
Podolské listy 14/2017

Zpravodaj obce Podolí  Číslo 4/2017 Datum vydání 26. 8. 2017



Podolské listy2 4/2017

Obecní úřad

Vybráno z 2. zasedání zastupitelstva obce Podolí konaného 2. 8. 2017Vybráno z 2. zasedání zastupitelstva obce Podolí konaného 2. 8. 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:

- fi rmu IS projekt, s.r.o. k provedení prací 
dle příkazní smlouvy na akci „Zateplení 
objektu MŠ Podolí“

- „Smlouvu o fi nančním příspěvku na 
vybudování inženýrských sítí“ s fi rmou 
JUKKA, s.r.o., IČ 25502182, Lhotská 722, 
687 22 Ostrožská Nová Ves a pověřilo 
starostku k podepsání smlouvy

- schválilo úpravy v ZŠ a MŠ Podolí a fi -
nanční náklady spojené s  navrženými 
úpravami a nákupem zařízení

- změnu rozpočtu č. 1/2017 dle předlože-
ného návrhu

- „Smlouvu o nájmu areálu fotbalového 
hřiště“ se Spolkem SK Podolí z.s., IČ: 
05172241 a pověřilo starostku k podpi-
su smlouvy

- „Smlouvu o právu provést stavbu“ na 
části pozemku p. č. 3224/92 v k.ú. Podo-
lí nad Olšavou s Františkem Majíčkem, 
Podolí č. p. 257 a pověřilo starostku k 
podpisu smlouvy

- vypracování studie dvou variant řešení 
čištění odpadních vod v Podolí

- zrušení předkupního práva k p.č. 650/14 
a p.č. st. 407 v kú Podolí nad Olšavou a 
pověřilo starostku k podpisu patřičné-
ho dokumentu

- schválilo prodloužení nájemní smlouvy 
Heleně Vaďurové od 1. 11. 2017 do 31. 
10. 2019 v obecním bytě čp. 287/2

Zastupitelstvo obce pověřilo:

- starostku podepsáním veřejnopráv-
ních smluv s  jednotlivými žadateli a 

Vodní zákon v Podolí

Stávající vodní zákon (zákon č. 254/2001 Sb., v platném znění) 
se zabývá čištěním odpadních vod. V části 5 „Ochrana jakosti vod“ 
v paragrafu 38 v odst. 3 je ukládána povinnost: „Kdo vypouští od-
padní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen za-
jišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými 
v povolení k jejich vypouštění. Při stanovování těchto podmínek je 

schválilo poskytnutí dotací ze svého 
rozpočtu takto: Asociace rodičů a přá-
tel zdravotně postižených dětí v  ČR, 
klub Radost, z. s. z Prostějova 1500,-Kč 
na úhradu vlaku do Velkých Losin 2. 9. 
2017,  Oblastní charita Uherské Hradiš-
tě 4000,- Kč na energie a osobní nákla-
dy. Myslivecký spolek Boří 15  000,- Kč 
na opravu chaty, krmivo a výsadbu 
stromků. Folklor a kultura v  Podolí – 
Frišky 15 000,- Kč na krojové vybavení 

a hudební nástroje, Spolek kaple sv. 
Ducha v Podolí 48 000,- na úpravu ze-
leně kolem kaple a pořízení DM – vázy, 
hasicí přístroje, liturgické potřeby, Zá-
raza, z. s. 10 000,- Kč na tiskárnu, pro-
vozní mat., Tělocvičná jednota Sokol 
Podolí 30 000,- Kč na překážky pro agi-
lity a část. úhradu autobusu na Kralický 
Sněžník, Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Podolí 10  000,- 
Kč úhrada autobusu na zájezd

Náš kvetoucí obecní úřadNáš kvetoucí obecní úřad

Pozvánka 

Členové obecního zastupitelstva zvou občany k účasti na 3. veřejném zasedání 
zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 31. srpna 2017 od 17.30 hod v zase-
dací místnosti obecního úřadu v Podolí. 

Uzávěrka silnice

Upozorňujeme a současně žádáme o shovívavost v souvislosti s uzavírkou silnice č. I/50H mezi obcemi Míkovice a Kunovice 
a mezi obcemi Podolí a Veletiny. V době od 1. 9. do 30. 11. 2017 se budou na silnici opravovat 2 objekty a 2 propustky. 

Objízdné trasy budou řádně vyznačeny. Děkujeme.

vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným techno-
logiím v oblasti zneškodňování odpadních vod, kterými se rozumí 
nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie 
zneškodňování nebo čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku 
umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných 
podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu vod.“
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Pozvánka k veřejné debatě 

Zveme občany, kterým není jedno, jakým, jakým způsobem přistupuje obec k čištění odpadních vod k veřejné debatě do kul-
turního domu v Podolí ve středu 20. září a ještě ve středu 18. října 2017, vždy od 17.30 hod. Přijďte si poslechnout odborníky na 
danou problematiku, názory zastupitelů i vašich spoluobčanů a pomozte nám dospět k rozhodnutí, jak odpadní vody v obci 
vyřešit. Věříme, že se zúčastníte v hojném počtu, protože vám jistě není Podolí lhostejné.

V Podolí se vypouští již řadu let odpadní vody do Olšavy. Obec 
má udělenu výjimku, která toto dovoluje. Je udělována na pět let a 
pokud obec nepřistoupí na jiné vhodné řešení, čeká, zda dostane 
výjimku novou. A tak se přistupuje k čištění odpadních vod v Podolí 
již několik desítek let. Bez jakékoliv snahy pustit se do radikálního 
řešení.  Až ale jednoho dne obec výjimku nezíská, bude pak platit 
sankce. 

Touto problematikou se starostka Jana Rýpalová zabývala již 
v prosinci 2014 a nechala zpracovat studii, která posuzovala 6 mož-
ných způsobů čištění odpadních vod. V roce 2015 pak byly vybrány 

dvě nejvhodnější varianty: připojení veřejné kanalizace k přivadě-
či do hradišťské čistírny odpadních vod (ČOV)a čištění odpadních 
vod ve vertikálně pulzně skrápěném fi ltru s vegetací s mechanic-
kým předčištěním.

Stávající zastupitelstvo nyní odsouhlasilo vypracování studie 
s podrobným rozborem investičních a provozních nákladů obou 
variant s porovnáním ceny vodného a stočného pro občany Podolí. 
Chceme dospět ke konečnému řešení, proto jsme také zorganizo-
vali exkurzi do obce Dražovice na Vyškovsku, kde mají podobnou 
ČOV.
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Starostka s karikaturou starostyStarostka s karikaturou starosty

...a bylo!...a bylo! Přání občanů se splnilo Přání občanů se splnilo

Názory občanů...Názory občanů...

Podolská revolucePodolská revoluce

Ano, jsou životní okamžiky, které si bude-
me pamatovat navždy. V životě obce může 
být takovým okamžikem pět měsíců vzdoru 
proti cynikům opevněným v zastupitelstvu, 
kteří se rozhodli udělat si z obce vlastní pan-
ství. Dnes už se to zdá být doba dávno mi-
nulá. Ale nenechme se mýlit zapomínáním. 
Bylo to reálné tak, jako je reálný vzduch ko-
lem nás. 

Dne 12. 7. 2016 v časných ranních hodi-
nách se pět amorálních zastupitelů Vladimír 
Mana, Eva Dokoupilová, Miroslav Křižka, Ja-
roslav Hastík a Zuzana Kubáňová pokusilo 
smést starostku s místostarostkou, aby mohli 
hájit zájmy jedné z nich, jíž zobali poslušně 
z  ruky. Charaktery se během nočního zase-
dání odhalily až na kost a od té doby už ne-
bylo sporu, kdo je čeho schopen. Dnes víme, 
že se jim jejich plán nepodařilo  – díky stateč-
nosti Podolanů – uskutečnit. Tehdejší dění 
můžeme shrnout několika větami:

Zachránili jsme pozemek referendem, 
naučili jsme se, že bezpráví a zvůli se musí 
občané postavit sami. Úřady jen přešlapu-
jí a čekají, kdo bude silnější, a nezkoumají, 
kdo je v právu. Zjistili jsme, že policie se umí 
chovat profesionálně a apoliticky. Dosáhli 
jsme předčasných voleb a amorální pučisty 
jsme poslali tam, kam patří. Starostka a mís-
tostarostka jsou znovu ve svých pozicích. 
Podle chování iniciátorky všeho obecního 

zla musí být její vztek až krystalický. 
Co tě nezabije, to tě posílí… s  touto 

vlastní zkušeností vstoupili jsme do komu-
nální politiky, nastudovali si klíčové záko-
ny, pracovali se špičkovými právníky, zjistili 
jsme, jak komunikovat s  médii i vysokými 
politiky. Poznali jsme, že šmejdi jsou i v poli-
tice. Jen se nám to zpočátku mnohým nera-
do přiznávalo. Kazil se nám tím náš vlastní a 
v mnohém naivní vnitřní obraz politiky, kte-
rý jsme si vysnili. Tak tvrdá srážka s realitou 
nás mnohé zpočátku vykolejila. 

