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Fašanku, fašanku, už je ťa Podolské
namále, jako
téj rosenky, na zelenéj trávě
listy
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Obecní úřad
Vybráno ze 14. zasedání zastupitelstva Obce Podolí konaného 18. 12. 2015
Zastupitelstvo obce schválilo:
- obecně závaznou vyhlášku obce Podolí č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů dle předloženého návrhu a schválilo rovněž výdej 6 ks pytlů na plasty na poplatníka ročně zdarma. Tato
obecně závazná vyhláška z důvodu naléhavého obecního
zájmu nabývá účinnost dne 1. 1. 2016.
- změnu rozpočtu č. 6 dle předloženého návrhu
- rozpočet v paragrafovém znění na rok 2016 dle návrhu
jako schodkový ve výši 1 170 500,- Kč, krytý zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech z minulých let.
Závaznými ukazateli v rozpočtu jsou na rok 2016 paragrafy. Zastupitelstvo obce současně oprávnilo starostku pro

-

-

změny rozpisu mezi položkami v rámci jednotlivých paragrafů.
závěrečný účet Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí
včetně všech jeho příloh bez výhrad.
nákup rideru na sečení a údržbu a pověřilo starostku výběrem stroje, dodavatelské firmy a vyřízením potřebných
náležitostí.
Ing. Jarmilu Kasperovou na místo šéfredaktorky Podolských listů. Pravidla pro vydávání zpravodaje schválilo dle
předloženého návrhu.

Zastupitelstvo obce vyjádřilo souhlas:
- se sídlem spolku „Folklor a kultura v Podolí“ v nemovitosti
Podolí 190, 686 04 Podolí.

Duchovní a relaxační areál v Podolí - DARAP
Vážení spoluobčané,
v březnu 2015 jsme odevzdali žádost
na dotaci „Fyzická revitalizace území“,
která řešila okolí před kaplí a dětské
hřiště spojené chodníkem mezi ulicí
Hlavní a Záhumní. Stav těchto míst nevyhovoval současným potřebám ani
bezpečnému pohybu. Rekonstrukcí bychom navíc získali důstojný prostor pro
pořádání různých akcí. Místo samotné
nabízelo i název: Duchovní a relaxační
areál v Podolí, zkráceně DARAP.
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Ateliér König zpracoval studii projektu a zbylo čekání na rozhodnutí, zda
uspějeme či nikoliv. V průběhu června
přišla smutná zpráva: Podolí nebylo pro
dotaci vybráno. Zastupitelstvo proto
rozhodlo, že opravíme pouze chodník
a prostranství před kaplí z obecních
peněz. Nechali jsme zpracovat projektovou dokumentaci a těsně před
zahájením revitalizace přišel nečeka-
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ný email: dotaci můžeme ještě získat,
pokud zrealizujeme úpravy do konce
roku 2015 a v rozsahu uvedeném v podané žádosti. To znamená na dětském
hřišti Záhumní zbudovat nový plot, přesunout dva herní prvky z důvodu bezpečnosti, vyměnit popraskaný asfaltový
povrch cest, obnovit dopadové plochy
s gumovou obrubou a trávník, vysadit
okrasné jabloně a ptačí zob, uschovat
popelnice na odpad do přístřešku, upravit manipulační
plochy před kontejnery, doplnit lavičky a odpadkové koše.
Zrenovovat chodník mezi ulicí
Hlavní a Záhumní, vydláždit
prostor před domem chovatelů, vysadit centrální strom
– lípu, doplnit kruhovou lavičku. Zbudovat a osadit zvýšené
záhony s plochami na posezení, instalovat dvě umělecké
skulptury, zmenšit svahovitost
terénu pomocí kruhových
schodů, odstranit betonové
panely a vydláždit plochu pro
příchozí. Dále natřít zábradlí,
vysázet muchovníky, hortenzie, přes 100 m2 trvalkových
záhonů a vyřešit ukotvení na
májku či vánoční strom.
Váhání nebylo dlouhé: jdeme do toho. Díky usilovné práci
všech zainteresovaných se dílo
zdařilo. Poděkování patří hlavně realizační firmě PROMONT
Uherské Hradiště, s.r.o.
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Projekt revitalizace centrální části
obce Duchovní a relaxační areál v Podolí
má pro občany všech věkových kategorií obrovský význam. DARAP zhodnotil
území v centrální části obce, zatraktivnil

Podolí a nabízí místo pro setkávání, posezení a trávení volného času. Výrazně se
zvýšila bezpečnost procházejících chodců díky opravenému chodníku. Pro obsluhu prostoru slouží nová příjezdová zpev-

něná plocha. Hřiště v ulici Záhumní nabízí
příjemné posezení na lavičkách uprostřed obnovené zeleně a ve stínu vysázených stromů. Herní prvky dětského hřiště
i sportovní plocha (tato nemohla být součástí projektu) umožní společný aktivní
odpočinek dětí, mládeže i dospělých. Atmosféru areálu podtrhuje instalace dvou
uměleckých kovářských skulptur, které
vytvořil místní umělecký kovář Vítězslav
Bobčík. K vytvoření sousoší jej inspiroval
citát od italského filosofa a spisovatele
Luciana De Crescenzo: „Všichni jsme
andělé pouze s jedním křídlem. A můžeme létat jen tehdy, objímáme-li jeden druhého.“
Slavnostní předání areálu do užívání
proběhlo 23. 12. 2015. Nyní se mohou
nejenom obyvatelé Podolí, ale i návštěvníci z jiných měst a obcí těšit z nového
veřejného prostranství. Objektivně musíme konstatovat, že bez dotační podpory
z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
ROP Střední Morava by se tak krásný areál
realizoval s velkými obtížemi. V naší vlasti
je spousta nových prostranství, ale pouze
v našem Podolí máme originální kované
okřídlené sousoší. Děkujeme Víťo!
Vaše starostka a místostarostka

