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Obecní úřad
Vybráno z 5. zasedání zastupitelstva obce 19. 12. 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
- vydání opatření obecní povahy – územní opatření o stavební uzávěře, pro pozemky p. č. 915/7 a 915/8 v k.ú. Podolí nad
Olšavou
- prodej pozemku p. č. 289/2, který vznikl oddělením od p. č.
916/125 o výměře 5 m2 za cenu 150,- Kč /m2 v k. ú. Podolí
nad Olšavou. Kupní smlouvu, daň z nabytí nemovitých věcí a
poplatek za vklad do katastru zaplatí Jaroslav a Iva Miklovi.
- „Smlouvu o právu provést stavbu“ na části pozemku p. č.
916/125 a p. č. 5818 v k. ú. Podolí nad Olšavou s Jaroslavem
Miklem a Ivou Miklovou
- zpracování projektové dokumentace na demolici domů čp.
120 a čp. 124
- firmu STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. pro „Zateplení
objektu MŠ Podolí čp. 244“
- přijetí finančního příspěvku na první umělou obnovu lesa
sadbou ve výši 52.560,- Kč.
- nákup pozemku p. č. 566/1, zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 143 m2 za cenu 51.300,- Kč v k.ú. Popovice u Uherského Hradiště
- zpracování projektové dokumentace na Výměnu zdroje tepla v budově Mateřské Školy v Podolí čp. 244.
- Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci
a správě digitální technické mapy obce
- vedení vodovodní přípojky k p. č. 717/2 přes pozemky obce
p. č. 722/1 a 3225/1 v k. ú. Podolí nad Olšavou. Náklady spojené s budovanou vodovodní přípojkou hradí stavebník
- zadání studie revitalizace budovy kulturního domu firmě
ORA ze Znojma. KD by měl plnit i tyto požadavky: kuchyně
pro vaření 150 lidí, sklad nádobí, čistících a úklidových prostředků, bufet či výčep – místo na prodej občerstvení, šatna
pro 150 lidí, přísálí pro 50 osob s možností napojení na hlavní sál, sklad pro stoly a židle, také pro stoly na stolní tenis,
vše v úrovni hlavního sálu - bezbariérový přístup. Šatna pro
účinkující, či vystupující osoby a vstup na pódium odjinud

-

-

-

než ze sálu, balkon zachovat, doplnit sklad krojů a přípravny,
ordinaci lékaře s čekárnou
rozpočet Základní školy a mateřské školy Podolí, příspěvková organice dle předloženého návrhu a rozpočet obce Podolí
v paragrafovém znění na rok 2018 dle návrhu jako schodkový
s rozdílem ve výši 3.635.000,- Kč krytý zůstatkem finančních
prostředků na bankovních účtech z minulých let. Závaznými
ukazateli v rozpočtu budou na rok 2018 paragrafy
změnu rozpočtu č. 4 dle předloženého návrhu.
navýšení členského příspěvku pro Mikroregion Dolní Poolšaví na 50 Kč na obyvatele obce Podolí ročně
místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ve výši 500 Kč na jednoho občana za kalendářní rok
2018. V ceně zaplaceného poplatku je 6 ks pytlů na plasty
záměr restaurování kříže z roku 1890, souhlasilo s podáním
žádosti o dotaci
podání trestního oznámení orgánům činným v trestním řízení ve věci rozorání polních cest v k.ú. Podolí nad Olšavou

Vybráno z 6. zasedání zastupitelstva obce 29. 1. 2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Plán rozvoje obce Podolí na léta 2018–2037 dle předloženého
návrhu
- záměr realizace a podání žádosti o dotaci „Podolský ráj, stavební
úpravy domu čp. 64“
- záměr a podání žádosti o dotaci na strojní vybavení pro redukci
bio odpadu, nákup štěpkovače a kontejnerů a financování z rozpočtu obce. Pověřilo starostku vyřízením potřebných formalit
- změnu rozpočtu č.1 dle předloženého návrhu
- uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu“ na části pozemku
p.č. 916/126 v k.ú. Podolí nad Olšavou s firmou AXAMA a.s.,
Podolí čp. 188, 686 04 Podolí a pověřilo starostku k podpisu
smlouvy.
- podání žaloby na vyklizení pozemku a odstranění plotu z p. č.
4328/1 a p. č. 915/9 v k.ú. Podolí nad Olšavou
- Střednědobý výhled Základní školy a Mateřské školy Podolí,
příspěvkové organizace, Podolí čp. 53 od roku 2018 do roku
2021 dle předloženého návrhu.
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výpověď společnosti Agrokomplex Kunovice a.s. se sídlem
v Úzkých 1487, 686 04 Kunovice Pachtovní smlouvy se sedmidenní výpovědní lhůtou na pozemky p.č. 5323, p.č. 5362,
p.č. 5438, p.č. 5321/2, p.č. 5441, p. č. 5445, p.č. 5472, p.č. 5478,
p.č. 5481, p.č. 5555, p.č. 5600, p.č. 5608, p.č. 5656, p.č. 5663,
p.č. 5696, p.č. 4439, p.č. 4440, p.č. 4570, p.č. 4574, p.č. 4898,
p.č. 4181, p.č. 4548, p.č. 4775, p.č. 4834, p.č. 4880, p.č. 4907,
p.č. 4936, p.č. 5010, p.č. 5040, p.č. 5123, p.č. 5322, p.č. 4256,
p.č. 4180, p.č. 4161 v k.ú. Podolí nad Olšavou a p.č. 5123/1, p.č.
5123/23, p.č. 5123/24, p.č. 5123/25, p.č. 5123/26 v k.ú. Popovice u Uherského Hradiště.
2 stránkovou prezentaci v magazínu Slovácko, vydávaný společností m-ARK Marketing a reklama s.r.o., Železniční 4, 779 00
Olomouc.
schválilo na p.č. 5825/3 umístit pevnou překážku (uzamykatelnou závoru) a pověřilo starostku vyřízením potřebných povolení.
Jak

Výsledky prezidentských voleb v Podolí
Prvního kola prezidentských voleb se zúčastnilo 452 voličů, tj.
66,7 % z celkového počtu oprávněných voličů. 3 hlasy byly neplatné.
Miloš Zeman
181 hlasů
Jiří Drahoš
115 hlasů
Pavel Fischer
46 hlasů
Marek Hilšer
43 hlasů
Michal Horáček
34 hlasů
Mirek Topolánek
17 hlasů
Jiří Hynek
11 hlasů
Vratislav Kulhánek
2 hlasů
Petr Hannig
0 hlasů
Druhého kola prezidentských voleb se zúčastnilo 479 voličů, tj.
71,06 % z celkového počtu oprávněných voličů. 2 hlasy byly neplatné.
Miloš Zeman
262 hlasů
Jiří Drahoš
215 hlasů
Vítězi voleb blahopřejeme.

Jak

Fotosoutěž
Redakční rada Podolských listů vypisuje fotosoutěž na téma
„Podolí známé i neznámé v běhu roku 2018“v kategoriích krajina
a lidé. Fotografie zasílejte na adresu: zpravodaj@obecpodoli.cz
od 25. 2. 2018 do 25. 9. 2018. Podmínkou pro zařazení do soutěže
je zaslání jedné až pěti fotografií ve formátu JPEG s minimálním
rozlišením 300 DPI a pořízených v katastru obce Podolí. V říjnu
proběhne vyhodnocení fotosoutěže a autoři nejlepších fotografií budou odměněni věcnou cenou.
Soutěžící berou na vědomí, že fotografie poslané do soutěže mohou být zveřejněny na webových stránkách obce Podolí i po skončení fotosoutěže. Zasláním fotografie do soutěže
uděluje soutěžící vyhlašovateli bezplatně nevýhradní licenci
k užití fotografií v neomezeném rozsahu, s právem poskytovat
podlicence (propagační materiály, prezentace, webové stránky,
zpravodaj, výstavy apod.)
Redakční rada si vyhrazuje právo nezařadit zaslané fotografie do soutěže, pokud nesouvisí s vypsaným tématem, jde o fotomontáž či fotografie porušují autorská práva, nebo pornografii a materiály, které jsou v rozporu s dobrými mravy.
Těšíme se na vaše snímky. Budou stačit na zajímavou výstavu?
Jak
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Jak čistit odpadní vody v Podolí
Tuto otázku si kladou zodpovědní zastupitelé již několik let a ani násilné přerušení jejich mandátů politikařením nic na stálé snaze problematiku čištění splaškových vod jednou provždy vyřešit nezměnilo.
Zastupitelstvo pod vedením starostky Jany Rýpalové již v roce 2015 zahájilo konzultace a odborné diskuze na téma „Jak likvidovat odpadní vody vyprodukované v Podolí“. Bylo zpracováno několik studií, obec zorganizovala čtyři exkurze na různých typech zařízení zajišťujících
likvidaci odpadních vod.
V letošním roce by chtěli zastupitelé na některém z letošních zasedání zastupitelstva definitivně rozhodnout a podniknout další kroky
k úspěšné realizaci. Zrekapitulujme tedy možnosti čištění odpadních vod vhodné pro naši obec.

