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Obecní úřad

Zastupitelstvo obce schválilo:

- zprávu o inventarizaci majetku obce se stavem k 31.12.2017 
bez připomínek

- účetní závěrku a  celoročním hospodařením ZŠ a  MŠ za rok 
2017 bez výhrad

- účetní závěrku a  závěrečný účet obce Podolí se stavem 
k 31.12.2017 bez výhrad

- zrušení vyhlášky obce Podolí 3/97
- obecně závaznou vyhlášku č.1/2018 – Požární řád obce
- pro nastávající volební období 2018–2022 devět členů zastu-

pitelstva obce
- výmaz předkupního práva k p. č.  650/36, p. č. st. 453 v kat. 

území Podolí nad Olšavou
- rozšíření ozvučení bezdrátovým rozhlasem v  obci Podolí. 

Ozvučení zrealizuje fi rma Terosat 
- stavební úpravy v budově ZŠ Podolí a nákup potřebného zaří-

zení nové třídy

Zastupitelstvo obce pověřilo:

- kontrolní výbor ke kontrole plnění usnesení zastupitelstva 
obce od 1. zasedání, tj. od 15.6.2017

Mateřská škola svití do dálky čistotou a ori-
ginálně řešenou fasádou. Zásluhy na tom má 
místní mladý architekt Martin Fornůsek. Za-
komponoval na zdi přístavby obrázky zvířátek, 
které namalovaly děti ze školky a školy. Uvidí-
me, zda si někteří svá díla poznají. 

Školka doznala ještě dalších změn. Byla vy-
měněna vrata do garáže, instalováno větrání 
tříd, upraveno sociální zařízení a pořízena nová 
kuchyňská linka do přípravny obědů. Zastupi-
telstvo počítá ještě s rozšířením kapacity parko-
vacích míst v areálu MŠ, s opravou venkovního 
schodiště, s výsadbou rostlin a keřů a pořízení 
nových herních prvků do zahrady. Školka by si 
zasloužila ještě celkovou rekonstrukci rozvodů 
a  kuchyně, ale nejprve je nutné najít vhodný 
zdroj – dotaci na fi nancování.

Jak

Zastupitelstvo obce schválilo:

- napojení na inženýrské sítě ve vlastnictví obce majitele po-
zemků p.č. 705/1, 705/2, 703/1, 703/2 v k.ú. Podolí nad Olša-
vou. Přesné podmínky budou určeny dle projektové doku-
mentace dodané stavebníkem. Náklady spojené s připojením 
k inženýrským sítím uhradí stavebník

- Dodatek č. 1 k SOD č. 180011
- pořízení vnitřního zařízení do Podolského ráje v  částce cca 

400 000 Kč bez DPH
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s Tomášem Kopčilem, kterým 

- Lubomíra Novotného k  účasti a  zastupování obce Podolí na 
valné hromadě Honebního společenstva Podolí

Na závěr zasedání starostka poděkovala Pavlovi Podškubkovi za 
jeho záslužnou činnost a práci pro obec Podolí.

se mění termín předání díla na 1. 10. 2018
- poskytnutí dotace ze svého rozpočtu pro zahrádkáře v  Podolí 

9.691 Kč, pro spolek Záraza z.s. 10.000 Kč dle doručených žádostí
-  ozpočtové opatření č. 4 dle předloženého návrhu
- prodej nepotřebného majetku
- podání žádosti o dotaci na akci „Obnova krajinných prvků, k.ú. 

