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Obecní úřad
Vybráno z 9. zasedání zastupitelstva obce 23. května 2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/2525/2018/STR se Zlínským krajem
- Smlouvu o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů
s mikroregionem Dolní Poolšaví
- převod a uzavření kupní smlouvy na prodej rodinného
domu čp. 124, p.č. stavební 196 a p.č. 722/1 v kú. Podolí
nad Olšavou Josefu Medkovi z Uherského Hradiště
- poskytnutí dotace ze svého rozpočtu pro Myslivecký spolek Boří Míkovice ve výši 35.000 Kč, Na kole dětem ve výši
8.000 Kč, Oblastní charitě ve výši 10.000 Kč
- pro zpracování studie rekonstrukce KD v Podolí Ing. arch.
Jana Veissera ze Znojma
- opravy RD čp. 250 a přístupového chodníku k domu k
domu v Mlynářově zahradě
- schválilo nákup cepové sekačky ke stroji Stiga Park Pro 740
IOX
- uzavření Smluv o dílo s autory: Jaroslav Hrabec, Luděk Galuška, Jiří Mitáček, Lukáš Čoupek, Jiří Čoupek, Marta Kondrová, Blanka Rašticová

-

provedení opravy střechy na budově MŠ firmou STAMOS
Uherské Hradiště, spol. s r.o.
rozpočet na účast obce v soutěži Vesnice roku
rozpočtové opatření č. 3
Jak

Protierozní opatření
Protierozní opatření jsou dlouhodobým plánem zastupitelů k ochraně intravilánu a záchraně ornice Za poslední čtyři roky bylo
v k.ú. Podolí nad Olšavou zrealizováno:
1. Protipovodňová ochrana trati Záhumenské (Galdův žleb)
2. Doplnění regionálního biokoridoru a krajinné zeleně (nad Galdovým žlebem)
3. Protierozní výsadba (nad vodárnou)
4. Tůně a mokřady Kačinec
5. Tůně a mokřady Přední díly
6. Osetí poničených polních cest
Záměrem zastupitelů je ještě výsadba krajinné zeleně u cesty do Lipin (Prostřední díly) a zbudování tůní a mokřadů pod Lipinami.
VŽP

Viditelné účinky
Díky těmto opatřením jsme dokázali eliminovat ničivé účinky přívalových dešťů z konce května 2018. V Galdově žlebu se zachytily desítky metrů
krychlových ornice, která by jinak skončila v lepším případě na silnici, v horším přímo v rodinných domech. Okolní obce bojovaly s nečekanými přívaly
vody, v Podolí nás překvapila pouze jedna lokalita obhospodařovaná dominantním zemědělským podnikem. Volbou plodin nevhodných do svažitého
terénu došlo k masívnímu splachu desítek tun ornice! Majitele pozemků tak
podnik připravil o to nejcennější, co na svých polích měli.
VŽP
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Mokřady opět nezklamaly
V areálu mokřadů jsme mohli pozorovat obnovení přirozeného zdržovacího
a zádržného efektu krajiny. Podolským
potokem netekla v průběhu přívalové
srážky ani dalších hodin žádná voda. Te-

prve následující dopoledne se potok nad
mokřady pozvolna zavodňoval a srážková
voda začala vtékat do mokřadní soustavy.
V důsledku vhodných osevních postupů
a šetrného hospodaření v celém území

mokřadů nedošlo k žádnému splachu ornice ani překotnému odtoku vod vyvolávajícímu záplavu. Naopak. Krajina i mokřady
vodu zdržely a částečně zadržely.
VŽP

rování živočichů se několik posledních
let zabýval Výbor pro životní prostředí
v návaznosti na vybudování mokřadů.
Vznikl tak plán, na jehož základě letos
obec požádala o dotaci.
Se vznikem mokřadů souvisí zvýšený výskyt živočichů, což byl také jejich
další žádaný efekt. Zvláště v posledních
suchých letech je tento efekt ještě výraznější. Díky nešetrnému zásahu vandala
v této lokalitě došlo k ohrožení smysluplnosti a koncepčnosti vypracovaného
plánu. Nešetrným odkrytím klidové zóny
nastává trvalé rušení fauny, kdy živočichové opouštějí svá stanoviště a odchá-

zejí hledat místa s větším bezpečím. Pro
svoji zdárnou existenci potřebují na prvním místě klid a z toho pramenící bezpečí, na druhém místě pak dobrý zdravotní
stav a teprve na třetím místě stojí dostatek potravy. Klidová zóna pro živočichy
je návštěvníkům přístupná ze stezky vedoucí od hřiště ve Žlebě. Pokud je zvěř ze
svého bezpečí návštěvníkem vyrušena,
později se vrátí.
Respektujte tedy prosím území vyhrazené zvěři i dalším živočichům, chraňte jejich životní prostor a v tichosti je pozorujte z míst k tomu citlivě vybraných.
VŽP

I cesty je nutno chránit
Loňská úprava a nové osetí
polních cest zdevastovaných
erozí a neukázněnými řidiči byly
velmi prozíravé. Poprvé po dlouhé době nebyla díky zachovalému vegetačnímu krytu svažitá
cesta u horního okraje mokřadů
ničena erozí nekontrolovatelného účinku tekoucí vody a ornice
byla splachu ušetřena. Ochrana
vzešlého dosud plně nezapojeného bylinného krytu polních
cest před pojezdem dopravními
prostředky byla správná a velmi
účinná.
Všechna protierozní opatření
jsou velmi důležitými ochrannými prvky, které současně
zabraňují překotnému odtoku
srážkových vod. Jejich význam je
značný a jejich efekt šetří obci peníze, energii i lidské zdroje. Proto
budeme v jejich výstavbě i v budoucnu pokračovat.
VŽP

Naučná stezka
Život volně žijících živočichů v lokalitě nadregionálního biocentra Hluboček
nezůstane před zvídavým okem návštěvníka utajen. Obec má v plánu vybudovat
naučnou stezku v délce několika kilometrů s informačními a vzdělávacími texty
a klidová zóna bude přístupná k pozorování z blízké pozorovatelny. Ta nabídne
možnost v kterékoliv roční době dlouhé
hodiny nerušeně pozorovat živočichy
v jejich zvycích a každodenních rituálech. Bude skýtat také možnost nerušeného odpočinku návštěvníka v náruči
přírodního prostředí.
Výběrem lokalit vhodných pro pozo-