Ekologické čištění odpadních vod
V roce 2015 ve spolupráci s tehdejší
Komisí pro životní prostředí otevřeli zastupitelé diskuzi o otázce vybudování
ekologické čistírny odpadních vod (ČOV),
tzv. vertikální s pulzně řízeným skrápěným
filtrem. Tuto čistírnu jsme si někteří mohli prohlédnout v obci Kotenčice nedaleko
Příbrami, kde výzkumný pracovník VUT
Brno Ing. Kriška vědecky ověřoval laboratorní výsledky v praxi na první takovéto
čistírně u nás. Účinnost čištění ve všech
parametrech byla vynikající, a tak obec
pozvala autora výzkumu Ing. Krišku do
Podolí a ten zpracoval prvotní studii umístění takovéto čistírny na území naší obce.
Spádové poměry v Podolí vyhovují tomuto záměru výtečně. Obec leží na jednom
břehu vodoteče a její území se k vodoteči
ve všech částech svažuje. I poměrně velký
výškový rozdíl mezi hladinou ve vodoteči a
terénem variantě samospádové ekologické čistírny výborně vyhovoval. Minimální
potřeba elektrické energie, minimální náročnost na údržbu a přirozeně probíhající
procesy využívané k odbourávání znečištění by mohly být chloubou Podolí. V jednom důležitém parametru ale, bohužel,
Podolí neobstálo. Nejnižší místo Podolí se
nachází uvnitř obydlené zóny. Sem přiro-

zeně a samospádem přitékají splaškové
vody a zde by musely být v procesu čištění
likvidovány.
Jelikož čištění přirozeným ekologickým
způsobem je náročné na rozsah půdorysné
plochy, bylo by nutno vlastní biologické filtry rozdělit na dvě části a ty umístit ve dvou
různých obecních lokalitách. Ideálního stavu, kdy se takováto ČOV nachází za obcí a
u vodoteče, nebylo možné v Podolí dosáh-

Schéma vertikálního kořenového filtru – přítokové potrubí rozložené na povrchu (šedá barva),
sběrná drenáž ve spodní části (oranžová), voda protéká převážně ve vertikálním směru

Aktivační čistírna odpadních vod
Aktivační čistírna odpadních vod patří k tzv. klasické metodě čištění odpadních vod, kdy k odbourávání znečištění
se využívá biologicky aktivovaného kalu,
jehož organizmy spotřebovávají k potravě složky znečištěné odpadní vody a
tím dochází k jejímu čištění. V procesu
biologického čištění se využívá přirozených pochodů známých z přírody, a to
za přístupu kyslíku (aerobní procesy)
nebo bez přístupu kyslíku (procesy anaerobní). Chemické a chemicko – biologické procesy zde probíhají v mnohem
intenzívnější podobě, než je tomu v přirozeném prostředí. U aerobních procesů
4

nout, protože obec zde nevlastní vhodné
pozemky. Nejdůležitějším faktorem, který
nakonec úvahy o tomto typu ČOV zastavil, byla občasná možnost kontaminace
ovzduší nežádoucími pachy, které v závislosti na kolísání atmosférického tlaku a intenzitě vzdušného proudění mohou u ČOV
v různé intenzitě vznikat. V lokalitě za obcí
je takováto vlastnost ČOV akceptovatelná,
avšak v obydleném území již nikoliv.

dochází k intenzivnímu vhánění vzduchu dmychadly nebo provzdušovadly,
k přidávání chemických okysličovadel,
srážedel a dalších látek podílejících se
na aktivním čistícím procesu. Anaerobní
procesy se podílejí většinou na poslední
fázi čistících procesů, při nichž dochází
k vyhnívání čistírenského kalu, kdy teprve dobře vyhnilý kal, tedy zbavený
všech organických zbytků, opouští čistírnu odpadních vod. Exkurze v tomto
typu ČOV v Horním Němčí ukázala, že
takováto čistírna může být příjemným
místem obklopeným kvetoucí zahradou. Veškerá technologie byla navrže-

na na obec našeho typu (850 obyvatel,
návrhová kapacita na tzv. 1000 ekvivalentních obyvatel), procesy jsou řízeny
elektronicky a po zapracování takováto
ČOV vykazuje vysoký stupeň účinnosti. Občasné šíření zápachu je podstatně
méně pravděpodobné, než tomu bylo u
ekologické ČOV, nicméně její lokalizace

v obydleném území není rozhodně také
nejlepším řešením. I v tomto případě by
mnohem lépe vyhovovalo umístění ČOV
za obcí a u vodoteče.
Velkou výhodou tohoto typu čištění
je stavebnicové uspořádání technologických celků dle složení odpadních vod,
dle velikosti obce a dle dalších možných

požadavků investora. Nevýhodou je naopak stálá potřeba elektrické energie,
každodenní dozor nad technologickými
procesy, a navíc potřeba údržby nově
vzniklé obecní nemovitosti. Jedná se
v podstatě o malý nepřetržitý továrenský
provoz s nutností stálého pohotovostního dozoru.

Odvedení odpadních vod do velkokapacitní ČOV

Pokud není možné postavit na území obce vlastní čistírnu
odpadních vod, je třeba posoudit možnost odvedení splaškových vod do ČOV, která je schopna svojí kapacitou objem obecních splaškových vod zpracovat. Snahu vyčistit odpadní vody
na území obce a vrátit je čisté zpátky Olšavě ještě v podolském
katastru s největší pravděpodobností zmaří geomorfologické
podmínky popsané u dvou výše zmíněnýchvariant.
V takovém případě zbývá poslední technické řešení – v nejnižší části obce vybudovat splaškovou přečerpávací stanici, která odvede kanalizačním tlakovým přivaděčem podolské splaškové vody do objektu popovické přečerpávací stanice. Odsud
je zajištěno přečerpávání odpadních vod do kanalizační sítě, jež
je bezpečně odvede do objektu uherskohradišťské ČOV.
V tomto případě obec uzavře se správcem ČOV smlouvu o
likvidaci tzv. přivedených vod. Dle platného ceníku pak bude
správce ČOV obci účtovat poplatky za zlikvidované množství
odpadních vod. Obec pak stejný principem rozpočítá tyto poplatky na obyvatele obce.
Ve spolupráci s obcí Popovice byla zorganizována exkurze
do objektu popovické přečerpávací stanice za účasti odborného personálu Slováckých vodovodů a kanalizací, a.s., kteří přítomným z řad zastupitelů a členů odborných Výborů předvedli
objekt po stavební i funkční stránce. Z hlediska stavebního provedení se jedná o nejjednodušší možné řešení. Objekt je tvořen
jednoduchou podzemní nádrží, do které se přivádějí odpadní
vody. Spínání přečerpávacích čerpadel zajišťuje hladinový snímač. Prostor akumulační přečerpávací nádrže je rozdělený svislou stěnou na dvě funkční části. Jedna část je využívána k aku-

