustili nový vzhled obecních stránek
www.obecpodoli.cz. Po čtyřech letech se webovky „převlékly“
do nového kabátu a v samostatném článku si můžete přečíst,
jak tento nový vzhled vznikal. To ale není tím jediným, co je na
stránkách nového…
Pro lepší orientaci na stránkách jsme přidali políčko pro vyhledávání, které najdete v levém menu nahoře, pod měnícími se
fotografiemi.
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Pokud zapomínáte pravidelně sledovat web obce, můžete
zůstat informovaní prostřednictvím zasílání info mailů, které
vám budou pravidelně 2x týdně doručovány do Vaší e-mailové schránky. Stačí zaregistrovat Váš e-mail na hlavní straně
v levém menu – v části Zasílání novinek a poté registraci potvrdit proklikem z Vašeho e-mailu.
S Podolím se pojí také jména některých významných osob,
které se ve svém poli působnosti staly uznávanými osobami.
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Možná, že ne o všech víte... Proto také vznikla v části Kronika
obce sekce Osobnosti. Momentálně pracujeme na přípravě
profilů dalších podolských osobností.
Další ze sekcí, na kterých aktuálně urputně pracujeme, jsou
Podolské paměti (také pod částí Kronika obce). Poslední týdny mě můžete vidět různě po Podolí, jak obcházím pamětníky
a snažím se vyptávat na to, jak Podolí dřív vypadalo, jak se tu
žilo, jaké byly zvyky, jaké události život na dědině provázely,
co se tu dělo (nebo snad vyvádělo? ). Tyto vzpomínky konkrétních lidí se pak snažím dostat na papír, doplnit o historické fotografie a představit Vám na webu. A tak si budete moct
přečíst o tom, kde a jak se v Podolí sušilo ovoce, moštovala
šťáva z jablek, kde se nakupovalo, jak se žilo u Olšavy, jak kluci hráli fotbalové turnaje uliček a hokejové turnaje dědin, co
vyváděli učni u kovářského mistra Ševčíka, jak to bývalo na
tanečních zábavách, kde jsou v Podolí staré jezuitské sklepy
a mnoho a mnoho jiného…
V části Ostatní pak přibyla sekce Mokřady, kde se můžete dozvědět, jaké funkce pro nás a naše okolí mokřady a tůně plní.
A konečně od poloviny října najdete na nových webových
stránkách Podolí také sekci Nabídka práce, která nabízí komplexní přehled pracovních nabídek z našeho nejbližšího okolí.
Pracovní nabídky jsou dodávány největším pracovním portálem v České republice Prace.cz, portálem Jobs.cz a jsou zde
zahrnuty i vybrané nabídky z Úřadu práce z našeho regionu.

Přehled nabídek zaměstnání je několikrát denně aktualizován, denně jsou zde desítky pracovních nabídek z našeho
okolí, týkající se jak hlavního, tak vedlejšího pracovního poměru i brigád. Na stránkách také najdete aktuality z trhu práce, právního rádce a k dispozici jsou i kontaktní údaje na Úřad
práce. Nabídky práce najdete v hlavním menu na posledním
poli v sekci OSTATNÍ, případně se tam dostanete také z úvodní
stránky, kde v levém menu dole najdete oddíl UŽITEČNÉ ODKAZY, kde je možné rychle se prokliknout na NABÍDKY PRÁCE.
Na stránkách také pravidelně přinášíme fotografie z dění
v Podolí, videa z akcí (v poslední době např. z hodů), ale také
doplňujeme sekce o historické prameny. Na internetu je od
léta např. kompletně dostupná obecní kronika a postupně
se snažíme digitalizovat také starší videonahrávky obce. Nejnověji jsme digitalizovali, sestříhali a uveřejnili video z akce
Přehlídka krojů, zvyků a obyčejů z března roku 2004 (najdete
v sekci Videogalerie).
Kromě webových stránek pro Vás připravujeme informace
také na Facebooku, a to prostřednictvím profilu Obce Podolí, Podolských Frišek či Mikroregionu Dolní Poolšaví, díky
kterému budete mít přehled také o dění v okolních obcích.
Srdečně věříme, že čas, který každý den věnujeme tomu, abyste měli dostatek informací, ale i zajímavostí o životě v Podolí,
je pro Vás přínosem a naše práce tak není marná.
Dáša a Jirka Vackovi