Ještě něco navíc
Naučná stezka je teprve v plenkách, ale plány hovoří o jejich
nepravidelných zpestřeních a pravidelném rozšiřování rozmanitých naučných objektů a artefaktů. Chceme vybudovat území, ve
kterém se nás nebudou živočichové obávat a kde je budeme moci

pozorovat, aniž bychom zasahovali do jejich přirozeného životního
rytmu. Území, které nás bude samo o sobě vzdělávat. Současně území, na kterém budou návštěvníci dodržovat stanovená pravidla.
VŽP
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Děkujeme, že třídíte bioodpad
Bioodpad
Jednoduše řečeno jsou to zbytky z kuchyně nebo veřejného
(či neveřejného) stravování. Tedy to, co oloupete, okrájíte, nesníte
nebo na co nemáte chuť. Ale nejen to. Je to například posekaná
tráva, uřezané větve, dřevo a zbytky ze zemědělské nebo potravinářské výroby. Abychom to zkrátili, je to všechen odpad biologického původu. Biologicky rozložitelné komunální odpady používají
známou zkratku BRKO.
S bioodpady to není tak snadné jako s plasty nebo papírem. Ne
každý může kompostovat (tedy on skoro každý teoreticky může,
stačí jen hodně chtít). Zahrádkáři jsou tady ve výhodě. Kompostování není jen pěstovaní si vlastního hnojíčku pro jahody a růže.
Je to především prostředek, jak vrátit do půdy živiny, které se z ní
neustále vytrácejí (v poslední době stále více a více). Kompost totiž
obsahuje vzácný humus.
Co umí kompost
• pomáhá omezovat vliv klimatických změn v půdě
• zvyšuje absorpci vody
• snižuje riziko sesuvů půdy
• napomáhá rozkladu pesticidů
• snižuje kontaminaci podzemních vod chemikáliemi
• zvyšuje obsah organické hmoty v půdě
• ...a mnohem mnohem víc.
O bioodpadu platí totéž, co o všech ostatních druzích odpadu, které se snažíme zpracovat. Čím kvalitnější výstup z něj chceme, tím kvalitnější musejí být zdroje na vstupu.
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Do bioodpadu patří:
zbytky ovoce a zeleniny, pečiva i vařených jídel
kávová sedlina a čajové pytlíky
skořápky z vajíček a ořechů
lepenka, papírové kapesníky, ubrousky, roličky od toaletního
papíru
zvadlé květiny, zemina z květináčů, posekaná tráva, větvičky,
plevel
podestýlka a trus domácích zvířat, piliny
popel ze dřeva, stará zemina
peří, chlupy, vlasy
jedlý olej (v menším množství a nasáknutý do savého ubrousku nebo pilin)
Co naopak nepatří do bioodpadu?
maso a živočišný odpad (kosti, masové odřezky, šlachy, uzeniny atd.)
rostliny napadané chorobami
cigarety a nedopalky
exkrementy zvířat, která krmíme masem
odpad, který patří do jiných třídicích nádob

Bioodpad totiž správně do směsného odpadu nepatří. Zabírá
zbytečně mnoho místa a jeho možné využití (např. kvalitní kypření
půdy humusem) tím vyjde naprázdno. Ušetříte tak až 18 % místa
v popelnici na běžný směsný odpad.
Cílem civilizované a uvědomělé společnosti je snížit produkci
odpadu na minimum a efektivně využít vše, co již nepotřebujeme
(tedy vyhazujeme do koše se směsným odpadem, protože to již
dále nelze upotřebit). Důvody pro využití organického odpadu
jsou jasné – lze ho zúročit jako humus a příměs do půdy na zahrádce nebo přidáním do květináčů. Efektivně vzniká nejúčinnější
podoba přírodního „hnojiva“ a největším bonusem je absence jakýchkoliv chemikálií.
V naší obci máme dva kontejnery na bioodpad, jeden se nachází v ulici Dražné a druhý v ulici Záhumní. Dále je možné odevzdat bioodpad na sběrném místě.

Svozy odpadů v následujícím období
Komunální odpad každou středu v sudý týden: 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8., 5. 9.
Plasty jednou měsíčně v pondělí: 9. 7., 6. 8., 3. 9.
Nebezpečný odpad: 5. 9.
Sběrné místo č. p. 176 u Olšavy je otevřeno ve středu od 15 do 17 hod a v sobotu od 8 do 10 hod.
Jak

Co tu roste, co tu kvete
Památné stromy Podolí
Historický vývoj typické slovácké obce jako je Podolí ve
svém intravilánu velkým stromům moc nepřál. Stavby byly
nalepeny na sebe, aby se co nejvíce využila půda pro zemědělství a pokud už u domu nějaké stromy byly, pak aby
poskytovaly ovoce. Takové se nedožívají moc velkého věku,
případně nedosahují významných parametrů. To je jeden z
důvodů, proč Podolí nemá památný strom.
Památný strom je v České republice oficiální označení
pro mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí, které byly za památné vyhlášeny podle zákona o ochraně
přírody a krajiny. Označují se tabulí s malým státním znakem
ČR, zpravidla na stojanu poblíž paty stromu. Je to definice
vše a zároveň konkrétně nic neříkající. Většinou jsou to tedy
stromy či aleje vynikající svým stářím, tvarem či umístěním v
krajině, nebo jsou významné pro obyvatelstvo.
V Podolí bylo v minulosti pár takových stromů. Ze starých
fotografií a pamětí, z místa, kde se dnes nachází zahrada u
domu s č. p. 67, známe obrovský jírovec. V těchto místech býval dříve hostinec. Rozložitý strom poskytoval projíždějícím
potřebný stín. Když se ale do detailu zamyslíme, zase až tak
starý strom to být nemohl, protože jírovce, a to teprve v podobě kaštanů, byly na naše území introdukovány koncem 16.
století.
Zajímavějším stromem byla lípa před domem rodiny Malinových, která se nacházela na konci Sklepniček. Dle pamětníků se jednalo o obrovský strom, který bohužel zničila vichřice
Olga, jež přišla v 60. letech. Dodnes se ale říká „u Malinů od
lípy“.

