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Obecní úřad
Vybráno ze 7. zasedání zastupitelstva obce 26. 02. 2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
- propachtování pozemků dle nabídky soukromým zemědělcům Šimonovi Raclavskému, Liborovi Baičevovi a Lucii Raclavské za cenu 2.500,- Kč za rok/ha na dobu 5 let
- napojení na inženýrské sítě ve vlastnictví obce majiteli p.č.
700/2, 702/1. Náklady spojené s připojením k inženýrským
sítím uhradí stavebník
- aby tradiční hody s právem v obci Podolí byly navrženy k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje
- nákup a výsadbu stromů při stávající silnici I/50 a na p.č.
4989
- finanční vyrovnání s TJ Podolí ve výši 135 000,- Kč

67/05/2017, kde bylo schváleno vymáhat smluvní pokutu ve
výši 253 800,- Kč.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
- návrh JUDr. Kamenické a trvá na plnění dle usnesení č.

Vybráno z 8. zasedání zastupitelstva obce 10. 4. 2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností s firmou
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě č. PV 58/2005 o zajištění provozu
vodohospodářského zařízení se Slováckými vodárnami a
kanalizacemi, a.s.
- koncové řešení nakládání s odpadními vodami v obci Podolí. Odpadní vody budou svedeny do nově vybudované
přečerpávací stanice a odtud převedeny pomocí výtlaku na
kanalizační přivaděč Popovice – Vésky
- směnu pozemků s ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 –
Nusle dle návrhu
- uzavření Dohody o podmínkách práva umístění sjezdu
nebo nájezdu a jeho celoroční údržbě s ŘSD ČR
- prodej nově vzniklého pozemku, odděleného z p.č.
3224/92, pozemek p.č. 311/2, 3 m2 za cenu 150,- Kč za m2
Vymětalíkovi Jakubovi
- zveřejnění Záměru prodeje nemovitostí ve vlastnictví obce
p.č. st. 196 a p.č. 722/1
- vypracování projektové dokumentace na výsadbu krajinné zeleně v k.ú. Podolí nad Olšavou na p.č. 5323/1, 5321/2,
5040
- podání žádosti o dotaci na zateplení budovy ZŠ a dopracování potřebné projektové dokumentace
- členství obce Podolí ve Sdružení místních samospráv ČR
- Plán lesní činnosti na rok 2018
- účast obce Podolí v soutěži Vesnice roku 2018
- rozpočtové opatření č. 2

-

-

-

-

záměr podání žádosti o dotaci na mobiliář do Hlubočku –
přístřešky s posezením, stojany na kola, odpadkové koše,
informační tabule. Podpora má být 100 %.
finanční dar firmě Uherskohradišťská nemocnice a.s. ve výši
9.550,- Kč.
poskytnutí dotace ze svého rozpočtu ve výši 85 000,- Kč
spolku SK Podolí
nákup pozemků p.č. 918–122 m2 – lesní pozemek v k. ú.
Míkovice nad Olšavou, p.č. 4407–2225 m2 – orná půda, p.č.
4436–4028 m2 – trvalý travní porost, p.č. 4842–2896 m2 –
orná půda, p.č. 5732–4715 m2 – orná půda, p.č. 4836–338
m2 – ostatní plocha, pozemky v k. ú. Podolí nad Olšavou
návrh úplného znění stanov Mikroregionu Dolní Poolšaví,
dobrovolného svazku obcí
dopracování projektové dokumentace na stavební úpravy
objektu MŠ Podolí – oprava střechy objektu a provedení nového schodiště do 2. n. p.
záměr vybudovat tůně a mokřady na p.č. 5128 v k. ú. Podolí
nad Olšavou ve vlastnictví obce, případně i na pozemcích
jiných vlastníků, pokud k tomu sami udělí obci souhlas

Zastupitelstvo obce neschválilo:
- provedení kontroly finančním výborem zastupitelstva obce
dle podnětu Miroslava Křižky
- provedení kontroly kontrolním výborem zastupitelstva
obce dle podnětu Miroslava Křižky
- pořádání veřejné diskuse dle návrhu Miroslava Křižky. Může
si pronajmout KD a diskuzi uspořádat

Obec jako řádný hospodář
Nové zastupitelstvo zjistilo, že Miroslav Křižka podepsal nevýhodné smlouvy s kunovskou zemědělskou farmou dlouhé roky
hospodařící na obecních pozemcích. Podle těchto smluv byla obec
povinna předat k nájmu, tzv. pachtu, na dobu neurčitou rozsáhlé
obecní polnosti zmíněné kunovské velkofarmě. Takto nesmyslně
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vložit obecní majetek do hrsti nájemce, prakticky bez možnosti
smlouvu vypovědět, s fixovanou cenou pachtovného bez možnosti
jejího navyšování, zůstat jako majitel v područí nájemníka bez možnosti ovlivňovat dění v krajině. Takto zachází s půdou jen ten, koho
vlastnictví polností obtěžuje a kdo si s ním neví rady.

Když zjistili zastupitelé, že kunovská farma navíc podpachtovává obecní pozemky dalším pachtýřům, aniž by to smlouva výslovně

Jak hospodařit s obecním majetkem
Již 5. 2. 2018 zveřejnila obec Podolí
na své úřední desce oznámení o záměru
propachtovat (pronajmout) pozemky. Do
stanoveného termínu obdržela obec dvě
nabídky.
První nabídku podali společně Šimon
Raclavský, Libor Baičev a Lucie Raclavská.
Za pozemky nabídli pachtovné 2.500,- Kč za
ha a rok, slíbili o pozemky pečovat dle zásad správné zemědělské praxe, udržovat je
s péčí řádného hospodáře. Mají chuť převzít
iniciativu a chtějí se obnovením tradice dožínek zapojit do kulturního dění v obci. Také
by rádi navrátili a udržovali spolu s obcí Podolí patriotismus ve vlastnictví a obhospodařování půdy v katastru obce.
Druhou nabídku podal soukromě hospodařící farmář Josef Fiksel, se kterým má
obec několikaleté dobré zkušenosti a který
své povinnosti vůči obci plnil. Zastupitelé
do svého konečného rozhodnutí promítli
zájem obce podporovat vlastní občany a
upřednostnit odhodlání zemědělců spolupracovat mezi sebou a obnovit a udržovat
kulturní tradice v obci. Proto se zastupitelé rozhodli svěřit obecní půdu podolským
drobným zemědělcům.
Drobný farmář, dobrý hospodář
Obec Podolí má značný zájem ovlivňovat hospodaření ve prospěch krajiny jako

umožňovala, odeslali okamžitou výpověď smlouvy pro její porušení i
porušení zákona. Od února 2018 jsou obecní pozemky „osvobozeny“.

celku a nabídkou drobných zemědělců
získává vyšší pachtovné a záruku včasných
úhrad pachtovného bez nutnosti pohledávky vymáhat. Dosavadní kunovský pachtýř
uhradil za celou dobu pouze 3500 Kč a to
ještě po urgenci. Proč setrvávat s nájmem
u partnera, který je v platbách nespolehlivý. Seriózního partnera nemusíte uhánět
ani prosit o úhradu, seriózní partner uhradí
opomenutou platbu kdykoliv, a to nejen za
poslední 3 roky.

hledňující všechny žijící organizmy apod.,
nabízí obec všem soukromým vlastníkům
možnost široké spolupráce.

Pojďme společně ovlivňovat podmínky v přírodě a krajině
Jen ten, kdo pozemky vlastní, může pozitivně ovlivňovat utváření krajiny ke svému
obrazu a efektivně chránit přírodu. Obec
Podolí vypracovala dlouhodobou vizi péče
o celý svůj katastr z hlediska krajinářského
a současně ochranářského, z hlediska šetrného a udržitelného rozvoje, z hlediska
prostupnosti terénu pro občany a z mnoha
dalších úhlů pohledu. Kdo se řídí vizí, může
dosáhnout nebývalých výsledků. Toto dávno věděli naši předkové, škoda, že většina
jejich následovníků to již zapomněla.
Protože obec Podolí má potenciál a snahu získávat dotace na různé tituly spojené
s ochranou přírody a krajiny, s ochranou a
péčí o zemědělský půdní fond, s protierozní
ochranou, se zadržováním vody v krajině,
s citlivým zemědělským hospodařením zo-

Chcete půdu prodat?
Oslovte v prvé řadě obec Podolí. Možná budete výsledkem překvapeni. Moc
rádi vám uděláme nabídku. Budeme
s vámi hledat oboustranně výhodný obchod.
Nenechme náš katastr postupně zničit drancováním a vysáváním posledních
zbytků energie ze zubožené zemědělské
půdy. Spojme se za účelem péče o naše
bezprostřední okolí.
Chceme opět dosáhnout stavu, kdy
slovo Podolí nebude znamenat jen 300
domů propojených obecními komunikacemi. Ale celý zúrodněný a s láskou obdělávaný prostor katastru naší obce.