Jak se tvořil vzhled nových webových stránek Podolí?
1. Hlavní elementy
Nejprve bylo potřeba rozhodnout, které
hlavní prvky budou nové stránky obce
obsahovat. Společně s vedením obce
jsme vytipovali, že hlavním grafickým
motivem stránek by měla zůstat i nadále
kaplička, která je nejtypičtější a zároveň
historickou budovou Podolí (postavena
roku 1909). S obcí si ji spojují nejen lidé,
kteří zde bydlí, ale také naši rodáci či lidé,
kteří pochází z okolí či jen Podolím někdy projížděli.
Dalším prvkem, který zde nesměl chybět, byl obecní znak a konečně pole/místo, kde ve kterém by se měnily fotografie
dalších zajímavostí z obce – nejenom
budov, ale také lidí, zvířat, přírody, zvyků apod.

ně – modrá je barva naděje. Říká se o ní
také, že je barvou spolehlivosti, míru,
rovnováhy, zlepšuje schopnost soustředit se a celkově uklidňuje.
Snahou bylo stránky také prosvětlit –
světlé zítřky jsou to, k čemu se rádi upínáme a tak i naše stránky by měly symbolizovat to pozitivní, co nás – jak všichni
doufáme – čeká v budoucnu.
3. LOGO
Logo obce je naší vizitkou - naším podpisem. A aby byl charakteristický, vystihoval nás, opět jsme jej ladili do obecní
modré barvy a přidali jsme drobné modré vlnky, které symbolizují již zmiňované

2. Barevnost stránek
Vcelku jasnou volbou
bylo zůstat u modré
barvy jako dominující.
Modrá je barva obecního znaku, jež zobrazuje
vozové kolo na modro-bílém štítu. Modrá je
také barvou Mikroregionu Dolní Poolšaví, jehož jsme součástí. Tato
barva symbolizuje také
vodní plochy na našem území, řeku Olšavu
a nově také mokřady
v našem okolí. A koneč-

5/2015

Podolské listy

vodní plochy na našem území – řeku Olšavu a mokřady.
4. Další charakteristické prvky
A konečně jsme také chtěli ukázat, co
jiného je pro Podolí typické. Určitě bychom měli být pyšní na zbytek přirozeného neregulovaného úseku řeky Olšavy.
Jedná se o zoologicky významnou lokalitu, kde mimo jiné hnízdí ledňáček říční.
Na webových stránkách jsme tuto skutečnost zobrazili úplně ve spodní části
webu.
Ještě jsme ale hledali jeden element,
který by byl pro Podolí charakteristický.
Něco, co nás obklopuje, co vyjadřuje
vztah k našemu regionu,
ale i k tradicím, stejně
jako k přírodě a půdě. Na
rozdíl od okolních vinařských vesnic je Podolí
typickou „slivovicovou“
obcí, kde v zahradách
a v sadech, podél cest
i chodníků, prostě všude dokola najdete trnky
a durancie. A tak stejně
jako tyto stromy najdeme všude po Podolí,
i na našich webových
stránkách zaujímají své
čestné místo a pomáhají
tak dotvořil kolorit naší
obce.
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Zprávičky z naší školičky
Zahájení školního roku
Slavnostní zahájení školního roku proběhlo 1. září v rekonstruovaných prostorech školy za přítomnosti paní starostky Rýpalové.
Rodiče i žáci si poté prostory školy prohlédli a seznámili se s provozem školní budovy.