„Chovatelský dům“
Dům č.p. 64 vlastní obec Podolí od listopadu 1960 a nachází se nad kaplí Sv. Ducha. Dříve zde bydlela rodina Jana Kroupy, nejstaršího slováckého tkalce. Všeobecně je známý jako
chovatelský dům, byť jej český svaz chovatelů nikdy nevlastnil.
Objekt pronajalo zastupitelstvo obce spolku chovatelů poprvé
1. 1. 1999 a prodlužovalo nájem do 31. 12. 2006. Poté nebyla
nájemní smlouva obnovena a nevíme z jakého důvodu. Areál
sloužil členům spolku k výstavám drobného zvířectva a klubové
činnosti. Příkladně se o objekt starali a věnovali opravám spoustu brigádnických hodin, za což jim mockrát děkujeme. Největší
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zásluhu mají jednatel Jan Malina a Josef Haluza s rodinou. Kéž
by bylo více takových dobrovolníků. Bude-li ČSCH potřebovat
prostory pro svou činnost, mají dveře otevřené. Rádi bychom
v péči o dům pokračovali. Ve velmi špatném stavu je střecha,
zcela schází sociální zařízení, elektroinstalace je nevyhovující.
Čekáme na vypsání vhodných dotací, protože z vlastního rozpočtu bychom museli vydat peníze, které nutně potřebujeme
na rekonstrukci zanedbané kanalizace i ostatního obecního
majetku.
místostarostka
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Podolský ráj
Toto je nový název pro „chovatelský
dům“. Obec před Vánoci vyzvala děti,
aby o prázdninách vymyslely název pro
komunitní centrum a výzdobu stěn.
Všechny výkresy a návrhy posoudila
v lednu porota tvořená rodiči a místostarostkou. Zvítězil název Podolský ráj.
Děti zřejmě inspirovaly překrásné
sochy a podtrhuje i význam komunitního – spojujícího místa pro různé zájmové skupiny sdílející společnou aktivitu.
Úpravou a vybavením dvou místností
a rekonstrukcí sociálního zařízení vznikne pro děti, mládež a rodinu centrum
volnočasových aktivit. Obec tak smysluplně využije uvolněné prostory i ke
klubové činnosti místních spolků a k pořádání různých aktivit na nově zrekonstruovaném prostranství před kaplí.
Stěny kluboven bude zdobit několik
vybraných dětských originálních kreseb.
Objevoval se motiv cest v mnoha podobách a s různými aktivitami, které podnikají děti všech věkových skupin s kamarády či rodinou. Plochy stěn pokryjí
vybrané kresby. Na co nebudou dětské
síly stačit, dodělají rodiče za „autorského dozoru“ malířů vybraných obrázků.
Všechny dětské výtvory – návrhy budou
vystaveny na obecním úřadě nebo v kul-

turním domě. Celá akce je závislá na
získání dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj, tak nám držte palce, ať uspějeme
a můžeme se pustit do práce.
Návrhy dětí pro nový název domu č.p.
64:
• Světnice podolských andílků
• Ráj kamarádů
• Klubovna Bystroočko
• Dětský kulturáček
• Jizba pacholat
• Centrum Škatulka, Síťka (že spojuje),
Kempík, Beruška, Bublina

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrum Sovička
Podolský ráj – vítězný název
Dětský domeček
Centrum pro děti Ručička
Dům kamarádů
Klubíkovna
Centrum Motýlek
Ráj
Centrum Sluníčko
Klubovnička
Centrum Jarabáček
Centrum Lvíček, Sluníčko, Stonožka
Centrum Srdíčko
místostarostka

Pojďme udělat něco pro sport v naší obci
V ulici Žleb se nachází hřiště s asfaltovým povrchem, které je využíváno milovníky nohejbalu, pořádání dětských dnů
a dalších různých aktivit. Další asfaltové hřiště máme v ulici Záhumní. Tato zmíněná hřiště již dnes svým povrchem a charakterem nevyhovují dnešním požadavkům sportovišť. Dále obec
vlastní fotbalové hřiště, které je za cestou E50. V současné
době zde neprobíhají žádné sportovní aktivity, důvody tohoto
neutěšeného stavu nejsou však předmětem tohoto článku.
Vloni se naše obec stala majitelem pozemků v prostoru za
bývalou prodejnou Dolanka a s přihlédnutím na jeden z předvolebních slibů týkající se zbudování nového sportoviště by-

chom měli tento prostor rozumným způsobem využít. Domnívám se, že výstavbou víceúčelového sportovního a kulturního
areálu bychom mohli zvýšit sportovní aktivitu v obci. Využití je
velmi široké, například pro potřeby základní a mateřské školy,
provozování plánovaných sportovních akcí naší obce a samozřejmě pro ty, kteří mají zájem sportovat a scházet se.
Byl bych rád, aby všichni, kteří si tento článek přečtou, chápali tuto myšlenku jako jednu z možností, jak tento pozemek
využít. Věříme, že v této obci žije spousta kreativních lidí, kteří
mohou přispět dobrým nápadem.
Předseda investiční komise

Finanční ani kontrolní výbor neplní svoji funkci
Zdá se, že finanční výbor ani kontrolní výbor zastupitelstva Obce Podolí,
které by měly kontrolovat dodržování
podmínek stanovených poskytovateli
dotací, o něž naše obec požádala, v tomto směru nepracují a dotace nekontrolují. Není to chyba řadových členů uvedených výborů, ti mimochodem nepobírají
za členství v těchto výborech žádnou
finanční odměnu, ale předsedů těchto
výborů, kteří za zastávanou funkci do4

stávají za rok zhruba 10 tis. Kč. Samozřejmě, že nejde jen o to kontrolovat, ale
také radit a upozorňovat na nedostatky,
které můžou způsobit např. i to, že státní
dotace, které naše obec v minulém roce
získala, se budou muset vrátit. To, že paní
starostka a paní místostarostka mají ve
své práci nedostatky, se dá pochopit,
protože zkušenosti ve svých funkcích teprve sbírají. O to více by jim ale měli být
nápomocni ti zastupitelé, kteří to mají

Podolské listy

v popisu práce. Doufám, že brzy dojde
k nápravě a že uvedené výbory navážou
na dobrou činnost svých předchůdců
z minulého volebního období.
Pokud bude někdo na tato moje tvrzení na jiném místě zpravodaje reagovat
a zpochybňovat je, doufám, že bude
natolik slušný, že za článkem uvede své
jméno a příjmení.
Ing. Miroslav Křižka,
člen zastupitelstva Obce Podolí
1/2016

Jak se daří mokřadům?