Chcete půdu pronajímat?
Zkuste to tentokrát s obcí Podolí. Nebudete litovat. Nabízíme majitelům pozemků
férový a rovnoprávný vztah. Obec Podolí
má zájem i na Vašich pozemcích realizovat
své krajinotvorné, ochranářské a hospodářské záměry

Zodpovědnost se vyplatí
Že myslí zastupitelé vážně svoji snahu o
zušlechťování krajiny v celém katastru obce
Podolí, dokládají další usnesení zastupitelstva.
Usnesením 111/08/2018 zastupitelstvo
obce schválilo vypracování projektové dokumentace na výsadbu krajinné zeleně v k.ú.
Podolí nad Olšavou na několika obecních
pozemcích. Tyto aktivity se ale nemusejí týkat pouze pozemků ve vlastnictví obce. Je
stále více rozšířenější praxe, že zodpovědné
obce nabízejí zušlechťování katastrálního
území i prostřednictvím pozemků soukromých. Pokud jste vlastníkem pozemků v k.ú.
obce a máte zájem účastnit se zvyšování
ekologické stability krajiny, přihlaste se na
obecním úřadě. Vhodnost pozemků k ekologickým zásahům posoudí odborníci a v kladném případě bude obec hledat dotační titul
na jejich realizaci.
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Mokřady se osvědčily
Obec má zájem dále pokračovat v zadržování vody v krajině,
zhodnocovat své pozemky a přispívat k lepšímu vodnímu režimu
v krajině. Proto zastupitelstvo
obce jednomyslně schválilo záměr
vybudovat tůně a mokřady na p.č.
5128 v k. ú. Podolí nad Olšavou,
která je ve vlastnictví obce, případně i na přilehlých pozemcích jiných vlastníků, pokud k tomu sami
udělí obci souhlas.

I v tomto případě platí, že chtějí-li se soukromí vlastníci podílet
svými pozemky na zlepšování
vodního režimu v krajině, mají jedinečnou možnost pozemky obci
k tomuto účelu nabídnout. Obec
zajistí vyhodnocení jejich vhodnosti a v případě kladného stanoviska
se postará o financování i realizaci.
Odměnou majiteli pak bude ekologické zhodnocení jeho majetku.
Jak

Vesnice roku
A jsme v tom! V čem? V soutěži o titul vesnice roku 2018! Zastupitelstvo účast odsouhlasilo, přihláška je podaná a tak nezbývá, než se připravit na prezentaci obce před odbornou komisí,
která se přijede podívat, aby zhodnotila, či můžeme díky práci a
snaze nás všech získat ocenění v některé z následujících kategorií:
Zlatá stuha za vítězství v krajském kole. Nejvyšší ocenění, které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve
všech posuzovaných oblastech. Komise sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice,
občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli
v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a v neposlední
řadě také koncepční dokumenty obce.
Modrá stuha za společenský život. Ocenění zpravidla obec
získává jako celé společenství, nejen jako samospráva. Znakem
společenského života vesnice je mj. to, že jej vytvářejí lidé nejen
pro ostatní, ale i pro sebe. V oceněné obci bývá řada spolků tradičních i novodobých, udržují se a obnovují tradice a obyčeje. V
ocenění je důležitá péče o duchovní hodnoty obce a návaznost
na tradice.
Bílá stuha za činnost mládeže. Oceněná obec prokazuje
zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepční podporu
jejího zájmu o venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace místními spolky, práce s dětmi
v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času. Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigenerační setkání, mimoškolní
činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi a mládeží v
místě.
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí. Oceněná
obec by měla koncepčně rozvíjet zeleň v obci, pečovat o dřeviny a prostranství se zajištěním odbornosti a prokazovat cit pro
místní venkovský charakter sídla. Druhou stránkou je výchova
veřejnosti ke vztahu k životnímu prostředí obce a jejího zapojování do jeho tvorby. Důležité je pojetí veřejných zelených ploch
a zapojení dalších prvků pro plnění funkcí odpočinku a setkávání veřejnosti, místně odpovídající skladba zeleně, venkovský ráz.
Oceňovány jsou i snahy o revitalizaci navazující otevřené krajiny,
výsadby tradičních stromořadí a obnova druhové skladby. Je
kladen důraz na dlouhodobý a koncepční pohled a na plánování
zeleně v obci a výchovu nejmladších generací.
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Oceňovány jsou pozitivní stránky spolupráce zemědělských
subjektů hospodařících v krajině se samosprávami. Toto ocenění
je zaměřeno také na hledání nových forem spolupráce při správě venkovského prostoru.
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Mezi oblasti posuzovaných kritérií patří: podíl místních zemědělských subjektů na zaměstnanosti obyvatel obce, péče o veřejná prostranství a kulturní krajinu, koncepční dokumenty a společné projekty, místní produkty a jejich marketing, využití netradičních zdrojů
energie a nezemědělské aktivity.
Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích. Symbolem této ceny je duha, která
symbolizuje občanskou společnost. Záštitu nad touto cenou převzalo Sdružení místních samospráv ČR, které je přesvědčeno, že
pro každou obec je klíčová aktivita místních spolků a zájmových
sdružení. Ty představují místní život v obci, jsou nespornými nositeli místní kultury, společenského života a občanské společnosti. Jejich podpora je nejen věcí obce, ale i orgánů veřejné moci.
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova. Ocenění příkladných staveb realizovaných v duchu Programu obnovy venkova. Cílem udílení
tohoto ocenění je získat evidenci a přehled o těchto stavbách a také
tyto stavby zveřejnit v každoročně vydávané propagační publikaci
„STAVBY VENKOVA“. Do této kategorie jsme přihlásili duchovní a relaxační areál v Podolí.
První krok, přihláška, je odeslána. Nyní prosím o pomoc při prezentací před komisí, která se u nás zdrží přesně dvě hodiny. Kdy? To
ještě nevíme, někdy v květnu či v červnu. Termín se dovíme cca dva
týdny před příjezdem a budeme vás včas informovat. Je na nás, abychom komisaře za tak krátkou dobu dokázali přesvědčit, že Podolí je
krásná obec, s ochotnými a snaživými lidmi, se zajímavými zákoutími, se snahou o podporu zájmové činnosti, s jasnými koncepčními
pravidly v péči o krajinu, přírodu, s vizí o budoucnosti obce. A proč to
všichni děláme? Protože Podolí nám není lhostejné!
Jak

Uklízíme Česko
I letos jste se s námi sešli a pomohli v pátek 6. dubna uklidit
Česko prostřednictvím úklidu naší vesnice a jejího okolí. Zlikvidovali jsme zárodky černých skládek. Čím více uklízíme, tím větší je
šance, že se těch odpadů v přírodě bude objevovat stále méně a
méně. A na mnoha místech už to tak opravdu je! Tam, kde jsme
v minulých letech nasbírali plné pytle odpadků, tak tam se letos nepořádku našlo podstatně méně! A to je vynikající zpráva!
Letos jsme zamířili do části Chrastě, kde jsme v minulých letech
neuklízeli a ejhle, hned byl téměř kontejner plný. Dnes už je tam
čisto a věříme, že tomu tak bude i příští rok. Děkujeme, že nám
pomáháte udržovat obec v čistotě.
Jak

Obnovujeme obecní les
Vloni jsme v obecním lese dle plánu lesního hospodáře káceli a letos jsme v sobotu
7. dubna za vydatné podpory pracovníků obecního úřadu, členů výboru pro životní
prostředí, myslivců z mysliveckého spolku Boří a dalších občanů vysazovali. Do obecního lesa přibylo 800 dubů. Děkujeme.
Jak

Fotosoutěž
Připomínáme: redakční rada Podolských listů vypsala fotosoutěž na
téma „Podolí známé i neznámé v běhu roku 2018“ v kategoriích krajina
a lidé. Fotografie zasílejte na emailovou adresu: zpravodaj@obecpodoli.
cz od 25. 2. 2018 do 25. 9. 2018. Podmínkou pro zařazení do soutěže je
zaslání 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.
Těšíme se na vaše snímky. Neváhejte a fotografujte.
Jak
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Podzimní úklid
Jak už mnozí víte, na 15. září se chystá celosvětový úklidový den - https://worldcleanupday.org/ ke kterému se v tuto chvíli
hlásí již 134 zemí. Přidá se i Podolí?