Někteří politici se chovají jako gangsteři 
a mafi áni, jejich přemýšlení je shodné se zlo-
činci. Mají ale výhodu  - moc a společenskou 
prestiž. Za tu schovávají své psychopatické 
sklony, své choutky nedodržovat zákony a 
z voličů si bez pardonů dělat blázny. V Po-
dolí se jim to náhle vymstilo. Snad nebu-
deme čekat i na celorepublikové politické 
rozuzlení příliš dlouho! Proto i u voleb par-
lamentních přemýšlejme, kdo se našim ob-
čanským aktivitám snažil pomoci a kdo se 
jen otíral o aktuální podolské politické dění. 
Vzpomeňme na advokátku, kterou mezi nás 
přivedl jeden ze senátorů a která slibovala 
všemožnou pomoc. Není, bohužel, všech-
no zlato, co se třpytí…Poznali jsme zblízka, 
jak špinavá politika může být. Ale současně 
jsme si uvědomili, že je špinavá právě tak, 
jak jsou špinaví její vykonavatelé. Musíme si 

dávat pozor na politiky a nikoliv na politiku 
samotnou.

Bohatý videomateriál nasbíraný během 
ostudného zasedání zastupitelstva bude 
jednou použitý u soudu, o tom jsou někteří 
z nás přesvědčeni. Takové opovrhování ob-
čany nesmí zůstat bez komentáře soudů. 

Obec je dle rozhodovací praxe 

Ústavního soudu povinna nakládat 

se svým majetkem tak,  aby nepod-

lamovala důvěru občanů, kteří obec 

tvoří, v to, že její správa je správou ve 

prospěch obce, a nikoliv ve prospěch 

jiných subjektů.

Tuto větu by si měli velmi dobře zapa-
matovat pučisté. Ještě se s ní setkají.

A kde je tehdejším „hrdinům“ zaštítě-
ných domnělou mocí domnělých mocných 
dnes konec? Bývalý starosta byl obviněn za 
nezákonné čerpání odstupného v minulos-
ti, loutkový starosta se přesunul z manažer-
ské pozice do funkce dlaždiče, knihovnice 
našla konečně kupce na svůj dům a svoji 
podolskou kariéru končí, náměstek práší 
kolem sebe lži a tiše si čistí svoji politickou 
cestu potřísněnou podolskými špinavostmi 
a iniciátorka dál lže, jak bylo vždy jejím zvy-
kem.

Takže zapomínat si nesmíme dovolit!

  Lidé v ulicích  Lidé v ulicích



Podolské listy 54/2017

Dění kolem Hlubočku

Utýrané zvíře

Podolská kuriozita

Od studánky směrem vzhů-
ru se rozprostírá pozemek, který 
občané loni uchránili. Během 
posledních deseti let se právě 
nad studánkou podařilo vybu-
dovat tichou enklávu pro zajíce, 
srny, se stanovišti pro brouky. 
Tuto oázu citlivě oddělenou od 
studánky hustým porostem křo-
vin jednoho letního dne nalezli 
občané zmrzačenou a dokonale 
„vyčištěnou“, s hromadou hořící-
ho klestí a s další hromadou, kte-
rou už pachatel nestihl zapálit. 
Po dvanácti hodinách stále neuhasínajícího a dále se šířícího ohně 
zasahovali hasiči a policejní hlídka. 

Do situace 
kolem dodateč-
ného povolová-
ní plotů zasáhla 
smutná událost. 
V plotě, který byl 
postaven bez po-
volení, se zaklínil 
v noci z 24. na 25. 
července srnec, 
kterému plot do-
slova rozřezal ob-
lasti kolem slabin. 
V  krutých boles-
tech nalezli ráno 
občané uvízlé 
zvíře. Myslivec-
ká stráž byla tak 
donucena k  smr-
ti utýrané zvíře 
z  etických důvo-
dů usmrtit.

Územní plán napadla bývalá zastupitelka, která se na jeho 
schvalování sama podílela a která za pomoci náměstka MŽP usilo-
vala pozemek nad studánkou získat. Od roku 2006 má kolem svých 
pozemků nepovolenou stavbu plotu, který na několika místech leží 
na cizích pozemcích. Vzpomínáte, jak nás bývalý zastupitel Mana 
přesvědčoval, že není možno pozemek v nadregionálním biocentru 
oplotit? Že se pozemek z nadregionálního biocentra změnou vlast-
níka nijak sám nezmění? 

Od června 2016 se vede řízení o odstranění nepovolené stavby 
s několika řízeními o dodatečné povolení stavby. Úporná snaha zle-
galizovat rozříznutí biocentra na černo postaveným plotem vyústila 
v napadení Územního plánu.

Jak se daří mokřadům

Sucho!Sucho!
Žádné jiné slovo nevystihuje situaci v krajině lépe. Mokřady sta-

tečně odolávají náporům horka, ale slunce spolu s horkým letním 
vzduchem vítězí. Plocha hladiny v  mokřadních nádržích a tůních 
činí dnes pouhých 20% celkové plochy plně napuštěné soustavy. 
Některý mokřad nejen že vyschl, ale dokonce se celý obnažený 
povrch jeho dna zazelenal čerstvou vegetací. Vždyť bahno ze dna 
mokřadu se stává po ústupu hladiny půdou bohatou na živiny. A 
nynější zelený porost se po znovuzatopení stane živinami pro jiné 
organizmy.

Dno vyschlého mokřadu porostlé vegetacíDno vyschlého mokřadu porostlé vegetací
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Životodárné napajedloŽivotodárné napajedlo

A co Kačinec?

Kilometrová pozorovatelnaKilometrová pozorovatelna

Kdo za to může?Kdo za to může?

V mokřadech a tůních, kde ještě nějaká 
voda zbyla, jsou patrné v bahně stopy zvě-
ře, která sem chodí k bezpečnému napaje-

Hustý porost kolem vodních nádrží je žádaným přirozeným úkry-
tem pro zvěř. Cesta, která vede od nepaměti lokalitou vzhůru směrem 
k bývalé bažantnici a pak dál Hlubočkem, plní dnes i funkci pozorova-
telny. Stezka, která pak pokračuje dál loukou v Horním přížlabném a 
zpět lesem až na hřiště ve Žlebě, je tedy jen logickým prodloužením 
této přírodní pozorovatelny. Stezka udržovaná ve spolupráci s Výbo-
rem pro životní prostředí a spolkem Záraza se vine po okraji lokality.

V krajině suché jako troud s vyschlým Podolským potokem jsou 
i zbytky mokřadních vod pokladem. Ale na vražedném suchu se 
nepodílí jenom slunce. Půda přetěžovaná těžší a těžší mechanizací 
ztratila schopnost nasákavosti a voda po ní odtéká jako po šikmé 
střeše dolů do údolí. A ornici bere s  sebou. S  ní odcházejí živiny, 
povrch se trhá erozními rýhami. Pro zemědělskou velkovýrobu je 
eroze pouze estetický problém, živiny si dodá do půdy chemicky. 

V padesátých a šedesátých letech minulého století bylo zaruče-
ně vědecké nekojit kojence. Umělá výživa byla hitem a vítězstvím 
nad přírodou. Dnes jsme zpět u přírody a umělá mléka jen pomáha-
jí v nouzi. Než vlastníci pozemků pochopí, že chemikálie jsou pou-
ze stejnou náhražkou jako umělé kojenecké mléko, budou mít na 
svých polích jen bezcennou mrtvou horninu, připravenou na svoji 
další dávku. Jen aby nebyla tou zlatou! 

Přemýšlejte, kdo a jakým způsobem hospodaří na vašich po-
zemcích. Nenechte si je zničit. V našem katastru se šetrnému hos-
podaření věnuje několik farmářů. Sami se porozhlédněte po krajině. 
Není těžké rozpoznat pole šetrně obhospodařovaná. Všechno další 

máte ve svých rukou. Kolik z vás „poslalo“ ornici z Prostředních dílů 
majitelům níže položených pozemků?

dlu. A těch ptáků! Bahno ze dna odhaluje 
své bohaté zásoby. Na mokřadech je velmi 
jednoduché pozorovat postupující sucho. A 

také jejich přínos pro krajinu. Není dne, aby 
někdo k mokřadům nezavítal. Lavice a stůl 
se nabízejí každému příchozímu.