Deštivé počasí posledních dnů i týdnů konečně přineslo tolik chybějící vláhu. Díky teplotám nad nulou, neobvyklých v tuto
roční dobu, nezůstávala vodní zásoba pro příští měsíce na povrchu ve formě sněhu, ale vsakovala do půdy a následně se zpožděním několika dnů postupně odtékala a dosud odtéká z povodí do potůčků, potoků až nakonec do Olšavy.

Funkce mokřadů jsou vidět
Poprvé bylo možné sledovat, jak
naše soustava mokřadů plní hned několik svých vodohospodářských funkcí:
Funkci ochrannou – soustava chrání
okolí mokřadů a území pod nimi před
přívalovými vodami z Podolského potoka. Přitékající množství vody lze jednoduchým objektem rozdělit na část
odtékající dále potokem a na část tekoucí do soustavy mokřadů. Asi v polovině
soustavy je další jednoduchý objekt, který umožňuje vracet libovolné množství
vody tekoucí přes mokřady zpět do potoka a zbytek nasměruje dál do nižších
mokřadů.
Důkazem, že ochranná funkce v lokalitě mokřadů zafungovala, je zanesený příkop kousek za točnou směrem na
Veletiny. Přívalová voda unášela půdu
z obnažených polí, a protože nenarazila
na žádný ochranný krajinný prvek, odnesla ji s sebou a zbavila se jí v odvodňovacím kanále podél cesty, který se tím
zanesl. Na téže cestě pod mokřady není
ani náznak nánosu.

Funkci retenční – soustava zadržuje
a zdržuje překotný přítok vod z potoka.
Již zmíněnými objekty se ponechá potokem odtékat únosné množství přívalové vody a nadbytečná se nasměruje do
mokřadů. Mokřady se jeden po druhém
naplní a uběhne mnoho hodin, někdy
i dnů, než nadbytečná voda doteče k odtokovému místu prvního a nejnižšího
mokřadu a odtud zpět do potoka, kde již
v tu dobu obvykle povodňová voda neteče. Rozdělením přívalové vody dojde k jejímu zdržení a pozdějšímu bezpečnému
odvedení z povodí.
Je zajímavé sledovat průtok vody přes
mokřady v různých stádiích povodňového odtoku. V každém čase jsou mokřady
s potokem vlastně jiné.

Škoda, že jednoduchá hradítka (krátké
dřevěné desky), kterými se průtok soustavou reguluje, odnesl nějaký nenechavec.
Funkci akumulační – soustava hromadí a ukládá vodu v době jejího nadbytku a postupně ji vrací do krajiny v době
nedostatku. Krajina díky mokřadům hospodaří s vodou bez výrazných výkyvů
a i suchá období překonává bez drastických dopadů na flóru i faunu.
V parném létě se přidá i funkce ochlazovací, která však není vidět, ale spíše cítit.
Značná masa vody zadržovaná v mokřadních nádržích a tůních jen pomalu a postupně zvyšuje svoji teplotu. Oproti rychle se ohřívajícímu zemskému povrchu si
dlouho udržuje nižší teplotu a ochlazuje
tak v horkých dnech okolní krajinu.

Bez ukradených hradítek se těžko hradí. Kdo škodu uhradí?
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Jak je to s rybami v mokřadech
Mokřady a ryby k sobě přirozeně nepatří. Jak je to možné? Kde je voda, tam
jsou ryby. Nebo ne? Právě u mokřadů tato
rovnice neplatí. Protože je pro mokřady
přirozené, že v průběhu roku úroveň
hladiny v nich kolísá a dokonce může
mokřad i vyschnout, ryby zde dlouhodobě nepřežijí. Jikry se někdy dostanou do
mokřadů na nohách vodního ptactva, za
vyššího stavu může silný proud ryby do
mokřadů z potoka spláchnout. Během

léta však většinou ryby postupně leknou.
Pokud by přece jenom někdo podlehl
pokušení a rybí plůdky do mokřadů nasadil, vidina čilých rybích těl zdobících podvodní svět by se mohla postupně proměnit v apokalyptický obraz. Při pozvolném
vysychání mokřadů a s tím spojeným
ohříváním vody klesá obsah vzduchu ve
vodě. Ryby trpí nedostatkem kyslíku, začínají se dusit. Na hladině se objevují těla
přidušených cukajících se ryb plovoucích

na boku. Zvyšující se teplota vody dílo
zkázy pomalu dokoná. Ryby hynou dlouze a trýznivým způsobem. Leklá těla uhynulých ryb se dlouho budou rozkládat,
zápach hnijícího rybího masa se potáhne
celým údolím ...
Správce mokřadů však nesmí nechat
dojít situaci tak daleko. V případě výskytu
ryb v některé z nádrží se musí voda vypustit a předejít tak znečištění uhynulými
rybami.

Kolonizace pokračuje
S přibývajícím časem se seznamuje
s mokřady stále více ptačích druhů. Bedlivý pozorovatel z řad obecního zastupitelstva napočítal při svých procházkách po
mokřadech dvacet pět kachen divokých
v jednom hejnu, povedlo se mu potkat
se s pěti nádhernými volavkami bílými
a jako doprovod přiletěla i volavka popelavá. Mělké břehy mokřadů porostly rozmanitými rostlinami a teprve teď se ukáže, které z nich zaplavení vodou přežijí.

Volavka bílá

Fotopasti v akci
Polní cesta vedoucí podél mokřadů je lákadlem pro řidiče –
dobrodruha s potřebou adrenalinové jízdy po rozbahněné cestě, která rozmáčením ztrácí únosnost. Na několika místech jsou
již jeho přičiněním vyjeté hluboké koleje, které se stávají erozní
rýhou. A přesto je pokračující déšť pravděpodobně výzvou pro
vyznavače jízdy těžkým terénem, aby se znovu jeho stříbrný off
road utkal s rozbahněnou mokřadní cestou. Adrenalinové zážitky bývají hodně nákladné. Oprava poškozené cesty by mohla
být pro pachatele ještě nákladnější. Rozmístěné fotopasti v oblasti pomůžou neukázněné řidiče identifikovat. Žádnou cestu
ani polní nesmí nikdo poškozovat. Pokud na ni vjede, přestože to momentální podmínky nedovolují a poničí ji, nedokázal
správně vyhodnotit okolnosti a za poškození je odpovědný.