mulaci neředěných splaškových vod a z této části se splaškové
vody za pomocí čerpadel přečerpávají do kanalizační sítě a
následně odtékají do ČOV v Uherském Hradišti.
Při zvýšeném přítoku dešťových vod dochází v první fázi
k aktivaci čerpadla hladinovým spínačem, ale hladina ve splaškové části akumulační nádrže nadále stoupá přítokem vod
dešťových. Otvory ve svislé dělící stěně pak splaškové vody dostatečně naředěné vodou dešťovou přepustí do dešťové části
akumulačního prostoru, z něhož po jeho úplném naplnění (ředění splaškových vod tak pokračuje) přepadem opouštějí prostorpřečerpávací stanice a otevřeným příkopem odtékají do
vodoteče. Důmyslné oddělení dešťových vod od splaškových
je zajištěno již zmíněnou svislou přepážkou s otvory. Výšková
úroveň přepadových otvorů tak zajišťuje minimální požadovaný stupeň naředění splašků, aby se pro vodoteč nestaly zátěží.
Celý objekt přečerpávací stanice je umístěný pod terénem,
jeho existenci prozradí pouze zpevněné parkoviště, několik
litinových poklopů kryjících vstupy do prostor akumulačních
částí nádrže a nerezová konstrukce kladky sloužící k manipulaci s čerpadly. Udržovací náklady takovéhoto objektu jsou
minimální, automatický provoz čerpadel je sledován na dálku,
pouze jednou ročně je nutno odtěžit hrubé nečistoty usazené v části akumulační nádrže, kde dojde k prudkému poklesu rychlosti přiváděných odpadních vod a proto k usazení
hrubých částí nesených odpadními vodami. Lze tedy hovořit
v podstatě o bezobslužném zařízení s minimálními nároky na
obsluhu a udržovací práce.
K nevýhodám tohoto typu řešení patří nutnost trvalého
připojení na síť s rozvodem elektřiny a poměrně komplikovaný a zdlouhavý proces vykupování pozemků nutných pro pokládku výtlačného kanalizačního potrubí mezi přečerpávací
stanicí umístěnou v Podolí a přečerpávací stanicí cílovou v Popovicích. I přes zmíněné nevýhody tohoto typu řešení se jedná o nejvýhodnější způsob likvidace podolských odpadních
vod s ohledem na kombinaci všech souvisejících technických,
technologických i geomorfologických podmínek, které je třeba v naší obci respektovat.
Jiří Trávníček

Poplatky na rok 2018
poplatek za popelnice
poplatek za kanalizaci
poplatek za psa

500 Kč/osoba/rok
200 Kč/číslo popisné/rok
50 Kč/rok
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Děkujeme, že třídíte tonery
Co je to vlastně toner? Plastová komplikovaná krabice naplněná směsí uhlíku
smíchaná s polymery. Pomocí tepla se tahle směska lepí na papír a tiskne. Tak funguje laserový tisk. Inkoustová tiskárna pomocí titěrných trysek stříká barvu na papír.
Oběma způsoby tiskneme na laserových a
inkoustových tiskárnách. A přiznejme si, že
mnohdy úplně zbytečně.
Vypotřebované tonerové a inkoustové kazety patří do kontejnerů
na nebezpečný odpad. Nebo do školy
v Podolí!
To je snad blbost, ne? Ne, není. Místní
škola se totiž zapojila do projektu, jehož
základním rysem je právě zapojení dětí. Ať
už školák přinese jedinou kazetu z domácí tiskárny či sesbírá obaly ze zaměstnání
svých rodičů, každý příspěvek se počítá.
Škola tak získá další finanční prostředky,
které by se jinak doslova „povalovaly“ na
skládkách, mladá generace se seznámí
s další komoditou, kterou je možné opětovně využívat, a naučí se myslet ekologicky. Rodiče a další občané se mohou zapojit
do činnosti školy s jasným, viditelným přínosem pro školu a potažmo i pro jejich potomky a škola se zapojí do charitativních
příspěvků bez nutnosti vynaložení vlastních finančních zdrojů. A to se vyplatí!
Čistě teoreticky jen v ČR skončí bez užitku na skládkách a ve spalovnách zhruba 500 000 tonerových
a inkoustových kazet ročně. V celosvětovém měřítku pak můžeme hovořit o
půlmiliardě ročně. To je nejen obrovské
množství záludného odpadu, ale i velká
ekonomická ztráta. Některé tonerové kazety lze opětně doplňovat a opět používat
(zpravidla maximálně 4 x). A některé téměř
do nekonečna. Limitem je technické řešení
a mechanická kvalita kazety.
Recyklace tonerových kazet přitom
není nijak náročná. Jednak jde využívat
systému zpětného odběru a prázdnou
kazetu při nákupu nové v obchodě vrátit
(s dobrou vírou, že obchodník kazetu odevzdá k recyklaci, popřípadě ji předpisově
zlikviduje). Takhle to už funguje v naprosté
většině soudných firem a korporací, které s
dodavateli spolupracují. Otázkou je, co se
s kazetami v rukou těch, kterým je svěříte,
stane. Rozumné je jejich opětovné plnění
a prodej. Touto činností se zabývá docela
velké množství firem. Nejedná se zde o recyklaci v pravém slova smyslu, ale o opětovné použití (Re-Use). Takto znovu použít
lze jen nepoškozené tonerové kazety.
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Znovu do oběhu se dají vrátit i náplně
do inkoustových tiskáren. Platí teoretické
pravidlo, že recyklace/doplnění náplně
vás bude stát o polovinu méně než pořízení nové náplně. Slovo teoreticky důrazně
zdůrazňujeme.
Žádný výrobce tiskáren nebo kopírek

vás nemůže nutit používat výhradně jeho
tzv. originální tonery, pokud existuje obnovitelná alternativa, ale může z důvodů
používání neoriginálních tonerů omezit
záruku.
Tak nezapomeňte! Tonery patří do nebezpečného odpadu – v místní škole!

Svozy odpadů v následujícím období
Komunální odpad každou středu v sudý týden: 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5.
Plasty jednou měsíčně v pondělí: 5. 3., 16. 4.
Nebezpečný odpad: ve středu 4. 4.
Sběrné místo č. p. 176 u Olšavy je otevřeno v době zimního provozu pouze v sobotu od 8 do 10 hod po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 737 762 290.
Jak

Co tu roste, co tu kvete
Rozkvetlé zimní Podolí
Podolské zahrady již nějaký čas kvetou. Sice to není moc vidět, ale když se
pozorně zadíváte, oko vám již od konce
loňského roku pohladí atraktivní bílé i
barevné květy. Určitě jste si všimli například tvarované kaliny, která kvete před
obecním úřadem. V předzahrádkách se
setkáme s kvetoucími sněženkami, kdoulovci, čemeřicemi, vilíny, jasmínem. Krása
těchto květů bývá ještě podpořena sněhovou pokrývkou nebo námrazou. Tyto
rostliny nezmrznou, mají zásobní orgány
nebo pocházejí z takových končin a míst,
kde jim mráz neuškodí a zimní květy jsou
jejich přirozený životní proces.

Sněženka podsněžník

Vilín

Zimní řez
Opadavé dřeviny ještě spí. Než vyraší, je ideální doba
k jejich řezu. Vidíme teď nejlépe, co a kde je potřeba upravit.
Každá dřevina potřebuje to své, stejně jako lidé. Jsou výjimky, které se ale upravují třeba až po odkvětu nebo v létě. Jiný
způsob řezu mají také ovocné stromy či keře a ty se ještě
rozlišují, zda jsou to peckoviny, malvice, ořešáky, atd. Většina
keřů se stříhá trošku později, aby případně neomrzla ostříhaná část. Růže se stříhají, až když se objeví červené růžky
budoucích větévek. Na zahradě toho k práci ještě moc není,
proto máme poslední možnost plánovat, kde budou záhony
a jaké, kde budeme rostliny sušit a kde skladovat. Není na
škodu připravit to nyní, když je čas. O to se vám pak v sezóně
bude dělat vše snadněji.

Jablkový kompot s vůní skořice
Pomalu docházejí zásoby z loňského roku: sirupy,
poklady v mrazáku, sušené
potraviny i zavařeniny. Jablka, která jsou ještě ve sklepě, zrovna neoplývají krásou, je čas je spotřebovat,
než bude pozdě. Ideálním
řešením je jednoduchý jab-

Lýkovec jedovatý

Kdoulovec

lečný kompot, který nás
učila naše prababička.
Potřebujeme: libovolné množství jablek,
trochu šťávy z citronu –
aby jablka netmavla, 4-6
hřebíčků, jedno dřívko
celé skořice, vodu.
Jablka
omyjeme,
zbavíme slupek, odjadřincujeme a rozčtvrtíme. Přidáme takové
množství vody, aby byla
jablka ponořená a nedotýkala se dna. Přidáme
citronovou šťávu, hřebíček a skořici. Přivedeme
k varu a ihned vypneme. Pokud bychom nechali kompot vařit,
jablka by se rozvařila až do kaše. Kompot je dobrý jen tak nebo
jako příloha a pokud dáte více vody, tak můžete používat vývar jako osvěžující zimní nápoj, a to teplý i studený a dle libosti
dochucený medem nebo cukrem. A není to vše pouze dobré.
Pokud máte problémy s nepravidelnou průchodností střev, tak
tento lék nezklame. No, a ještě jednu výbornou vlastnost kompot má. Krásně Vám provoní celou kuchyni jablky a skořicí.
Jana Kollandová
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Zprávičky z naší školičky
Návrat do školky
po Novém roce
Na děti po Novém roce čekala
ve školce spousta dárečků. O
to větší přišla radost, když se
po společném rozbalení objevily dárky, které si děti přály.
Děkujeme všem, kteří přispěli
k jejich radosti.