To v Hlubočku ve Žlebě potok napájející mokřad Kačinec spo-
lu s několika tůněmi, už dávno vyschl. Lesní mikroklima, ve kterém 
se zde mokřady nacházejí, přeci jen skýtá poněkud lepší podmínky 
pro uchránění vody před výparem. Tůně jsou stále zaplněny vodou. 
Jen hlavní nádrž již od zprovoznění trpí netěsností hráze a dnes je 
téměř vyschlá. Dno se stalo širokým bahnitým řečištěm se stopami 
živočichů žijících v okolí. Nevzhledná oranžová trouba čnící k oblo-
ze a instalovaná dodavatelem stavby měla prověřit, zda voda neu-
niká kolem potrubí spodní výpusti. Neuniká! I laik ale při obhlídce 
hráze snadno najde místa, kterými se voda stále tlačí skrz těleso 
hráze. Jsou to místa výše než metr nad spodní výustí a nacházejí se 
po celé délce hráze. Obec bude muset znovu naléhat na dodavatele 
a ten závadu řešit.

Prostřední díly v únoru 2017Prostřední díly v únoru 2017

Mokřad s kontrolní trubkouMokřad s kontrolní trubkou

Stezka zachráněným pozemkemStezka zachráněným pozemkem
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Když už mají i akáty žízeň

S chmelem a bezem na mez ještě vlezemS chmelem a bezem na mez ještě vlezem

Do krajiny se pomalu a nezadržitelně vkrádá sucho. Stromy 
opadávají dříve než jindy, nemají již sílu držet listy, hladiny stu-
den jsou znatelně níže než kdy dříve, ve vodních tocích je vody 
tak málo, že téměř mizí nebo se v jejich korytech uchycují rostliny, 
kterým by dříve proud vody nedovolil udržet se. Sucho je vidět i v 
korunách akátů, které se nacházejí téměř všude v katastru obce. 
Jedná se přitom o suchu odolný druh. Trnovník je nepůvodní, sil-
ně invazivní dřevina.  Pochází ze severní Ameriky a v Čechách byl 
poprvé uváděn po roce 1700. Vysazován byl zejména jako důležitý 
medonosný strom a také pro své vlastnosti přežít na nepříznivých 
stanovištích. Akát je velmi houževnatá rostlina, které je obtížné se 
zbavit. Svou agresivitou likviduje přirozená rostlinná společenstva, 
což je dobře vidět i v našem katastru. Pod akáty lze nalézt většinou 
pouze bez, vlaštovičník a kopřivy, které odolávají toxickým látkám, 
jež rostlina vypouští.  Dřevo akátu je velmi tvrdé a používá se k vý-
robě sloupků do vinohradu nebo např. herních prvků pro dětská 
hřiště. Dá se na něm výborně udit apod. A pokud se nyní pozorně 

I když by se někomu mohlo zdát, že 
jediné, na co se teď v přírodě můžeme tě-
šit, jsou trnky, není tomu tak. Na paty jim 
šlapou další dvě rostliny, ze kterých se dají 
také vyrobit výtečné alkoholické nápoje, 
ale také jedinečné medicíny. Jednou z nich 
je chmel. Ta rostlina, která se ve své šlech-
těné formě pne v chmelnicích, se nachází 
v hojném počtu třeba kolem Olšavy. Hned 
jak opustíte ulici Žleb a dostanete se mimo 
obydlené území, uvidíte, jak jsou stromy 
do výšky porosteny liánou, která je někdy 
pokryta hustými chuchvalci světle zele-
ných šištic. Chmel naleznete v katastru Po-
dolí téměř všude. 

Šištice chmelu se sbírají koncem srp-
na až počátkem září, když dozrávají a mají 
v  sobě nejvíce účinných látek. Suší se na 
slunci nebo uměle při 40 °C. Čerstvá rost-
lina může některé osoby dráždit ke kašli 

Co tu roste, co tu kvete?

na akáty zadíváte, zjistíte, že jsou plné hnědavě zbarvených hroz-
nů lusků a také, že už pomalu začínají pouštět své oválné nyní již 
žluté lístečky. Tak uvidíme, zda i těm akátům u nás jednou nebu-
de ouvej.

a dokonce u nich může vyvolat vyrážku. 
Usušené šištice mají typickou vůni a na-
hořklou štiplavou chuť. Látky obsažené 
v  chmelu podporují chuť k  jídlu a působí 
mírně močopudně. A jak jsme zvyklí při 
pivu, uklidňují nervy a vyvolávají spánek 
(před ulehnutím se doporučuje pít čaj). 
Pomáhají také ženám proti menstruač-
ním bolestem a zabraňují kolísání nálad a 
bolestem hlavy. Dále chmel tlumí křeče a 
snižuje horečku. Chmelová kůra napomá-
há zlepšení kvality vlasů. Ty se doporučuje 
omývat v silném chmelovém odvaru.

Čaj z chmele

1 polévkovou lžíci sušených šištiček 
přelijeme 250 ml vroucí vody a odkryté ne-
cháme 15 minut louhovat. Dosladit může-
me dle potřeby např. medem. Nedoporu-
čuje se vypít více jak 3 šálky denně, droga 

může zejména pro alergiky 
na rostlinné části působit 
dráždivě.

Černý bez

Ještě častěji než chmel se 
lze setkat s  černým bezem. 
V  červnu jsme sbírali jeho 
omamně vonící květy na si-
rup a sušení, nyní je čas sběru 
jeho plodů. Ty jsou zbarveny 
tmavě fi alově až černě, po 
rozemnutí silně barví. Dají se 
užívat čerstvé i sušené. Jejich 
využití je široké, vyrábí se 

z nich sirup, marmeláda, víno, pálenka, atd.
Hlavní význam plodů bezu ale spočívá 

v tom, že tlumí bolesti nervového původu. 
Pomáhají  při zánětech nervů a při  výhře-
zu meziobratlové ploténky páteře. Pokud 
trpíte těmito bolestmi, popíjejte třikrát 
denně šálek z plodů. Plody  můžeme  jíst i 
syrové, ale jen v menším množství, protože 
mají projímavý účinek. Doporučuji natr-
haná plodenství nechat den až dva dozrát 
rozložená v tenké vrstvě. Projímavý účinek 
se vařením ztrácí. A ještě jednu vlastnost 
mají plody bezu, čistí organismus. Šťáva z 
plodů napomáhá také při léčení migrén.

Jana Kollandová
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Použité baterie do koše nepatří

Věděli jste, že baterie, které vyhazujeme s běžným odpadem, 
mohou vážně narušit životní prostředí? Z baterií se totiž po čase uvol-
ňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), které mohou znečistit 
půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy mají neblahý vliv i 
na lidské zdraví.  

Co s tím? 

Řešení je snadné – stačí baterie správně recyklovat. Správným tří-
děním baterií navíc napomáháme k jejich opětovnému využití. Z vy-
bitých baterií se získávají kovy, případně i plasty a další suroviny. Kovy 
obsažené v recyklovaných bateriích tvoří 60 – 80 % jejich hmotnosti. 
Recyklací baterií můžeme dosáhnout energetických úspor na úrovni 
celoroční spotřeby plynu několika desítek domácností. 

Jak baterie recyklovat? 

Třídění baterií je snadné. Stačí je pravidelně odkládat do uzaví-
ratelných nádob z tvrdého plastu, kovu nebo skla a čas od času je 
odnést na jedno ze sběrných míst. Pozor, vybité baterie by se vám 
doma neměly povalovat déle než půl roku, právě kvůli jejich nebla-
hým účinkům na lidské zdraví. 

Kde baterie odevzdat? 

Obecně platí, že všechny prodejny, které v rámci svého sortimen-
tu prodávají přenosné baterie, jsou povinny od vás baterie bezplatně 
přijmout, a to bez ohledu na jejich značku, velikost či množství.  

Baterie můžete odevzdat také do sběrného boxu naproti obec-
ního úřadu, dále v průjezdu ZŠ Podolí (volně přístupné např. ve dny, 
kdy je otevřená knihovna) či ve vchodu do MŠ Podolí. 

Jaké baterie patří či nepatří na sběrná místa? 

Ve sběrných místech můžete odevzdávat všechny typy baterií 
používaných v domácnosti, tj. mikrotužkové a tužkové baterie z bu-
díků, zvonků, mp3 přehrávačů, všechny druhy monočlánků (tzv. buř-

ty), ploché baterie ze svítilen, knofl íkové baterie z hodinek, ovladačů 
a dalších strojků, baterie z notebooků, fotoaparátů, kamer, mobilních 
telefonů a jiné elektroniky, i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí 
než 1 kg.   

Na sběrná místa naopak nepatří rezavé, rozbité nebo tekoucí/
lepkavé baterie, autobaterie a baterie těžší než 1 kg. Takové baterie 
lze odevzdávat ve dnech svozu nebezpečného odpadu, tj. 4. 9. 2017. 
Pozor, plně nabité baterie do sběru nepatří! 