Mokřady v lokalitě Kačinec se konečně zaplnily
Žlebský potok současnými dešti nabral nezvykle na síle, srovnávaje aktuální
průtok s nepatrným, sotva znatelným průtokem po většinu roku. Kalná spěchající
voda se překvapeně v mokřadech zpomalila a nádrže postupně zcela zaplnila. V potoce pod mokřadní hrází se velká voda
nijak neprojevila, každoroční zanášení
místa, kde potok vtéká později do potrubí,
splavenými větvemi, listím a plovoucími
nečistotami, se letos nekonalo. Ochranná
funkce mokřadu i tady zafungovala.
I zdejší mokřady a tůně se postupně
začleňují do okolního prostředí, stromy tyčící se k nebi jakoby mokřady mezi sebou
6

ukrývají. Zatím ještě obojživelníci ve vodě
nejsou vidět, ale jejich čas se blíží.
A na závěr jedno postesknutí. Přičiněním nějakého siláka skončila jedna ze

dvou akátových laviček ve vodě mokřadu.
Škoda, že ji raději nepoužil k tichému pozorování probouzejícího se ptactva. Destrukce je zbabělost!

Prosím, posaďte se!
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A na úplný závěr jedna potěšující zpráva. I mokřady mají svůj den. Dne 02. 02. 1971 byla v Íránu podepsána mezinárodní Úmluva
o mokřadech, ke které se naše republika připojila v roce 1990. Druhý únor se tak stal Světovým dnem mokřadů.
Jiří Trávníček

Mokřad plněný povrchovou vodou

Tůň plněná průsakem

Děkujeme, že třídíte
V našem seriálu o třídění odpadů se dnes budeme zabývat další důležitou surovinou. Dnešní téma: papír

Papír jako původce byrokracie?
Pokud by Rumburak otočil prstenem
Arabely se zlomyslným plánem odstranit
ze světa surovinu jménem papír, náš život
by se hodně změnil. Papír je všude, kam
se jen podíváme a mnohdy i tam, kam,
nevidíme. Jeho přítomnost často nevnímáme. Jako by tady byl od nepaměti. Zlí
jazykové tvrdí, že díky papíru vznikla byrokracie, leč z historie víme, že byrokracie
bujela i s hliněnými destičkami, později

s papyrem i pergamenem. Byrokracii se
papír náramně hodil. Ale komu z nás se
nehodí? Na papír píšeme, čteme z něj,
balíme do něj výrobky, využíváme ho
v průmyslu, zdravotnictví, vyrábíme z něj
hygienické potřeby. Dokonce ho i jíme.
Tedy spíše naše děti, které neodolaly marketingovému nápadu vyrobit papír jedlý.
Vynález papíru pochází pravděpodobně z Číny ze 2. století př.n.l. Papír do Evro-

py propašovali arabští obchodníci, proto
vznikaly první papírny v Evropě tam, kde
se Arabové opírali o svůj vliv. Tedy v počátku hlavně ve Španělsku. Papír byl sice
méně kvalitní než pergamen, ale jeho výroba výrazně levnější. Z dnešního pohledu
byl pergamen luxusní kvalitní zboží, papír
jen jeho levnou náhražkou. Přesto je dnes
pergamen historickou epizodou a papír
v současnosti zaplavil svět.

Jsme kvalitními sběrači
Spotřeba papíru celosvětově roste, v naší republice spotřebujeme ročně 130 až 150 kg papíru na obyvatele. Přestože
spotřeba kancelářského i novinového papíru postupně klesá,
spotřeba papíru v obalovém průmyslu přímo raketově roste. Že
„obal prodává“ je známá obchodnická poučka. Dokud budeme
chtít být výrobci taháni za nos nabízeným pozlátkem úchvatného obalu, dotud nás výrobci rádi za nos tahat budou. A lákavý
obal ihned po rozbalení skončí v komunálním odpadu, v lepším

případě v modrém kontejneru. Je pravda, že Češi patří v Evropě
ke špičce v třídění a sběru papíru. V posledních patnácti letech
stoupl u nás podíl sebraného papíru ze 43% na téměř 70%, přičemž asi pětinu vyrobeného papíru již není možno sebrat – toaletní, cigaretový nebo již nerecyklovatelný. Velmi významným
českým unikátem jsou školní sběry papíru. Jejich podíl na sebraném papíru tvoří až 15% a obchodníci i zpracovatelé použitého
papíru si školní sběry díky pečlivému třídění hodně pochvalují.

Šetříme naše lesy?
Většina z nás bude dalším textem asi zklamána. Nelze říci,
že sběrem a recyklací použitého papíru zachraňujeme naše
lesy, jak se nám to kdysi snažila namluvit komunistická propaganda. K výrobě papíru se dřevo skutečně používá. Jedná se
ale o monokultury za tím účelem vysázené a za tím účelem
i pokácené. Ideální strom k výrobě papíru je 40 – 70 let starý
o průměru kmene 20 cm. Lépe takový strom vypěstovat než ho
pracně hledat ve smíšeném mnohogeneračním lese. Recyklace papíru tak snižuje plochu obhospodařovaných monokultur,
šetří čas a peníze. Papír je ovšem možno recyklovat pouze šest
až sedmkrát, vlákna celulózy se postupně recyklací zkracují a je
nutno je pak nahradit.
1/2016
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Jak papír třídit
Použitý papír ukládáme do modrých plastových kontejnerů,
které jsou po naší obci rozmístěny často společně s kontejnery
na použité sklo. Vhodné k odevzdání jsou noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity, papírové obaly, krabice, balicí papír, lepenka, kancelářský papír, sešity, obálky, staré knihy, apod.
Papír nemusíme zbavovat ocelových spon ani z obálek odstra-

ňovat průhledná okýnka. Krabice a obaly z kartonů rozložíme
na části tak, aby zabíraly co nejméně místa, menší krabice stačí
jen sešlápnout.
Do kontejneru na papír nepatří: mokrý, mastný nebo jinak
znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky, papírové pytle s plastovou, hliníkovou folií, apod.
Jiří Trávníček