Lípa malolistá
Uvnitř obce máme v současnosti dva mohutné stromy. Jeden z nich se skrývá mezi domy č. p. 67 a 105, pod svahem
jdoucím od Dražného, v místě, kde se hlavní cesta odděluje na
Pastviště. Jedná se o statný exemplář lípy malolisté. Je trochu
proschlá, v minulosti do ní udeřil blesk a přišla také o pár větví. Zatím o ní moc nevíme.
Druhá lípa je známá asi každému obyvateli Podolí, neboť se nachází přímo v jejím srdci, naproti obecnímu úřadu, vedle domů s původními fasádami, tedy domy s č. p.
15 a 16. Pamětníci si jistě ještě pamatují Otakara Hloušu,
který tam žil a jehož jméno „Hloušovo“ stále stavbu s lípou
označuje. Dle dostupných údajů, které nám poskytli žijící
potomci, jsme se dozvěděli, že lípu sem vysadila přibližně mezi lety 1910 a 1920 původní obyvatelka stavení, paní
Hýblerová, za jejíž dcerou se do domu později pan Hlouša
přiženil. Lípa vyniká oproti okolním stavením a stromům
svou velikostí, zdobí naši náves a v době květu poskytuje
pastvu včelám. A můžeme tajně doufat, že máme strom,
který byl možná před 100 lety vysazen právě na počest
vzniku samostatného Československa.
Přejme lípám mnoho dalších poklidných nejméně sto
let, kterých se, pokud se jim nic nestane a bude jim věnována potřebná péče, mohou dožít.
Jana Kollandová
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Vzrostlé stromy
S nadcházejícím létem, pokud příroda dá a zopakuje aspoň pár letošních
„typicky jarních“ teplot i o prázdninách,
bude těžké najít kousek stínu. Jeden
z nejpříjemnějších stínů je ten, který
poskytují vzrostlé listnaté stromy. V posledních letech se takovým stromům
v soukromých zahradách moc nedaří.
Jejich velkým nešvarem je opadavé listí,
které na podzim nadělá svoje a mnohdy
si dovolí zavítat i k sousedům. Proto se
používají menší druhy a kultivary s pravidelnými kulovitými nebo úzkými korunami, které kýženého stínu poskytují minimum, nebo se vysazují jejich miniaturní
varianty. Potom ale člověk přichází o to
nejpříjemnější posezení, co mu zahrada
nebo příroda nabízí – relax v mihotavém
stínu v parném letním (v posledních letech spíše jarním) dni.

Už v minulosti byly pod stromy umisťovány lavice a lidé na nich, pokud zrovna neokopávali záhumenku, posedávali
a povídali si. Nejeden dům v obci měl do
ulice vysazenou hrušeň nebo jiný ovocný
strom a pod ním lavičku, kde se zastavovali kolemjdoucí na kus řeči.
Dnes se před dům nic takového nesadí,
lidé se z ulice přesunuli do soukromí
svých zahrad. Stromy
nahradily
pergoly
a zahradní domky
(také v zahradě potřebné) a posedávání
venku už taky není
co bývalo.
Myslím si ale, že
lavička pod velkým
stromem by v kaž-

dé zahradě, kde to prostor dovolí, měla
být, a když ne s někým na novinky, tak
aspoň sám se sebou si člověk potřebuje
čas od času posedět. A troufám si říct,
že k tomu časem přibude i parádní ptačí
koncert, protože ptákům se na velkých
stromech docela líbí.
Barbora Bobčíková

Zprávičky z naší školičky
Výlet do Chvalovic
V pondělí 7. května jsme navštívili pohraniční pevnost na jihu
Moravy nedaleko Znojma. Pevnost byla vybudována v roce
1938 a sloužila armádě až do roku 1999. Prohlédli jsme si, jak
to vypadá uvnitř, dozvěděli se, jak se vojáci střídali ve spaní a
jak pobyt v takovém bunkru probíhal. Díky kompletnímu vybavení pevnosti a komentované prohlídce získaly děti představu
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o tom, co život vojáka obnášel. Na závěr si děti mohly prohlédnout a vyzkoušet zbraně a posádka se nimi rozloučila výstřelem
z kanónu. Po obědě v restauraci ve Chvalovicích si děti užily
návštěvu areálu plného atrakcí pro děti. Děkujeme manželům
Krčovým za pomoc při organizaci a finanční zajištění této exkurze.

Výuka v Prvouce
V rámci předmětu Prvouka se třeťáky často vyrážíme ven a poznáváme živočichy a rostliny v našem okolí.

Klobouky
V rámci výtvarné výchovy si třeťáci vyzkoušeli, jaké je to být
módním návrhářem. Navrhli si, jak by jejich klobouk měl vypadat, technikou kašírování si ho vyrobili a pak ho nabarvili a dozdobili. Ve slohu si o svém klobouku napsali příběh a na závěr
ho předvedli na vystoupení ke Dni matek.

Výlet na kopec sv. Antonínka
V pátek 1. června jsme vyrazili oslavit Den dětí do přírody. Z
Ostrožské Lhoty jsme vyšlapali na kopec, kde děti čekal ukrytý
poklad. Prohlédli jsme si kapli sv. Antonínka, pokochali se krásným výhledem do kraje a odpočinuli si ve stínu lip a kaštanů. Na
zpáteční cestě děti čekalo posezení v cukrárně se zmrzlinovým
osvěžením. Tímto děkujeme panu Koval‘ovi za spolupráci a pozvání na zmrzlinu.

Čtenářský kroužek
V pondělí 11. června děti ze Čtenářského kroužku navštívily
Knihovnu B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti. Součástí ná-

vštěvy byla prohlídka synagogy, scénické čtení V naší škole je
had a beseda s paní knihovnicí. Výlet jsme zakončili návštěvou
cukrárny.

Pasování na čtenáře
V úterý 12. června se dopoledne ve spolupráci s místní knihovnou konalo pasování prvňáčků na čtenáře. Všechny děti složily slib, vstoupily do řádu čtenářského, dostaly šerpu, knížku a
také přihlášku do knihovny. Závěrem si každý vyrobil záložku
do knížky. Tímto děkujeme paní knihovnici Jitce Raclavské za
spolupráci a pěkný zážitek pro děti.

Divadlo v MŠ
V pondělí 18. června jsme v budově MŠ shlédli poučné pohádky z loutkového divadla Šikulka.

Přípravy na Vesnici roku
Na příchod hodnotící komise v rámci soutěže Vesnice roku jsme se
připravovali i ve škole. Nejen zajímavým programem, ale i úpravami ve škole a okolí, do kterých se děti s nadšením zapojily.
Za děti ředitelka ZŠ a MŠ Jana Buršová
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Z knihovny
Zdravě žít!
Tak to je možná tématem nejednoho novoročního předsevzetí,
ale u nás v knihovně to bylo téma další akce pořádané pro širokou
veřejnost.
Své zkušenosti a rady nám přišla předat Lucie Hrubá-cvičitelka
jógy, vegetariánka, bylinkářka. Nejen rady, ale i praktické ukázky a
ochutnávky zdravé vegetariánské stravy čekaly na účastníky. Vegetariánské kari, tapiokový pudink, rýžová rolka a bylinkový čaj bancha,
tak to je zdravé menu s rychlou přípravou a lahodnou chutí!
Dle výrazu všech přítomných lze soudit, že se menu povedlo na
jedničku!