Tipy na bezpečné uskladnění baterií 

Všechny baterie mají tendenci ztrácet časem energii, i když neby-
ly dosud použity. Proto skladujte i nepoužité baterie na chladném a 
suchém místě. Nenechávejte baterie v přístrojích a zařízeních, pokud 
je delší dobu nebudete používat. Baterie neotvírejte, neporušujte je-
jich vnější obal, nevhazujte nikdy do ohně. Nedotýkejte se „vytékají-
cích“ baterií holýma rukama. Neskladujte použité baterie ve vlhkém 
prostředí nebo v blízkosti zdrojů tepla.  

Věděli jste, že: 

Věděli jste, že Zlínský kraj v roce 2016 odevzdal 125 tun použitých 
baterií? V přepočtu to znamená 213 gramů na jednoho obyvatele, 
což zhruba odpovídá osmi a půl tužkovým bateriím typu AA. V celé 
České republice bylo v roce 2016 k recyklaci odevzdáno téměř 1 638 
tun baterií, což zařadilo Zlínský kraj na 4. místo, hned za Středočes-
kým krajem (319 tun), hlavním městem Praha (293 tun) a Jihomorav-
ským krajem (226 tun). Začněte s tříděním baterií i vy, abychom letos 
stanuli na stupních vítězů!

Děkujeme, že třídíte baterie

Svozy odpadů 

v následujícím období 

Komunální odpad každou středu v sudý týden: 6. 9., 20. 9., 
4. 10., 18. 10., 1. 11.

Plasty jednou měsíčně ve středu: 6. 9., 4. 10., 1. 11.

Nebezpečný odpad: 4. 9.

Sběrné místo č. p. 176 u Olšavy je otevřeno ve středu od 
15 do 17 hod a v sobotu od 8 do 10 hod.
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Mikroregion Dolní Poolšaví

Poznej Dolní PoolšavíPoznej Dolní Poolšaví
Mikroregion Dolní Poolšaví uspořádal v termínu 10. – 14. 7. 2017 

příměstský tábor s názvem POZNEJ DOLNÍ POOLŠAVÍ. První ročník 
netradičního tábora se vydařil.  Dětí ve věku od 6 do 11 let strávily 
každý den v  jiné obci mikroregionu. Děti si mohly vypracovat zá-
bavný kvíz zaměřený na historii místa, ve kterém se právě nacházely 
a samozřejmě i na přírodu.

První den děti poznávaly Kunovice. Po ofi ciálním zahájení na 
Areálu Jízdy králů všemi starosty obcí mikroregionu se děti nejdří-
ve pomocí seznamovacích her poznaly, byly rozděleny do družstev, 
nabarvily si trička a na odpolední procházce se dozvěděly něco 
z minulosti Kunovic. 

V úterý děti vyrazily do obce Podolí, kde si v místní škole vyrobily 
barevné náramky a ozdobily ruce tetováním. Byl zde pro ně přichys-
tán i kreativní koutek Místní knihovny. Děti měly možnost vyrobit ma-
mince dárek – kamínkový kaktus. V rámci odpolední vycházky děti 
navštívily Podolské mokřady, kde nastudovaly informační cedule a 
načerpaly znalosti o rostlinách a obyvatelích mokřadů.

Ve středu děti čekal pěší výšlap z  Podolí do Amfíku Bukovina 
v Popovicích. Lesní cestou kolem kapličky a mokřadu Křib. Po za-
slouženém obědě si děti užily zábavu v krásném areálu, zahrály si 
turnaj ve vybíjené a nakonec navštívily Potomákovo muzeum krojů.

Ve čtvrtek děti poznaly pana starostu Veletin, který jim ukázal 
celý jeho úřad. Následoval výšlap vesnickou památkovou rezerva-
cí Stará hora s vinohradnickými búdami, kde se děti dozvěděly o 
funkci búd, co je to seník, kdo je patronem myslivců a na loukách 
nad Veletinami také poznaly několik druhů motýlů. Po obědě si děti 
odpočinuly při výrobě lampiček a při hraní divadla.

Poslední den tábora se děti setkaly s  panem starostou Hrad-
čovic a poté následovala naučná stezka směřující z Hradčovic do 
Drslavic.  Děti se dověděly něco o kapličce a studánce Šimůnce a 
z informačních cedulí také získaly hodně informací o místní přírodě. 
V cíli cesty, ve školce v Drslavicích, se děti setkaly s dětmi z příměst-
ského tábora z Drslavic a společně si opekly špekáčky. Pan starosta 
děti provedl obcí a ukázal jim krásné nové hřiště. Každý den si děti 
nabyté vědomosti prověřily v kvízu. Dárek získal každý táborník a 
vítězové kvízu o Dolním Poolšaví drobnost navíc.

Všechny děti byly moc šikovné a za celý týden si užily plno zába-
vy a dozvěděly se plno informací o místech, kde žijí.
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Den Mikroregionu Den Mikroregionu 

byl opět ve znamení soudržnostibyl opět ve znamení soudržnosti

Slovácké slavnosti vína a otevřených Slovácké slavnosti vína a otevřených 

památek 2017památek 2017
V sobotu 12. srpna od 14 hodin se uskutečnil v areálu Amfíku 

Bukovina v Popovicích II. ročník Dne Mikroregionu Dolního Poolša-
ví. Letos se nesl opět ve znamení soudržnosti obcí regionu a to více 
než kdy jindy, protože pospolitost Dolního Poolšaví byla narušena 
odchodem Uherského Hradiště. 

Všichni účastníci prožili nádherné slunečné odpoledne v  pří-
tomnosti starostů mikroregionu. Přichystány byly zábavné hry pro 
celou rodinu. I obec Podolí měla svůj soutěžní tým, který se do her 
pustil s vervou. Netradiční disciplíny, byly opravdu záludné, ale naši 
hráči se nevzdali a pro Podolí vybojovali bronzové medaile! 

Vystoupila zde i cimbálová muzika Vinár, dětský folklorní soubor 
Veleťánek, country skupina Marlin, Tanečního klub Rokaso  a netra-
diční kramářské divadlo v  podání rodiny Nemravových. V  areálu 
Amfíku Bukovina se rovněž uskutečnily turnaje ve stolním tenise a 
pro děti ve fotbalu.

Všem, kdo se na programu nedělního odpoledne podíleli, dě-
kujeme a těšíme se na setkání při dalším ročníku Dne Mikroregionu 
Dolního Poolšaví.

Program Mikroregionu Dolní Poolšaví v  sobotu 9. září 2017 - 

park před obchodní akademií

12.00   CM Vinár
12.30  Pěkné pozdravení od starostek a starostů Mikroregionu 

Dolní Poolšaví
12.35   Zpívejte s Dolním Poolšavím - ŽPS z Kunovic a CM Lintava 

„Děcka z Dolního Poolšaví“  
12.45  DFS Veleťánek, CM Vinár 
12.55  Podolské Frišky s dětmi, CM Vinár
13.05 Malý Handrláček, CM Lintavěnka
13.15 CM Lintavěnka a CM Lintava
13.25 TS Popovjánek 
13.35   Mužský pěvecký sbor z Kunovic
13.45   FS Popovjan
13.55   Mužský pěvecký sbor z Hradčovic
14.05  Folklorní soubor písní a tanců HANDRLÁK, CM Čarapa
14.15 MPS Hradčovice
14.30 – 16.00 „ Škola lidových tanců“ - Folklorní soubor písní a tanců 

HANDRLÁK, CM  Čarapa
16.00 Ukončení
Po celou dobu ochutnávky zabijačkových specialit a bohatá nabídka 
vín a burčáku. 

Doprava na slavnosti vína 9. 9. 2017

8:00 odjezd z Veletin - před hospodou 
8:15 odjezd z Podolí - prodejna Javor 
Autobus pokračuje přímo k zimnímu stadionu přes Mařatice.   
Zpáteční trasa:

16:00 odjezd od školy UNESCO v Uherském Hradišti do všech obcí 
Mikroregionu Dolní Poolšaví.

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek  jsou jednou z 
nejvýznamnějších akcí svého druhu, která prezentuje bohatost 
a rozmanitost tradiční lidové kultury na Slovácku. Jejím dějištěm 
jsou otevřené historické památky královského města Uherského 
Hradiště, právem nazývaného slováckou metropolí.
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Zprávičky z naší školičky

Čtvrtek 22. 6. Výlet za odměnu

Paní ředitelka zajistila pro naši školu od Nadace Synot celodenní 
výlet na Slovensko. Nadace zaplatila autobus, prohlídku Trenčian-
ského hradu, občerstvení a návštěvu přírodního koupaliště v lázeň-
ském městě Trenčianské Teplice, kde jsme se za slunného počasí 
celé odpoledne koupali.

Úterý 27. 6. Sběr druhotných surovin

Tradiční sběr papíru se rozšířil o sbírání kartonů, plastů, plasto-
vých vršků, elektro odpadu, baterií. Něco přivezli žákům jejich ro-
diče, poté žáci společně s paní učitelkou obešli vesnici a sesbírali 
odpadky.