Bruslení v Jezuitské koleji v Uherském Hradišti
Pátky v lednu a v únoru byly věnované sportu. Vypravili jsme se
bruslit na umělý povrch na nádvoří Jezuitské koleje. Všechny děti
si vyzkoušely svou obratnost a šikovnost. Dokonce i ti, kteří stáli na
bruslích poprvé v životě, byli nadšení.

Co se učí třeťáci
Třetí třída je charakteristická tím, že děti musí zvládnout vyšší náročnost učiva i větší množství po stránce obsahové. Proto se snažíme si osvojování nových poznatků zpříjemnit a předávat je dětem
zábavnou formou. V prvouce jsme dělali pokusy s vodou a různými
látkami v ní. Ve výtvarné výchově jsme se učili o míchání barev.

Ukázky nejen z vyučování
V naší škole se stále děje něco zajímavého. Na fotkách se můžete
podívat, jak to vypadá v hodině tělesné výchovy u třeťáků, cestou
z oběda, když sněží. Pozor nerušit! Druháci píší pololetní opakování
z matematiky.

Ochutnávka exotického ovoce
V rámci projektu Ovoce do škol jsme dostali do školy bedýnku s
exotickým ovocem a informační kartou. Následně jsme pro děti
připravili ochutnávku tohoto ovoce. Děti se dozvěděly zajímavé
informace o mangu, nashi, granátovém jablku, avokádu a dalších
tropických plodech.
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Poslední plavání
V pondělí 29. ledna se děti zúčastnily posledního plaveckého výcviku v tomto školním roce. Děti byly nejprve poučeny o bezpečném
chování při pohybu kolem vody a vodě tzv. Plavecké desatero. Potom měly děti volné plavání v relaxační zóně aqvaparku a mohly si
vyzkoušet divokou řeku, koupání ve vířivce a další atrakce. Na závěr
dostali všichni plavecké vysvědčení a také diplomy za umístění v
plaveckých závodech.

Pololetní vysvědčení
Poslední lednový
den patřil tradičně předávání pololetního vysvědčení. Letos trochu
netradičně proběhlo mimo budovu naší školy.
Ráno jsme jeli vlakem do Uherského Hradiště, kde
jsme program zahájili návštěvou cukrárny a prohlídkou města. Prohlédli jsme si historicky významné budovy města - lékárnu u sv. Alžběty, knihovnu B.
B. Buchlovana a další. Pak jsme se přesunuli na zimní stadion, kde po
bruslení bylo dětem přímo na ledu slavnostně předáno vysvědčení.

Preventivní program Veselé zoubky 2018
Fotka našich dětí se dostala na propagační leták k preventivnímu
programu Veselé zoubky drogerie DM. Jsme rádi, že nás vybrali :-)

Karneval
V neděli 11. února 2018 se v kulturním domě v Podolí uskutečnil
karneval, který připravila ZŠ a MŠ. Na programu bylo vystoupení
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kouzelníka, cvičených pejsků, soutěže a hry pro děti. Karnevalové
odpoledne se neslo v tanečním duchu a vrcholem byla bohatá
tombola. Tímto děkujeme rodičům a sponzorům za krásné dárky,
díky kterým byla radost dětí z karnevalového reje ještě větší.

předcházení, postupu při ohlašování. Děti se také dozvěděly, jaké
jsou součásti hasičské výstroje a k čemu slouží, nebo co mají dělat,
když projíždí houkající hasičské auto.

Svatý Valentýn a Popeleční středa
Letos jsme 14. února slavili dva svátky zároveň. V rámci angličtiny
jsme s dětmi oslavili valentýnský svátek a vytvořili přáníčka pro ty,
které máme rádi, a pak se celá škola sešla v modré třídě ke smažení
božích milostí. Všechny děti si vyzkoušely přípravu těsta, výrobu a
vykrajování a samozřejmě i ochutnávání.

Preventivní program Hasík
V pondělí 12. února 2018 navštívili ZŠ hasiči z Uherského Hradiště
a seznámili děti se základními informacemi týkající se požáru, jeho

Plánované akce ZŠ a MŠ
27.2.
28.2.
01.3.
07.3.
12.3.
20.3.
27.3.
28.3.
29.3.
04.4.
05.4.
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Scénické čtení s Davidem Vacke
Den otevřených dveří v MŠ a ZŠ
Preventivní program Veselé zoubky
Divadélko Šikula
Vystoupení zvířátek
Velikonoční dílničky
Preventivní program Hasík 2. část
Den učitelů v Uh. Brodě
Velikonoční prázdniny v ZŠ, v MŠ provoz
Třídní schůzky v MŠ
Třídní schůzky v ZŠ

12.4.
19.4.
26.4.
27.4.
07.5.
10.5.

Vystoupení dravců
Zápis do ZŠ pro školní rok 2018/2019 zvýraznit
Den Země v Kovosteelu (MŠ)
Den Země v Kovosteelu (ZŠ)
Výlet do Chvalovic
Zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019 zvýraznit

Všem, kteří nás podporují, ať finančními a věcnými dary, také
i pomocí při našich akcích, velice děkujeme. Jsme rádi za Vaši
podporu!
Za děti ředitelka ZŠ a MŠ Jana Buršová

Z knihovny
Karnevalové masky
V měsíci únoru jsme v naší knihovně
rovněž tvořili. Tento předkarnevalový
čas předurčil téma našeho tvoření, jimiž
se staly karnevalové masky. Tvořily děti i
maminky. Želvy Ninja, zvířátka, ale také
princezny nám ve večerních hodinách
odcházely z knihovny. Princezny byly
obzvláště dobře vidět díky třpytivým korunkám.

Připravujeme pro vás:
03. 3.
11. 3.
23. 3.
21. 4.

Velikonoce u nás
Den pro ženy
Noc s Andersenem
Odpoledne pro rodinu

Jitka Raclavská
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Obec informuje
Štědrý den v lese
Upřímně řečeno, nesešlo se nás na mokřadech moc. Koneckonců byl Štědrý den, chystal se bramborový salát a smažený
kapr, v televizi od rána hrály pohádky a v obývacích pokojích se
zdobily stromečky. Ani po dědině se nepohybovalo moc lidí, natož na mokřadech. Ale asi to tak mělo být, jen ticho, mír a lehce
podmračená obloha.
Nabrali jsme do batohů zrní a mrkev a vydali se směrem k Podolskému háji. Vodní hladina dovolovala nahlížet až na dno, na

trsy svěže zelených rostlin, které si tam žijí svým vlastním životem. Využívají vodu jako svou ochranu a zároveň samy ochraňují
nesčetné druhy větších i menších živočichů, jež v mokřadech našly domov. Ten trochu tajemný svět, po většinu roku skrytý před
našima očima, jako by se rozhodl na sebe něco prozradit právě
v tento výjimečný den, kdy i samo slunce hledá správnou cestu
k návratu a v dobách největší zimy se rodí pro zářivé léto.
V takové dny je lepší jen tiše kráčet krajinou a nechat čas,
ať plyne podle vlastních hodin. Šli jsme a bavili se o zvěři. O
tom, jestli vůbec potřebuje v zimě přikrmit, nebo jestli my potřebujeme mít pocit dobrého skutku. Také o tom, že člověk den
za dnem bojuje s přírodou, ale ona s námi nikoli, protože to
prostě nemá zapotřebí. To jen lidská pýcha se může stavět jako
rovnocenný soupeř něčemu tak obrovskému jako je tato všezahrnující dáma.
Šli jsme, nechávali za sebou přinesené krmení, ale zvěř se
nám neukázala. Zůstala v bezpečí a nám nezbylo nic jiného
než se vrátit tam, odkud jsme přišli. Do vytopených obývacích
pokojů a k plně prostřeným stolům. Pod vánočními stromečky
na nás čekal nejeden dárek. Ale tím nejcennějším darem, který
nám nikdy nikdo nevezme, je milá vzpomínka.
Štěpánka Míšková