Podolí nad Olšavou a uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Jířím Kle-
perlíkem, Za Mlýnem 595/44, 750 02 Přerov 

- schválilo ukončení pachtu k pozemkům na p. č. 5040, 5321/2, 
5323/1 k 30. září 2019

Vybráno z 10. zasedání zastupitelstva obce 28. 6. 2018

Mateřská školka 

v novém kabátě

Vybráno z 11. zasedání zastupitelstva obce 16. 8. 2018
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Slavnostní předávání ocenění „Ves-
nice roku 2018 ve Zlínském kraji“ se 
v neděli 5. srpna uskutečnilo ve vítězné 
obci Dolní Němčí. Hejtman Jiří Čunek 
zde společně s dalšími členy Rady Zlín-
ského kraje  ocenili starosty obcí, které 
se v  letošním ročníku soutěže umístily 
na nejvyšších příčkách. Za Podolí se do 
Dolního Němčí rozjely starostka Jana 
Rýpalová s  místostarostkou Jarmilou 
Kasperovou za doprovodu členů zastu-
pitelstva Pavla Podškubky a  Lubomíra 
Novotného.

O titul Vesnice roku letos ve Zlínském 
kraji soutěžilo celkem 12 obcí. Z okresu 
Zlín to byly obce Machová a  Neubuz, 
z  okresu Vsetín obce Poličná a  Ratiboř, 
z  okresu Uherské Hradiště se přihlási-
ly obce Dolní Němčí, Podolí a Velehrad 
a  okres Kroměříž reprezentovaly obce 

Celková rekonstrukce chovatelského domu pokračuje 
plánovým tempem a občanům bude předán opravený Po-
dolský ráj k  užívání 20. října, tj. na hodových slavnostech. 
Spolky tak získají novou klubovnu se  sociálním zařízením 
a kuchyní, která bude při akcích před kaplí sloužit jako „vý-
čep“. Bývalá mlatevna převezme funkci výstavních prostor. 
Podkroví bude předáno k užívání později a také zde se počí-
tá s instalací výstavních panelů. Na akci je přislíbena dotace 
ze ZlK ve výši 994.000 Kč a z OPŽP ve výši 820.000 Kč.  Tak 
držte palce, ať se vše stihne.

Jak

Přebírání cen z vesnice roku 2018

Z chovatelského domu bude Podolský ráj

Komárno, Osíčko, Rajnochovice, Skaštice 
a Vítonice. Všechny tyto obce navštívila 
hodnotící komise v  čele s  předsedou 
a starostou obce Kašava a současně zá-
stupcem Svazu měst a  obcí, panem Jo-
sefem Jarcovjákem.

Vítězná obec obdržela od Zlínského 
kraje fi nanční dar ve výši 540 tisíc korun. 
Odměny se však dočkaly také další oce-
něné obce. Kraj mezi ně rozdělil celkem 
1,2 milionu korun.

Není bez zajímavosti, že v  posled-
ních letech je Zlínský kraj, co do umís-
tění svých zástupců v  celostátním kole, 
vůbec nejúspěšnějším krajem v  České 
republice. Během posledních 12 roční-
ků soutěže zvítězila na celostátní úrovni 
vesnice ze Zlínského kraje hned pětkrát. 
V  roce 2016 to byla Kašava, o  dva roky 
dříve Kateřinice, v roce 2011 triumfovala 

Komňa, v roce 2008 Lideč-
ko a v roce 2006 Liptál.

Zlatá stuha za vítězství 
v  krajském kole byla obci 
Dolní Němčí udělena za 
intenzivní přístup k  obno-
vě vesnice, za dlouhodo-
bou podporu a  udržování 
lidových tradic a jejich pre-
zentaci, za aktivní a bohatý 
kulturní a  sportovní život, 
za vzornou údržbu a rozvoj 

zelených ploch v  intravilánu i  extravilá-
nu obce a za pestrou spolkovou činnost 
v oblasti chovatelství, zemědělství a my-
slivosti. Bílá stuha za činnost mládeže 

– Ratiboř. Zelená stuha za péči o zeleň 
a životní prostředí – Velehrad za inova-
tivní řešení veřejných ploch v obci. 

Oranžová stuha za spolupráci obce 
a  zemědělského subjektu – Neubuz za 
spolupráci v  oblasti rozvoje produkce 
místních produktů, lidových řemesel, 
tradic a za celkovou spolupráci v oblasti 
agroenvironmentálního rozvoje obce.