Děkujeme, že třídíte komunální odpad
Co je to vlastně komunální odpad? Jedná
se o veškerý odpad vzniklý na území obce,
který pochází z činnosti obyvatelstva. Komunální odpad není odpad směsný, ale směsný
odpad je součástí komunálního odpadu.
Směsným odpadem rozumíme ten odpad, který není možné vhodit do barevných
kontejnerů na tříděný odpad a (teoreticky)
jinak vytřídit. Směsný odpad se u nás dále
netřídí a putuje většinou rovnou k likvidaci.
A to buď do penze na skládku, nebo k likvidaci žehem ve spalovně.
Komunální odpad v sobě zahrnuje i ty
odpady, které je možné vytřídit prostřednictvím sdružených sběrů. Vyhazováním
patřičných odpadů do těchto kontejnerů se
snižuje nejen celkové množství nevyužitelného komunálního odpadu, ale především
je možné část odpadu vrátit zpět do oběhu.
Jinými slovy odpady, které jsou ‘recyklovatelné’, ale my je vyhodíme do popelnic na směsný odpad, skončí na skládce a ve spalovně.
Mělo by být samozřejmostí, že do kontejnerů na směsný odpad neházíme odpady nebezpečné. Tím máme na mysli zbytky
barev, lepidel a ostatních chemikálií. Stejně
tak stavební odpady a v ideálním případě ani
bioodpady. Tyto druhy odpadů je možné odvážet do sběrných dvorů a kontejnerů v obci.
Co se s komunálním odpadem stane?
Osud zbylého komunálního odpadu je
smutný. V ČR povětšinou dlouho dožívá na
skládce, nebo se nakrátko ohřeje ve spalovně. V současné době se v ČR skládkuje něco
kolem 80 % komunálních odpadů.
Žeh nebo tlení?
Spalování je možná v současnosti optimální řešení. OVŠEM pokud budeme pálit
jen ty odpady, které jinak nedokážeme využít. A ty, které využít dokážeme, recyklujeme.
Dnes existují tři základní procesy spalování odpadů. Procesy oxidační, tedy spalování.
Kontrolovatelný proces oxidace tuhých, kapalných nebo plynných spalitelných odpadů
na oxid uhličitý, vodu, popel a další látky. Dále
procesy redukční. To je pyrolýza. Jinými slovy
tepelný rozklad organických látek za nepřítomnosti oxidačních médií, kdy se organické
látky rozpadají na koks a těkavé produkty.
Třetí je tzv. zplyňování odpadů. Tedy tepelný
rozklad za podstechiometrického obsahu
kyslíku a za přítomnosti vodní páry směřující
ke vzniku plynných hořlavých látek.
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Odpady neshoří beze zbytku, ale jejich
množství se značně zredukuje. Mimo to
technologie odstraňující zplodiny jsou nyní
na tak vysoké technické úrovni, že zaneřádění životního prostředí je zredukováno na minimální míru. Spalovny využívají technologie
dokonalého spalování. Tedy žáru o teplotě
kolem 1000 °C. Ve fluidních pecích pak až
jednou tolik. Vlastní spalovací proces je navíc
podpořen regulací přívodu kyslíku, dobou
zadržení spalin apod. Při takových teplotách
nejen že odpad shoří, ale mimo to probíhají
i různé chemické reakce. Během hoření se
odpady rozloží na jednoduché látky, které se
buď přímo vypouštějí ven, nebo se zachytávají v zařízení speciálně vyvinutém pro tyto
účely. Nicméně žádné spalování není úplně
dokonalé, a tak i při spalování odpadů vznikají toxické látky jako například oblíbené dioxiny. Stejně jako když hoří dřevo nebo uhlí.
Všechny spalovny musí být vybaveny dioxinovými filtry.
A co ovzduší?
Skládky komunálního odpadu jsou významným znečišťovatelem ovzduší. O tom
není pochyb. Hnilobné procesy, které v nich
probíhají, produkují tzv. skládkové plyny. Ty
obsahují třeba oxid uhličitý a především metan. (Bohužel, v současnosti neexistuje spolehlivý způsob měření škodlivin unikajících
ze skládek, a tak si mnohé můžeme jen domýšlet.) Mimo to tzv. biologicky rozložitelné
odpady na skládce obsahují velké množství
tekutin. Ty způsobují vyluhování dalších odpadů. Tím dochází ke vzniku dalších plynů,
a především ohrožení kvality podzemních
vod, které mohou odpadní tekutiny ze skládek kontaminovat. Další jasnou nevýhodou
skládek je hygiena. Mimo klasického zápachu, se k takovým úložištím odpadů stahují
hlodavci a hmyz (obojí, jak víme, je významným přenašečem nemocí). V případě požáru
představují vysoké nebezpečí, protože hořením odpadu se do ovzduší uvolňují velmi

nebezpečné látky. A to v množství, které by
‘odfiltrovaná’ spalovna vyprodukovala za
několik desítek let. Ačkoli je drtivá většina
skládek pod dohledem a vyhovuje přísným
předpisům, nedá se se stoprocentní jistotou
říci, že jsou bezpečné. Ještě v devadesátých
letech bylo na území ČR neuvěřitelných 220
skládek komunálních odpadů!
Co to je mechanicko-biologická úprava
odpadů? (MBÚ). Jde o kombinaci zpracování
směsného komunálního odpadu kombinací
hned několika vychytralých metod. V principu se odpadová komunální všehochuť na
linkách třídí tak, aby bylo získáno co nejvíce
odpadu stejných vlastností. Takto odseparovaný odpad je dále prodáván k dalšímu
využití. Tedy k recyklaci nebo jako palivo.
Touto metodou lze snížit množství jinak využitelných odpadů, které by byly standardně
energeticky využity, tedy spáleny.
Třiďte proto odpad. Má to fakt smysl. Děkujeme.

Svozy odpadů v následujícím období
Komunální odpad každou středu v sudý týden: 16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6., 11. 7.
Plasty jednou měsíčně v pondělí: 14. 5., 11. 6., 11. 7.
Sběrné místo č. p. 176 u Olšavy je otevřeno ve středu od 15 do 17 hod a v sobotu
od 8 do 10 hod.
Jak

Co tu roste, co tu kvete
Vzácná voda?
Letošní jaro nás překvapilo dubnovou bouřkou, na kterou
jsme zvyklí spíše až o prázdninách. Ať chceme nebo nechceme, klima se pomalu mění i u nás v Podolí. Stále teplé počasí
nám letos snad již konečně přinese úrodu ovoce. Bohaté kvetení tomu rozhodně nasvědčovalo, ještě pár dnů počkáme na
ořešáky a můžeme se těšit. Pak ještě musíme doufat i v nějakou
vláhu během léta, jinak budou plody malé a kyselé nebo vůbec
nedozrají. Některé rostliny z bezpečnostních důvodů raději část
plodů odhodí, než aby se jim nedostalo dostatek vody pro ně
samotné. V Olšavě je hladina na takové výši, kterou známe z letních měsíců a pokud to tak bude nadále pokračovat, nezastavíme už trvalé snižování hladiny podzemní vod. Kdybychom si to
představili v extrémní podobě, nedostatek vody může v našich
končinách přinést až vymizení dřevin. Ty jsou totiž silně závislé
na dostatku vody a její stálé hladině. Pokud se jim jí nedostává,
chřadnou, jsou napadány škodlivými organismy nebo vytlačeny
druhy, které známe spíše z jihu Evropy. Chřadnutí lze již pozorovat na olších. U nás v Podolí sice moc ne, ale u televizních obrazovek jste si jistě všimly všudypřítomných kůrovcových kalamit.
Přemnožení žravého broučka, který likviduje mnoho smrkových

lesů je také způsobeno celkovým oteplením prostředí. Podolí
pomalu ale jistě s nápravou začalo, nebo se o ni na rozdíl od
jiných obcí alespoň pokouší. Mokřady, úpravy toku potoka a
vytvoření rybníčku ve Žlebě, dále vysazování remízů a třeba
terénní úpravy v Galdově žlebě, jsou toho dokladem.

Galdův žleb

Jak kvete dub?
I když pomalu měníme své
prostředí, příroda nám stále chce
a nabízí sama sebe, takovou, jak
nejlépe umí. Neustále kolem nás
na jaře všechno kvete, po ránu
nás ještě i těsně před rozbřeskem probouzí kosi a jiní ptáci,
kteří si zpěvem vytyčují svá území. Ve vzduchu cítíme vůni květů
ovocných stromů, magnólií, nyní
již i pivoní, šeříků, mahonií. Za
chvilku vzduch naplní vůně černého bezu, akátů a v červnu i lip.
Všichni se kocháme nad květy,
které máme v záhonech, na lukách, v truhlících, ve vázách. Už
jste ale někdy viděli, jak kvetou
stromy v lese? Ty ovocné si pečlivě hlídáme, sledujeme, jak se
květy obalují nejdříve peckoviny,
pak přicházejí do květu jabloně
a hrušně. Ale co ty stromy kolem
nás, které jsou za ploty? Málokdo
z nás si již uvědomí, jak kvete
dub, habr nebo třeba javor. Květy mají, dalo by se říci sobě podobné, nenápadné. Tedy jak pro
koho, nejeden alergik by nám
mohl potvrdit, že pyl z habru a
břízy je mnohdy mnohem zákeřnější než ten z ovocných stromů.
Jana Kollandová