Svoz odpadu v roce 2016

Sběrné místo

Směsný komunální odpad

Každý sudý týden ve středu

Plasty

1 x měsíčně v pondělí

Nebezpečný odpad

4. dubna a 5. září

Oznamujeme občanům, že i v zimním období je možné využívat sběrné místo č. p. 176 u Olšavy k ukládání vybraných
druhů odpadů.
Středa: 15 – 17 hod,
Letní provoz 15.4. - 31.10.
Sobota: 8 – 10 hod
Sobota: 8 – 10 hod
Zimní provoz 1.11. - 14.4.
po předchozí tel. dohodě
Šimon Raclavský,
Zodpovědná osoba
tel: 737 762 290

Přebírá se následující odpad
- BIOODPAD

listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, ořezané
větve
- STAVEBNÍ ODPAD max. 100 kg na osobu za měsíc - stavební
a demoliční odpad – zbytky cihel a omítek,
kamení
- KOVOVÝ ODPAD železo, plechovky
- OBJEMNÝ ODPAD koberce, linolea, matrace, umyvadla, toalety, starý nábytek: křesla, židle, válendy,
skříně. Nábytek musí být rozebraný na
jednotlivá prkna či díly, skleněné části vysklené

- POUŽITÝ JEDLÝ
OLEJ A TUK

Odevzdává se v plastových uzavřených
obalech, jedna nádoba o maximální váze 15 kg

Občané Podolí mohou ukládat svůj odpad ve sběrném místě
zdarma. Obsluha bude přebírat pouze odpad řádně roztřízený
a uložený ve vhodných obalech. Dbejte pokynů našich pracovníků z důvodů bezpečnosti a urychlení plynulosti přebírání jednotlivých druhů odpadů. Sběrné místo nemohou využívat podnikatelé k ukládání odpadu, vzniklého při podnikatelské činnosti.
Takový odpad jsou povinni likvidovat na vlastní náklady. Nebezpečný odpad na sběrné místo rovněž nepatří. Obec organizuje 2x
ročně sběr a svoz nebezpečného odpadu, letos 4. dubna a 5. září.
místostarostka

www.obecpodoli.cz
Co je nového na webových stránkách Podolí?
Také v posledních dvou měsících jsme
hodně pracovali na webových stránkách
obce. Pro ty, co chodí na webové stránky
z tabletů či mobilních telefonů, jsme na
konci ledna spustili mobilní verzi obecních stránek, která umožňuje pohodlnější
prohlížení právě z těchto zařízení. Mobilní
vzhled by se měl na těchto zařízeních aktivovat automaticky, manuálně je možno
vzhled přepnout ve spodní části stránek.
Ve spodní části webu je možno přepnout také na tzv. vzhled bez stylů. Ten
je určen primárně pro občany s vadami
zraku, zvláště pak slabozraké občany. Byl
vytvořen dle doporučení metodik Blind
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Friendy Web.
Aktuálně nově tvoříme sekci Dotace,
kde je možno najít Pravidla pro získávání
dotací z rozpočtu obce a také Žádost o dotaci z rozpočtu obce. Mimo jiné je zde i přehled dotací, které obec získala a dotací,
které poskytla z rozpočtu obce.
Dále jsme aktualizovali sekci Třídění
odpadů v souvislosti s přesunem sběrného místa z areálu zahrádkářů na Záhumní
do domu č. p. 176 na Pastvišti.
V sekci Podolské paměti si také můžete přečíst nové zajímavosti, např. o Jízdě
králů v Podolí. Postupně zpracováváme
také další témata z historie obce, avšak

Podolské listy

vzhledem k obrovské náročnosti - probírání témat s pamětníky, faktické dohledávání informací (z kronik a jiných podložených
pramenů), písemné a grafické zpracování
témat a následně pátrání po vhodných dobových fotografiích - tyto paměti vznikají
jen velmi pomalu a jsou časově náročné.
Ve Fotogalerii a Videogalerii je zachyceno hned několik aktuálních událostí
z života v Podolí, které se udály na konci
minulého roku či na začátku roku tohoto.
Nejnověji jsou zde fotky a video z fašanku
a z první předškoličky, která se pravidelně
jednou týdně koná v naší škole pro budoucí prváčky.

1/2016

V lednu jsme vytvořili také novou sekci
Audiogalerie. V ní je možno najít záznamy
rozhovorů s Radkou a Pepou Ondrejkovými a Děvčicemi z rádia Proglas a také se
starostkou Janou Rýpalovou, s Dášou Vackovou a Podolskými Friškami z Českého
rozhlasu Brno.
Další nedávno vytvořenou sekcí je
Duchovní a relaxační areál v Podolí,

Předškolička

kde najdete informace o tomto novém
areálu v naší obci. Ve fotogalerii z 22. 12.
2015 si také můžete prohlédnout celou
sérií fotografií dokumentujících vznik samotného areálu od začátku před stavbou
až po její ukončení v prosinci minulého
roku.
Téměř každodenně jsme pro Vás stránky aktualizovali a vložili, upravili či změnili

jsme toho na nich za poslední 2 měsíce
mnohem více, než o čem píšeme výše.
Mnoho z naší práce zůstává také skryto
a často si jí ani nevšimnete. Snad nám to
vše bude ku prospěchu a informace, které
zde najdete, Vám pomohou, poradí, něco
nového se dozvíte a třeba se i pobavíte.
Proto to pro Vás – rádi – děláme.
Dáša a Jirka Vackovi

Z natáčení Českého rozhlasu Brno

Zprávičky z naší školičky
Nový rok jsme zahájili opět aktivně. Žáci 5. ročníku se zapojili do literární soutěže Dolního Poolšaví s názvem
Moravská rodina, kde tvořili básničky,
v nichž opěvovali svou obec.
Podolí je údolí,
kde jsou lidé veselí.
Máme kapli, máme hřiště,
už jen chybí koupaliště.
V Podolí najdete řeku Olšavu.
Chytnete tam víc než jednu rybu.
V zimě když je sníh,
jezdíme na saních.
V létě často venku býváme,
buď jsme v bazéně

nebo tajný bunkr hledáme.
Každým rokem míváme mnoho akcí,
bavíme se na nich vždycky.
Podolské lidičky,
navštěvují místní kapličky.
A která budova je v Podolí nejstarší,
to já dobře vím,
je to přece náš zelený mlýn.
Za Podolím jsou mokřady,
najdete tam žáby a různé zvířecí tvory.
A teď víte, jak krásně je v Podolí
a že nelže naše přísloví:
„Ať je teplo nebo zima,
v Podolí je vždycky prima :-).“
Kristýna Havránková, 5. třída,
10 let, ZŠ Podolí