Pasování na čtenáře
V úterý 12. června jsem přivítala naše milé prvňáčky v knihovně.
Červen je vždy ve znamení blížících se prázdnin, ale i pasování dětí na
čtenáře. V letošním roce jsem poprosila osobu nejpovolanější, paní
ředitelku Janu Buršovou, aby se zhostila významného aktu pasování.
S královskou korunou a mečem pasovala prvňáčky na čtenáře. Děti se
staly rytíři řádu čtenářského a na důkaz slibu svého vzorného chování
vůči knihám, podepsaly pasovací dekret. Děti měly možnost si vytvořit
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vlastní záložku, kterou si budou zakládat přečtené kapitoly v rozečtené
knížce. A třeba jí bude kniha O pejskovi a kočičce, kterou spolu s volnou registrací do naší knihovny obdržely. Téměř všechny děti znám
z chodeb naší školy, ale jen málo z knihovny. Snad byly děti povzbuzeny a motivovány a brzo je uvidím, již jako čtenáře naší knihovny.
Přeji všem krásné a pohodové prázdniny!
Jitka Raclavská

Mikroregion Dolní Poolšaví
Na kole vinohrady
Podobně jako minulý rok i letos se cyklonadšenci vydali
28. dubna z Masarykova náměstí v Uherském Hradišti do různých směrů, aby otevřeli cyklostezky Slovácka, zasportovali si a
tu a tam také ochutnali nějaké dobré víno. Vůdkyní trasy Mikroregionem Dolní Poolšaví byla starostka Jana Rýpalová a Oldřich
Otépka, kteří cyklisty vedli přes Kunovice do Podolí ke kapli, dále
do Vlčnova, Veletin a přes Amfík v Popovicích zpět do Uherského
Hradiště. Počasí letos výletu na kole přálo, a proto se této akce
zúčastnilo opravdu velké množství nadšenců všech věkových kategorií.

Obec informuje
Stavjání mája a pálení čarodějnic
Večer před prvním májovým dnem již
tradičně patří čarodějnicím. Slušně vychované školačky, jejich maminky i úctyhodné babičky nastartují svá košťata a zamíří
na hřiště ve Žlebě. Velké i malé, s parukou
i bez paruky, s bradavicemi na nose a s pavoukem ve vlasech vymění všední civil za
ty nejdivočejší kostýmy, jen aby připo-

mněly, že život bez kouzel a bez legrace
ze sebe samých je nekonečná nuda.
Letos se v Podolí sešlo několik desítek
výjimečně zajímavých magických exemplářů, které svými pestrými kreacemi
ohromily všechny zúčastněné návštěvníky a zamotaly tak hlavu porotě, která
měla rozhodnout, koho zvolit za Miss ča-

rodějnici. Po krátké promenádě nakonec
v kategorii malých čarodějnic zvítězila
Inuška Ferencová a vítěznou příčku mezi
zkušenějšími ročníky obsadila Helena Vaďurová.
O zábavu pro děti i dospělé nebyla
nouze. Velké čarodějnice ochotně pomohly s organizací zajímavých disciplín
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jako hod škrpálem přes hada, let s metlou
přes překážky nebo běh v sedmimílových
botách. Statní podolští chlapi postavili
během krátké chvíle hezky nazdobenou
májku, hudební kulisu zajistil Martin Ger-

ža, Snopkovi pro všechny natočili dost pití
a pohlídali udírnu. Nakonec hořel i oheň a
jak už bývá dobrým zvykem, živou čarodějku na něm nikdo neupálil, protože středověk už naštěstí dávno skončil. Přesto byla

pro všechny případy jedna velice zdařilá
náhražka od Jitky Raclavské připravená.
Ale mám takový dojem, že byla tak hezká,
že jsme jí tentokrát chtěli dát milost.
Štěpánka Míšková

Cyklotour Na kole dětem
Charitativní cyklotour Pepy Zimovčáka přijela i letos do Podolí. Desítky cyklistů dorazily v 16 hodin na hřiště ve Žlebě, kde je přivítala starostka Podolí Jana Rýpalová. Letos, stejně jako minulé roky, si Podolské
Frišky připravily písničku, která byla šitá Pepovi na míru. Kromě Pepy
všechny pozdravil také pan profesor Pafko, který mimochodem pochází také z Podolí (v Praze:-)) a také Nela Bicková s malým Honzíčkem,
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kterého jsme před 2 lety v Podolí pokřtili na cyklistu. Velká poklona patří také Stolařství Smetana v čele s Ilonou Vlachynskou. Jeli od prvního
dne cyklotour společně s Pepou, se kterým skutečně není jednoduché
držet tempo. Po třičtvrtě hodině cyklisté vyjeli směr Drslavice, kde měli
konečnou štaci této etapy.
Dáša Vacková

Dětský den
Dne 3. června 2018 pořádala sportovní
komise Dětský den na tradičním místě části
naší vesničky ve Žlebě. Nutno podotknout,
že pořadatelům letos přálo štěstí a počasí
se opravdu vydařilo, což potěšilo všechny,
kdo se na přípravách podíleli, i rodiče, kteří
se rozhodli akce s dětmi zúčastnit.
Úsměv na rtech dětem vykouzlilo vystoupení žongléra a klauna Jožky, který
předvedl zábavné vystoupení s laškovnými kuželi, jednokolkou a dalšími rekvizitami. Děti si po vystoupení mohly vyzkoušet
jaké to je být chvíli klaunem či žonglérem
a hlavně tatínci si zavzpomínali na svá
dětská léta. Velmi oblíbenou zábavou
bylo pro děti malování na obličej. Většina

dětí si odnesla i dárek v podobě zvířátka
z balonků.
Aby nikdo neumřel hlady a žízní, vyudil nám Michal Paška
výborné makrely, které
darovala firma Kovář
plus a cigára. Ostatní
občerstvení v podobě
nápojů a sladkých i slaných pochutin zaštítili
manželé Snopkovi.
Dle kladných ohlasů ze strany rodičů i
dětí můžeme s radostí
konstatovat, že dětský
den byl příjemně strá-