dub letní

habr obecný

jabloň
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Vesnická předzahrádka
Požádali jsme arboristku Barboru Bobčíkovou o pár slov
na téma Vesnická předzahrádka. Cílem článku není nikoho
poučovat, kárat nebo nutit ke změnám, ale povzbudit a motivovat nás všechny ke snaze udržet a podpořit malebnost
slovácké vesnice.
Jak
Stejně jako kdysi, i dnes je předzahrádka chloubou obyvatel
domu. Její pojetí se ale v průběhu času měnilo a v posledních letech bohužel téměř vymizel rozdíl mezi venkovskou a městskou
předzahrádkou (i zahradou). Hlavním požadavkem při tvorbě
nové, nebo při rekonstrukci stávající předzahrádky je její minimální údržba (bez údržby je maximálně betonový vjezd, a to také
neplatí na věky). To vede k používání jehličnanů všech tvarů, velikostí i barev, aby se různorodost barevného záhonu z trvalek a
listnatých keřů alespoň z části nahradila a záhon nepůsobil celý
rok stejně „zeleně“. Bohužel pak vznikají trpasličí arboreta na několika metrech čtverečních, doplněná několika balvany, vysypaná
kačírkem nejlépe v kombinaci s barevnou mulčovací kůrou. Tolik
žádaný anglický trávník celkovou scenérii pak „vhodně“ doplňuje.
Takový prostor je celoročně stejný a v průběhu let neměnný.
Předzahrádky, jaké na vesnicích bývaly dříve, jsou v porovnání s tímto typem zahrad zosobněním svobody, volnosti
a jejich různorodost jak v barvách, tak i velikostech či tvarech
je udivující. Tyto prostory byly
často lemovány nízkými dřevěnými plůtky, skrz něž se rostliny
přímo draly ven, jiné se přes ně
dostávaly dovnitř. Zahrady byly
každým rokem jiné, přestože
se druhové složení neměnilo.
Přesévání některých druhů tak
dokázalo vytvořit více či méně
stabilní společenstvo, které se
udržovalo jen minimálním lidským zásahem. Rostly tady trvalky, letničky, cibuloviny a nad
všemi často držel stráž domovní
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strom (velmi často dlouholetý ovocný druh, např. hrušeň). Výsadby se nedržely striktně osazovacích plánů, jejich hlavním znakem byla přirozenost. Daly se tu najít například třemdavy, lilie,
topolovky, srdcovky, denivky, máky, hvozdíky, rozchodníky či pivoňky. Z cibulovin nejčastěji modřence, tulipány a narcisy, ale také
konvalinky či sněženky a bledule. Velice často se také objevovaly
letničky, a to například černuchy, laskavce, třapatky nebo slunečnice. Tato společenstva byla doplněna několika keři, a to například
hortenziemi či růžemi. V trávníku se objevovaly sedmikrásky a jiné
„plevele“. Každý takový prostor byl něčím jiný, ale také stejný, vesnice byly útulné a přátelské.
Samozřejmě v dnešní době by předzahrádky tohoto typu asi
nebylo úplně reálné všude znova vybudovat, tomu už bohužel
současná uspěchaná doba a vyšší životní úroveň obyvatel vesnic
není nakloněna. Ale myšlenka přirozených a několikrát ročně se
měnících záhonů je zajímavá a do dnešního světa aplikovatelná.
Trend trvalkových záhonů se vrací a snad ho bude možné časem
v českých, a hlavně slováckých vesnicích, vidět čím dál častěji. Ona
totiž údržba takového záhonu není až tak náročná, jak se může na
první pohled zdát.
Celkový vzhled jednotlivých obcí je dán především předzahrádkami, je to to, co člověk při průjezdu vidí jako první. Bylo by
zajímavé znova s udiveným „Jeeee, to je krááása!“ projíždět vesnicemi a sledovat, co kde nově kvete a co tam minule nebylo, místo
nejčastějšího „Hmmm, tůje tady, smrček tam…“. V takových případech se pozornost člověka soustředí raději na projíždějící auta,
než na zeleň, a to je, myslím, veliká škoda.
Barbora Bobčíková

Zprávičky z naší školičky
Scénické čtení
V úterý 27. 2. jsme se všichni sešli v MŠ na scénickém čtení knihy
Pavla Čecha. Herci I. Vacková, J. Hejcman a D. Vacke děti poutavým
a zábavným způsobem seznámili s příběhem Dobrodružství pavouka Čendy i základními pojmy, které souvisí s knihami.

Veselé zoubky
V rámci preventivního programu Veselé zoubky nás navštívil tým
dm drogerie vedený paní Sojákovou, který děti seznámil se správnou technikou čištění zubů, předcházení zubnímu kazu a další péčí
o chrup.

Vystoupení klauna
Děti měly možnost vidět jednoho z nejstarších akrobatů v České
republice. Kousky, které předváděl, byly úžasné. Dokázal stát na několika patrech pohybujících se trubek. Udržoval v pohybu několik
talířů. Předvedl zajímavé kousky svých svěřenců – pejsků.

Preventivní program Hasík
Do naší školy zavítali opět hasiči, se kterými si děti zopakovaly, co
mají dělat v případě, že se stanou svědky nehody, případně požáru.

Loučení se zimou
Třeťáci v rámci prvouky vytvořili postavu Moreny jako symbolu
zimy a poté s ní celá škola v průvodu obešla náves. Zakončení průvodu proběhlo na mostě přes Olšavu, kde jsme Morenu zapálili a
hodili do vody, aby uplavala pryč a konečně přišlo jaro.

Velikonoční dílničky
Ve středu 21. března se jako každoročně konaly v ZŠ dílničky. Rodiče s dětmi mohli přijít a vyrobit si jarní a velikonoční dekorace.
Novinkou byla letos výroba voňavých mýdel, která měla u dětí velký úspěch.

Den učitelů
V rámci dne učitelů, kdy si připomínáme narození Jana Ámose
Komenského, jsme navštívili muzeum pojmenované po tomto
významném pedagogovi. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí z
jeho života, prohlédli si dobovou expozici a ukázky tradičních řemesel i vyzkoušeli hernu s prostorem pro experimentování a objevování. Závěr jsme věnovali prohlídce historického centra města.
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Ve škole na paní učitelky čekalo milé překvapení od zastupitelů.
Dostaly poděkování od paní místostarostky za práci, kterou dělají
pro naše děti.

Jaro v MŠ
Počasí nám konečně přeje a můžeme se vydovádět na krásném
hřišti plném zábavy. Společným úsilím se dětem povedla překrásná
výzdoba, která nám zpříjemňuje chodbu školky. Děkujeme sponzorům za překrásně dárky pro naše děti, jejich radost mluví za vše.

Vystoupení dravců
Před budovou MŠ se uskutečnila přehlídka dravců ze společnosti
Historické sokolnictví. Děti si prohlédly káně, poštolku, sovu, výra a
další známé i méně známé druhy dravců. V komentovaném programu se o nich vtipnou formou dozvěděly mnoho zajímavostí.

Školení 1. pomoci pro děti
V pondělí 23. 4. navštívil ZŠ záchranář z posádky záchranné služby
Zlínského kraje. Spolu se svým plyšovým kamarádem medvědem
děti seznámil s nebezpečnými situacemi, do kterých se mohou dostat a jak se v nich mají zachovat. Děti si vyzkoušely první pomoc při

10

úrazech a zraněních i telefonický rozhovor se záchrannou službou.
Na závěr děti dostaly diplom a praktickou příručku o poskytnutí první pomoci.
Zápis do 1. třídy
Čtvrtek 19. dubna byl významným dnem pro všechny předškoláky,
kteří přišli k zápisu do ZŠ. Děti ze třetí třídy jim ve slohu napsaly dopisy a namalovaly obrázky. Budoucí prvňáčci se tak dozvěděli, co se
ve škole naučí i kdo se tam na ně bude těšit.

Hrátky s kůzlátky
Tímto děkujeme paní Raclavské, která nás pozvala na návštěvu do
jejich kozí společnosti. Děti si nejen prohlédly roztomilá kůzlátka,
ale také se dozvěděly mnoho zajímavostí. Paní Raclavská pro děti
měla připravený kvíz o zvířatech a na závěr i sladkou dobrotu ve
tvaru kůzlátka.
Den Země v Kovozoo
V pátek 27. dubna 2018 jsme se v rámci Dne Země vypravili do Kovosteelu. Pro děti byla připravena spousta aktivit týkajících se třídění odpadu, dráhy zručnosti, herna s logickými hračkami a další
atrakce. Po celou dobu děti sbíraly razítka za plnění úkolů a které
jsme na konci vyměnili za tašku s odměnou. Děti se také svezly
vláčkem Steelinkou a prohlédly si zvířata v Kovozoo.

Lego do družiny
Do školní družiny bylo z okruhu přátel školy jako sponzorský dar věnováno nové lego, ze kterého měly děti velkou radost. Děkujeme!

Plánované akce školy
07.05. výlet do Chvalovic
10.05. zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019
16.05. zapojení se do projektu Český den boje proti rakovině
17.05. vystoupení pro maminky v MŠ a ZŠ
18.05. výukový program o včelách ve Vlčnově
01.06. Mezinárodní den dětí – výlet na sv. Antonínka
20.06. Preventivní program Vzpoura úrazům
Za děti ředitelka ZŠ a MŠ Jana Buršová
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Z knihovny
Den po ženy
V letošním roce jsme den pro ženy nezaměřili na péči o náš
zevnějšek, ale na naše duševní zdraví. Pozvání přijal psycholog
Michal Šalplachta, který si pro všechny zúčastněné připravil
přednášku: Jak nemít nervy v kýblu.
Cenné rady, jak zvládat stres a jednoduché cvičení na uvě-

domění sebe sama – i to jsme se mohly naučit. Krásná květina
je jistě ozdobou každé ženy, ale my jsme to vzali za jiný konec a
každá účastnice obdržela voňavou kávičku k vytvoření dokonalé
pohody při přednášce. A pro všechny zde byly přichystány i zákusky z rukou paní Lucie Raclavské.

Noc s Andersenem
Tak, a je za námi druhý ročník Noci s
Andersenem v Místní knihovně v Podolí.
Letošní noc se nesla pod patronátem pejska a kočičky z knihy Josefa Čapka. A tak
se nemůžeme divit, že i některé hry byly
šité na míru právě těmto dvěma postavičkám. Děti byly úžasné! Zvládly vypátrat
rozmnožené myšky, opičí dráha na čas pro
ně byla maličkostí a botanická soutěž odhalila možná nové zahradníky! Nechybělo
ani tvoření. Děti měly možnost kreativního vyžití s moderními vystřihovánkami.
Samozřejmě jsme i četli. Pohádky
z knihy O pejskovi a kočičce knihy nám
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zakončily příjemný večer a zahájily temnou noc se strašidelnou
hledačkou! Někdo se bál, někdo
ne, ale jisté je, že jsme se všichni
dobře bavili! Noc byla díky neustálému brebentění dětí velmi
krátká a slunečné sobotní ráno
probudilo všechny ospalce, kterým se ani nechtělo opustit naši
dočasnou noclehárnu v základní
škole. Děkujeme všem, kteří podpořili realizaci této akce!