Sběr jablek

Divadélko

Hody

Začátkem září se děti z MŠ a žáci ze ZŠ
potkali na školní zahradě, aby zde společnými silami posbírali naši úrodu jablek. Odměnou jim byla šťáva z čerstvých
jablek, kterou jsme presovali u Hanáčků.

Děti z MŠ a žáci 1. třídy ZŠ navštívili divadelní představení
v kulturním domě, kde měli
možnost zhlédnout výchovné
pohádky.

Jako každoročně, tak i letos probíhal ve škole
a ve školce nácvik na hody. Vystupovali školkové
děti, žáci 1. a 5. ročníku. Zájem o vystoupení dětí
a hodové veselí byl velký, o čemž svědčí plný kulturní dům. Všichni sklidili velký úspěch.

Školní družina
Organizační novinkou od tohoto školního roku je ranní provoz školní družiny, kterou mohou žáci navštěvovat již ráno před
vyučováním a také plavecká výuka pro 1. ročník.

Stalo se
Rozloučení s prázdninami
Pracovníci obecního úřadu s mnoha
dobrovolníky připravili pro děti na nedělní odpoledne 30.8.2015 nejenom
drobné soutěže jako skákání v pytlích,
střelba za vzduchovky, kop na branku,
hod granátem, kličkování s míčem, ale
hlavně dvě překážkové dráhy. První byla
určena pro dvojici dospělého s dítětem
a ta druhá pro jednotlivce. Zdolání nebylo jednoduché. Bylo třeba např. zdolat žebřík dvoják, přeběhnout klády,
přeskočit kozu, přelézt bednu, předvést
2 kotouly, převézt polena na rudlíku, plížit se, běžet s kbelíkem plným vody na
hlavě a na závěr zakřičet do megafonu.
Nejrychlejší byl Vojta Snopek s tatínkem
Milanem a Anička Smetanová v jednotlivcích. S přehledem předběhla všechny
kluky. Gratulujeme! Nechybělo oblíbené
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malování na obličej a vyfukování bublin. Vhod přišlo i stříkání vodou.
Místostarostka
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Slavnosti vína
Na letošních slavnostech vína v Uherském Hradišti reprezentovalo naši obec šedesát krojovaných v čele s paní starostkou
Janou Rýpalovou a předsedkyní kulturní komise Zuzanou Kubáňovou. V parku u Obchodní akademie, kde bylo stanoviště
mikroregionu Dolní Poolšaví, vystoupily v programu i Podol-

Psí koutek
Dne 18. září se poprvé sešli pejskaři,
kteří mají zájem vybudovat v naší
obci psí park. Společně se domluvili, že založí spolek, jehož účelem
bude podpora rozmanitých aktivit
se psy. Ustavující schůze spolku je
naplánována na 6. listopadu 2015
v 19:00 hod. v klubovně na mandlovně. Všichni další zájemci jsou
srdečně zváni.
Štěpánka Míšková

ské Frišky s Friščaty a Podolští Sekáči. Na muzikantských lodích zazpívala také Folková kapela Děvčice.
Srdečně děkujeme všem krojovaným účastníkům Slavností
vína, kteří důstojně reprezentovali naši obec.
ZuK

Gymnastika
pro děvčata
Česká obec sokolská zahájila
26. října 2015 cvičení žákyň. Je
určeno děvčatům od 6 do 11 let.
Připojte se vy každé pondělí od
16 do 17 hod v tělocvičně základní školy v Podolí. Cvičební úbor si
vezměte s sebou.
Těší se na vás cvičitelka
Věra Kolková.