Štěpánský turnaj v ping pongu
Na turnaj se dostavilo 12 hráčů, kteří byli rozlosovaní do dvou
skupin po šesti soutěžících.
Ve skupinách odehrál každý pět zápasů. Z každé skupiny postoupili první a druhý v pořadí.
Konečné pořadí:
1. Toman Rosťa, 2. Ježík Jaroslav, 3. Holčík Pavel, 4. Křen Zbyněk
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Turnaj byl velmi dobrým zpestřením klidných svátečních
dnů. Všichni soutěžící si při této akci užili zábavy a spálili přebytečné kalorie. Všechny, kdo mají rádi sport a ping pong, tímto
zveme na další konané ročníky.
Jaroslav Ježík

Silvestr 2017
Tradiční podolská silvestrovská procházka zamířila v roce 2017
netradičně na Amfík Bukovina. Vzhledem k počasí se jednalo o velmi šťastnou volbu. Protože zatímco rok předtím mrzlo, až praštělo,
a dalo se dojít suchou nohou až na Pepčín, nyní naopak pršelo už
od samého rána a nezpevněné cesty byly obtížně průchodné. Přesto se ale našlo dost nadšenců, kteří si výlet nenechali ujít. Několik
desítek statečných jedinců popadlo pláštěnky, deštníky a gumáky
a vyrazili na klobásu do Popovic. Cesta nebyla dlouhá, a tak zbylo
dost času na sousedské klábosení nad hrnkem horkého čaje. Jen
naše starostka bude mít teď o starost víc. Trefit se správným výběrem trasy i do letošního Silvestra!
Štěpánka Míšková

Tříkrálová sbírka
I v letošním roce proběhla u nás v Podolí
Tříkrálová sbírka. Šest skupinek koledníků
vyrazilo 6. 1. 2018 v dopoledních hodinách
do ulic naší obce, aby předali poselství Tříkrálové sbírky. Po přivítání koledníčků a
vedoucích skupinek, následovalo nejen
předávání a podepisování průkazek, ale
především opětovné připomenutí podstaty
Tříkrálové sbírky. Slavnostní zahájení zpestřilo focení na krásných koních rodiny Májíčkové a zpěv za doprovodu houslí v podání

Emmy Révay. Slunné počasí nás provázelo
po celou koledu a snad i to bylo příslibem
Božího požehnání k našemu konání. V letošním roce štědří dárci věnovali do kasiček
koledníků úctyhodných 27.507,-Kč! Jen pro
srovnání: v minulém roce se vybralo o 1 819
Kč méně, tj. 25 688, v r. 2016 22 631 Kč.
Výnos Tříkrálové sbírky z největší části
tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním

postižením, seniory, matky s dětmi v tísni
a další. Většina vykoledovaných prostředků
zůstává v našem regionu, tj. v arcidiecézi
olomoucké, 15 % využije na své projekty
Charita Uherské Hradiště, 10 % putuje na
pomoc potřebným do zahraničí.
Děkujeme všem, kteří se na Tříkrálové
sbírce podíleli. Dárcům, koledníčkům, vedoucím a organizátorům.
Jitka Raclavská
místní koordinátor TKS
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Dětský ples, jak má být!
Začátek roku je vždy plný kulturních akcí. Maminky a tatínkové se krásně oblečou a půjdou na ples. Děti pohlídají
babička a dědeček? Ale ne, kdepak! Všichni pěkně vyrazíme
na ples. Dětský ples!
Krásné šaty, účinkující z taneční školy Rokaso – Jiřího
Herůdka se postarali o nezapomenutelný taneční zážitek.
V mnohých dětech, ale i rodičích jistě vzbudili nadšení pro

14

tento druh pohybu. Někdo se ostýchal a ten kdo ne, měl možnost si s dětmi pěkně zatančit! Děti se naučily základy polonézy. V závěru byla pro děti přichystána tombola plná hodnotných cen. Někdo šel domů obtěžkán výhrou a někdo ne, ale
všichni jsme odcházeli s pocitem krásně stráveného odpoledne s našimi dětmi.
Jitka Raclavská

Fašank 2018
Letos připadl fašank už na sobotu
10. února. A byl to jeden z fašanků, kdy
se paní Zima pevně drží své vlády. To
však neměnilo nic na skutečnosti, že se
opět dalo dohromady skoro 40 masek,
aby obešly v masopustním průvodu celou obec.
A tak se po roce znovu objevila bába
s nůší, medvěd, kat Mydlář, řezník, důstojník a jiné známé masky. Duchovní
rozměr byl zastoupen v maskách jeptišek a mnicha. Nechyběli ani krojovaní

v čele s Matúšem Pagáčem a Jurú Kláskem, známými postavami z knížky Zdeňka Galušky Slovácko sa súdí. Nechyběla
ani Dáša Vacková v čele těch, kteří tančili šavlový tanec. O hudební doprovod
se postaral na kytaru Zdeněk Kasper a
na harmoniku Antonín Hanáček. Celkem
bylo vybráno 2 680,- Kč, které budou
použity na zakoupení nové masky.
Po náročné obchůzce po dědině se
skoro všichni sešli na mandlovně, kde
byla přichystána pro fašančáry škva-

řežina, teplý čaj a další pochutiny. Poděkování patří Jarce Kasperové a Ivě
Miklové. Velké poděkování patří všem
fašančářům, ale hlavně dětem, za to,
že v opravdu zimním počasí došli až do
cíle. Poděkování patří také všem obyvatelům Podolí, kteří přispěli kobližkami,
boží milostí, slivovicí, chlebíčkem či jakýmkoli obnosem do pokladničky a tím
se spolupodíleli na dodržení tradice fašanku v naší obci.
Jaroslav Míšek
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Z činnosti Sokola
Nová houpačka
Podolské agility má svou první zónovou překážku. Za pomoci
sportovního grantu Nadace Děti – kultura – sport byla pořízena houpačka pro psy. Jedná se o zcela zvláštní prvek, který důkladně prověří
vlastnosti každého psa. Končí uprostřed ničeho, navíc se hýbe a dělá
rámus. Její zdolání má ke všemu svá pravidla. Pes ji musí přeběhnout
tak, aby se jeho tlapky dotkly předem určených zón. Jde o velmi náročný cvik a pes se při nesprávném provedení může snadno zranit.
Proto jsme začali s tréninkem pomalu a opatrně. Zatímco zkušenější
borci se přehoupli bez problémů, nováčci potřebovali pomoc celého agiliťáckého týmu. Kolemjdoucí diváci se asi docela dobře bavili,
když sledovali lákání obezřetných pejsků na první zónu. Křik a nervozita tady opravdu nebyly na místě. Zato voňavé masíčko rozhodně
ano.
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Pořízení zónových překážek je posledním krokem k úplnému
vybavení psího parku pro agility. To umožňuje vedení ucelených tréninků a cvičení přímo v Podolí bez nutnosti dojíždět jinam, kde se
navíc každá hodina s odborným trenérem musí platit. Náš tým cvičí psy pomocí pozitivní motivace. V loňském roce už nebylo možné
z kapacitních důvodů přijímat nové členy, ale pro letošní rok se uvolnilo místo pro dva psy a přednost budou mít samozřejmě zájemci z
Podolí. Cvičit s námi může prakticky každý, dospělí i děti, jen dopředu
upozorňujeme, že nejsme schopni během našich cvičení odnaučovat dlouhodobé problémové chování psů. Pokud má někdo zájem,
najde nás na zahradě sběrného dvora vždy v neděli dopoledne od 9
do 11 hod a s přibývajícím světlem i ve čtvrtek odpoledne od 16:30
hod.
Štěpánka Míšková