Odpoledne pro rodinu
V sobotu 21. dubna zavoněl v našem Kulturním domě čerstvě upečený chléb s domácími pomazánkami. Akce Odpoledne pro rodinu
ukázala, kolik šikovných pekařů a kuchařů zde v Podolí máme. Když
jsem připravovala tuto akci, přemýšlela jsem, jak odpoledne pojmout.
V okolí se pořádají nejrůznější zábavné akce „rodinného“ typu, kde se
děti mohou vydovádět na atrakcích, rodiče občerstvit klobáskou a senioři třeba dobře posedět. Já jsem chtěla, abychom ukázali, že je v našem Podolí spousta rodin, kde zavoní domácí chléb, kde jsou členové
rodiny ochotni obětovat čas na přípravu dobroty z vlastních zdrojů.
Program obohatily domácí kozí sýry z Kozího dvorka Lucie Raclavské. Ta nám nejen připravila ochutnávku sýrů s použitím bylinek, ale
také se podělila o postup výroby. Pan Habarta nám předvedl tradiční
výrobu másla a všichni přítomní měli možnost si vlastnoručně vyzkoušet stloukání a samozřejmě i zhodnotit výsledný produkt. Kulturním

domem voněly i bylinky a domácí pampeliškový sirup či smrkové želé
proti nachlazení, které každý mohl ochutnat a odnést si návod na výrobu. A samozřejmě nesměla chybět ani výroba chleba tradičního,
kváskového. Postup i samotný živý kvásek, jeho krmení a udržování
nám předvedla paní Štěpánová z nedalekých Popovic. A byla jsem
mile překvapena, kolik žen u nás peče chléb a jaká kreativita se u nich
projevuje.
Součástí odpoledne byla i soutěž o nejlepší pomazánku a chléb.
Sešlo se 25 vzorků pomazánek a 13 vzorků chleba. První místo za nejlepší pomazánku obdržela Jarmila Kasperová. Druhé místo patří Miroslavě Čunkové a třetí Věře Bočkové.
Odpoledne pro rodinu bylo příjemné, poučné a opět nám ukázalo,
kolik šikovných lidí v tom našem Podolí máme!
Jitka Raclavská

Odpoledne pro rodinu
Dne 21. 4. 2018 se v kulturním domě sešlo několik desítek
žen a také tři stateční muži, aby zde strávili poněkud netradiční
odpoledne. Akce Den pro rodinu se nesla v duchu připomínky
starších časů, kdy ještě neexistovaly supermarkety nabízející vše
od kartonů mléka až po tzv. „pravou domácí bábovku“. Máslo,
sýry, sirupy, chleba – to vše jsme zvyklí v dnešní hektické době
pohodlně nakoupit, ale naše babičky a prababičky takové možnosti neměly a většinu z těchto potravin si vyráběly doma. Právě
to se rozhodla místní knihovna připomenout. Pro zúčastněné
byl připravený bohatý program.
Pan Habarta předvedl, jak dříve v domácích podmínkách
probíhalo stloukání másla. Za pomoci diváků souběžně ve dvou
nádobách stloukl přes 3 kg másla z 10 litrů smetany a nechal
jeho kvalitu srovnat s máslem, které si dnes můžeme zakoupit
v obchodě. Vytvořené podmáslí pak rozlil na ochutnávku všem
účastníkům.

Paní Štěpánová z Popovic zase vysvětlila, jak peče domácí
chleba z vlastního kvásku a Lucie Raclavská z Podolí předvedla
svůj výborný domácí kozí sýr, který bylo možné na místě ochutnat. A komu nestačilo k pití čerstvé podmáslí, ten mohl zkusit
nějaký domácí sirup.
Ale vrcholem celého odpoledne byla soutěž o nejlepší chléb
a nejchutnější pomazánku. Celkem se sešlo 13 vzorků bílého i
tmavého pečiva a 25 vzorků pomazánek. Ať už z vajec, tvarohu,
mrkve, lilku, ryb nebo z kvasnic, všechny doslova lákaly k ochutnávce. Každý účastník mohl soutěžnímu vzorku přiřadit body od
1 – 10 a ohodnotit tak jeho kvalitu a chuť. Ukázalo se, že nejlepší
chleba pečou u Rýpalů a u Míšků, zatímco nejlepší pomazánky
dělají u Kasperů. Výherci si odnesli nejen čerstvě stlučené máslo,
ale také sazenice bylin do svých zahrádek. Ostatní odešli alespoň s plným žaludkem a s řadou zajímavých poznatků.
Štěpánka Míšková
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Obec informuje
Beseda s Brunem
V páteční večer 2. března se v kulturním
domě konala beseda s naším spoluobčanem, charismatickým zpěvákem a baskytaristou Bronislavem „Brunem“ Kovaříkem. Jak
řekl on sám: „Odhodlával jsem se dlouho a
nechal se chvíli přemlouvat, jestli dnešní besedu uskutečnit. Oslovila mě naše místostarostka, a nakonec jsem do toho šel.“ A udělal
dobře!
Pro nezasvěcené je Bruno „pouze“ občanem naší vesnice. Ve známost vešel díky svému působení v deathmetalových skupinách
Krabathor a následně Hypnos, s nimiž dosáhl
mnoha úspěchů nejen v rodné vlasti, ale i na
poli mezinárodním. Se svou kapelou projel
několik kontinentů.
V sále na něj byla nažhavena slušná skupina skalních věrných fanoušků, ale také
nás spoluobčanů, kteří si přišli poslechnout
skvělého vypravěče, jak se ukázalo později.
Zajímavě komponovaný pořad odstartovala
hudební ukázka Bruna a Vlasy. Poutavě nám
líčil svou cestu na hudebním poli a poskytl
besedníkům veškerý svůj archiv, který téměř
sám dokumentoval. Nechyběly historické
ukázky z koncertů (kde se pár přítomných fanoušků doslova našlo), ale rovněž nejnovější
videa a klipy. Závěrem proběhla diskuze a
kdo chtěl, mohl si vyzkoušet hru na Brunovu
slušnou sbírku strunných nástrojů.
Zajímalo mě, jak vznikl název kapely Krabathor. Mnohým z Vás se jistě vybaví animovaná horrorová pohádka od mistra českého
filmu Karla Zemana, Čarodějův učeň. Kouzelný příběh o Krabatovi, který se na prahu dospělosti přiblížil temným silám a je jimi fascinován natolik, až dojde k poznání, že se mu
můžou stát osudným. Příběh o silách srdce,
které ovládají naše city a jednání, mohou být
zdrojem nenávisti, zloby, závisti anebo právě
radosti. V tomto věčném souboji černokněžníka versus učně Krabata vede k vysvobození
z osidel zla jen cesta pevné vůle a víry v lásku.
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Tento nadčasový příběh získal veliké sympatie i našich dětí. Mám za to, že právě Krabatova pevná vůle a odhodlání se stala silným
motorem pro našeho podolského Krabata
Bruna.
Brunův muzikální sen se začal odehrávat
v jeho 16-ti letech, poté co se seznámil s dalším Podolanem Petrem Kryštofem, když ho
uslyšel hrát na kytaru. Pozoruhodné na tom
všem je, že Bruno byl dosud zcela nepolíben hudební múzou. Začínal jako zapálený
pubescent se španělkou „Made in USSR“ za
250 KČS, což byla tenkrát nejlevnější kytara,
jež byla v hudebninách k dostání. Vymetl
každou vesnickou zábavu, tzv. čaják. Ovšem
nejvíc ho ovlivnila osudová nahrávka kalifornské čtveřice Metallica. Vyznavači metalové muziky jistě pochopí. Svůj sen začal realizovat s dalšími Podolany Petrem Kryštofem,
Luďkem Havránkem a Romanem Podškubkou. Tato partička si prošla dlouhým vývojem
a později se několikrát obměnila.
Bruno získal mé sympatie nejen svým
životním postojem zapřisáhlého antikomunisty, poslouchajícího Hlas Ameriky od raného dětství díky jeho dědečkovi. Jak píše ve
své knize. „Nikdy nezapomenu na ty večery

u toho prskajícího neustále rušeného rádia.“
Sdílím ty samé pocity a díky, že se mi mohly znovu vynořit. Je na něm obdivuhodné a
blízké jeho zapálení pro věc a odhodlanost, s
nimiž šel za svým cílem jen tak, protože věřil,
že to co dělá je správné a maximálně ho to
naplňuje. Bez očekávání jakékoliv odměny
a nároku na honorář. Vzácné v dnešní konzumní, informační době, nemyslíte? Sálem
se nesla velmi příjemná komorní atmosféra
a cítila jsem zcela jistě ne sama hrdost na
našeho spoluobčana, který nechť je zářným
příkladem pro naše děti. Že nic se neděje
samo sebou, ale je nutné budovat od základu, prostříhat se spletí neúspěchů a krůček
po krůčku růst a trpělivě jít za svým cílem.
Žádná superstar, žádná rychlokvaška. Ale
odhodlání nevzdávat se při prvním potažmo
dalším neúspěchu. Důležité je věřit! A jak velmi moudře řekl Malý princ: „Správně vidíme
jen srdcem“!!!
Pro ty, co nestihli poutavé vyprávění deathmetalového Guru, který u nás ve vsi zapustil kořeny, doporučuji jeho knižní prvotinu pod názvem„Revoltikon“, jež je k dispozici
v místní knihovně.
Jitka Révay