Diplom Zlatá cihla v  kategorii A 
(opravy) získalo Komárno za revitaliza-
ci hřbitovního areálu, diplom Zlatá cihla 
v kategorii B (památkové stavby) obdržel 
Velehrad za Velehradský dům sv. Cyrila 
a Metoděje a diplom Zlatá cihla v kate-
gorii C (nová stavba) převzalo Podolí za 
Duchovní a relaxační areál. 

Hodnotící komise také udělila cenu 
Osobnost Programu obnovy venkova ve 
Zlínském kraji, kterou získal pan Pavel 

Podškubka, za kreativní přistup při bu-
dování environmentálních opatření.

Všem oceněným blahopřejeme, Dol-
nímu Němčí přejeme, aby uspělo i v ce-
lostátním kole a doufáme, že Podolí získá 
titul Vesnice roku v  některém z  dalších 
ročníků, pokud se znovu přihlásí…… 

z tiskové zprávy ZLK, Jak

Členové zastupitelstva rozhod-
li o prodeji nepotřebného majetku. 
Konkrétně se jedná o vozík za trak-
tor, zametač a  jiné příslušenství 
k  traktoru tera. Zájemci si mohou 
prohlédnout nabízené předměty 
na sběrném místě v době jeho ote-
vření, tj. ve středu od 15 do 17 hod 
a v sobotu od 8 do 10 hod. Zde jim 
budou sděleny podrobnější pod-
mínky prodeje. 

Prodej příslušenství
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Jistě jste zaznamenali prodej domu 
nad obecním úřadem, kde dlouhá léta 
poskytovala služby kadeřnice z Míkovic. 
Členům zastupitelstva se povedl vprav-
dě husarský kousek, když v krátké době 
zrekonstruovali zatím nepoužívaný do-
mek v mlynářově zahradě tak, aby moh-
ly být kadeřnické služby v Podolí i nadá-
le poskytovány.

Pro volby do místního zastupitelstva obce byl stanoven jeden volební okrsek se sídlem v Podolí čp. 101. Volby se usku-
teční v pátek 5. od 14 do 22 hod a v sobotu 6. října 2018 od 8 do 14 hod. v budově kulturního domu v Podolí.

Volební okrsková komise bude mít 7 členů. V obci Podolí nejsou vyhrazeny plochy pro vylepení volebních plakátů. 
Není -li vám lhostejné, kdo bude řídit obec další čtyři roky přijďte a vyberte si svého zastupitele sami. Na následují-

cích stranách jsou představené jednotlivé volební strany, jejich kandidáti a volební program. Pořadí kandidátek určil los 
volebního komisaře.

Na Obecním úřadě v Podolí se mno-
ží stížnosti našich občanů na nevhodné 
chování majitelů psů, kteří svým psím 
miláčkům dovolují provádět potřebu na 
veřejných místech v obci.  Je samozřejmé, 
že se nikomu nelíbí, když před svým do-
mem najde neuklizené psí výkaly nebo 
má zničenou fasádu či trávník po psím 

Kadeřnictví v domečku

Volby

Výzva pejskařům

Redakční rada Podolských listů vypsala již v  únoru fotosoutěž na téma 
„Podolí známé i neznámé v běhu roku 2018“ v kategorii krajina a kategorii 
lidé.  Zatím redakce obdržela jenom několik snímků. Neváhejte, projděte se 
po Podolí s  fotoaparátem a  vytvořte zajímavé a  neotřelé pohledy na míst-
ní krajinu či lidi. Podmínkou pro zařazení do soutěže je zaslání fotografi í ve 
formátu JPEG s minimálním rozlišením 300 DPI a pořízených v katastru obce 
Podolí. Snímky budou rozděleny do několika věkových kategorií a  oceně-
ny věcnou cenou. O výběr nejlepších 
snímků se postará porota složená z od-
borníků a zástupců obce. Vyhlášení ví-
tězů a  předání odměn proběhne 20. 
října na hodových slavnostech. Nejlep-
ší fotografi e budou vystaveny v Podol-
ském ráji. Fotografi e zasílejte na emai-
lovou adresu: zpravodaj@obecpodoli.
cz od 25. 2. 2018 do 25. 9. 2018.