Orientální tance pro holčičky i ženy
V úterý 27. října 2015 proběhl v tělocvičně naší
školy poprvé kurz břišních tanců pod vedením
paní Veroniky Zapletalové z Míkovic. Děvčátka ve
věku 4-9 let se sešla v 16:30 hodin a ženy od 17:30
hodin. Celý kurz (18 hodin) bude trvat do začátku
dubna. Pokud máte zájem ještě se přidat, můžete
tak učinit také od příštího úterý. S sebou si vezměte boty s měkkou podrážkou (či ponožky), pití,
peníze na kurzovné (dívky 350 Kč a dospělí 500
Kč za kurz 18 hodin) a kdo má, tak penízkovou či
jinou sukni.

Z knihovny
Aktuálně z knihovny
Od 1. 9. 2015 probíhá ve všech neprofesionálních knihovnách v okrese
Uherské Hradiště průzkum spokojenosti uživatelů. Spokojenost se zjišťuje pravidelně každých 5 let pomocí standardizovaného dotazníku. Cílem
je zjistit, jak jsou uživatelé se službami svojí knihovny spokojeni a získání
podnětů ke zlepšení a zkvalitnění služeb. Výjimkou není ani naše knihovna.
Dotazníky jsou k dispozici v knihovně nebo online na webových stránkách
http://knihovna-podoli.cz/. Věnujte prosím vyplnění dotazníku chvilku času.
Průzkum je anonymní, vítány jsou všechny názory. Výsledky ankety budou
následně zveřejněny. Děkujeme za Vaše odpovědi a čas, který dotazníku věnujete.
S příchodem sychravého podzimního počasí si mnozí najdete více času na
posezení s hezkou knihou. Z výměnného fondu jsou opět pro vás připraveny
nové knihy. Najdou si mezi nimi příznivci historie, romantiky i detektivek. Nechybí knížky pro děti nebo pro milovníky domácího tvoření. Přijďte si vybrat.
Středy jsou v knihovně určeny především dětem. Věnujeme je hraní, pohádkám, kreslení či tvoření. Ve středu 2. prosince jsou připraveny Hrátky s čertem, chybět nebude ani čertovská nadílka.
Zuzana Kubáňová
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Výzva
Knihovna společně s kulturní komisí pro
vás připravila Gramofonovou retropárty,
která se uskuteční v sobotu 14. listopadu od 17:00 hodin v Kulturním domě
v Podolí. Srdečně vás na tuto akci zveme
a zároveň prosíme občany, kteří mohou
zapůjčit staré gramofonové desky s hity
šedesátých až devadesátých let, aby
nám je přinesli do knihovny ve středu 4.
11. nebo ve čtvrtek 5. 11. 2015 v době
od 15 do 17 hodin.
Děkujeme.
Zuzana Kubáňová a Jaroslav Míšek
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Z činnosti spolků
Podolské Frišky v jednom kole
V letošním roce Podolské Frišky opět dostály svému jménu (poz. friška znamená
děvčica rychlá, bystrá, se vším raz dva
hotová). Stále byly v kalupu mezi rodinou
a zábavou (kam patří i společné zpívání)
tak, aby všecko zvládly. Na rozdíl od předchozích let, kdy si před prázdninami uspořádaly společný táborák s Friščaty a pak
si daly měsíc a půl pauzu, letos zkoušely
od začátku roku bez přestání. Na začátku
srpna je totiž čekalo velmi příjemné vystoupení v Hroznové Lhotě na Folklorním odpoledni. S lehkou nervozitou vyrazily na pomezí Dolňácka a Horňácka,
do vesnice Joži Úprky, jeho vnučky - excelentní zpěvačky a cimbalistky Magdaleny
Múčkové, do vesnice, kde funguje několik
sborů, ale i výborný ochotnický divadelní spolek Hrozen (mnozí z Vás viděli letos
na jaře jejich komedii Zabijačka v Míkovicích či Popovicích). Vřelé přijetí místního
mužského sboru však všechnu nervozitu
rozptýlilo a nám se pak opravdu nechtělo