Vysvědčení a Slavíček

Zápis do 1. ročníku

Vysvědčení za předchozí pololetí bylo
žákům předáno ve čtvrtek 28. ledna. Ve
stejný den jsme ve škole organizovali školní kolo pěvecké soutěže Zazpívej, slavíčku.
Každý žák si předem připravil nějakou písničku, se kterou se předvedl pedagogické
porotě. Do užšího výběru postoupilo pět
žáků, z nichž ti nejlepší budou reprezentovat školu v okresním kole v Uherském
Hradišti.

Zápis letošní prvňáčků se konal ve
čtvrtek 21. ledna. Netradičně jsme zápis zaměřili na pohádku Boudo, budko,
kdo v tobě přebývá, takže děti společně
s myškou Hrabalkou, zajíčkem Ušáčkem,
žabkou Kuňkalkou plnily úkoly. U zápisu nám velmi pomáhali žáci 5. ročníku.
Všechny děti, které se k zápisu dostavily,
byly přijaty do 1. ročníku následujícího
školního roku.
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Podolí
Podolí je malá vesnička
a uprostřed stojí kaplička.
Podolí je malá vesnice,
kde jsou úzké ulice.
Na břehu řeky Olšavy
mají domky stavaři.
Žijí zde bobříci,
kteří mají dobrou kondici.
Na březích řeky Olšavy hnízdí ptáček,
přeci podolský ledňáček.
Podolí je údolí,
kde jsou všichni veselí.
V Podolí se každý vyzná,
protože má svůj význam.
Jiří Richter, 5. třída, 10 let, ZŠ Podolí
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Strava bez zbytečné chemie
Tento projekt byl zaměřen na zdravé stravování a přípravu
jídel. Nejednalo se o nějakou přednášku, nýbrž o super akci.
Žáci 1. a 5. ročníku se rozdělili do pěti smíšených družstev. Každé družstvo obdrželo recept, dle kterého si u „obchodníka“
nakoupili suroviny. Všichni společně pak tvořili zdravé svači-

ny. Na závěr proběhla prezentace jídel spojená s ochutnávkou.
Spousta surovin nám zůstala, takže se ve zdravém stravování
pokračovalo i následující den. Všichni si na zdravém jídle pochutnali.
Martina Kozelková

Z knihovny
Mnozí z vás už jistě zaregistrovali, že se v novém roce změnil systém placení poplatků v knihovně. Roční poplatek je
splatný na začátku roku, uhradit byste jej měli při první návštěvě knihovny v daném roce, jinak není možné knihy půjčovat.

V lednu se obměnila nabídka knih z výměnného fondu.
A během roku přibudou nové knihy i do fondu naší knihovny.
A pokud máte tip na knihu, kterou byste si chtěli přečíst, napište na email knihovny.
ZuK

Stalo se
Štěpánský turnaj v ping pongu

Silvestrovský výšlap

Již tradičně se konal na Štěpána (26.12.2015) turnaj v ping-pongu. Pořadí borců ani letos nebylo nijak překvapivé:
1. místo: Rostislav Toman st.
2. místo: Dalibor Mitana st.
3. místo: Zbyněk Křen

Silvestrovský výšlap se i v loňském roce vydal po trase z Podolí
přes Veletiny do Hradčovic. Na startu jubilejního desátého ročníku se sešlo 100 účastníků, kteří tak vytvořili nový rekord. Počasí na
zimní vycházku vyšlo na jedničku. Zatímco ráno bylo -8°C. V deset hodin na startu u obecního úřadu byly jen -2°C. Cíl pochodu změnil název. Z Hostince U Holuba na Slováckou hospodu.
K dobré pohodě si účastníci pochodu zazpívali. Domů jsme se tak
vraceli všichni pozitivně naladěni.
Jaroslav Míšek
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Tříkrálová sbírka
Letošní tříkrálová sbírka byla oproti původnímu plánu přesunuta 9. ledna z dopoledne na odpoledne, jelikož kvůli ledovce
se nedalo bezpečně pohybovat po silnici
ani po chodnících. Tři skupinky koledníků
s doprovodem na pomoc potřebným vybraly letos v Podolí 22 631 Kč. Děkujeme
všem dárcům.

Fašankový průvod
V sobotu 13. února se do ulic Podolí
vydalo téměř 50 maškar. Nechyběl medvěd, kominík, myslivec, nevěsta, vodník,
policajt a spousta dalších. Fašankový průvod po dědině dům od domu doprovázeli na hudební nástroje Podolští Sekáči,
o zpěv a šavlový tanec se postaraly Frišky
s Friščaty. Odměněni byli štamprlí slivovice a voňavými koblihy, výslužkou v podobě slaniny či vajec, a také příspěvkem
do kasičky na novou fašankovou masku.
Již tradičně se o fašankové veselí zasloužil
Ženský pěvecký sborek Podolské Frišky
a mužský sbor Podolští Sekáči. Všem, co
se zapojili do průvodu, i těm, kteří přispěli
penězi či občerstvením, děkujeme.
ZuK

Děkuji svým kamarádům z mužského pěveckého sboru Podolští Sekáči a taktéž děvčatům z ženského pěveckého sboru Frišky
i všem dalším účastníkům fašankového průvodu za jejich účast na fašankové obchůzce,
za krásné odpoledne s nimi, spoustu švandy,
taktéž velmi povedené masky a hudební doprovod. Lidem, kteří nám otevřeli dveře svých
domovů děkujeme za občerstvení i příspěvky do sotúrku, za které bude pořízena další
fašanková maska Baba s košem. Všem přeji
pevné zdraví, chuť udržovat lidové tradice
a přitom prožívat s ostatními něco veselého.
Jarek Hastík