Těšíme se na vaše snímky. Neváhej-
te a fotografujte.

Jak

Fotosoutěž

venčení. Majitel psa je zodpovědný za 
škodu, kterou jeho pes způsobí. Nosit 
u  sebe sáčky na exkrementy a  uklízet je 
se v civilizované společnosti považuje za 
běžný a kultivovaný zvyk, zatímco nechat 
je válet všem na očích je známkou špat-
ného vychování. Také je rozdíl, jestli pes 
svou potřebu vykoná v houští za vesnicí 

nebo na polní cestě sloužící procházkám 
nejen pejskařům ale i ostatním spoluob-
čanům. Rovněž je nutné připomenout, že 
prostory dětského hřiště nejsou určeny 
pro zvířata a psi v nich nemají co dělat. 

Štěpánka Míšková
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Radim Vlachynský

Ivan Baičev

Petra Ondrejková

Libor Juřička

Marek Klvaňa

Lukáš Oswald

Jana Raclavská

Iva Miklová

Jakub Mikel

Volební období je velmi krátké na velké činy, přesto 
chceme přispět ke zlepšení kvality našeho života v  obci. 
Náš přístup k práci bude poctivý a upřímný.

V příštím volebním období chceme zapracovat mimo 
jiné i na úkolech, které nás tíží:
1. příprava a řešení koncového čištění odpadních vod pro 

naši obec

2. rekonstrukce kulturního domu a zvelebování obecního 
majetku

3. podporovat kulturní a sportovní život v obci
4. netahat intriky a osobní zájmy na obecní půdu
5. budeme podporovat nově zvolené zastupitelstvo 

v jeho aktivitách
Děkujeme za Vaši podporu

Zdravé Podolí
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Jaroslav Mikel

Zdeňka Ježíková

Ivana Mikušková

Libor Baičev

Marek Bubeník

Helena Vaďurová

Jindřiška Švachová

Kateřina Bubeníková

Lenka Vysloužilová

Vážení občané,
dovolte, abych Vám představil volební program kan-

didátky občanské iniciativy Veselé Podolí. Chceme svým 
programem přispět k rozvoji obce. Hlásíme se k odkazu re-
volučních měsíců z roku 2016 a budeme vždy při rozhodo-
vání o věcech obecních klást morálku na první místo. Pokud 
budeme zvoleni, chceme pokračovat v napravování všech 
křivd, které tehdy pučisté napáchali, nedovolíme jakýmkoliv 
nemravům, aby se podíleli na řízení obce. Sami budeme spo-
lupracovat se všemi, kteří budou mít stejné cíle a kteří stejně 
jako my chtějí, aby život v naší obci byl slušný a veselý.

Chceme:
• pokračovat ve zvelebování obce ve všech směrech

• pečovat o přírodní území v katastru obce Podolí
• prosazovat šetrné zemědělské hospodaření v  katastru 

obce Podolí
• prosazovat nákup zemědělské půdy do vlastnictví obce 

Podolí
• podílet se na práci k získávání dotací pro obec v různých 

oblastech
• aby obec Podolí pečovala o svůj majetek a nerozprodá-

vala ho a pořizovala další
• aby se obec Podolí podílela na rozvoji folklorních tradic
• aby obec věnovala dostatečnou pozornost podolským 

dětem a současně i důchodcům
Jaroslav Mikel, 

občanská iniciativa Veselé Podolí

Veselé Podolí
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Kandidát nedodal redakci žádné materiály ke zveřejnění, byť je v době konání komunálních voleb poskytován každé 
politické straně nebo hnutí popř. samostatnému kandidátovi prostor v rozsahu A4 v tom vydání Zpravodaje, které bezpro-
středně předchází termínu komunálních voleb.