odjíždět z této přemilé a družné atmosféry.
To již ale nastal čas nácviku na Slavnosti vína - nejenom Frišek, ale hlavně také
dětí. Počasí nám letos přálo a tak se v příjemném dni podařilo i pěkné vystoupení
v parku u Obchodní akademie, kde měl
své stanoviště Mikroregion Dolní Poolšaví.
První dny školy byly za námi, ale my jsme
pokračovaly v maratonu příprav na další
vystoupení. Svolaly jsme první hodovou zkoušku Friščat – a ejhle… Přišlo asi
35 dětí od těch nejmenších, co měly jen
rok a půl, s nimi také další maminky, které
chtěly vystupovat s dětmi. Bylo příjemné
vidět, že je tu tolik dětí a rodičů, kteří mají
zájem naučit se lidové písničky a tanečky.
Jen krojové vybavení pro všechny nedostačovalo, a tak jsme se dali opět do šití
nových krojů pro děti. (Při této příležitosti bychom chtěly poprosit, pokud byste
měli doma bílá prostěradla, která již ne-

využije, zda byste nám je mohli darovat.
Šijeme z nich kroje pro Friščata – jak pro
nově příchozí, tak pro ta, co nám před očima rostou jako z vody).
I Frišky poctivě trénovaly na podolské
hody. Nové sady písní byly tentokrát připraveny trojhlasně, jedna z písní byla pro
změnu nacvičená společně se Sekáči.
Na hody se Frišky také předvedly v nových lajblech, které se zatím díky velké
finanční náročnosti podařilo ušít pro
polovinu zpěvaček. V chladném počasí
na hody přišly rozhodně vhod. Kromě
vystoupení v odpoledním hodovém programu „Tak sa žije podél Olšavy“, ale na
hody zpívala i část Frišek během slavnostní mše v Kapli sv. Ducha.
Do konce roku nás čekají ještě nějaká vystoupení. Na příklad v polovině listopadu
se na Vás budeme těšit na besedě s důchodci a na začátku prosince na sokolské besedě u cimbálu.
Dáša Vacková a Podolské Frišky

Sokolové v Praze
11. září se vypravili podolští sokolové na muzikál Mýdlový princ do
Prahy. V Leo expresu se posilnili kávou a mohli tak ihned zamířit na
Václavské náměstí. Vyfotili se u sochy Svatého Václava, prohlédli si
pomníček Jana Palacha a rychle spěchali na Staroměstské náměstí
k největší pražské atrakci Staroměstskému orloji. Původně chtěli jít
ještě na Karlův most, ale na nábřeží se obrátili a pospíchali do divadla Broadway. Usedli do hlediště plni očekávání. Do děje je vtáhly písně jejich mládí od Václava Neckáře v podání herců Martina
Dejdara, Aleše Hámy a ostatních. Děj se přesunul z Prahy do malé
šumavské obce, kde se nezaměstnaný herec Martin snaží získat
dědictví po svém otci, pokud přivede místní ochotnický soubor
Šumavan do národního kola soutěže Šrámkovo divadelní léto.
Místní soubor zkouší ve staré sokolovně, která je v zapadlé vesničce jediným místem kultury. Jak vše dopadlo, zjistěte sami. Muzikál
stojí za to. Krásný zážitek jim na zpáteční cestě nepokazila ani porucha lokomotivy a hodinové čekání ve Spytihněvi.
Zdeněk Kasper