veným odpolednem pro malé i velké. Děkujeme všem za pomoc i účast
Jiří Halouzka

Podolské zpívání
Další ročník zpívání s Děvčicama se opět vydařil. Folková
skupina byla nečekaně posilněna menšíma děvčicama, jak jinak než z Podolí a přítomní posluchači s úsměvem na rtech
poslouchali pěvecké pokusy malých zpěvaček. Děvčice samotné se dočkaly velkých potlesků a přání, aby přijely zase brzy
zahrát.
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Vesnice roku 2018
V letošním roce se Podolí zúčastnilo soutěže Vesnice roku.
Zlatou stuhu získalo ve Zlínském kraji Dolní Němčí a postupuje do kola celostátního. Podolí obdrželo dvě ocenění, a to
je skvělé. Slavnostní předání cen se uskuteční 5. srpna odpo-
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ledne v Dolním Němčí. Kdo máte chuť a čas, přijeďte se podívat. Bez vaší podpory, pomoci a snahy bychom neměli šanci
uspět, proto vám patří velký dík. A takto jsme Podolí představili porotě…
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Co také přinesla soutěž Vesnice roku
Ukázala nasazení a chuť většiny zastupitelů klást si vyšší cíle,
chuť pokračovat ve zvelebování naší obce. Stejně tak vyburcovala mnohé Podolany k zapojení se do aktivit zušlechťujících Podolí. Mnohé vyburcovala také k přemýšlení o významu soutěže.
Hlavním cílem zakladatelů soutěže bylo pokusit se stmelit obyvatele venkovských obcí a vyzvednout již existující aktivity těch
občanů, kteří nesedí s rukama v klíně a nenadávají na poměry a
kteří jsou naopak ochotni panující poměry sami měnit.

Hodnotící komise vyzdvihla svým oceněním nesoucím
název osobnost Programu obnovy venkova ve Zlínském kraji
pana Pavla Podškubku, který cenu získal za kreativní přistup
při budování environmentálních opatření. Zaujal je příběh člověka, který obci sdělil svůj nápad vybudovat v obci mokřady a
současně navrhl i vhodnou lokalitu. Pro obec a tehdejšího starostu Miroslava Křižku to byla práce navíc. Nebyl ochoten jednat s množstvím vlastníků pozemků o nejistém výkupu půdy
potřebné pro areál mokřadů. „Můžeš to zkusit, Pavle, sám“, dostal tehdy radu od svého starosty. Mravenčí práci s přesvědčováním vlastníků Pavel Podškubka podstoupil. A zůstal v tom
opravdu sám.
Co žene některé lidi k takovým výkonům? Přesvědčování,
prosby, administrativní agenda, vlastní peníze, osočování nepřejícími, nedůvěra – toto všechno by většinu z nás odradilo.
Pavel Podškubka všechny tyto svízele podstoupil a nakonec
uspěl. Dokázal vykoupit půdu, aby bylo možno mokřady zrealizovat. Co tedy žene tyto „podivíny“ k takovým aktivitám?
Vlastní uvědomění si toho, že něco není s krajinou v pořádku,
že mnoho úst o devastaci krajiny a nedostatku vody v ní hovoří, ale skutek čeká na silné jedince. Členy komise totiž oslovila
i skutečnost, že Pavel Podškubka po vykoupení půdu nabídl
obci k odkoupení za stejnou cenu, za jakou půdu od vlastníků
nakoupil. Proč tehdy nepromítl do nabízené ceny své stovky
hodin práce spojené s výkupem, nám není známo. Známo ale
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je, že i tak byl tehdejším starostou odmítnut. „Jen si, Pavle, pozemky nechej pěkně
ve svém vlastnictví.
Stačí nám svolení, že
na nich obec mokřady
může vybudovat.“ Nad
postojem Miroslava
Křižky zůstává rozum
„řádného hospodáře“
stát. Stejně tak zůstává stát rozum nad
čistotou přemýšlení
tehdejšího zastupitele
Pavla Podškubky.
Pokračování příběhu už známe. Obec
vybudovala mokřady
za evropské peníze
na pozemcích soukromého vlastníka Pavla Podškubky, v roce 2015 byla soustava mokřadů a tůní slavnostně otevřena. Dnes je areál mokřadů
solí v očích některých lidí, kteří tvrdí, že obec darovala majiteli
pozemků mokřady, či že obec věnovala téměř tři miliony soukromé osobě k vybudování díla. Všechny smlouvy, které v souvislosti s mokřady obec uzavřela, jsou podepsány bývalým starostou. A právě on je dnes hlasitým kritikem dávného postupu
obce, když dnešní zastupitele viní z jeho vlastního tehdejšího
postupu.
Je třeba k tomu ještě něco dodávat? Snad jen gratulaci čerstvé osobnosti Programu obnovy venkova ve Zlínském kraji za
kreativní přístup při budování environmentálních opatření, našemu zastupiteli Pavlu Podškubkovi.
Pavle, za tvou obětavost a pomoc ti mockrát děkujeme. Mrzí
nás pouze to, že první, kdo ocenil tvé zásluhy, byla hodnotící
komise soutěže Vesnice roku 2018.
Dalším úspěchem naší obce bylo získání ocenění Zlatá cihla
za realizaci Duchovního a relaxačního areálu v Podolí. Stavba
bude zveřejněna v propagační publikaci Stavby venkova. Fotografie areálu budou putovat napříč republikou a budou prezentovány jako dobrý příklad nové venkovské stavby.
A tak zatímco někteří bývalí zastupitelé přinuceni rozezlenými občany odstoupit ze svých funkcí v listopadu 2016 si chtěli jako záminku pro podlé odvolání starostky s místostarostkou
vzít smyšlený dotační podvod při výstavbě Duchovního a relaxačního areálu, soudní lidé náš podolský areál oceňují. A oceňují tím i starostku a místostarostku. Zato od nečestných pučistů se jim nikdy omluvy nedostalo.
Jiří Trávníček