Z činnosti SK Podolí
Blíží se druhá polovina sezóny …
… doufejme, že pro nás úspěšnější než ta první, podzimní.
Fotbalová sezona 2017/2018 je v půli. Na podzim jsme si
odbyli její první část, při které jsme se, přiznejme si pravdu,
trápili. Na jaro, úderem měsíce dubna, nás čeká část druhá.
Opět odehrajeme 11 zápasů, z toho šest na domácím hřišti.
Ale ještě na skok k podzimu. Nedařilo se nám. I přes veškerou snahu musíme přiznat, že jsme na předchozí úspěšnou,
pro nás první, sezónu nenavázali a skončili jsme v tabulce na
posledním místě. Nechceme se vymlouvat, že to bylo tím, že
jsme neměli brankáře, který se hned v druhém zápase těžce
zranil, ani svalovat vinu na někoho jiného. Zápasy jsme si prohráli sami. Slíbit ale můžeme, že se z chyb poučíme a budeme
šlapat o to více, abychom na konci sezony neskončili na úplném spodu tabulky.
Přes zimu nezahálíme, trénujeme každý týden v neděli večer v hale Sportovní školy v Uherském Hradišti. Také se chystáme začátkem března na soustředění do Brumova-Bylnice,
kde jsme byli na stejném výjezdu i minulý rok a moc se nám
tam líbilo. V plánu je i několik přátelských utkání, ještě před
zahájením jarních mistrovských zápasů. Většina těchto utkání se bude hrát na venkovních hřištích, pouze jedno, s naším
spřáteleným klubem TJ Baran, odehrajeme doma. Pozvánku
na tento přátelák najdete v tomto zpravodaji také. Chystáme
se tedy opravdu dostatečně a přípravy jsou v plném proudu.
No a 1. dubna 2018 odehrajeme první zápas jarní poloviny
sezony s Mařaticemi, které jsme na podzim porazili (bohužel
to byl jediný vyhraný zápas). Zápas se odehraje na hřišti hostů, ale hned za týden nás čeká zápas domácí s týmem Drslavic B a týden na to, opět na domácím hřišti, derby s Popovicemi.
Celkový rozpis zápasů najdete v tabulce pod článkem,
ve které máte místo i na dopisování výsledků jednotlivých
zápasů. Jemně podbarvené jsou zápasy na domácím hřišti,
tedy v Podolí a rádi bychom, kdybyste nás na ně přišli podpořit. Potřebujeme velkou fanouškovskou základnu a podporu, abychom na hřišti měli plno sil se porvat o cenné body.
KOLO

DEN

DATUM

ČAS

DOMÁCÍ

HOSTÉ

VÝSLEDEK

13. kolo

Neděle

1.4.2018

10:15

Mařatice

Podolí

:

14. kolo

Neděle

8.4.2018

15:00

Podolí

Drslavice B

:

15. kolo

Neděle

15.4.2018

15:00

Podolí

Popovice

:

16. kolo

Neděle

22.4.2018

10:15

Částkov

Podolí

:

17. kolo

Neděle

29.4.2018

15:00

Podolí

Uh. Ostroh B

:

18. kolo

Neděle

6.5.2018

16:30

Ostr. Lhota

Podolí

:

19. kolo

Neděle

13.5.2018

15:00

Podolí

Boršice u Bl.

:

20. kolo

Neděle

20.5.2018

16:30

Horní Němčí

Podolí

:

21. kolo

Neděle

27.5.2018

15:00

Podolí

Hradčovice

:

22. kolo

Neděle

3.6.2018

16:30

Dolní Němčí B

Podolí

:

12. kolo

Neděle

10.6.2018

15:00

Podolí

Mistřice

:
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Volno využíváme k opravám
Zatímco hráči o zimních víkendech
trénují v hale, nezahálí ani realizační tým
SK Podolí.
Rozhodli jsme se spravit v první řadě
hrací plochu, protože fotbalové hřiště je
opravdu ve špatném stavu. Když opomineme, že by potřebovalo kompletní opravu, zbrusu nový trávník a další důležité
zásahy, bylo potřeba především vyspravit
místa v brankovištích, kde je trávník zcela
vyšlapán a jsou zde díry. Dále jsme museli
zasypat díry po krtcích, protože již několikrát se stalo, že si díky těmto nerovnostem
někdo provedl něco s kotníkem, a neustále rozhrabujeme krtince, které se znova a
znova objevují po celé hrací ploše. Je to
nekonečná práce, protože než rozhrabeme hromádky po celém hřišti, můžeme
se vrátit tam, kde jsme začali, protože se
krtci činí a udělají hned nové.
Uvnitř v kabinách jsme především museli řešit otázku dveří. Většina z nich byla
totiž nevyhovujících, a proto jsme se rozhodli je vyspravit. Natírali a lakovali jsme
tedy zárubně a staré dveře v kabinách.
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Dále se plánuje nákup zcela nové sítě
nad dřevěnou ochrannou stěnou směrem
k obchvatu, jelikož stará síť je v opravdu
dezolátním stavu. Špatné počasí, vítr a
sníh letošní zimy síti rozhodně nepomohli
a část jí je už úplně urvaná, takže pokud
by na ni letěl míč, absolutně by nesplnila
svůj účel, což může vést k velkým komplikacím. Kdyby totiž míč doletěl až na silnici, mohl by způsobit i dopravní nehodu, a
to opravdu nechceme. Momentálně tedy
jednáme s dodavateli podobných sítí a
budeme je na jaro, ještě před prvním zápasem, nechávat instalovat, protože tato
oprava opravdu spěchá. Potřeba je ale
také vyspravit samotnou dřevěnou zeď,
proto budeme přichytávat fošny vruty, a
nakonec ji celou natírat ochranným nátěrem proti hnilobě.
V pořádku nejsou ani lavičky pro fanoušky. Pokud jste byli minulý rok v areálu hřiště, jistě jste si všimli, že první dvě
řady laviček jsou vyrvané (byly shnilé a
popraskané) a pouze vrchní řada je opravena. Toto provizorium jsme udělali proto,

aby měli fanoušci možnost alespoň někde
sedět. Jinak jsme celou sezonu řešili posezení přenosnými sety (lavicemi a stoly),
které jsme na každý zápas rozkládali. Opravit je tedy třeba betonové pilíře a na ně
poté nechat namontovat dřevěné fošny na
sezení.
No, a nakonec nám chybí střídačky, které nám odnesl velký vítr za začátku zimního období, kdy je velká vichřice vyvrátila.
Musíme tedy vyrobit střídačky nové a nainstalovat je na místo těch starých, rozbitých.
Rádi bychom také v tomto roce vybudovali v areálu fotbalového hřiště menší
dětské hřiště s průlezkami, houpačkami a
pískovištěm. Tak uvidíme, jestli se nám to
podaří a budou se tak moci chodit na hřiště hrát i ti nejmenší, nebo budou mít tatínci, jak zabavit své ratolesti při fotbalových
utkáních.
Snad se nám povede vše důležité dokončit do prvního jarního utkání a hráči i
fanoušci tak budou mít příjemnější hru i
podívanou.
Eva Záchvějová

Z činnosti Zárazy
Švédská svíce
Od roku 2016 se okolí kulturního domu stalo místem rozloučení s odcházejícím rokem, přivítání roku nového a také místem, kde si mnozí občané právě na Silvestra symbolicky připomínají své občanské postoje v těžkých měsících roku 2016. I na sklonku roku
2017 zahořela na travnatém prostranství švédská svíce, zátky od šumivých vín vylétly
vysoko spolu s oslavnými rachejtlemi. A lidé si podávali ruce a přáli mnoho dobrého do
dalších dnů, týdnů, měsíců. Sounáležitost, občanská pospolitost, nebo jen radost ze společného setkání. Jsme zde, patříme k sobě, máme mnoho společného. A Podolí nám není
lhostejné.

Činnost spolku Záraza v blízké budoucnosti
V březnu se probouzí příroda, v dubnu se rodí nejkrásnější
odstíny zelené barvy. Také členové našeho spolku plánují „probuzení“ do mnoha aktivit v přírodě. Společně s Výborem pro
životní prostředí hodlají zastřešit studánku ve Žlebě, instalovat
informační a vzdělávací tabule, rozšířit stanoviště pro brouky,
pročistit chodníček Hlubočkem, obnovit turistické značky u mokřa-

dů na Předních dílech, zdokumentovat zde nové přírůstky fauny i
flóry a pozorovat život v dalším vegetačním období.
V náplni své činnosti má spolek i rozvoj demokracie a otevřené
občanské společnosti. Proto budou jeho členové i nadále bedlivě
sledovat situaci v obci a vyjadřovat své názory na politické i občanské dění.