Vycházka na Komonec
Léto je nenávratně pryč, lesy se barví do
zlatova, začal čas ranních mlh a plískanic.
Nic z toho, ani zamračené nebe neodradilo podolské sokoly 10.10.2015 od vycházky do Vizovických vrchů. Po dlouhé době
se vrací do Řetechova. Prochází známá
místa a kochají se nádhernými výhledy na
Řetechov a Pozlovice. Po krátkém stoupání přichází ke kapličce, u níž končí křížová
cesta. Je vlastně třetí, kterou zde farníci
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z okolních obcí za dlouhá léta vybudovali.
14 kamenných zastavení bylo vybudováno v letech 1917 – 1918 jako vzpomínka
na padlé spoluobčany z okolních obcí
v první světové válce. Na posledním zastavení je šlechtický erb majitelů luhačovického panství Serenyiů a první zastavení nad kostelem nese znak arcibiskupský.
Schází ke kapličce v níž vyvěrá pramen
údajně léčivé vody. Legenda vypráví, že
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na počátku 18. století mlynářka z Dolního
provodovského mlýna, Anna Vlaštovicová,
která trpěla nevyléčitelnou oční chorobou
se zázračně uzdravila. Ve snu se jí prý zjevil
stařec a ukázal jí na kraji lesa pramen, který
na Boží přímluvu uzravuje tělo i duši. Od
roku 1712 sem putují poutníci ze širokého
okolí a někteří se prý také uzdravili.

Ochutnáváme vodu, je studená a dobrá. No, snad uzdraví i naše šrámy na těle
i na duši. Dalším cílem je zřícenina starého Světlova. Prohlížíme si zbytky zdiva
a hradního valu. Na první pohled je vidět,
že zde bylo provedeno hodně sanačních
prací. Nové schodiště, částečné odkrytí
a zpevnění základových zdí a nové tabu-

le o historii hradu. Začíná trochu mrholit
a tak rychle stoupáme na Komonec do
nadmořské výšky 672 m. Nízká oblačnost
sahá až sem, fouká vítr a ze stromů kape
voda. Proto rychle pořizujeme vrcholové
foto a uháníme po druhé straně hřebene
zpět k autům.
Zdeněk Kasper

Komínské skály
V podzimní sobotu 24. října 2015 se uskutečnila poslední plánovaná vycházka na Komínské skály. Putování začíná v obci Jankovice, kterou v 17. století založil hrabě Jan
z Rottalu a byla pojmenována po svém zakladateli jako
Janíkovice. Až později se její název změnil na Jankovice.
Pomalu stoupáme k ranči Rovná a kocháme se krásnými
výhledy na Barborku, Buchlov a Holý Kopec. Listí v okolních lesích je zabarvené do zlatova a podzimní barvy lahodí našim očím. Po krátkém pochodu stoupáme ke skalám.
Bukový les je zde hodně pokácený, takže umožňuje nádherné výhledy na Kroměříž i na Uherské Hradiště. Krátkou
zastávku si děláme v opravené hospodě na Bunči a odsud
z kopce scházíme po zelené značce zpět do Jankovic. Délka trasy cca 12 km.
Zdeněk Kasper

Zahrádkáři na Floře Olomouc
V sobotu 3. října uspořádal Český svaz zahrádkářů v Podolí zájezd na podzimní Floru Olomouc. Akce se zúčastnilo
zdravé jádro podolských zahrádkářů. Projít celý areál výstaviště s překrásnou výzdobou nebyl nijak snadný úkol.
Bylo se na co dívat a co obdivovat.
A u regionálních potravin také co ochutnávat. Nakonec
každý z nás dokoupil to, co zrovna nejnutněji potřebuje
k výsevu či obdělávání zahrady.
Odpoledne jsme se rozdělili na dvě poloviny, kdy ta první
zůstala v areálu výstaviště na koncertu dechovky. Druhá
polovina zahrádkářů pod vedením Ludmily Jakšíkové si
prohlédla
a prošla historické centrum města Olomouce. Navštívili jsme Kostel sv. Mořice, v kterém jsou umístěny největší varhany v České republice. Tyto varhany mají
10400 píšťal. Návštěva Muzea historických automobilů se
neuskutečnila. O to více nás zaujal společný odjezd 33 motorkářů – černých andělů z Horního náměstí v Olomouci.
Jaroslav Míšek