Jak

Ing. Miroslav Křižka
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Vážení spoluobčané, 
poslední čtyřleté období bylo sice plné zvratů a mimo-

řádných událostí, přesto hodnotím práci zastupitelů vede-
ných ženskou rukou jako velmi zdařilé. Sami můžete po-
soudit, co vše se změnilo k lepšímu, na čem se ještě pracuje. 
Předkládám Vám plány uskupení Rozvoj Podolí k posouzení 
i k zamyšlení. Volební program je sestaven tak, aby pokra-
čoval v započaté práci, doplnil to, co v obci schází a rovněž 
to, co byste si přáli v obci mít. Splnit jej bude možné pouze 
pilnou prací, s plným nasazením a s podporou rozličných do-
tací. Proto se zasadíme o to, abychom byly úspěšní jak ve vy-
lepšování obecního rozpočtu, tak při dokončování, realizaci 
a přípravě jednotlivých bodů programu.  
• Vybudování přivaděče k čistírně odpadních vod – ochra-

na životního prostředí
• Postupná rekonstrukce kanalizační sítě – ochrana život-

ního prostředí
• Doplňování a výsadba krajinné zeleně – ochrana půdní-

ho fondu
• Přestavba vjezdu do obce – zpřehlednění křižovatky, es-

tetický vzhled veřejného prostranství
• Doplnění chodníků a  parkovacích míst – bezpečnost 

chodců a lepší průjezd ulicemi
• Výstavba kryté sportovní haly – podpora sportovních 

aktivit
• Výstavba hřiště na míčové hry a tenis – podpora sportu 

a pasivního odpočinku
• Rekonstrukce kulturního domu – důstojný kulturní stánek

• Úprava okolí kulturního domu – zkvalitnění veřejného 
prostranství, ochrana před hlukem

• Modernizace mateřské školy – podpora výchovy nej-
menších

• Zateplení budovy základní školy – úspora energie, po-
hledná fasáda a vchod do školy

• Úprava školního dvora – bezpečnost dětí, podnětné pro-
středí

• Modernizace veřejného osvětlení a místního rozhlasu – 
bezpečnost chodců, úspora energie

• Podpora šetrného hospodaření na pozemcích – ochrana 
životního prostředí, půdy

• Nákup pozemků v katastru obce – ochrana zemědělské-
ho půdního fondu

• Výstavba naučných stezek – ekologická výchova a vztah 
k přírodě

• Zbudování rozhledny nad Podolím – vhodný cíl k  pro-
cházkám

• Výstavba koupacího rybníka – odpočinková zóna 
• Podpora kulturních a sportovních akcí – nabídka široké-

ho spektra volnočasových aktivit a zájmů
• Podpora místních zájmových spolků – výpomoc materi-

ální, organizační, fi nanční

Pokud se s volebním plánem rozvoje obce Podolí ztotož-
ňujete, volte kandidátku Rozvoj Podolí.  

Jarmila Kasperová, Rozvoj Podolí

Rozvoj Podolí

Zleva: Zdeněk Kasper, Roman Šišák, Jarmila Kasperová, Martin Rezek, Vlastimil Vlachynský, 
Jana Ferencová, Barbora Bobčíková, Stanislav Vitásek, Pavel Záchvěj



9

Vážení spoluobčané,
už jsou to 4 roky, co Alternativa dostala poprvé od Vás 

důvěru a přízeň, kterou jste znovu potvrdili v mimořádných 
volbách v roce 2017.  Znovu se Alternativa uchází o Vaši pří-
zeň. Naše cíle se nemění ani do budoucna. Prioritou nadále 
zůstává práce nás všech pro lepší život v Podolí, získávání do-
tací pro všechny oblasti a činnosti naší obce.