Velikonoční obchůzka Podolských Sekáčů
Tři mušketýři byli také čtyři, a tak zbytek Podolských Sekáčů v tomto počtu obešel i letos dědinu na Velikonoční pondělí.
Počasí vyšlo na jedničku. V doprovodu harmoniky Tondy Hanáčka a kytary Zdeňka Kaspera se rozléhaly po celém Podolí lidové písníčky, aby všem připomněly, že slavíme krásné a
sluncem zalité svátky jara.
Jaroslav Míšek

Z činnosti Frišek
Obchůzka královniček
Letos na smrtnou neděli, tedy 18. 3. 2018,
počasí královničkám opravdu nepřálo. Venku
byly -4 °C a foukal silný ledový vítr. I když se
na počtu děvčátek tentokrát podepsala také
chřipková epidemie, přesto se do ulic Podolí
vydalo 5 skupinek děvčátek s létečky, aby ze

vsi vyhnaly zimu. Borovicové větvičky nazdobené krepovými kvítky, fáborky, vystříhanými kvítky z papíru a vyfouknutými vajíčky
nosily holčičky ve věku od 4 do 9 let dům od
domu a přitom zpívaly starodávnou písničku
Stála panenka Maria. Holčičky i jejich dopro-

vod si zaslouží velké poděkování, že v tomto
nečase vyrazili v krojích a pomohli udržet
tradici, která byla před 5 lety v obci obnovena. Budeme doufat, že příští rok bude počasí
milosrdnější.
Dáša Vacková
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Z činnosti Sokola
Valná hromada
15. března se sešli sokolové na valné
hromadě, aby zhodnotili činnost a hospodaření za loňský rok, schválili rozpočet
a plán akcí na rok stávající. Valná hromada
kladně ohodnotila aktivitu oddílu agility,
zahájení cvičení předškolních dětí a poděkovala za vstřícnost a podporu zastupitel-

stvu naší obce.
Mezi další aktivity členů patří účast
splutí Moravy z Vnorov do Rohatce, návštěvy Slováckého divadla a turnaje
v bowlingu.
Termíny vycházek žáků nejsou závazné
a v případě nevhodného počasí mohou

být přeloženy. Na
některá místa není
možné jet veřejnou
dopravou,
proto
přivítáme pomoc
rodičů při přepravě dětí a zapůjčení podsedáků do auta.

Plán akcí na rok 2018
01. 04. 2018
07. 04. 2018
14. 04. 2018
15. 04. 2018
01. 05. 2018
08. 05. 2018
08. 05. 2018

Vycházka na Radějov
Vycházka na Modrou vodu pro žáky, cca 10 km
Cyklovýlet Podolí, Drslavice, Pašovice, Uh.
Brod, Podolí.
Výlet do Luhačovic na kvalifikační závod pro
MR v agility
Cyklovýlet Salaš – Památník obětem salašské
tragédie.
Čebínské dvojzkoušky – ofic. závod KACR
Vycházka na Brdo /žáci/

19. 05. 2018
03. 06. 2018
17. 06. 2018
11. 07. – 15. 07.
15. 09. 2018
07. 10. 2018
20. 10. 2018
11. 11. 2018
08. 12. 2018

Autobusový zájezd na Radhošť
Dětský den
Vycházka po NS devíti katastrů /Prakšice,
mohylové hroby, Javorovec, Amfik
Prodloužený víkend na kolech okolo Třeboně
Sportovní den
Vycházka na Velký Lopeník / žáci/
Závody v Kroměříži /agility/
Turnaj v bowlingu
Mikulášská beseda u cimbálu

Vycházka na Radějov
Velikonoční neděli si sokolové zpestřili
vycházkou na Radějov. Byly vytýčeny dvě
trasy, kratší 5 km a delší 16 km. Obě vedoucí přes kopec Šumárník a končící u přehrady
Lučina.
Šumárník byl osídlen již před 5000 lety.
Vznikla zde osada strážící tzv. Uherskou stezku mířící od Podunají podél řeky Moravy dál
na sever. Později je zde vystaveno hradisko
opevněné vysokými kamennými valy s dřevěnou palisádou. Začátkem našeho letopočtu obsadili toto místo Římané, o čemž
svědčí nález tří římských mincí. Po pádu
Velké Moravy patřila tato oblast Uhersku. Teprve Přemysl Otakar II. připojil znovu území
k českému království a hranice jím vytýčená
je respektována prakticky do dnešní doby.
Na vrcholu kopce nás vítá malá dřevěná rozhledna v neutěšeném stavu a řezby dávných
slovanských bojovníků. Je odsud nádherný
pohled na Dolnomoravský úval. Přímo pod
námi se tyčí věž kneždubského kostela. Na
zdejším hřbitově, kterému se říká slovácký
Slavín, odpočívají místní umělci, jako Joža
Úprka, Antoš Frolka a další, kteří ve svých dílech proslavili krásu zdejších lidových tradic
a krojů.
Je chladno, fouká studený vítr, a tak
rychle pospícháme do Kněždubského háje.
Odsud pokračujeme na Traviska a Vojšické
louky. Toto lokalita patří do CHKO Bílé Karpa16

ty. Je to rozsáhlé území květnatých orchidejových luk s nádhernými solitérními duby. Je
škoda, že příroda ještě spí, a tak zde můžeme
spatřit pouze rozkvetlé kočičky a v lese plicník lékařský. Prokřehlí přicházíme na Vojšické
louky, kde před třicetiletou válkou stávaly
zaniklé osady Vojšice a Jiříkovice. Dnes tu po
nich již nezůstaly žádné stopy. Zkracujeme
trasu a spěcháme k přehradě Lučina, kde
potkáváme zbytek naší výpravy, sdělujeme
si zážitky a vracíme se domů pokračovat s
velikonočními přípravami.
Zdeněk Kasper

Vycházka na Modrou vodu
První letošní vycházka malých sokolíků za účasti rodičů směřovala do starého
čedičového lomu, který vznikl ve dvacátých letech minulého století. Po skončení
těžby byl lom zrušen a zatopen a my už jej
známe pod názvem Modrá voda. Na toto
romantické místo jsme se 22. dubna za
krásného slunečného počasí vydali i my.
Vycházíme z Nezdenic, ochutnáváme pramen zdejší kyselky a využíváme zastávku
na svačinku číslo jedna. Posilnění začínáme stoupat po loukách s nádhernými výhledy do krajiny k lesu. Po cestě hrajeme
drobné hry a brzy přicházíme k cíli. Dnes
už v lomu modrá voda není a příroda pomalu, ale jistě, zahlazuje stopy po těžbě.
Suťové pole je zarostené náletovými dřevinami a chůze v lomu je velmi obtížná.
Proto se vracíme a obcházíme lom po
úzké pěšince, odkud vidíme dolů na jeho

dno. Po ukončení průzkumu opět doplňujeme energii a vydáváme se na hrad Nový
Světlov. Mládí jde vpředu a zbytek naší výpravy je ne a ne dohonit. Les končí, přicházíme na cestu a pokračujeme podél ohrad,
ve kterých se pasou koně až na Světlov.
Máme ale smůlu. Hrad je uzavřen, kvůli
nějaké soukromé akci. Scházíme tedy dolů
úzkou pěšinkou neudržovanými jabloňovými sady a omámení vůní jejich květů
jsme brzy na vlakovém nádraží. Vlak odjíždí až za hodinu a půl, restaurace je zavřená,
a tak nám nezbývá než jít na zmrzlinu do
města. Dětem se ani moc nechce, ale nakonec jdeme. Pan Krč ke spokojenosti všech
objevil obchůdek s výbornou zmrzlinou,
a tak všichni mlsáme. Po občerstvení ještě
chvíli řádíme na dětském hřišti a pak honem na vlak a domů. Celkem jsme ušli 11
kilometrů. Gratulujeme.