Narozeniny mokřadů
V neděli 24. června odpoledne jsme oslavili už 3. narozeniny mokřadů. Na děti i dospělé čekala naučná stezka, ukázka dravců
a mokřady ke svým narozeninám dostaly nové krmítko s krmelcem pro ptáky a zvěř.
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Z činnosti Sokola
Turistický zájezd na Radhošť
V sobotu 19. května připravila T.J. Sokol Podolí pro přátele turistiky zájezd do západní části Moravskoslezských Beskyd – Radhošťské hornatiny. Jako obvykle byly připraveny dvě trasy. Kratší
z Pusteven na Radhošť a zpět. Delší pokračovala na Tanečnici,
Čertův mlýn, Martiňák a Horní Bečvu /cca 21 km/. Počasí tentokrát
nepřálo. Pustevny nás přivítaly mrholením a mlhou. Pršet sice po
vystoupení z autobusu přestalo, ale mlha nás provázela téměř celou cestu. Rychle jsme prošli kolem vyhlídky Cyrilky a sochy Radegasta. Zde jsme pořídili pár zamlžených snímků a pokračovali po
hřebeni k sousoší Cyrila a Metoděje. Útočiště nám poskytla stejnojmenná kaple, kterou v roce 1928 navštívil i náš první prezident
T.G. Masaryk a jež je nejvýše položeným chrámem v ČR. Nejstarší
památkou je pak kříž z roku 1805, který nyní stojí po levé straně
před vchodem.
Po prohlídce kaple všichni přivítali krátké občerstvení v hotelu
Radegast. Zde jsme se rozloučili se skupinou, která si zvolila kratší
trasu. Zpáteční cesta na Pustevny rychle uběhla. Před námi se objevil vyhořelý Libušín a s potěšením zjišťujeme, že práce na jeho
obnově již započaly. Velké stoupání na Tanečnici a Čertův Mlýn
/1206 m/ bylo náročné, ale všichni ho bez problémů zvládli. Bohužel, hlavní hřeben zůstal celou dobu v mlze. Sluníčko se s námi
přivítalo na Martiňáku, kde byla další zastávka a provázelo nás až
na Horní Bečvu. Zde už čekal zbytek výpravy. Zpáteční cestu nám
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zpestřil svým vyprávěním a různými vtipy o horňácku pan řidič.
Děkujeme všem účastníkům za dochvilnost a kázeň na trase.
Zdeněk Kasper

Ukončení cvičebního roku
Protože součástí sokolské všestrannosti je také pobyt v přírodě, věnovali jsme poslední cvičební hodinu vodáckému výcviku
na Olšavě. Mladší žáci a žákyně si vyzkoušeli, jak se správně drží
pádlo, jak spustit na vodu loď a jak do ní bezpečně nasednout.
Všichni úspěšně absolvovali svou první jízdu v roli háčka a musím říci, že jim pádlování šlo. Sice ruce bolely, ale to se nedá nic
dělat. Povozit se přišly i předškolní děti, které vyzbrojené plovací
vestou odhodlaně nastupovaly do lodě a při projížďce zdravily
své rodiče vodáckým ahoj. Byli jste všichni šikovní. Blahopřejeme
a všem dětem přejeme hodně prázdninového dobrodružství a
krásných zážitků.
Zdeněk Kasper
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Z činnosti SK Podolí
90 let fotbalu v Podolí
Spolek SK Podolí ve spolupráci s obcí Podolí pořádá při příležitosti výročí 90 let fotbalu v Podolí fotbalový turnaj starých pánů. Na podolském fotbalovém hřišti se ve vzájemných zápasech utkají týmy starých pánů z Podolí, Popovic a Hradčovic.

A co vás ještě čeká?
Výstava fotek a výňatků z obecní kroniky o podolském fotbalu, ocenění významných hráčů a funkcionářů podolského fotbalu, pro děti bude
připraven skákací hrad, k tanci i poslechu bude hrát po celý den místní oblíbený DJ Gerža a v neposlední řadě dobré jídlo a pití.
Těšíme se na Vás, ať už při sportovním utkání, nebo při posezení u piva či grilovaných dobrot, které jsme pro Vás připravili. Srdečně zvou
pořadatelé ze Spolku SK Podolí.
Něco z historie fotbalu v Podolí
Prvním fotbalovým spolkem v obci byl TJ Sokol Podolí založen v roce 1928 a jeho zakladateli byli Gregor Josef, Pilka František, Juřík Josef,
Smetana Karel a další. Letošní rok tedy slaví podolský fotbal 90 let a k této příležitosti bude 30. června uspořádána na hřišti jubilejní oslava.
Jak to bylo s fotbalovým hřištěm?
První fotbalové hřiště bylo podél železniční tratě naproti splávku.
Druhé hřiště mělo polohu toho současného, ale bylo položeno více
východněji a byly zde pouze dřevěné kabiny. Teprve až třetí hřiště bylo přesně tam, kde se nachází fotbalová plocha a přilehlý areál
momentálně. Výstavba tohoto hřiště probíhala v letech 1964-1968 a
postaveny zde byly už i zděné kabiny. K hraní začalo být ale využíváno
až o dva roky později, protože hrací plocha procházela mnoha úpravami. Jednou ze zajímavostí z této doby je, že nejlepším brigádníkem
byl s 1486 odpracovanými brigádnickými hodinami pan Josef Tichoň.
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Do poloviny 70. let hrávalo Podolí společně s Popovicemi. Od
druhé poloviny 70. let se Popovice osamostatnily a vznikly tak dva
samostatné oddíly, a to TJ Sokol Podolí a TJ Družstevník Popovice.
V roce 1996 byl TJ Sokol Podolí přejmenován na TJ Podolí a až
do roku 2015 hrál jeho oddíl mužů IV. třídu okresní soutěže. Poté
přestal přihlašovat svá družstva do fotbalových soutěží z důvodu
nedostatku hráčů.
O rok později proto vzniká nový Spolek SK Podolí, ve snaze zachovat fotbalovou tradici v Podolí a který opět sestavuje oddíl mužů
a přihlašuje jej do okresní fotbalové soutěže.

•
•
•
•
•
•

Pár perliček z minulosti
Za Podolí hrávali ve vyšších soutěžích tito hráči:
Tichoň Josef – R.H.CHEB (2. liga)
Jegla Alois – Křídla vlasti (2. liga)
Kolaja Jaroslav – R.H.CHEB (2. liga)
Močička Ladislav – Slovácká Slávie (2. liga)
Tománek Rostislav – Slovácká Slávie (2. liga)
Kaňovský František – Slovácká Slavie (2. liga, byl 2× vyhlášen nejlepším střelcem 2. ligy)
Nový Tomáš – Slovácká Slávie (2. liga)

V roce 1976 zemřel František Kaňovský po zápase v Traplicích.
Na jeho vzpomínku se hrál 3× Memoriál Fr. Kaňovského.
Dlouholetí bývalí funkcionáři podolského fotbalu: pánové Bahulík Jaroslav, Hubíček Alois, Zpěvák Alois, Hubáček František, Tichoň Josef, Fornůsek František, Božarov Pavel st., Kovařík Drahoš,
Nový Tomáš, Vašát Luba, Ševčík Ivo, Potomák Matuš, Podškubka Jan,
Podškubka František, Vagdál Štěpán.
Přivítáme informace jako např: jména hráčů, kdy a kde byly fotografie pořízeny….
Eva Záchvějová
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Z činnosti Zahrádkářů
Zahrádkáři na Florii Kroměříž
I v letošním roce uspořádali zahrádkáři autobusový zájezd na jarní výstavu Floria Kroměříž. 1. května tak vyrazilo celkem 48 zahrádkářů a rodinných příslušníků do Kroměříže. Aranže květin v prvním
pavilonu tentokrát zaujaly už na první pohled. Projekt byl nazván
„Česká historie v květech“. A tak jsme mohli obdivovat krásné šaty
Emy Destinové, Magdalény Dobromily Rettigové, kněžny Libuše,
Boženy Němcové a dalších významných žen naší historie. Každý
z nás dokoupil to, co mu ve vybavení na zahradu schází. Nezapomněl ani doplnit různá semena.