Úterý 27. 6. Pasování čtenářů v knihovně

Paní knihovnice si připravila pro naše žáčky z 1. třídy hravé úkoly 
k pasování čtenářů. V prostorech místní knihovny jsme trávili pří-
jemné odpoledne, odměnou za splněné úkoly byly žákům dárečky 
a krásná kniha.

Středa 28. 6. Pasování čtenářů v ZŠ, společné posezení

Další naše pasování na čtenáře se konalo za přítomnosti rodičů 
a sourozenců. Každý žák předvedl své čtenářské umění, paní ředi-
telka všechny slavnostně mečem pasovala do čtenářského řádu. 
Všichni slavnostně splnili čtenářský slib, kde se zaručili svým podpi-
sem, že se budou ke knihám chovat ohleduplně, že přes prázdniny 
aspoň jednu malou knihu přečtou. Po skončení pasování se v naší 
třídě konalo společné posezení a rozloučení na závěr školního roku. 
Maminky zajistily občerstvení, všichni jsme se příjemně bavili.

Čtvrtek 29. 6. Drslavice Lima

Vlakem a kousek pěšky jsme cestovali do Drslavic do místní 
fi rmy LIMA, kde se vyrábějí svíčky. Prohlédli jsme si celou výrobní 
halu, moderní technologie, ruční práce. Všude to krásně vonělo a 
také jsme navštívili místní prodejnu svíček.

Pátek 30. 6. Vysvědčení

Dlouho očekávaný závěr školního roku konečně nadešel, spo-
lečně jsme si rozdali vysvědčení, odměny a pochvaly za plnění škol-
ních povinností. Papuče do aktovky a hurá na prázdniny....

Martina Kozelková
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Změny v ZŠ a MŠZměny v ZŠ a MŠ
Konec školního roku i průběh prázdnin 

v  základní a mateřské škole byl a ještě je 
plný změn po všech stránkách.

Z MŠ odchází paní učitelka Adéla Jurá-
ková, která v září nastupuje do MŠ v Uher-
ském Brodě. Vedoucí učitelkou pro školní 
rok 2017/2018 bude paní učitelka Renáta 
Křapová, která se bude starat o děti spolu 
s paní učitelkou Magdou Molnárovou. No-
vou posilou bude také „chůva“ paní učitelka 
Aranka Grulíková. Pracovní místo „chůva“ je 
fi nancováno z projektu EU Šablony pro MŠ 
a ZŠ, vyhlášeného Ministerstvem školství. 
Náplní práce chůvy bude výpomoc s dětmi 
v kombinované třídě. 

Od tohoto školního roku bude výuka 
v MŠ probíhat pouze v 1 třídě s kapacitou 
28 dětí. V  současné době je zapsáno do 
školky 25 dětí. Některé děti dojíždějí k nám 
do školky i ze vzdálených vesnic. Letos 
bude rodičům znovu nabídnut kroužek lo-
gopedie pro děti, jelikož prevence logope-
dických vad je velmi důležitá již v MŠ. Před-
školáci budou mít možnost navštěvovat 
předškoličku v  základní škole, která by je 
měla připravit k zápisu do ZŠ. Další kroužky 
budou zveřejněny ve školce. 

Místnost třídy pro malé děti v  přízemí 
MŠ je přebudována na školní jídelnu. Od 
září se v ní budou stravovat hlavně děti ZŠ, 
případně další strávníci. Školní jídelna je vy-

bavena novým nábytkem – jídelními stoly 
a židličkami. Tato místnost bude využívána 
příležitostně pro vítání občánků. 

Děti v  horní třídě získají novou velkou 
skříň pro ukládání lůžkovin a hraček. Staré 
skříně budou použity na uložení archiválií 
školy. Děti budou spát v nových peřinkách. 
Nové povlečení a prostěradla jsou fi nanco-
vána z daru Nadace Synot a částečně z pro-
vozních prostředků školy. Nová skříň je fi -
nancována navýšením příspěvku na provoz 
školy od obce Podolí. 

Ani ZŠ se změny nevyhnuly. Paní uči-
telka Martina Kozelková bude od září učit 
v  ZŠ  Kunovice. Paní učitelka Eliška Pilková 
odchází na mateřskou dovolenou. Staro-
novou paní učitelkou je paní učitelka Mar-
tina Pernicová, která zastupovala po dobu 
nemoci paní učitelky Pilkové. Paní učitelka 
Pernicová od září bude ve škole učit český 
jazyk a matematiku ve 2. třídě a výchovy 
ve 3. třídě. Nově nastupující paní učitelka 
Jarmila Glumbíková bude učit 1. třídu. Tato 
třída bude malotřídní spolu s 2. třídou. Sa-
mostatnou 3. třídu povede paní učitelka 
Jana Buršová. Vychovatelkou školní družiny 
bude paní učitelka Aranka Grulíková, která 
má částečný úvazek ve školní družině a čás-
tečný úvazek v MŠ jako chůva. 

Novou tvář dostává v  těchto dnech i 
místnost školní družiny, která bude v  do-

poledních hodinách třídou pro 2. třídu a 
odpoledne družinou. V této místnosti a při-
lehlé chodbičce proběhla výměna podlahy. 
Bylo položeno odolné PVC. Třída, chodbič-
ka i průjezd školy je nově vymalován. Třída 
bude zařízena novými stoly a židličkami 
uzpůsobenými potřebám dětí pro výuku i 
pro práci v době družiny. Nábytek ze zruše-
né třídy MŠ bude použit do této nové třídy. 
Součástí nového vybavení bude i velká bílá 
magnetická tabule, projektor a interaktivní 
prvek EBeam, který nahrazuje běžně použí-
vané interaktivní tabule ve školách. 

Veškeré úpravy ve škole i školce jsou fi -
nancovány obcí.

Zahájení školního roku v základní škole 
bude probíhat 4. září 2017 od 8. hodin v bu-
dově ZŠ. Školka zahájí provoz 4. září 2017 
od 6.30 hodin. 

Prázdniny

Podzimní prázdniny připadnou na 
čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. Vá-
noční prázdniny budou zahájeny v sobotu 
23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 
2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 
2018.

Těšíme se na Vás i Vaše děti a přejeme 
příjemné prožití zbytku prázdnin. 

Jana Buršová 
a kolektiv zaměstnankyň školy a školky
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Připravujeme v knihovně
• 27. 9.  Mini papírové hrátky
• září – říjen Sbíráme knihy pro nemocnici v UH
• září – říjen Zdobíme s podzimními motivy

Z knihovny

Prázdniny jsou ty tam. Ale knihovna má 
pro vás i v novém školním roce spoustu novi-
nek!

První novinka - změna půjčovní doby. 
Nová půjčovní doba je ve středu od 15 do 18 
hodin. 

Další novinkou - úprava interiéru. Změny 
nejsou velké, ale snad naše čtenáře potěší. Če-
kají zde na vás nejenom nové knihy a výměnný 
fond, ale rovněž pro vás chystám řadu zajíma-
vých akcí! 

Podzim bude ve znamení zdobení a tvoře-
ní. Pro děti 27. září mini papírové hrátky-výroba 
papírových dekorací. 

Během měsíce září a října sbíráme knihy 

pro nemocnici v  Uherském Hradišti. Téměř 
každá maminka z  Podolí se alespoň jednou 
ocitla s dítkem v nemocnici. Stejně jako já.  A 
musím říci, že jsem ráda využila možnosti půj-
čit si knihu pro syna.  Děti, obzvláště ty malin-

ké, jsou vášnivými čtenáři a tak se někdy stane, 
že kniha utrpí „zranění“.  Pojďme tedy pomoci 
a darovat alespoň několik knih. Nikdy nevíme, 
kdo z nás je bude číst.

Chystám pro vás nové zdravotní cviče-

ní s  výbornou lektorkou paní Alenou Filovou 
Zedníčkovou. Bolí vás záda? Nebo se chcete 
jen tak hýbat? Maminky s  dětmi, senioři, ne-
mocní, všichni se můžete zapojit do cvičení, 
které paní lektorka sestaví na míru našim po-
třebám. To je úžasné, nemyslíte?

A v neposlední řadě přichází nová soutěž!
Zdobte své domy, okna, dveře či truhlíky 

podzimními motivy. Nejkrásnější podzimní 
výzdoba domu v Podolí bude odměněna po-
ukazem do hobby marketu.

Hodnotit výzdobu bude naše paní starost-
ka, místostarostka a já do konce měsíce října. 
Vítěz bude zveřejněn v dalším čísle zpravodaje.