Víkend se psy
V polovině dubna měli členové Sokola, kteří sportují se psy, bohatě nabitý víkend. 14. 4. se zúčastnili Březolupského mini-dogtrekkingu
a obsadili v něm hezké páté, šesté, čtrnácté a patnácté místo. Závodili
jsme na krátké trati o délce 11 km. Nejlepší podolský tým zdolal tuto
vzdálenost za 1 hodinu a 28 minut, to ale nestačilo na vítěze, který
celou trasu zvládl za 58 minut. Dogtreking je velice oblíbená disciplína pejskařů, protože není náročná na výcvik a po týmu se vyžaduje
jen v co nejkratším čase pomocí mapy absolvovat předepsanou vzdálenost. Každý si může zvolit tempo dle vlastních možností a nálady,
předpokládá se jen schopnost psa snést se s ostatními závodníky. Pro
Podolský Sokol to byla první účast v podobné soutěži a už teď víme,
že určitě ne poslední.
Hned v neděli 15. 4. se konal další výjezd mimo obec. Místo vlastního tréninku se někteří agiliťáci vypravili podívat na zkušenější borce
do Luhačovic, kde se konaly kvalifikační zkoušky na mistrovství republiky v agility. Závodilo se už od rána, a rozhodně bylo na co se dívat,
protože kvalifikaček se účastnili i loňští mistři světa Martina Magnoli
Klimešová a Tereza Králová. Místo suvenýrů jsme si odnesli náčrty soutěžních parkúrů, abychom je mohli při nejbližší příležitosti vyzkoušet.
Štěpánka Míšková
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Cvičení předškolních dětí
V měsíci březnu jsme zahájili cvičení předškolních dětí. Jeho náplní je osvojení si
hravou formou základní pohybové návyky.
Zatím je přihlášených jen osm dětí, pokud
máte chuť, přijděte mezi nás.
Zdeněk Kasper

Z činnosti Zahrádkářů
Výroční schůze zahrádkářů
V pátek 23. února se v kulturním domě v Podolí uskutečnila
výroční členská schůze Českého svazu zahrádkářů. V úvodu zhodnotil předseda organizace Libor Hanáček ve zprávě o činnosti
loňský rok a nastínil plán akcí na rok 2018. V diskusi vystoupil Jiří
Vratislavský z Popovic. Seznámil všechny přítomné s tím, jak na
jaře stříhat stromky a keře. Za dlouholetou činnost byli oceněni
členové základní organizace Libor Kryštof, Jiří Hyjánek a František
Šišák.
O dobrou zábavu se postaral až do pozdních hodin po půlnoci Martin Gerža. Hudba byla zastoupena od dechovky, přes hity
Olympicu až po Kabáty. Každý si přišel na své. A když muzika zrovna nehrála, byly slyšet moravské lidové písníčky.
Jaroslav Míšek

Košt slivovice
V sobotu 10. března uspořádali zahrádkáři
v Kulturním domě v Podolí už 15. ročník koštu slivovice. K degustaci bylo dodáno 25 vzorků slivovice. Po ochutnávce všech vzorků bylo vybráno
6 nejlepších vzorků, které postoupily do finále.
1. Miroslav Koníček
2. Petr Toman
3. Alois Jakšík
4. Jiří Richtr
5. Veronika Kočová
6. Antonín Hanáček
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Z činnosti SK Podolí
JÍZDA ZRUČNOSTI se letos obzvlášť povedla!
V sobotu 14. března se za nádherného
slunečného počasí uskutečnila akce pro
děti – Jízda zručnosti.
Zhruba od dvou hodin odpoledne se to
v areálu fotbalového hřiště začalo hemžit
dětmi s koly, které jako první mířily k registračnímu stanovišti, kde se zapsaly k soutěžení a získaly tak startovní číslo a drobný
dárek ve formě tematických omalovánek
a reflexních předmětů. Jak je již zvykem,
nejprve děti vyplnily u prvního stanoviště
obrázkový test dopravních znalostí, tak získaly první body. Mladším dětem s ním pomáhali rodiče, starší děti vše hravě zvládaly
samy. Poté se všichni přesunuli k plácku, na
kterém byly rozmístěny překážky. Každý si
napřed mohl trasu projet nanečisto, podle
ukázky pana instruktora z Besipu. Než ještě
došlo na ostrou jízdu, zkontroloval každému závodníkovi pan instruktor také kolo.
Hodnotily se přední i zadní odrazky, brzdy,
ale také helma, a zda správně sedí malému
jezdci na hlavě. Zde se bohužel strhávaly
body, protože málokteré kolo bylo dokonale vybaveno tak, aby jich získalo plný počet.
Po této kontrole se každý závodník vydal na
dráhu s překážkami. Pozor, nerozhodoval
ale čas, nýbrž správnost projetí překážek.

Za každou shozenou, nebo špatně projetou
překážku šel bod dolů. Po odjetí posledního
závodníka pořadatelé sečetli všechny body
a byli vyhlášeni vítězové ve dvou kategoriích, kteří získali nejen plnou tašku krásných
dárečků, ale hlavně i medaile!
Výherci mladší kategorie:
Adéla Vacková
Karolína Stašková
Lucie Strnadová
Výherci starší kategorie:
Dan Snopek
Julie Snopková
Matyáš Toman
Nakonec si děti (ale spíše rodiče :D)
opekly u táboráku špekáčky a do večerních hodin bylo hřiště plné pobíhajících
rozzářených dětských tváří, které si snad
celé sobotní odpoledne dokonale užily.
Očekávané derby se neslo ve smutném
duchu.
Asi nejočekávanějším zápasem jarní
poloviny sezony bylo pro nás derby s týmem TJ Družstevník Popovice. To se odehrálo v neděli 15. dubna na podolském
fotbalovém hřišti. Na zápas jsme se velmi

těšili, ale okolnosti, které se staly v měsíci
před osudovým mačem, nás přiměly k několika nepříliš častým gestům. Z důvodu
úmrtí tří, bývalých, podolských fotbalistů
jsme se rozhodli uctít jejich památku před
zápasem minutou ticha a také měli všichni
podolští hráči, kteří se za celých 90 minut
na hřišti objevili, na rukávech černé pásky.
Tímto jsme chtěli aspoň trochu jako podolský fotbalový tým uctít památku pánů Vagdala, Ševečka a Fornůska, kteří na tomto
hřišti také hrávali a podporovali náš tým až
do posledních dnů.
Celé odpoledne se tak neslo v poněkud
smutném duchu. Na derby se přišlo podívat okolo 150 diváků, což opravdu není
málo. I výsledek pro nás skončil celkem pozitivně, remízou, i když jsme pomýšleli na
výhru, která nám bohužel po neuznaném
gólu nebyla dopřána.
Tímto chceme poděkovat všem divákům, kteří se na zápas přišli podívat a
podporovali. Bylo to velmi emotivní a dojemné. Na všechny fotky se můžete podívat na našich webových stránkách (www.
skpodoli.tode.cz), na naší facebookové
stránce (SK Podolí), nebo na webu obce ve
fotogalerii.

Horní řada, zleva: Petr Hruboš (trenér), Michal Matoušek, Igor Klečka, Jiří Kryštof, Eduard
Samek, Jakub Snopek, Tomáš Procházka, Martin Kryštof, Antonín Popelka, Josef Paška, David
Rathouzský (člen realizačního týmu)
Dolní řada, zleva: Lukáš Hanáček, Petr Šudřich, Martin Záchvěj, Petr Sládek, Milan Matoušek, Dominik Popelka, Lukáš Sečkař, Lukáš Pítr
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A JE TO!
Jak jsme v minulém čísle zpravodaje již
psali, před zahájením jarní části sezony bylo
potřeba udělat na hřišti a v jeho areálu řadu
důležitých oprav. Jsme proto rádi, že všechno, co jsme si naplánovali a o čem jsme Vás
informovali, jsme do začátku prvního zápasu zvládli.
V první řadě to byla oprava sítí a dřevěné stěny směrem o obchvatu, která byla již
natolik zničená, že při zápase reálně hrozilo,
že letící míč nezastaví a co hůř, ten by mohl
doletět až na silnici, kde mohl způsobit
dopravní nehodu. Dřevěnou zeď jsme vyspravili svépomocí, ale na sítě jsme již byli
krátcí, protože byla v naprosto dezolátním
stavu. Byla tedy vybrána firma, která jednu
březnovou sobotu přijela chystanou opravu

provést. Nainstalovány byly nad celou stěnou nové sítě a vše je již v naprostém pořádku.
Neobešli bychom se také bez střídaček,
které nám shodil a zničil v zimním období
vichr. Ty jsme z velké části postavili sami. U
pana Slunečky jsme si nechali svařit konstrukci, kterou jsme si sami natřeli. Stolařství Smetana dodalo desky na lavičky,
které jsme také natírali a vše jsme nakonec
smontovali dohromady. Střídačky tak stojí
na svém místě. Pár úprav na nich bude ještě
potřeba, ale to zvládneme na konci sezony,
prozatím plní svoji funkci, jak mají a časem
dojde na vylepšení.
Máme také nový traktůrek na sečení
fotbalového hřiště, který nám pořídil obec-

ní úřad, za což moc děkujeme. S takovým
strojem je sečení jedna radost. Pohodlně
posečeme za pár hodin celou plochu a důležité také je, že traktor trávu i sbírá, takže
nemusíme nechávat seno na hřišti, což nám
v minulosti hodně vadilo a zavazelo.
K samotné opravě hrací plochy hřiště
jsme se bohužel nedostali, protože se jedná o příliš finančně nákladnou a také časově náročnou úlohu. Uvidíme, jak se nám
bude dařit v budoucnu, třeba se výspravy
dočkáme, jelikož díry po krtcích a podobné
nástrahy nás na hřišti straší při každém tréninku a zápasu. Vyvrtnutých kotníků a úrazů kvůli nerovnému terénu na hřišti nebylo
málo.
Eva Záchvějová