Z činnosti spolků
Výroční schůze zahrádkářů
V pátek 19. února se v kulturním domě v Podolí uskutečnila výroční členská schůze Českého svazu zahrádkářů. Mužský pěvecký
sbor Podolští Sekáči obstaral úvod schůze. Poté zhodnotil předseda organizace Libor Hanáček ve zprávě o činnosti uplynulý rok.
V závěru svého vystoupení nastínil plán akcí na rok 2016.
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Za dlouholetou činnost byli oceněni tito členové základní
organizace – Jarmila Kovaříková, Pavel Vaculka a Libor Hanáček.
Oceněn byl rovněž i bývalý pokladník organizace Ing. Miroslav
Křižka. O hudební doprovod se postaral Martin Gerža, který velmi
dobře skloubil hudební vkus a přání starší i mladší generace.
Jaroslav Míšek
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Pozvánky
PODOLSKÝ TMEL
Předkládáme vám první informace o akcích pořádaných jednotlivými komisemi a zastřešených obecním úřadem. Souhrnný
nástin celoročních akcí v Podolí byl nazván PODOLSKÝ TMEL.
Ptáte se proč tento název? To proto, že lidé by se měli sbližovat
a tudíž stmelovat.
Tady je malý výběr akcí, na které bychom Vás chtěli v průběhu
letošního roku pozvat: Dětský ples, Podolské zpívání, Kostkování,
Dechovkový odpůlden, Ukončení prázdnin na kolech, Katastrální putování, Podolské koštování, Gramofonová retropárty, Česko
zpívá koledy a Silvestrovský pochod spojený s posezením a diskotékou.
Na každou akci najdete pozvánku v některém z příštích zpravodajů. Výčet není uzavřen. Může být upraven a doplněn dle přání občanů Podolí. Samozřejmě nemůžeme konkurovat bohaté
nabídce okolních měst a vesnic, ale můžeme tuto nabídku rozšířit, obohatit a doplnit.
za společenskou komisi Míšek J.

27. 2. Dětský karneval
12. 3 Dětský ples
13. 3. Obchůzka královniček
1.-3. 4. Velký jarní bazar pro děti
9. 4.

Košt slivovice

9. 4.

Den Země – úklid

30. 4. Pálení čarodějnic, stavění májky

Dětský ples
Milý dospěláci, vypněte na chvilku internet, vezměte své děti a přijďte s námi
strávit příjemné sobotní odpoledne. Nastrojte děvčátka, slečny, chlapečky i mladíky a přijďte se pobavit.
Společenská komise připravila netradiční akci Dětský ples. Bude se konat
v naší obci poprvé dne 12. 3. 2016 v kulturním domě v Podolí od 16 do 20 hod. Zatancujeme si společně s TK Rokaso. K tan-

ci nám bude hrát DJ Martin Gerža a jste
všichni co nejsrdečněji zváni.
Obléci si krásné šaty není nic zvláštního, to by měli děti vědět. K takovému
oblečení náleží i slušné a tolerantní chování, úcta k lidem. Děti už v raném věku
napodobují dospělé. Pojďme jim tedy příkladem, oblečme se i my na Dětský ples
slavnostně a ukažme, jak se chovat ve společnosti.

Celým odpolednem nás bude slovem
provázet vedoucí tanečního klubu Rokaso
Jiří Herůdek. Členové TK Rokaso předvedou své umění, břišní tanečnice zatančí
v rytmech orientální hudby. Kdo se ostýchá tancovat, může mu pomoci animátorka Martina Gaťáková, lektorka TK Rokaso.
Občerstvení máme zajištěno, muziku
rovněž. A o bohaté tombole ani nemluvíme! Těšíme se na vás.
Za společenskou komisi Smetanová D.

Nosení létečka
Také letos vyrazí do ulic Podolí na Smrtnou neděli, tedy 14 dní
před Velikonocemi, skupinky holčiček v krojích s borovicovou větvičkou, ozdobenou vyfouknutými vajíčky, papírovými ozdobami
či krepovými růžemi za zpěvu starodávné písničky Stála panenka Maria, jak ta růžička červená… Dle staré tradice přinesou do
domů symbol jara.
Holčičky, které by se rády přidaly, s radostí přijmeme mezi
sebe. V případě zájmu můžete kontaktovat Dášu Vackovou na
adrese podolske.frisky@gmail.com – zašleme vám slova a nápěv
písničky, popř. se můžeme dohodnout na zapůjčení kroje. První

organizační zkouška se bude konat na mandlovně 29. 2. 2016
v 17 hod. Sledujte internet, Facebook, rozhlas a vývěsky obce. Budeme trénovat písničku a připravovat ozdoby na létečka.
Na Smrtnou neděli 13. března 2016 pak děvčátka v krojích
vyrazí na obchůzku v 9:00 hodin a určitě budou rády, když jim
otevřete a oceníte jejich snahu. Podobně jako kluky na „šlahačku“
o Velikonočním pondělí můžete děvčátka obdarovat do košíčku či
do „koledníčku“ (tedy za rožky svázaného šátku) sladkostmi nebo
penězi.
Za spolek Folklor a kultura v Podolí: Dáša Vacková

Velký jarní bazar pro děti
Také letos se bude konat v kulturním
domě v Podolí tradiční Bazárek věcí pro
děti a to v termínu 1.-3. dubna 2016. Přichystat můžete jarní a letní dětské oblečení (do velikosti 164), obuv, těhotenskou
módu, hračky, knihy, sportovní potřeby,
kočárky, autosedačky a jiné potřebné věci
pro děti.
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PŘÍJEM VĚCÍ K PRODEJI bude v pátek
1. dubna od 14.30 – 19.30 hod, PRODEJ
v sobotu 2. dubna 9.00 – 16.00 hod a VÝDEJ v neděli 3. dubna 13.00 – 15.00 hod.
K prodeji si přichystejte seznam věcí
s číselným označením a krátkým popisem
dané věci a cenou (např. 1. Triko bílé s kytkou kr. rukáv 35,- Kč) a každou věc označ-