Pohodové podzimní dny vám přeje Jitka Jánská
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Obec informuje
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Z činnosti Frišek

Už je čas na ten klas  Už je čas na ten klas  --  Rochus 20. 8. 2017
 O víkendu, kdy se koná tradiční Ja-

rošovská pouť u kaple sv. Rocha spoje-
ná s dožínkami, připravil přilehlý Park 
Rochus letos doprovodný program, 
nazvaný „Už je čas na ten klas“. Na tom, 
že budou Podolské Frišky na této akci 
účinkovat, jsme se dohodly už začát-
kem března, takže času na zkoušení 
bylo bezmála půl roku. I přesto, že je 
náš repertoár už vcelku široký, chtěly 
jsme překvapit něčím novým k tématu. 
Oprašovaly jsme starší písničky, učily se 
pod vedením Petry Jakšíkové nové, té-
měř všechny byly nacvičovány minimál-
ně s druhým hlasem. Před prázdninami 
nám cimbálová muzika Čardáš přislíbila 
hudební doprovod, a to jsme se teprve 
začaly těšit!   Nakonec nám Petra sesta-
vila 3 pětadvacetiminutové bloky, do 
kterých zakomponovala našich 7 zbru-
su nových a 28 starších písniček a prolo-
žila je celkem 6 muzikantskými vstupy. 
Nechyběly sólové zpěvy, dělení do sku-
pin, kánon, zpívání a capela. Scházely 
jsme se jednou týdně na mandlovně i 
přes celé léto a absolvovaly jsme i 2 bá-
ječné dvouhodinové zkoušky ve Vlčno-
vě s celou cimbálovkou.

Přiblížil se čas našeho vystoupení, 
který s  sebou bohužel nesl nepřízni-
vé předpovědi počasí. Mokrá varianta 
v  areálu Parku Rochus nebyla možná, 
takže jsme ještě ráno čekaly instrukce, 
zda se naše tak dlouho připravované 
a svým rozsahem zatím největší vy-
stoupení uskuteční. Rozhodnutí padlo 
úderem deváté hodiny, akce platí, a tak 
jsme po dvanácté odjížděly (pro jistotu 
s deštníky. Správce parku Martin Rezek 
nás mile přivítal, dostalo se nám pohoš-
tění i ujištění, že od této chvíle už pršet 
nebude. A tak to také bylo! Nakonec sví-
tilo i sluníčko, takže jsme si užily s rodi-
nami i další program akce jako loutkové 
divadlo či točení na hrnčířském kruhu, 
v jiné části skanzenu hrála CM Bálešáci, 
prodávaly se domácí dobroty, nechybě-
la výroba dožínkového věnce. Nám se 
zpívalo s cimbálovkou výborně a k dob-
ré náladě přispěla i naše oslavenkyně 
Jitka Révay domácím višňovým produk-
tem. Jen je věčná škoda, že snad vidina 
špatného počasí nepřilákala v  tomto 
odpoledni na Rochus víc návštěvníků.

Jana Ferencová
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Z činnosti SK Podolí

BARAN CUP 2017BARAN CUP 2017
V sobotu 15. července se na podolském 

fotbalovém hřišti uskutečnil dlouho očeká-
vaný a těžce připravovaný  1. ročník turnaje 
v malé kopané BARAN CUP 2017. 

Přípravy probíhaly už několik týdnů 
předem, ovšem největší práce přišla v  pá-
tek, kdy bylo potřeba celé hřiště i přilehlý 
areál proměnit v  místo, kde se následující 
den utká 8 týmů o historicky první pohár 
BARAN CUPu. Díky pomoci hráčů i přá-
tel, bylo vše na sobotu dokonale připra-
veno a turnaj mohl od rána vypuknout!
Po celý den se na dvou malých hřištích ode-
hrávaly zápasy v malé kopané, byl otevřen 
bufet, čepovalo se pivo Baran, prodávaly se 
grilované speciality a na své si přišly i děti, 
pro které byl připraven skákací hrad a odpo-
ledne i kouzelnické vystoupení. V neposled-
ní řadě šlo ale o fotbal, tedy o turnaj týmů v 
malé kopané.  A tady je pořadí, jak to vlast-
ně všechno dopadlo. 

1. místo - TJ Popovice

2. místo - TJ Baran A

3. místo - SK Podolí B

 Vítězům gratulujeme, avšak velký dík 
patří i poraženým za účast a soutěživého 
ducha, až do úplného konce.

Po vyhlášení vítězných týmů následo-
vala afterparty s hudbou, dobrým pivem a 
jídlem a celá akce vyvrcholila ve večerních 
hodinách ohňostrojem. Několik hráčů, ale i 
fanoušků pak pokračovalo v zábavě u tábo-
ráku až do ranních hodin a na hřišti dokon-
ce přespali.

Děkujeme všem, kteří se přišli na podol-
ské fotbalové hřiště podívat, podpořit týmy, 
nebo prostě jen posedět. Doufáme, že jste 
si turnaj užili stejně, jako my! Ať už jste si 
přišli zahrát, fandit, pobavit se s dětmi či na 
dobré pivo. Věříme, že za rok se snad při po-
dobné události sejdeme znovu!
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A už zase hrajeme…A už zase hrajeme…
Nová sezóna 2017/2018 byla započata a SK Podolí v ní hraje ten-

tokrát v Okresní soutěži ve skupině B. Po minulé sezóně totiž došlo 
ke změnám na Okresním fotbalovém svazu v  Uherském Hradišti, 
byly zrušeny Základní skupiny a všechny týmy z těchto dvou soutěží 
(OS a ZS) byly spojeny pouze v OS a rozděleny do skupin. V naší sku-
pině jsou proto převážně týmy z okolních vesnic. 

Sezónu jsme začali vítězstvím na domácím hřišti proti týmu SK 
Mařatice. Zápas to byl těžký, ale nakonec se nám povedlo si z něj od-
nést cenné tři body s nelehkým soupeřem. Následující víkend jsme 
pokračovali zápasem v Drslavicích, s jejichž týmem B jsme se setkávali 
i v sezóně předešlé, a proto jsme věděli, co od něj můžeme očekávat. 
Zápas se pro nás nevyvíjel vůbec špatně. Věřili jsme ve výhru a vedli, 
ovšem v druhém poločase se nám při zákroku těžce zranil brankář, 
který musel být vystřídán jedním z našich hráčů. Domácí bohužel vy-

rovnali a z Drslavic si odvážíme pouze jeden bod za remízu. Daleko 
více nás ale mrzí louhodobější ztráta našeho dobrého brankáře Ton-
dy Popelky, který musel podstoupit operaci klíční kosti a do brány 
se hned tak nepodívá. Bez brankáře budou následující zápasy velmi 
těžké. Je to pro nás ovšem obrovská výzva, se kterou se hodláme po-
prat a věříme, že s novými posilami a obnoveným mančaftem, který 
je plný bojovníků a super hráčů, se nám to podaří.

V neděli 27. srpna 2017 odehrajeme derby s týmem TJ Popo-
vice na jejich fotbalovém hřišti. Přijďte nás prosím podpořit. V ná-
sledujících zápasech budeme Vaši podporu a fanoušky nejvíce po-
třebovat! 

Na všechny zápasy, ať už domácí, tak i venkovní, Vás srdečně 
zveme!

za Spolek SK Podolí Eva Záchvějová

Rozlosování podzim 2017

KOLO DEN DATUM ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ

2. kolo Neděle 13.8.2017 15:00 Podolí Mařatice
3. kolo Sobota 19.8.2017 16:30 Drslavice B Podolí

4. kolo Neděle 27.8.2017 16:30 Popovice Podolí

5. kolo Neděle 3.9.2017 15:00 Podolí Částkov
6. kolo Neděle 10.9.2017 13:30 Uh. Ostroh B Podolí

7. kolo Neděle 17.9.2017 15:00 Podolí Ostr. Lhota
8. kolo Neděle 24.9.2017 15:30 Boršice u Bl. Podolí

1. kolo Čtvrtek 28.9.2017 15:30 Mistřice Podolí

9. kolo Neděle 1.10.2017 15:00 Podolí Horní Němčí
10. kolo Neděle 8.10.2017 15:00 Hradčovice Podolí

11. kolo Neděle 15.10.2017 15:00 Podolí Dolní Němčí B
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Z činnosti Sokola

Sokolské toulky po naší vlasti  Sokolské toulky po naší vlasti  - -  Polabská nížina Polabská nížina
V den slovanských věrozvěstů Cyrila a 

Metoděje odjíždí sokolové poznávat Pola-
bí. Ubytování mají zajištěno ve Vědomicích, 
malé vesničce vedle Roudnice nad Labem. 
Odpoledne jedou na obhlídku Roudnice 
a stíhají ještě poslední prohlídku zámku. 
Tedy spíše pozůstatků původního román-
ského hradu, který zde vybudovali pražští 
biskupové koncem 12. století k ochraně ob-
chodní cesty do Lužice. Začátkem 17. století 
přešel hrad do rukou Lobkowiczů, kteří ho 
přestavěli na zámek. Po roce 1948 jej využí-
vala armáda. V devadesátých letech dostala 
zámek v  restituci opět rodina Lobkowiczů 
a snaží se mu vrátit jeho zašlou slávu. Malá 
část je již opravena a v bývalé kapli s nád-
hernými stropními malbami funguje obřad-
ní síň. Tato část byla zajímavá, ale prohlídka 
pozůstatků věžic románského hradu a skle-
pení nestála za nic. Zážitek z ní alespoň tro-
chu vylepšila ochutnávka rounického vína. 
Cyklisté prochází ještě městem kolem věže 
Hláska, která byla součástí starého opev-
nění a schází k Augustiniánskému klášteru 
ze 14. století.  Z  jeho zahrad vytéká železi-
tý Rudný pramen, podle kterého dostala 
Roudnice své jméno.