Bydlí s námi v Podolí
Radka Ondrejková
Dnes představujeme Radku Ondrejkovou, frontmanku folkové
kapely Děvčice, která nám ochotně odpověděla na otázky:
Kde jsi chodila do školy?
Po maturitě na Stojanově gymnáziu na Velehradě jsem studovala
na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži obor hra na cimbál.
Přijímací zkoušky jsem složila přímo do druhého ročníku, takže jsem
zde studovala celkem 5 let. Po třech letech jsem dělala druhou maturitu a po dalších dvou letech mě čekalo absolutorium a získala jsem
titul DiS. Při studiu na konzervatoři jsem učila hru na kytaru, flétnu,
později jsem védla i dětskou kapelu Frajeři, ze kterých jsou dnes už
skoro dospělí lidé. Tohle vše na DDM Šikula v Uherském Hradišti. Stále jsem toho měla málo, a tak jsem začala dojíždět ještě do ZUŠ Luhačovice a ZUŠ Bojkovice, kde dodnes vyučuji hru na cimbál a vedu
další dětskou kapelu. DDM Šikula je pro mě srdcová záležitost, proto
jsem v září roku 2017 přijala pracovní nabídku a nastoupila zde jako
vedoucí společensko-vědního oddělení.
Na jaké hudební nástroje jsi hrála?
První nástroj, na který jsem se učila, byla od sedmi let kytara na
DDM ve Starém Městě. Druhý rok jsem si ke kytaře přidala flétnu a vydržela zde šest let. Později mne zaujal cimbál u Burčáků v Míkovicích.
Mamka mi domluvila první hodinu u pana Lubomíra Valečky v Uherském Brodě. Bylo mi 10 let a na soukromé hodiny jsem dojížděla
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pravidelně každé pondělí až do doby, než mě přijali na konzervatoř.
Jsem velmi vděčná za skvělou přípravu. Dodnes s panem Valečkou,
který hraje v cimbálové muzice Burčáci jako cimbalista, spolupracujeme na různých společných koncertech.
Jaká jsi měla a máš zájmy?
Hlavní koníček je pro mě hudba, která se stala mojí drogou a živobytím. Bez lyžování si zase nedovedu zimu ani představit. Dokonce

máme s bráchou udělaný lyžařský kurz a učíme děti i dospělé lyžovat. V létě ráda jezdím na kole a bruslích a sjíždím české řeky. DDM
Šikula každý rok připravuje vodák pro dospělé. vybereme si českou
řeku, kterou s kamarády sjíždíme. Mezi další mé koníčky patří psi, bez
kterých nežiju.
Jak vznikly Děvčice?
Děvčice vznikly v roce 2005 jako hudební duo mě a Elišky Blahové.
Eliška je moje kamarádka z Kunovic, která momentálně žije ve Francii.
Chodily jsme spolu na základní školu a do folklorního souboru Handrláček. Postupně jsme k sobě přizvaly další členky, ať už to byly holky
ze školy nebo z Handrláčku a vznikla 5-ti členná kapela. Protože mě
v roce 2005 bylo 12 let, věnoval se a vedl kapelu Děvčice můj tatínek
Pepa Ondrejka a koncerty domlouvala maminka Petra Ondrejková.
Postupem času jsem si kapelu přebrala a vedu ji. Iniciátorem ke vzniku
kapely byli moji rodiče, kteří chtěli využít nástroje, na které hraji. Jsem
jim za to velmi vděčná a nedovedu si představit, kde bych dnes byla,
kdyby mě od prvopočátku nepodporovali. Protože právě oni můžou
za to, že dnes dělám to, co mě baví. Kapela prošla velkými změnami a
v současnosti jsme osmičlenná kapela hrající autorský folk.
Kde koncertujete?
Nejčastěji vystupuju se svojí kapelou Děvčice, kdy hráváme skoro každý víkend. Ráda spolupracuji se svojí spolusedící ze základní
školy, Kateřinou Knotovou, při jejich projektech, které dělá v kostele
v Míkovicích. Jak už jsem zmiňovala, spolupracuji s panem Valečkou a
když se naskytne nějaká další možnost koncertu, ničemu se nebráním
a pokud mám čas, ráda nabídku příjmu. Ať už je jakákoliv. Nedávno
jsem hrála na cimbál s CM Mladí Burčáci při jejich výročí vzniku kapely.
Bylo mi ctí hrát s takovou muzikou.
Jaké projekty v nejbližší době chystáš?
V nynější době chystám svoji svatbu, která bude v říjnu, což je asi
největší projekt tohoto roku. (smích) Ne, to je samozřejmě sranda. Na
svatbu se s přítelem moc těšíme. S Děvčicemi chystáme studiové nahrávání nových písniček a nové hudební klipy. Jedeme i na kapelní
dovolenou do Chorvatska, kde to máme moc rády.
Kde můžeme Děvčice v nejbližší době vidět a slyšet?
22.5. v Podivíně, 26.5. na Jízdě králů ve Vlčnově, dále v Podolí 9.6.,
29.6. jedeme do Řevnic u Prahy na finále soutěže. Spousta dalších koncertů bude i o prázdninách. Stačí se podívat na naše
webové stránky www.devcice.cz a tam najdete kompletní přehled.
Úspěchy kapely?
21. dubna se konalo oblastní kolo Chřibsko-karpatské Porty a my jsme se s Děvčicemi téhle soutěže zúčastnily. Byla tam
krásná atmosféra, počasí letní, sluníčko, teplo. Získaly jsme hned
dvě prvenství. Vyhrály jsme 1. místo a postoupily do národního
finále Porty, které se koná 29. – 1.7. v Řevnicích u Prahy. Jako
druhé prvenství nás ocenili diváci a získaly jsme i cenu diváků.
Jaká ocenění jsi získala ty?
V roce 2003 jsem vyhrála na dětské Portě v Uherském Brodě s písničkou Cesta do školy, kterou vymyslel můj taťka. Pís-

ničku Cesta do školy
jsem upravila a hrajeme ji dodnes s kapelou. Protože všechen
svůj volný čas věnuji
Děvčicím, získaná hudební ocenění máme
především jako kapela. S Děvčicama jsme
skvělá parta, a to se
hraje prostě skvěle a
nezáleží, jak se kde
umístíme, hlavně, že nás to baví a lidi si nás rádi poslechnou. Co se
týče mých profesních ocenění, tak v roce 2017 jsem získala čestné
uznání od ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové za pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání v Domě
dětí a mládeže Šikula v Uherském Hradišti. V současné době získávají
ocenění především moji žáci, což je pro mě největší potěšení, které
pedagog může získat.
Co hudební tábory? Mohou tam jet i děti z Podolí?
Hudební tábor Talenti z ranče, který letos pořádám už po šesté,
je vhodný pro všechny děti od 6 – 15 let a není podmínkou, aby dítě
bylo hudebník. Na tábor se může přihlásit kdokoliv. Pro letošní rok
už máme plno, přihlašování na tábor se spustilo 1. února v 8 ráno a
odpoledne už bylo plno. Takový zájem nás pochopitelně těší. Tábor
se koná na ranči Rovná, na Košíkách, v příjemném rodinném prostředí. Děti zde hrají na různé nástroje: kytary, cimbál, flétny, klávesy,
bicí, housle, kontrabas, utvářejí různé kapely, dua tria, cimbálovky.
Po 10 dnech muzicírování děti ukončí tábor koncertem pro rodiče
a veřejnost. Mimo hudbu zde děti hrají týmové hry a bojují o různé
ceny. Přijďte se podívat v sobotu 11. srpna na ranč Rovná, v 15 hodin
začíná koncert a sami posuďte.
Děkujeme za rozhovor a přejeme další úspěchy. Vás všechny zveme 9. června na Podolské zpívání s Děvčicama. Radka slíbila odpovědět na všechno, co vás bude zajímat.
Jak

Podolský tmel
09.5.
15. 5.
17.5.
19.5.
20.5.
01.6.

Pro maminku tvořeníčko
Nácvik na hody a sl. vína
Den matek
Autobus. zájezd Radhošť
Svatodušní pouť
Cyklotour Na Kole dětem

01.6.
03.6.
09.6.
20.6.
24.6.
30. 6.

Zdravě žít
Dětský den
Podolské zpívání
Pasování dětí na čtenáře
Narozeniny mokřadů
Mše svatá ke sv. Hubertovi
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Společenská kronika
Naši jubilanti v březnu a dubnu:

Narození:

Šišák Jiří
Šišáková Lenka
Majíčková Marie
Habartová Marie
Doleželová Květoslava
Juřičková Františka
Novotná Antonie
Měrka Antonín
Malinová Anna

• Dne 17. dubna 2018 se narodila Kamilovi a Barboře Čadovým dcera Lea (čp. 154)

60 let
60 let
65 let
81 let
82 let
83 let
86 let
87 let
93 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Úmrtí:
• Dne 15. 3. 2018 zemřel František Ševeček ve věku 72 let
• Dne 02. 4. 2018 zemřel Štěpán Vagdal ve věku 71 let
• Dne 17. 4. 2018 zemřel František Fornůsek ve věku 83 let
V případě, že si nepřejete být zveřejněni v naší společenské
kronice, oznamte to písemně nejméně dva měsíce předem
na obecní úřad v Podolí.

Vítání občánků
V krásném velikonočním čase 31. 3. 2018 jsme letos poprvé vítali nové občánky. Do kulturního domu přišly se svými rodiči tyto
děti: Jan Chmela, Ivana Stašková, Kryštof Machala, Alice Mikušková, Stella Křápková a Damián Hyjánek.
Všem dětem a jejich rodičům přejeme krásný a spokojený život.
Za pěknou atmosféru, kterou svým vystoupením vytvořili děti Toníček Vaculík, Simonka Vagdálová, Emmička Révay a Kristýnka
Havránková moc děkujeme. Nádherné kresby do obecní kroniky namalovala Jitka Raclavská.
Dagmar Smetanová
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