Podolské listy

te dobře přichyceným štítkem (osvědčily
se široké papírové lepicí pásky) s pořadovým číslem dle seznamu, cenou a Vaší
zkratkou (delší, ne jen monogram - např.
VEZA). Maximálně je možné přichystat
k prodeji 60 ks. Případné dotazy na tel.
777 309 515.
Veronika Zapletalová
1/2016

Jarní úklid
Opět po roce připravujeme úklid obce. Přivítáme pomoc
všech občanů, dospělých i dětí, kteří se k nám připojí, a jimž není
naše obec a okolí lhostejné. Malé pomocníky, kteří přijdou pomo-

1/2016

ci uklízet s rodiči, čeká sladká odměna. Velký úklid vypukne v sobotu 9. 4. 2016 dopoledne. Spoléháme na vás!
Smetanová D.
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Zápisky kronikáře
Činnost osvětové besedy za rok 1986
Osvětová beseda vedená Lubomírem Velichem zajistila pro složky Národní fronty celkem 12 přednáškových akcí s různým zaměřením. Nejvíce
všeobecně vzdělávacích akcí uspořádaly složky Český svaz žen a Svaz invalidů. Bylo uskutečněno 5 tanečních zábav,1 ples Českého svazu žen a hodová
zábava. Návštěvnost těchto akcí byla velká. V místním kulturním domě se
uskutečnila 2 varietní vystoupení a pro základní školu 2 divadelní představení. Hudební skupina Madison nadále hraje k zábavám, ale i na akcích různých jubileí a příležitostí v obci, například při volbách. Na dobré úrovni je
činnost přednášková, zlepšit by se měla kulturní úroveň pro zájem pořádání
společenských akcía zábav.
Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek

Činnost místní lidové knihovny
za rok 1986
Místní lidová knihovna beze zbytku plní svoji
funkci. Protože je hojně navštěvována a bohatě vybavena počtem svazků, nevyhovovaly stávající prostory.
Místní národní výbor zahájil v letních měsících její rozšíření přístavbou 1 místnosti do dvora základní školy,
kde je knihovna umístěna. Stavba úspěšně pokračovala, takže bude možno zahájit co nejdříve provoz
v pěkném nestísněném prostředí.
Ze zápisů z kroniky obce Podolí
zpracoval Jaroslav Míšek

Chovatelský dům
V roce 1985 je v kronice zmíněna zpráva o činnosti ČSCHDZ –
Českého svazu chovatelů drobného zvířectva.
Pěknou činnost vykazují 24 členové organizace Českého svazu chovatelů drobného zvířectva. Především usilují o vytváření
nezbytných ekonomických podmínek pro další rozvoj chovu
zvířat na záhumenkách, v drobných chovech pro zvýšení sebezásobení na smluvní výkrm a chov čistokrevných zvířat. Provedena

Výstava ČSCH 17. 9. 1995
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byla úprava zařízení areálu a to zejména za účelem pořádání výstav. V měsíci září byla uspořádána výstava se zastoupením všech
druhů zvířat v organizaci chovaných. Dále je zde popsána spolupráce s MNV, kdy se organizace zapojila do budování vodovodu
v akci Z a úpravy zeleně v obci.
Další informace se objevují ve Zpravodaji MNV Podolí za rok
1988.
Členové organizace provedli vakcinaci králíků proti myxomatóze, kdy bylo očkováno 800
králíků. Dále bylo provedeno tetování zvířat, a to
314 králíků. Bylo rovněž provedeno kroužkování zvířat, a sice 421 kusů drůbeže, 80 holubů
a 100 exotů. Bylo vykoupeno 598 ks králičích
kůží a 1015 kg králičího masa. Členové odevzdali
při sběru železného šrotu 2570 kg této suroviny.
Odpracovali 419 hodin na údržbě a opravě chovatelského areálu. Nejvíce výstav obeslali a organizaci tak reprezentovali – Josef Haluza, František
Smetana, Jan Malina a Ivo Baičev.
V osmdesátých letech se pravidelně konají
výstavy drobného zvířectva. Na začátku devadesátých let dochází k úbytku členů chovatelské organizace. V posledních letech organizuje Český
svaz chovatelů výstavu drobného zvířectva vždy
jednou za 2 roky.
Jaroslav Míšek
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Společenská kronika
Naši jubilanti v lednu a únoru:
Blažek Jiří
Kovaříkova Jarmila
Vaňková Anna
Klvaňová Miroslava
Potomák Vlastimil

60 let
60 let
65 let
65 let
70 let

Raclavská Alena
Lapčíková Jaroslava
Podškubková Marie
Ševčíková Ludmila
Měrková Lidia

Narození:

70 let
70 let
75 let
81 let
82 let

Buráň Karel
Snopková Milada
Král Václav
Zpěvák Stanislav

83 let
84 let
87 let
93 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Dne 1. 2. 2016 se narodil Františku a Gabriele Majíčkovým (č. p. 257) syn Jan
Dne 17. 2. 2016 se narodila Jiřímu a Adéle Halouzkovým (č. p. 297) dcera Štěpánka

Úmrtí:
Pánem života a smrti byl povolán k věčnému životu P. Bedřich Jagoš čestný kanovník Kolegiátní kapituly u svatého Mořice v Kroměříži.
Narodil se 1. 1. 1927 v Lipově. Kněžské svěcení přijal 23. 6. 1968 v Brně. Působil v duchovní správě těchto
farností: Frenštát pod Radhoštěm, Razová, Bílčice, Křišťanovice, Dvorce, Domašov nad Bystřicí, Hraničné Petrovice, Hoštejn, Hynčina, Maletín, Mírov, Zábřeh na Moravě, Svébohov, Postřelmov, Dlouhomilov,
Lesnice, Popovice u Uherského Hradiště. V roce 2011 odešel na odpočinek do kláštera Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži, kde obětavě sloužil až do konce svého života. Zemřel 21. 2. 2016 v Kroměříži ve
věku 89 let. Se zesnulým jsme se rozloučili v pátek 26. února 2016

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

Návrhy dětí na výzdobu stěn Podolského ráje
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Fašanková obchůzka

Fašanková obchůzka

Fašanková obchůzka

Fašanková obchůzka

Brusleni ve Žlebě

Fašanková obchůzka

Silvestrovský výšlap
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