Hlavní programové cíle Alternativy jsou:

1) Rozvoj, infrastruktura a životní prostředí obce
2) Školství, sport a volnočasové aktivity
3) Tradice, kultura a život v Podolí

Rozvoj, infrastruktura a životní prostředí obce:

- příprava projektové dokumentace na koncové řešení čiš-
tění odpadních vod

- výsadbu krajinné zeleně a budování odpočinkových zón
- úprava veřejných prostranství
- ochrana životního prostředí 
- podpora šetrného zemědělského hospodaření
- rozvoj mezi obecní spolupráce v rámci mikroregionu

Školství, sport a volnočasové aktivity

- zateplení budovy ZŠ
- udržování a modernizace dětských hřišť a sportovišť
- úprava školního dvora ZŠ
- podpora dalších sportovních aktivit (Sokol, cvičení dětí, 

zdravotní cvičení aj.)

Tradice, kultura a život v Podolí

- rozšíření a rekonstrukce kulturního domu
- podpora lidových tradic a kulturního života
- podpora všech spolků a akcí 
- podpora výchovy mladé generace k lidovým tradicím 

Budeme realizovat aktivity, které budou ku prospěchu 
všem generacím. Takové, které je potřeba dlouhodobě plá-
novat, ale i takové, které je nutno realizovat dle aktuálních 
potřeb.

Moje dveře jsou vždycky otevřené každému, kdo potře-
buje pomoci.

Jménem Alternativy pro Podolí Jana Rýpalová

Alternativa pro Podolí

Zleva: Jitka Jánská, Ilona Vlachynská, Lenka Mikulová, Jana Rýpalová, Pavel Podškubka, 
Jiří Halouzka, Tomáš Chmela, Lubomír Novotný, Miro Révay
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Aktivita

Vážení spoluobčané,
my všichni toužíme po tom, aby místo, kde žijeme, bylo šťastným a spokojeným domovem. Přejeme si, aby naše 
obec vzkvétala, rozvíjela se, byla bezpečná a také vstřícná k potřebám svých občanů, proto se  sdružení nezávis-
lých kandidátů Aktivita rozhodlo, že v následujícím volebním období bude v zájmu obce řešit především tyto 
problémy:
• Rekonstrukce kulturního domu a jeho okolí
• Příprava projektu odvádění odpadních vod z obce
• Zvyšování ekologické stability a podpora biodiverzity na katastrálním území obce  
• Podpora činnosti místních spolků
• Zachování venkovského rázu obce a rozvoj místních tradic
• Podpora aktivit dětí a seniorů
• Zachování dopravní dostupnosti obce
• Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu v obci  
• Podpora místních zemědělců a drobných podnikatelů
• Spolupráce s Mikroregionem Dolní Poolšaví
Budeme podporovat každého, komu více záleží na rozvoji Podolí než na osobních malicherných sporech.

Štěpánka Míšková, sdružení nezávislých kandidátů Aktivita

Zleva: Lucie Raclavská, Anna Bobčíková, Dagmar Vitásková, Martin Gerža, Štěpánka Míšková, 
David Ševčík, Miroslava Čunková, Petr Smetana, Jana Kollandová
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Děkujeme, že třídíte elektroodpad

Elektroodpadu nám pozvolna přibývá. Díky stále nižším a nižším 
cenám spotřební elektroniky a její stále nižší a nižší kvalitě (a tím i život-
nosti) se zvyšuje a zvyšuje množství strojků a přístrojů, které nečekaně 
doslouží, popřípadě jsou nahrazeny novými, lepšími, výkonnějšími, 
krásnějšími nebo blikavějšími.

Defi nice elektroodpadu jsou různé.  Do této kategorie zařadíme 
všechno, co má něco společného s elektřinou. V principu se však pod 
pojmem elektroodpad skrývají elektrospotřebiče. Malé, velké i obrov-
ské. Jejich sběrem a zpracováním se v ČR zabývá několik kolektivních 
systémů, které založily fi rmy vyrábějící produkty poháněné elektřinou. 
Lhostejno, zda-li elektřinou ze sítě nebo naakumulovanou v bateriích. 