Počasí nám opět přálo a za krásného sluníčka jsme tentokrát
mohli poslouchat líbivé melodie od skupiny Blues d´ Effect. Odpoledne jsme se zastavili v nedalekých Záhlinicích. Nejprve jsme si prošli
místní sladovnu a dověděli se něco víc o výrobě piva. Poté následovala ochutnávka jednotlivých značek minipivovaru. Pivo bylo dobře
vychlazené a velmi nám chutnalo. Na čepu byla jedenáctka Hospodář, jedenáctka Procházka a dvanáctka Hanák. Zahrádkáři také letos
přesvědčili, že umí spojit příjemné s užitečným.
Jaroslav Míšek

Z činnosti hasičů
Mladí hasiči z Míkovic
Velká cena Mladých hasičů okresu
Uherské Hradiště pro rok 2018 měla závěrečnou soutěž v sobotu 23. června na
náměstí v Uherském Hradišti. Zúčastnilo
se 16 týmů starších žáků a 12 týmů mladších žáků. Soutěžilo se ve dvou disciplínách – štafeta požárních dvojic a požární
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útok. Mladí hasiči z Míkovic na soutěž jeli
zabojovat o co nejlepší výsledek, což se jim
podařilo. Mladší žáci skončili na krásném
2. místě což jim stačilo, aby v soutěži Velká
Cena okresu Uherské Hradiště obsadili 1.
místo. Starší žáci po malém zaváhání obsadili 5. místo. Ale i tak v soutěži Velká cena

okresu Uherské Hradiště obsadili super 2.
místo. Těmito výsledky si hasiči z Míkovic
zajistili postup na soutěž o pohár ředitele
Hasičského Záchranného Sboru Zlínského
kraje, která se koná 15. září 2018. Gratulujeme a držíme vám palce!
Lenka Ševčíková

Půvaby řeky Olšavy
Zpracováno podle knihy pana profesora
Jaromíra Slavíčka „Půvaby řeky Olšavy“. Publikace byla vydána v roce 2017 nakladatelstvím ELTISK, vydavatelství a nakladatelství,
Mariánské náměstí 63, 688 01 Uherský Brod.
Kniha je doplněna spoustou barevných fotografií řeky Olšavy po celém jejím toku a rozhodně stojí za přečtení.
Po opuštění okraje Veletin se vodní
tok blíží k Podolí. I to má na něm instalovanou malou soukromou elektrárnu. Za ní se
posledním velkým obloukem Olšava stáčí
k severu, aby se za nevábně vypadajícím
rezivějícím železničním mostem ocitla poblíž přírodní rezervace – „Popovické stráně“
s chráněnou květenou, ale i zvířenou. Ještě
před ní zákruty, odborněji řečeno meandry,
v korytu řeky vytvářejí štěrkové náplavy, mělčiny a periodické tůně s cennými zástupci
živočišné říše.
Severní, ostře se svažující břeh řeky je pokryt vzhledově takřka pralesní formací druhově rozmanitých dřevin. Samotná přírodní
rezervace je tvořena hlavně pásy remízků
s hlohy, planými růžemi, zplaněnými slivoněmi atd. Pochopitelně nechybí ani stromový
porost se svými zástupci, jako je vrba bílá,
olše lepkavá, jasan ztepilý, z nepůvodních
druhů se v ní vyskytuje trnovník akát a javor
jasanolistý.
Ornitologové zase uvádějí ťuhýky, žluvy,
pěnice, konipasy, krutihlavy, strakapoudy,
žluny, ze sov třeba kalouse ušatého. Občas
se poštěstí zde narazit i na číhajícího lovce,
volavku. Je velmi opatrná, jakmile se někdo
k ní přiblíží, okamžitě vzlétá. Entomologové
si v této lokalitě zase „pošmáknou“ na mnoha
hmyzích zástupcích, třeba na výskytu přástevníka kostivalového. Bujný okolní porost je
jen s obtížemi člověkem prostupný.
Na opačném, tedy nivním břehu řeky
dělají na procházejícího mimořádný dojem
k nebi se pnoucí topoly černé. Mnohé z nich
však již svým věkem dožívají, čehož je dokladem silný odpad jejich větví. Koryto řeky je
rovněž do značné míry „obdařeno“ napadanými větvemi, které v něm zaklíněny zůstávají,
anebo jsou vodním proudem dále unášeny.
I v těchto místech řeka nejednou zazlobí.
To tehdy, když se její vody při zátopách rozlejí
po široširém okolí. Asi se musí občas rozběhnout, trochu si zadivočit, ale pak zase bývá na
delší dobu pokojná.
Obrazně řečeno jejími slovy: „Věřte mně,
lidé, nerada vám ubližuji, ale čas od času si
musím tu svoji cestu trochu pročistit, učesat
trávu na břehu, obejmout stromy, a když
přitom navštívím i vás, chápu, tak vůbec nemáte radost. Když přijdou velké deště a moje
hladina se zvedne, tak se na těchto místech

vždycky rád obloukem do stran rozmáchnu.
Tato skutečnost mně poskytuje nebývalou
volnost, nejednou pak nabývám pocitu, jako
bych si rozhodila vlasy a uvolněně mohla pokračovat dál.“ Tolik její vyznání.
Rozsáhlejší lužní vegetaci bychom v těchto končinách hledali poněkud předčasně,
ale přece se nabídne našemu oku k obdivu
jeden úsek řeky, o kterém širší veřejnost příliš neví. Je však svým vzhledem kouzelný a
přitažlivý ve všech svých ročních obdobích.
Nalézá se v délce několika set metrů mezi
Míkovicemi a Podolím. Jde o
přírodní památku Olšava.
V těch místech řeka nikdy nebyla spoutána regulacemi, její vývoj byl naštěstí
ponechán
přirozenému
dění, a ona se lidem za to
odměnila nádhernými ukázkami toho, jak kdysi vypadala ve svém původním pojetí. Ona lokalita byla v roce
1999 vyhlášena přírodní památkou a není pochyb, že se
tak stalo zcela oprávněně. Je
totiž uceleným komplexem
ojedinělých geologických,
botanických a zejména zoologických zajímavostí.
Přes jeho nevelkou rozlohu lidé mohou na této lokalitě spatřit na březích bohaté porosty košatých vrb,
statných topolů bílých, trnovníků, akátů, olší a dalších
typických vlhkomilných dřevin. Dostat se k této lokalitě
vůbec není jednoduché. Přístup k ní je zatarasen téměř