Podzimní činnost
zahrádkářů
Zahrádkáře bylo nejvíce vidět ve školní zahradě, kde byl v měsíci září
zhotoven nový plot. Současně proběhlo čištění chodníku spojujícího
školní budovu a zahradu. Další činnost byla zaměřena na předhodový týden. To se nejprve jablka posbírala, o den později se zpracoval
mošt. V kulturním domě se pak na hody prodával mošt spolu s burčákem. O kvalitě a oblíbenosti obou nápojů svědčí fakt, že ani kapka
nepřišla nazmar.
Jaroslav Míšek
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Pozvánky
7.11.2015 Gramofonová retropárty

od 17:00 v KD

14.11.2015 Beseda s důchodci

od 15:00 v KD

22.11.2015 Výroba adventních věnců

od 16:00 v KD

2.12.2015 Hrátky s čertem v knihovně

od 15:00

4.12.2015 Dětský jarmark s Mikulášskou nadílkou

od 16:00

5.12.2015 Mikulášská beseda u cimbálu s Mladými Burčáky
Kulturní a společenská komise obce si pro nadcházející podzimní období připravila několik zajímavých akcí.
Příznivce starých gramofonových desek potěší v sobotu 7. listopadu Gramofonová retropárty s hity 60. – 90. let. Začínáme
v 17:00 hod v Kulturním domě v Podolí.
V neděli 22. listopadu si od 16:00 hod. můžete přijít do kulturního domu s námi vyrobit adventní věnec. Přineste si korpus
na věnec, nezapomeňte svíčky, případně zahradnické nůžky
a drátek. K dispozici bude chvojí a přírodní dekorace. Budete
mít možnost zakoupit si drobný aranžérský materiál k dozdo-

od 20 hod v KD

bení vašich vánočních dekorací. Budeme také rádi, když nám
přinesete ukázat, jak a čím si vytváříte vánoční atmosféru u vás
doma.
V pátek 4. prosince se od 16:00 hod. uskuteční Dětský jarmark.
Čeká na vás bohatý program. Nabídneme vám ke koupi výrobky šikovných dětských ručiček, rozsvítíme vánoční strom, společně si zazpíváme koledy, nebude chybět ani svařák. A třeba
přijde i Mikuláš a čert s nadílkou pro děti J.
Budeme rádi, když si najdete čas a strávíte s námi příjemné
chvíle na našich akcích. Těšíme se na vás!

Beseda s důchodci
Tradiční společné setkání seniorů se
uskuteční v sobotu
14. listopadu 2015
od 15:00 hodin v kulturním domě.
Připraven je bohatý program
a občerstvení, k dobré náladě,
poslechu i tanci bude hrát kapela
Pohoda z Hluku. Všechny seniory
srdečně zveme!
Z. Kubáňová a M. Velichová

Mikulášská beseda u cimbálu
Česká obec sokolská Sokol Podolí si Vás
dovoluje pozvat na
21. Mikulášskou besedu u cimbálu
s CM Mladí Burčáci, která se uskuteční
v sobotu 5.12.2015 od 20.00 hod v KD
v Podolí. V krátkém programu vystoupí
ženský pěvecký sborek Frišky. Bohatá
tombola a skvělá atmosféra je již
samozřejmostí.

10

Podolské listy

5/2015

Zápisky kronikáře
Občanský rok 1915 – 1. část
Ceny potravin - všechny životní potřeby podražily o 100 až 300
%. Prodávalo se – 1 kg hovězího nebo telecího masa za 4 – 5 K,
1 kg vepřového masa za 4 – 6 K, 1 husa za 10 – 40 K, 1 tele za 160 –
220 K, 1 kráva za 600 – 2000 K, 1 kůň za 500 – 3000 K, 1 párka selat
za 120 – 160 K, 1 vejce za 12 – 16 h, 1 kg mouky pšeničné 1 K 20 h,
1 kg mouky režné 88 h, 1 kg mouky ječmenné 80 h, 1 q pšenice
60 k, 1 q žita 52 K, 1 q ječmene 40 – 44 K, 1 kg másla 4 K – 4 K 60 h,
1 kg sádla 7 K. Obuv a šatstvo zdražilo o 100 %.
Hospodářský rok - obilí bylo na podzim zničeno myšmi, také
suchem v měsíci květnu a červnu bylo poškozeno. V létě zase
stále pršelo. Od 20. července do konce srpna pršelo nepřetržitě.
Obilí dílem shnilo. Většina obilí sklidila se ve stavu porostlém.