Ve čtvrtek již v 9.00 jedeme po rovině 
do Litoměřic a kolem nás se tyčí kopečky 
Ralské pahorkatiny a Českého středoho-

ří.  Z  pohodové cesty kolem Labe odbo-
čujeme do kopečků k zámku Ploskovice, 
letnímu sídlu panujícího Habsburského 
rodu. Svou nynější podobu dostal za vlády 
císaře Ferdinanda V. Na zámku se také toči-
la spousta fi lmových pohádek např. Princ 
a Večernice, Jak si zasloužit princeznu a 
jiné. Zámek obklopuje nádherná zahrada 
s administrativními budovami a příjemnou 
kavárničkou. 

Další zastávkou jsou Litoměřice. Zde 
se občerstvujeme a prohlížíme náměstí. 
Město je plné lidí, proto pokračujeme do 
Terezína. Prohlížíme si malou pevnost a 
pozorně posloucháme našeho průvodce, 
který popisuje útrapy a nelidské zacháze-
ní s židy a vězni za druhé světové války. Po 
prohlídce nám není moc do řeči. Opouští-
me Terezín a vracíme se zpět do Roudnice. 
Trasa měřila 59 km.

V pátek jedeme do Mělníku. Přejíždí-
me na druhou stranu Labe k  Račickému 
kanálu, kde se pořádají veslařské závody 
a znovu přes Labe do Štětí.  Je horko, do-
plňujeme tekutiny. Čeká nás stoupání do 
obce Stračí, kde se rozdělujeme na dvě 
skupinky. Chrti jedou k Mariánské a Hrabě-
cí kapli, ostatní pokračují přímo do Ješovic, 
kde se setkáváme a společně spěcháme 
na Čertovy hlavy. Vloudila se ale chybička. 
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Odpočinutá skupinka ujížděla moc rychle, 
neodbočila na polní cestu a sjela do údolí. 
Byla to smůla. Musíme znovu do kopce a 
cestou necestou pokračovat do Želíz. 

Čertovy hlavy, které vytesal do skaliska 
sochař Václav Levý v  letech 1841 – 6 vidí-
me už od silnice. Je strašné horko a proto 
se pěšky nahoru vydává jen Štěpánka, Jana 
a Zdeněk. Ostatní odpočívají ve stínu. Sjíž-
díme do Liběchova, kde obědváme a po 
odpočinku pokračujeme podél Labe do 
Mělníka. Zámek je na kopci. Znovu v dus-
nu stoupáme, jedeme, jdeme a tlačíme 
kola až na náměstí. Odtud je k cíli jen kou-
sek. Procházíme zámkem na vyhlídku. Je 
odsud nádherný pohled na soutok Labe a 
Vltavy. Rychle pořizujeme pár fotografi í a 
spěcháme ke kolům, abychom ujeli blížící 
se bouřce. Znovu sjíždíme k Labi a po jeho 
levém břehu uháníme do Roudnice. Délka 
trasy 71 km.

V sobotu je naším cílem Říp. Už je nám 
jasné, proč praotec Čech nešel ještě o kus 
dál: protože z Roudnice neustále stou-
páme a byl tak notně vysílen, stejně jako 
my. Přijíždíme k  úpatí kopce, zamykáme 
kola a pěšky pokračujeme ve výstupu. Na 
vrcholu u turistické chaty s  nápisem: „ Co 
Mohamedu Mekka, to Čechu Říp“ odpočí-
váme a chceme jít na prohlídku Románské 
rotundy sv. Jiří. Bohužel další prohlídka je 
až za 45 minut a tak si rotundu prohlíží-
me jen zvenku a vracíme se ke kolům.  Ve 
Stražkově se rozdělujeme na dvě skupinky. 
Jedna jede nejkratší cestou do Roudnice, 
ostatní pokračují dál do Budyně nad Ohří, 
kde si prohlíží vodní hrad a přírodní rezer-
vaci Pístecký les. V  Doksanech mají jeden 
z  nejstarších klášterů premonstrátek. Byl 
vybudován ve 12. století za vlády Vladisla-
va II. Tak jak se dařilo české zemi, dařilo se 
i klášteru. V  roce 1782 byl zrušen císařem 
Josefem II. Chvíli sloužil jako kasárna, pak 
přešel do rukou šlechty. V době totality pa-
třil státu. V  roce 1998 se sem opět vrátily 
sestry premonstrátky. Zde naše cesta končí 
a vracíme se zpět do Roudnice. Trasa mě-
řila 59 km. 

Neděle. Všechno má svůj konec. Balíme 
věci a odjíždíme k domovu. Polabí je krás-
né, a pokud budete mít chuť a čas, určitě se 
sem zajeďte podívat. 

Zdeněk Kasper

Sportovní den 

Česká obec sokolská Sokol Podolí zve ve čtvrtek 28. září – státní svátek – od 15 hodin příznivce pohybu na fotbalové podolské 
hřiště, kde si můžete ověřit vaši zdatnost a závodit v atletických disciplinách. Program zpestří ukázkou hasičského útoku míkov-
ští hasiči. Přidáte se?
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Z činnosti zahrádkářů

Z činnosti hasičů

Saláty pro léto a podzimSaláty pro léto a podzim
Salát patří na českých zahrádkách mezi 

nejrozšířenější a nejoblíbenější zeleninu. 
Jeho velká obliba pramení nejen z osvěžují-
cí chuti, ale i z jeho blahodárného působení 
na naše zdraví.

Salát je nutričně hodnotná zelenina. 
Obsahuje vitamin C, provitamin A, kyse-
linu listovou a další vitaminy B1, B2, B6, E, 
PP. Z minerálních látek má nejvíce draslíku 
a fosforu, dále železa a vápníku. Poskytuje 
velké množství vlákniny, která podněcuje 
rychlý pohyb střev a odstraňuje tak jejich 
ochablost nebo zácpu, váže jedovaté lát-
ky a tuky a tím pomáhá při hubnutí. Salát 
obsahuje látky tišící bolesti, látky s protikře-
čovým účinkem a dále asparagin, hořčinu 
lactucin, enzymy a další zdraví prospěšné 
látky.

Odrůdy salátu – salát hlávkový, salát le-
dový, salát římský a listové saláty.

Salát hlávkový – je nejpěstovanější typ 
salátu. Podle použitých odrůd jej lze pěsto-
vat jako raný, letní a podzimní. Saláty polní 
pro jarní a podzimní sklizně jsou vhodné 
pro výsevy v únoru až dubnu pro jarní skliz-
ně a v  červenci pro podzimní sklizně. Nej-
známější odrůdy jsou Major, Deon, Faraon, 
Maraton a Červánek. Saláty letní jsou vhod-
né pro výsevy od dubna do června pro let-
ní a podzimní sklizně. Odrůdy jsou Jupiter 
a Mars. Salát polní celoroční je vhodný pro 
výsevy v  únoru až červenci pro jarní, letní 
i podzimní sklizně. Odrůdy jsou Maršálus 
a Merkurion. Salát celoroční je vhodný pro 

V Podolí byl založen místní sbor dobrovolných hasičů v lednu 
1924. Na místě bývalé hasičské zbrojnice dnes stojí obecní úřad.  
Sbor již před několika desítkami let ukončil činnost. Pokud se chce 
někdo věnovat náročnému hasičskému sportu dnes, má možnost 
stát se členem SDH v Míkovicích, kde se schází vedle sboru dospě-
lých hasičů i kroužek mladých hasičů. Členové jsou rozděleni do 

celoroční výsev a celoroční sklizeň. Nejrozší-
řenější odrůdou je Bremex.