Okopávání kotníků pokračuje
Možná si někteří z nás ještě pamatují
způsob odvolávání starostky a místostarostky. Jistě jsou desítky občanů, kteří
na onom zasedání nebyli, a tak vůbec
netuší, jak nepřátelské ovzduší tehdy
„silná pětka“ dokázala nastolit. Zcela
jistě jsou i občané, kteří nevěří řečem o
nechutném a opovržlivém chování tehdejších protagonistů, jež všechna svá
konání podřizovali zájmům jedné z nich.
Té, která si objednala přímočarou službu:
převod hektaru obecního lesa do svých
rukou a jeho změnu na zastavitelné území. Pro občany netušící, čeho všeho jsou
někteří lidé schopní, by bylo hodně poučně shlédnout videozáznam z tohoto
jednání. Ti, kteří situaci sami neprožili,
případně neviděli na videozáznamu, ni-

kdy neuvěří… Nechť je tento text výzvou
dnešním zastupitelům: Vážení zastupitelé, dovolte všem nahlédnout do historie,
dovolte veřejnosti prožít znovu chvíle
hlubokého ponížení, které museli zažívat
slušní zastupitelé i slušní občané přítomní na zastupitelstvu 11.07.2016. Uveřejněte prosím záznam z tehdejšího jednání zastupitelstva na veřejných stránkách
obce. Teprve tehdy většina pochopí, kam
až jsou někteří jedinci schopni zajít.
Proč se ale zrovna dnes ke vzdálené minulosti vracet? Protože okopávání
kotníků obci těmito tehdejšími výlupky
pokračuje. Starostka nařčená z dotačního podvodu, který byl protagonisty této
frašky velmi umně připravený, měla strávit zbytek života v ponížení a opovržení.

Obdobně jako její partnerka v tandemu,
místostarostka. Obě se měly v ostudě
ztratit občanům z očí.
Co se ale děje dnes pod pokličkou
„pokojného“ stavu? Ten, který občany
urážel, když předsedal tehdejšímu zastupitelstvu a dnes je sám obžalován ze
zpronevěry obecních peněz a z porušení
povinnosti při správě obecního majetku, atakuje týden, co týden malý obecní
aparát. Aby se znovu a znovu dožadoval
prověření již tolikrát prověřených kroků,
kterými dokázaly starostka s místostarostkou nechat vzniknout půvabnému
Duchovnímu a relaxačnímu areálu. Ten
se už dnes stal naší součástí a je současně připomínkou sounáležitosti, vítězství
slušnosti, odvahy, cti a vzdoru občanů
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vůči nespravedlnostem. Že naopak tehdejším „hrdinům“ tento projekt leží hluboko v žaludku, je pochopitelné. Každý
krok těmito místy jim jistě připomíná
jejich lži, intriky, opovrhování a nečestné
chování.
O co se dávný starosta vlastně snaží?
Dokázat, že je chytřejší než policejní vyšetřovatel a státní zástupce?
Nebo snad že nikdo v průběhu přípravy dotace i vlastní výstavby areálu
neporušil žádné zákony, byť by si to bývalý starosta moc přál? Musí být pro něj
hodně těžké přijmout fakt, že jeho následovnice je nejen mnohem lepší než on,
ale také více žádaná ve funkci starosty.
I přes nekonečné okopávání kotníků sehranému tandemu starostky s místostarostkou, jsou obě dámy nesrovnatelně
úspěšnější ve zvelebování obce, v kon-

cepčním plánování rozvoje i ekonomiky
obce, v organizaci společenského života,
a hlavně v úspěšném získávání dotací ku
prospěchu nás všech.
A tak zhrzený občan nadmíru zatěžuje obecní aparát, nutí obec vynakládat
nemalé prostředky na právní ochranu,
odčerpává drahocenný čas dotazy mířícími ke stejné věci. S nadějí, že tentokrát se
už konečně něco najde? O co jiného jde?
Škodit zastupitelům, škodit obci, škodit
občanům, škodit, škodit, škodit. Když ne
já, ani oni! Přání, aby obec musela dotaci
vracet, abychom společně přišli o co nejvíce obecních peněz, aby se našla alespoň malinká chybka, vzpomínáte? „Hrdinové“ občas udělali „chybku“. Třeba tím,
že osočili, odvolali, zvítězili (třebaže jen
na chvíli). Kéž dojde každá chorá duše
jednou klidu!

Obec za posledních několik měsíců
musela vynaložit nemalé finanční prostředky na to, aby se dokázala právně
ubránit nevídaným tlakům na svůj majetek. Jsou tu stále titíž nepřizpůsobiví
občané, pro které slovo „obecní“ znamená totéž co slovo „moje“. Musíme je
ale společně probudit z tohoto marného
snu. Zastupitelé mají ze zákona povinnost chránit obecní majetek, zajišťovat,
aby pravidla platila pro každého občana
stejně. Nemohou se zpronevěřit tomuto
svému poslání jen proto, že jsou zde drzí
křiklouni, kteří se nestydí křičet: „Já mám
větší práva!“ Ti, kteří mlčí, mají stejná práva, jako hluční lháři. Nedovolme určovat
morálku lhářům. Jen krok nás pak dělí od
trvale shrbených zad a od štípaní dříví na
nich.
Jiří Trávníček

Bydlí s námi v Podolí
Bronislav Kovařík alias Bruno
Hudebník (baskytara, zpěv), který vešel ve známost díky svému
působení ve skupinách KRABATHOR (1986-1999, 2014 - dodnes) a
HYPNOS (1999 - dodnes), s nimiž dosáhl četných úspěchů i na mezinárodním poli a projel několik kontinentů.
Bruno do roku 1980 vyrůstal v Podolí, poté se jeho rodina přestěhovala do nedalekého Starého Města. Během studií na Střední
průmyslové škole v Uherském Hradišti se seznámil se svým druhým
bratrancem Petrem Kryštofem, pocházejícím rovněž z Podolí, aby
spolu vytvořili tandem, který byl později páteří populární domácí death metalové skupiny KRABATHOR. Její historie se začala psát právě
v Podolí v polovině osmdesátých let, kdy sestavu tvořili ještě další podolští rodáci, Luděk Havránek a Roman Podškubka. Nejzásadnějších
obdobím KRABATHOR byla bezesporu devadesátá léta, kdy vydávali
svá alba nejprve u domácí firmy MONITOR/EMI (Ta vydávala například i Kabát, Lucii Bílou, Shalom, Arakain, Tři Sestry apod.), a později u
německého vydavatelství MORBID RECORDS, resp. SYSTEM SHOCK.
Tři alba z celkových šesti překročila prodejní hranici 20.000 kusů a
byla licencována např. v USA, Rusku, Turecku, Bulharsku, Polsku nebo

Thajsku. KRABATHOR byl také velmi aktivní i co se koncertní činnosti
týče. Odehrál zatím více než 500 koncertů a během své kariéry vystupoval nejen ve většině států Evropy, ale i v Jihoafrické republice,
Japonsku, USA nebo Mexiku.
V roce 1999 Bruno z KRABATHOR odešel a založil novou skupinu
HYPNOS, která působí dodnes. Mezi její největší dosavadní úspěchy
patří evropská turné s žánrovými velikány MORBID ANGEL / USA
(2000), BEHEMOTH / POL (2000, 2002), AMON AMARTH / SWE (2014)
nebo natáčení alb s proslulými producenty Harrisem Johnsem v Německu (2001, 2004), či norem Børge Finstadem (2011, 2016). Přestože
se HYPNOS zatím koncertně mimo Evropu nedostal, vystupoval již
v 13 zemích.
V roce 2014 proběhl comeback deset let neaktivního KRABATHORu na největším domácím žánrovém festivalu Brutal Assault
v Jaroměři, kde se představil v hlavním večerním čase před třinácti
tisíci návštěvníky a sklidil velké ovace. Tento koncert byl satisfakcí
pro všechny, kdo si přáli vidět na pódiu nejúspěšnější sestavu kapely
z roku 1995 (včetně bubeníka Pegase, mj. i HYPNOS), a to i z toho dů-

Bruno

Hypnos 2017

20

vodu, že kytarista Petr Kryštof žije od roku 2005 permanentně v USA.
Na základě nespočetných žádostí fanoušků KRABATHOR absolvoval
na jaře 2015 česko-slovenské turné. Domácí koncert v klubu Mír byl
vyprodán 3 měsíce před termínem konání, a proto byl odehrán na
tomto pódiu mimořádně ještě jeden koncert na druhý den.
Bruno v průběhu celé své kariéry publikoval reportáže z turné
a nahrávání ve fanzinech a hudebních časopisech, které měly značný ohlas zejména mezi metalovou veřejností. To vyústilo v sepsání
vlastní knižní autobiografie nazvané „Revoltikon“ (vydavatel Mystic
Production), která vyšla v roce 2014 v celkovém nákladu 800 ks a
vyprodala se za rovných 100 dní. Tuto knihu můžete najít i v Místní
knihovně v Podolí. Na léto roku 2018 se kvůli neutuchajícímu zájmu
veřejnosti plánuje druhé vydání této knihy a dokonce i audio verze,
na které spolupracovali herci uherskohradišťského Slováckého divadla David Vaculík a Alžběta Kynclová.