Zemáky a řepa propadly hnilobě. Pícnin bylo velký nedostatek.
Ovoce jádrového urodilo se prostředně, peckového málo.
Dne 1. srpna 1915 všechno obilí zabaveno. Rodinám ponecháno
pouze množství určené na výživu do příštích žní, ostatní musil
každý prodati subkomisionáři Alexu Fűrstovi v Uh. Hradišti za
úředně stanovené maximální ceny, a sice 1 q pšenice za 34 K, 1 q
žita za 28 K, 1 q ječmene za 28 K, 1 q ovsa za 26 K.
Śkola – vyučovalo se ve 2 třídách, pobočka zrušena. Dne
15. ledna nastoupil učitel zdejší školy činnou službu vojenskou.
Ode dne nastoupení jeho vyučoval správce školy sám až do
konce školního roku 1914 – 15.
Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek

Společenská kronika
Naši jubilanti v září a říjnu:
Šišák František
Jakšíková Ludmila
Svoboda Lubomír
Vaculka Pavel
Snopek Antonín

60 let
60 let
60 let
65 let
65 let

Úmrtí:
Huňka Zdeněk
Malinová Ludmila
Králová Věra
Hyjánková Marie
Hrabalová Marie

Dne 13. 9. 2015
zemřel František Prachař
(čp.. 121)

80 let
80 let
80 let
85 let
87 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
V případě, že si nepřejete být zveřejněni v naší společenské kronice,
oznamte to písemně nejméně dva měsíce předem na Obecním úřadě v Podolí.

Vítání občánků
V sobotu 3.10 2015 místostarostka Jarmila Kasperová se společenskou komisí slavnostně přivítala mezi občany Podolí Davida Strnada
a Radka Smetku. Přejeme jim do života hodně zdraví a vše dobré!
V 16. května jsme taktéž přivítali nové občánky a tady je malé připomenutí:

zleva Jiří Chmela, Natálie Brejchová, David Sviták
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zleva Radek Smetka, David Strnad
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Hodové slavnosti v Podolí
Přestože se v Podolí ani letos nedala dohromady chasa, hodové slavnosti se
vydařily. Po slavnostní mši v Kapli svatého Ducha se mohli všichni před kaplí
zaposlouchat do písní Podolských Frišek a Podolských Sekáčů. Po společném
fotografování se vydal průvod krojovaných k místostarostce obce. Za zpěv
a tanec byli všichni pohoštěni a pokračovali do kulturního domu. Krátce před
třetí hodinou už sál praskal ve švech. V hodinovém programu „Tak sa žije podél
Olšavy“ vystoupila bezmála stovka účinkujících: děti z MŠ, 1. a 5. třídy ZŠ, více jak
30 Friščat, z nichž nejmladší oslavily sotva 1 rok, Podolské Frišky a Podolští Sekáči.
Vystoupení doprovodila CM Vinár. Nechyběl ani burčák a mošt od místních
zahrádkářů a lákadla pro děti v podobě kolotočů v mlýnské zahradě. Všem
vystupujícím i těm, kdo se podíleli na přípravě a organizaci hodů, či se zúčastnili
průvodu v kroji, patří velké poděkování. Fotografie i video z hodových slavností
najdete na webových stránkách obce: www.obecpodoli.cz.
ZuK
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