Salát ledový – ještě před dvaceti lety 
byl u nás ledový salát okrajovým typem, 
dlouho byl zastoupen jedinou starou čes-
kou odrůdou Pražan. Tento typ salátu má 
oproti klasickému salátu jednu obrovskou 
výhodu – jeho hlávky jsou tužší, současně 
ale křehké a relativně dobře a dlouho skla-
dovatelné. Když se k  tomu přidá výborná 
chuť, nemůžeme se divit, že popularita le-
dového salátu jde v  posledních letech str-
mě nahoru. Ledové saláty můžeme pěsto-
vat přes celé vegetační období. Od března 
vysazujeme předpěstovanou sadbu pro let-
ní sklizně, pro podzimní sklizně vyséváme 
od poloviny července do poloviny srpna. 
Vegetační doba je 70 – 90 dní podle odrůdy 
a vegetačního období. Nejznámější odrůdy 
jsou Ledano, Medimo, Maximo a Miniko.  

Salát římský – připomíná charakterem 
utváření hlávky spíše pekingské zelí než 
klasický hlávkový salát. Hlávka je vysoká a 

kategorie mladší a starší žáci, dorostenky a dorostenci. Vedoucí 
jsou z Podolí: Lenka Ševčíková, Alois Tvrdoň a Daniela Frydrych-
ová. Mladší žáky navštěvuje z Podolí Jan Šišák, starší žákyně Pav-
lína Frydrychová, dorostenky Veronika Ševčíková a dorostence 
Jakub Ševčík.   Všichni se zúčastňují pohárových soutěží v  dis-
ciplínách požární útok a štafety dvojic a které jsou zařazeny do 

podlouhlá. Listy římského salátu jsou jem-
ně nasládlé a křupavé. Salát římský je cenná 
listová zelenina s nízkou energetickou hod-
notou, velmi vhodná pro redukční dietu. 
Odrůdy jsou Gelbus, Globus a Little Gem.

Listové saláty – nevytvářejí uzavřené 
pevné hlávky, ale pouze seskupení listů růz-
ných tvarů a barev v podobě ploše kulatých 
až kulovitých růžic, které se najednou celé 
uříznou jako salát hlávkový. Nejvhodnější 
termíny výsevu jsou v první polovině dub-
na pro jarní sklizeň nebo ve druhé polovině 
července pro podzimní pěstování. Výhodou 
listových salátů může být i to, že nemusíme 
sklízet celé hlávky, utrhnete si tolik listů, ko-
lik potřebujete. Nejznámější odrůdy jsou 
Dubagold, Dubared, Zlatava, Rosaura, Kar-
minova, Zoltán, Roset a Roden.

Pěstování salátu je u nás dostatečně 
známé. Důležité je si uvědomit, kdy chceme 
salát sklízet, a tomu musíme přizpůsobit 
výběr vhodné odrůdy. Listový salát může-
me sklízet už za 7 týdnů po zasetí, hlávkové 
saláty za 10 – 11 týdnů, římské saláty za 11 
– 12 týdnů.    

Podle článku pana Jana Prášila 
„Saláty pro léto a podzim“ uveřejněném 

v časopise Zahrádkář, číslo 6/2017 
zpracoval Jaroslav Míšek
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Velké ceny okresu Uherské Hradiště. Rovněž se účastní v celostátní 
hře Plamen. 

V letošním roce se družstvo mladších žáků umístilo na 2. místě 
ve Velké ceně okresu UH a v Plamenu získalo dokonce první mís-
to! Starší žáci vyhráli obě tyto soutěže. Krajské kolo hry Plamen se 
konalo v Hulíně a umístili se na 8. místě. Také dorostenky vyhrály 
okresní kolo, postoupily do krajského kola v Kroměříži a tam skon-
čily na 4. místě.

Schůzky mladých hasičů se konají na hasičské zbrojnici v Mí-
kovicích zpravidla v pondělí, středu či pátek odpoledne. Zájemci o 
tento tvrdý a zajímavý sport mohou shlédnout ukázky požárního 
sportu v Podolí na sportovním dnu 28. září 2017. A pokud nevíte, 
co je to útok CTIF, přijďte, uvidíte, uslyšíte….

Pavlína FrydrychováPavlína Frydrychová

Veronika ŠevčíkováVeronika Ševčíková

Jakub ŠevčíkJakub Ševčík Požární útok CTIFPožární útok CTIF

Dorostenci a Lenka Ševčíková, Alois Tvrdoň a Daniela FrydrychováDorostenci a Lenka Ševčíková, Alois Tvrdoň a Daniela Frydrychová

Mladší a starší žáciMladší a starší žáci

Jan Šišák a Pavlína FrydrychováJan Šišák a Pavlína Frydrychová
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Podolský tmel
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Zveme vás
26. 08.  Veselý hluboček s šachovými partiemi
9. – 10. 9. Slavnosti vína v UH
20. 9.  Veřejná debata v KD
27. 9.  Mini papírové hrátky
28. 09.  Sportovní den
9. – 11. 10. Zájezd Velké Karlovice
14. 10.  Podolské hody
14. 10.  Hodová zábava 
18. 10.  Veřejná debata v KD

Chcete vidět do mé hlavy?Chcete vidět do mé hlavy?
V sobotu 26. srpna 2017 při příležitosti ukončení prázdnin Veselý 

Hluboček bude Kryštof Mikuláš Trávníček připraven sehrát šachovou 
partii s každým, kdo bude mít zájem. V případě více zájemců může 
odehrát několik simultánních partií současně.  

Mikuláš zde bude nabízet i partii „naslepo“ - šachovnici bude mít 
před sebou pouze Mikulášův soupeř, sám na šachovnici vidět nebude. 
Soupeř vždy ústně oznámí své tahy a Mikuláš bude reagovat zpaměti. 
Soupeř tak bude na své šachovnici pohybovat fi gurami svými i Miku-
lášovými a zájemci se přesvědčí o fenomenální prostorové paměti i 
představivosti šachistů. 

Přijměte Mikulášovu výzvu a přijďte si i vy změřit své šachové síly s 
momentálně nejlepším šachistou Zlínského kraje v kategorii do 14 let. 

Společenská kronikaSpolečenská kronika

Naši jubilanti v červenci a v srpnu:
Zdenka Snopková    60 let

Bohumila Vaculková 65 let

Alena Šiborová     70 let

Marie Havránková 70 let

Milada Pašková  70 let

Jiřina Zatloukalová 82 let

František Fornůsek 83 let

Marie Kovaříková  83 let

Ludmila Svobodová 83 let

Marie Šilhavíková 84 let

Anna Fornůsková 86 let

Božena Včelicová 87 let

Anna Smetanová 93 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Narození:
• Dne 13. 8. 2017 se narodil Petru Breznaiovi a Zdislavě Ši-

šákové syn Kristof (čp. 256)

• Dne 20. 8. 2017 se narodil Tomáši a Andree Chmelovým 

syn Jan (čp. 291) 

Úmrtí:
• Dne 27. 7. 2017 zemřel Radomír Juřička ve věku 86 let

I v  tomto roku válečná litice zuřila dále. Urputně bojováno 
na francouzském bojišti, kde došlo ke sbratření Francouzů s Če-
choslováky, kteří účinně zasahovali do bojů za svobodu Francie 
a přispěli k několika slavným vítězstvím neobyčejnou statečností 
a neohrožeností. Byla doba, v níž Němci se těšili, že vítězoslavně 
vtáhnou do Paříže. Ale hrdinský odpor Francouzů, jejž podporo-
vali i Čechoslováci a Angličané, zmařil plán Němců. Za to Němci 
hubili obsazená území střelbou z těžkých děl a letadel, jež vysílali 
až na Paříž a Londýn.

Urputné boje byly sváděny s Itálií, kde naši vojáci v první době 
mnoho vystáli. Rakousko proti nim nic nesvedlo a musilo povolati 
na pomoc Němce. Jimi plán Vlachů, aby se dostali do Terstu, byl 
zmařen. Později štěstí válečné přálo Italiánům, s  nimiž bojovaly 
i oddíly československých vojsk, jež přispívaly k  jejich vítězství. 
V rozeštvaném Rusku vypukla revoluce. Carská rodina zavraždě-

na, ruská vojska odhodila zbraně, veliká říše ruská se rozpadla. 
Bolševici v Rusku uzavřeli s Německem a Rakouskem potupný mír 
v Brestu – Litevském.

Náš boj za svobodu – v květnu roku 1917 přinesly noviny pa-
mátný projev českých spisovatelů, obsahující plamennou výzvu, 
by zástupcové českého národa nejrozhodněji a nejobětavěji za-
stali se práv národa našeho. Když pak nástupce císaře Františka 
Josefa I., Karel I. svolal říšskou radu, podali čeští poslanci ústy 
předsedy Svazu Františka Staňka dne 30. května 1917 velepamát-
né státoprávní prohlášení.

Opírajíce se o práva národů na své sebeurčení a posíleni mimo 
to právy historickými, prohlásili slavně, že se budou domáhati 
sloučení všech větví československého národa i Slováků v Uhrách 
v demokratický český stát. 

Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek

Zápisky kronikáře

Občanský rok 1917 (1. částObčanský rok 1917 (1. část)
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