neproniknutelnými houštinami plaménku
plotního, ptačího zubu, brslenu evropského, bezu černého a řadou dalších známých
i méně známých druhů křovin.
Bohatě je na přilehlých březích zastoupen i bylinný porost, ten tu tvoří husté
polštáře kopřiv, omanů, kostivalů a dalších
bylin. Samotné koryto řeky je místy zavaleno padlými, věkovitými stromy s bizarně
pokroucenými, již mnohdy odumřelými
větvemi. Asi tak kdysi vypadala původní
vegetace!
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Co však neznalý člověk při své návštěvě tohoto místa patrně neočekává, to jsou
mohutné a kolmé břežní stěny.
Jsou tvořeny okrově zbarvenou spraší
a podobně utvářenými sprašovými hlínami, které místy dosahují až dvanáctimetrové mocnosti. Spraše jsou čtvrtohorní
prachové navátiny ze studeného tehdejšího období. Jsou málo soudržné a dříve se
používaly jako materiál na cihlářské výrobky. Už na první pohled hrozí tyto navátiny
sesunutím do koryta. Pokud se tak stane,
řeka se jich ujme a odnáší po proudu dále.

Tyto sprašové útvary svou mohutností snad ani nemají v naší republice
konkurenci. Jsou pro případné laické pozorovatele něčím zcela výjimečným a pro
zasvěcené odborníky cenným studijním
jevem. Zde je však třeba varovat případné
návštěvníky, aby se nepřibližovali k těmto
téměř kolmým stěnám seshora, neboť jim
hrozí pád do hlubin s fatálními následky.
Břehy řeky však v těchto místech
upoutávají nejenom samotným vzhledem, ale i svým pestrým živočišným
světem. Na své si zde přijdou především

Podolský tmel
30. 6.
30. 6.
05. 8.
06. – 10. 8.
11. 8.
21. – 26. 8.
26. 8.
01. 09.

22

90 let fotbalu
Svatohubertská mše u myslivecké chaty
Míkovice
Vyhlášení vítěze Vesnice roku 2018
v Dolním Němčí
Příměstský tábor Dolním Poolšavím
Den mikroregionu Dolní Poolšaví
Dřevařské sympozium
Veselý Hluboček
Dožínky

znalci ptactva, ornitologové, neboť vidět
zejména v době hnízdění ve stěnách břehů ledňáčky říční, to se nepodaří jen tak
někomu.
Výskytem je zde i strakapoud malý,
rákosníci, rehci, žluny, žluvy a cvrčilky. Při
troše štěstí je tu možné v patřičnou roční dobu zaslechnout i slavíka obecného
a pozorovat řadu dalších ptačích druhů.
Z tohoto zajímavého místa řeka „ubíhá“
s pravostranným přítokem Olšovec směrem k Véskám a Kunovicím.
Jaroslav Míšek
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Zápisky kronikáře
Občanský rok 1918 – 2. část
4. října konečně požádalo Rakousko
o mír. Ale odpověď Wilsonova byla zamítavá. Velký náš přítel oznámil Rakousku,
že se nemůže již spokojiti pouhou samosprávou českého a jihoslovanského
národa. V polovici října vydal císař Karel manifest k národům, jímž oznamuje
přetvoření Rakouska ve spolkový stát,
v němž by „každý národní kmen tvořil
svůj vlastní státní útvar“.
Ale Čechové nechtěli se již smlouvati
s Habsburky. Chladně odmítli, právě tak
jihoslované, nabídku císařovu a prohlásili, že československá a jihoslovanská
otázka musí býti rozřešena na mírové
konferenci.

Dne 27. října došel Rakousku dech.
Toho dne oznámil jeho ministr zahraničních záležitostí, že rakousko – uherská
vláda uznává všechna práva československého a jihoslovanského národa, žádá o
okamžité příměří a zahájení vyjednávání.
To byl umíráček nad zříceninami Rakouska.
A v umíráček ten vmísilo se řinčení
okovů habsburských, jež právě spadly ze
zmrzačeného těla národa našeho. Slavné
proroctví Jana Amose Komenského stalo
se skutkem. Zářivé slunečko svobody vyhouplo se nad náš obzor a sladkým světlem svým zalilo krásnou vlast naši. Byli
jsme svobodni. Po třech stech letech hrůzy
a nejhoršího ponížení! Svobodni!

Ćeskoslovenský stát – vládu v prohlášeném samostatném státě převzal
„Národní výbor“. Veškeré záležitosti
vyřizovány česky. Obrazy Habsburků a
dvojhlaví orlové z veřejných budov odstraněny.
Vojínové odřezávali si orlíčky s čepic
a připínali slovanské trikolory. Všude ve
městech i na venkově pořádány schůze
s oslavami, při čemž udržován ten nejvzornější pořádek. 28. říjen byl dnem
svátečním a mnoho zdejších občanů se
účastnilo manifestací a projevů v Uherském Hradišti.
Ze zápisů z kroniky obce Podolí
zpracoval Jaroslav Míšek

Společenská kronika
Naši jubilanti v květnu a červnu:
Alena Vlachynská
Miroslav Bořuta
Rostislav Toman
Jaroslav Lysoněk
Ludmila Hanáčková
Blažena Zerzáňová
Zdeňka Prachařová
Slavomíra Hrubošová
Ludmila Kaňovská
Anna Šišáková

60 let
60 let
65 let
70 let
70 let
70 let
81 let
81 let
81 let
83 let

Antonín Prachař
František Šilhavík
Františka Kenjová
Marie Hanáčková

84 let
88 let
89 let
96 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Úmrtí:
• Dne 26. 5. 2018 zemřela Anna Malinová ve věku 93 let
• Dne 20. 6. 2018 zemřel Josef Haluza ve věku 73 let

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

Na všech akcích pořádaných obcí a občanskými spolky mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy
dle tiskového zákona pro zpravodajské účely. Obec Podolí nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
Periodický tisk samosprávného územního celku vydává obec Podolí, IČ 00291242, Podolí 190, PSČ 686 04 Kunovice. nákladem 350 ks. Zdarma.
Ev. číslo: MK ČR E 21982
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