Ve vyspělých zemích Evropy roste podíl elektroodpadu až trojná-
sobnou rychlostí v porovnání s ostatním odpadem produkovaným do-
mácnostmi a fi rmami. A jak to je s elektroodpadem v České republice? 
Separování elektroodpadu se v ČR tak nějak rozjelo kolem roku 2007. 
Do té doby český spotřebitel malou elektroniku prostě vyhazoval do 
popelnice. V roce 2015 zaznamenal tento druh odpadu nárůst o nece-
lých 16 000 tun oproti roku předcházejícímu. Statistika tuto informaci 
zamlží informací, že se jedná o 1,4 kg na osobu. Podle ofi ciálních in-
formací se u nás zpětně odevzdá přes 40 % všech elektrospotřebičů 
uvedených na trh. V roce 2014 svět statisticky vyprodukoval téměř 42 
milionů tun elektroodpadu. Přes polovinu tohoto statistického množ-
ství tvořil velkoobjemový elektroodpad. Ledničky, pračky a podobné. 
Necelých deset procent tohoto množství tvořila malá a domácí spo-
třební elektronika. Tedy telefony, kalkulačky, počítače. A ačkoli se podle 
OSN (autora statistiky) dostane ke zpracování jen šestina z celosvětové 
produkce elektroniky, fi nanční výtěžek byl přes 50 miliard USD.

Tříděním elektroodpadu zabraňujeme jeho hromadění na sklád-
kách. Krom toho, že zde tyto přístroje zabírají místo, některé chemiká-
lie z nich mohou unikat do ovzduší nebo kontaminovat půdu a vodu 
v ní. Nehledě k ekonomickým ztrátám, které takovýto nevyužitý odpad 
představuje. Zejména drobný elektroodpad je velmi bohatý na vzácné 
materiály. Velké spotřebiče odvážíme na sběrný dvorek, popřípadě je 
vracíme prostřednictvím zpětného odběru. Recyklace elektroodpadu 
jako pojem je velmi zavádějící. Elektroodpad se totiž rozebírá (nebo 
drtí) a k recyklaci se odevzdávají jeho recyklovatelné materiály. Recy-
klace elektrospotřebičů (pokud k ní skutečně dojde) je jednoznačně 
velmi pozitivní činnost – pravda, je to i obchod, ale to je jen dobře. Tím, 
že odevzdáte své vysloužilé elektrospotřebiče v rámci zpětného odbě-
ru nebo je odvezete do sběrného dvora, uděláte pro životní prostředí 
mnohem víc, než když budete volit stranu Zelených nebo montovat 
úsporné žárovky.

Elektroodpad

Na jedné straně tu máme optimistické akce (nejenom) kolek-
tivních systémů sběru elektroodpadu, při kterých se sbírá elektro-
odpad nebo hází mobily. Jásáme, vyhodnocujeme a říkáme si, jaké 
je to fajn, že se elektroodpad sbírá (což je v principu samozřejmě 
dobře). Máme z toho dobrý pocit.   Je tu ale jedno velké globální 
ALE. Není žádným tajemstvím, že se velké množství elektroodpadu 
z EU legálně vyváží do rozvojových zemí Afriky a Asie, kde se zpra-
covává v naprosto nevyhovujících podmínkách (pokud se vůbec 
zpracuje). Podle Interpolu má tuna elektroodpadu hodnotu zhruba 
500 USD.

V  Podolí lze velký elektroodpad odevzdat na sběrné místo, 
nebo v rámci sběru nebezpečného odpadu 2x ročně, nyní 5. září 
2018. Na malý elektroodpad máme v obci červený kontejner, kam 
tento odpad patří.

Radka Míšková

Komunální odpad každou středu v  sudý týden: 

5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10, 31. 10.

Plasty jednou měsíčně v pondělí: 3. 9., 1. 10.