Bruno se v roce 2008 přestěhoval zpět do Podolí do svého rodného domu č.p. 47, kde žije dodnes a jak sám říká, doufá, že už napořád, protože: „V té naší republice je místo, které mám raději nad
ostatní. Kraj vína i slivovice, kraj obdělaných polí, bodrých pracovitých lidí a slunce. Říkám mu česká Florida, protože když v Čechách
vytrvale prší, u nás je 70% šance, že se k nám déšť nedostane. To
místo je srdce Moravského Slovácka, Uherské Hradiště. Mám-li být
rozmarným, napíšu, že to srdce má i svůj pupek. Podolí. Moje Podolí.“
Kdo chce zjistit o Brunovi více, má velkou příležitost v pátek 2.
března. Beseda s Brunem v místním kulturním domě mnohé objasní a přinese další zajímavé momenty z života metalového muzikanta. Od 17 hodin zde bude Bruno i s kamarádem Vlasou Urbancem.
Zájemci mohou např. vyzkoušet jejich kytarové a basové aparatury. Přijďte, uvidíte, uslyšíte!

Podolský tmel
28. 2.
02. 3.
03. 3.
10. 3.
11. 3.
18. 3.
23. 3.
24. 3.

Den otevřených dveří ve škole
Odpoledne s Brunem
Velikonoce u nás
Košt slivovice
Den pro ženy
Obchůzka královniček
Noc s Andersenem
Dětský bazárek

24. 3.
31. 3.
02. 4.
06. 4.
14. 4.
21. 4.
30. 4.

Přátelák SK Podolí – TJ Baran
Vítání občánků
Velikonoční obchůzka
Uklízíme Česko
Jízda zručnosti
Odpoledne pro rodinu
Slet čarodějnic a stavjání mája
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Odpoledne pro rodinu
Zveme všechny na naši akci, která se koná 21. 4. 2018 v 15
hodin v místním kulturním domě. Můžete se těšit na spoustu
lahodných domácích produktů a jejich výrobu a nejenom to.
Protože víme, že v naší obci jsou velmi šikovní pekaři a pekařky
chleba, vyhlašujeme soutěž o nejlepší domácí chléb! A aby
krajíc chleba nebyl tak samotný, vyhlašujeme i druhý okruh
soutěže: O nejlepší pomazánku! Popusťte uzdu své fantazii
a přineste soutěžní vzorky na zahájení programu v 15 hodin.
Soutěž bude vyhodnocena v 16 hodin. Výrobce nejchutnějšího
chleba a pomazánky bude řádně odměněn!
Jitka Raclavská
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Zápisky kronikáře

Milé /nejenom/ maminky, srdečně Vás zveme na již tradiční

VELKÝ BAZAR
PRO DĚTI
jarní a letní dětské oblečení (do vel. 164) - NE DÁMSKÉ!!,
obuv, těhotenská móda, hračky, knihy, sportovní potřeby,
kočárky, autosedačky a jiné potřebné věcičky pro Vaše miláčkymax.60 ks/osoba
23. 3.–25. 3. 2018 v prostorách KD Podolí
PŘÍJEM VĚCÍ K PRODEJI:
23. 3. 2018 - /pátek/ 15.00 – 19.00 hod.
Max. 60 Ks/seznam/1 ks = 1 Kč poplatek – příjem/ks – kočárky, kola, velké věci 10 Kč/ks, z prodaných věcí 15%/
PRODEJ: 24. 3. 2018 - /sobota /- 9.00 – 15.00 hod.
VÝDEJ: 25. 3. 2018 - /neděle/ - 9.00-11.00 hod.
Prosíme NE špendlíky a zkuste lepky zda opravdu drží – zbytečně pak spoustu hezkých věcí neprodáte!!!!!!!
K prodeji si prosím, 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 označte dobře
viditelným štítkem s pořadovým číslem dle seznamu, cenou
a Vaší zkratkou – delší, nejen monogram (např. VEZA). LEPKY
VYZKOUŠEJTE, ZDA DRŽÍ, zbytečně pak zboží, o které mají
maminky zájem nemůžeme prodat. Soupravy dobře sepnout
k sobě. Oblečení, prosím, jen čisté. SOUPRAVY SEPNOUT NEBO
SEŠÍT K SOBĚ!!!
V případě dotazů tel. 777309515.
Těšíme se na Vás!!!!!

Občanský rok 1918 – 1. část
Světová válka – ke skončení světové války přispěla nejvíce Amerika. Ve čtvrtém roce jejího trvání vystoupil na obranu pošlapané
lidskosti šlechetný president Spojených států severoamerických Wilson, aby Němce, kteří se pokládali za nepřemožitelné, pokořil.
Poslední spásu hledali Němci v ponorkách, jimiž chtěli zničiti
Francii a Anglii. Američané zbudovali v nejkratší době válečné loďstvo, vyzbrojili milionové vojsko a převezli je i s děly a jinými prostředky válečnými a zásobami potravin bez úrazu do Francie. Ponorky,
které měly spasiti Německo, staly se Němcům záhubou. Němci, kteří
před tím vítězili přesilou, počali nyní ustupovati. Musili opustiti obsazená území a stáhnouti se za Rýn.
Náš boj za svobodu – Generální sněm všech českých poslanců
z Čech, Moravy a Slezska usnesl se dne 6. ledna 1918 na památné „tříkrálové deklaraci“. Odhodlání našeho národa k vydobytí českého státu vyvrcholilo dne 13. dubna 1918. V Praze shromáždili se zástupcové
všech vrstev národa československého, aby odmítli útoky rakouské
vlády proti českému národu. Stařičký mistr Alois Jirásek v nádherné
řeči tlumočil požadavky české a vyzval přítomné k této přísaze – Zůstaneme, kde jsme stanuli! Věrni v práci, věrni v zápase, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, dokud nezvítězíme! Vytrváme, až
pozdravíme samostatnost svého národa.
Počátkem července ustavil se v Praze nový Národní výbor, jenž
oznámil, že chce býti vykonavatelem všech prohlášení českých poslanců. Dne 29. září Český svaz i Národní výbor odmítly nabídku
vídeňské vlády, slibující změnu ústavy. Čechové tehdy řekli Vídni:
„Čeho žádáme, toho nám vídeňské vlády nedají a dáti nemohou“.
Dva dny po tom žádali Slovanští poslanci ve Vídni, aby Slované byli
zastoupeni na mírové konferenci. Nyní spělo vše již k rychlému konci.
Dne 2. října prohlásil předseda Českého svazu František Staněk,
že pařížská Národní rada československá je oprávněna zastupovati
český národ před spojenci. Za týden po tom oznámil poslanec Zahradník, že Čechové navždy opouštějí vídeňský parlament a přetrhávají všechny svazky s říší.
Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek

Společenská kronika
Naši jubilanti v lednu a únoru:

Narození:

Miroslav Kabát
60 let
Vladimír Kryštof
65 let
Miroslav Paška
70 let
Antonín Zpěvák
70 let
Antonín Klvaňa
70 let
Ludmila Buráňová
81 let
Ludmila Ševčíková
83 let
Lidia Měrková
84 let
Karel Buráň
85 let
Milada Snopková
86 let
Václav Král
89 let
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

• Dne 19. 12. 2017 se narodila Pavlu a Haně Křápkovým dcera Stella (čp. 302)
• Dne 26. 01. 2018 se narodil Petru Hyjánkovi a Lucii
Holáskové syn Damián (čp. 174)

Úmrtí:
• Dne 4. 1. 2017 zemřel František Mařica ve věku 95 let
V případě, že si nepřejete být zveřejněni v naší společenské kronice, oznamte to písemně nejméně dva
měsíce předem na obecní úřad v Podolí.
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