Svoz nebezpečného odpadu: 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

Děkujeme vám, že třídíte i nepotřebný nábytek a jiný ob-
jemný odpad. Jsme opravdu rádi, že takové věci odvezete na 
sběrný dvůr u Olšavy a neskončí někde na černé skládce nebo 
jej nepálíte doma. Kontejnery na tento druh odpadu však ne-
jsou nafukovací, proto vás žádáme, abyste rozmontovali ne-
potřebné kusy na jednotlivé desky či díly, aby byly skladnější. 
Za to vám budiž dík. Odpadu se tak vejde do kontejneru více, 
zaplatíme méně za odvoz a ušetřené peníze mohou posloužit 
např. na nákup dalších odpadkových košů. Velké kusy fi rma 
Rumpold nechce odvážet, protože se objemná např. sedačka 
„zasekne“ v kontejneru a nejde vyklopit ….. Jak

Svozy odpadů v následujícím období Nábytek na sběrný dvůr jen rozmontovaný
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Co tu roste, co tu kvete

Pokud se projdete po katastru naší obce, jistě si všimnete, že se 
pomalu a jistě čím dál tím více člení. V krajině vznikají interakční prv-
ky, které budou spojovat větší plochy zeleně a rozčleňovat rozsáhlé 
polní celky. Každý travní porost, každý zasazený strom má smysl. A 
nejde jen o ekologickou a retenční funkci zeleně, ale také o estetic-
kou a rekreační. Je to běh na dlouhou trať, ale pomalu tak může intra-
vilán naší obce získat zpět svou malebnost slováckého venkova. Ně-
které kroky již bohužel zpět vzít nejdou, ale mnoho jich jde napravit 
nebo alespoň upravit tak, aby nerušily.

Letos plodí vše, co může, ovocné dřeviny, 
dřeviny v krajině, a to jak ty domácí, tak ty ne-
původní.  Plodů je až tak moc, že se mnohé 
stromy lámou tíhou plodů. Nedostatek vláhy 
zase způsobuje to, že jsou plody malé, ky-
selé, trpké nebo opadávají. Strom je v rámci 
zachování sebe samotného pouští. Některé 
stromy to ale neumí, proto je ovocnáři sami 
protrhávají, odstraňují malé a nepěkné ovo-
ce a  dávají prostor těm, které na stromech 
zůstanou. Jsme v plném proudu zavařování, 
sušení, nakládání, zamrazování a před námi 
je ještě sezóna pálící. Pálit se dá téměř ze vše-
ho, jistě se letos dočkáme nějakých specialit. 
Někdo může překvapit vzácnou oskerušovicí 
nebo dřínkovicí. Ať to ale bude z čehokoliv, 
přeji vašemu léčivému nápoji úspěch. Pro ty 
z vás, kteří pálit neplánujete a i tak byste rádi 
doma měli něco léčivého tekutého, přiklá-
dám recept na bezový likér. Ten je výborným 
medikamentem při migrénách, nadýmání, 
křečích trávícího traktu a  neuritidách. Dáv-
kování je dle chuti, doporučuje se však jed-
na štamprlka denně před spaním. Černý bez 
jsme si představily v některém z minulých čí-
sel, jedná se opravdu o jednu z nejuniverzál-
nějších léčivek, která u nás roste. Je to jeden 
z  nejčastějších keřů, je nenáročný na půdu, 
vláhu i  světlostní podmínky a  i díky tomu 
u  něj byly vyšlechtěny červenolisté nebo 
stříhanolisté kultivary. Přirozeně se černý bez 
vyskytuje jako keř, dají se však najít i mohut-
ní jedinci ve formě stromu. Jedny z takových 
můžeme nalézt opravdu nedaleko, v Přírodní 
památce Stráně u Popovic.

3 l zralých šťavnatých kuliček bezinek, 1 l vody, 10 hřebíčků, 2 ks celé skořice, ½ bady-

ánu, 75 dkg cukru krystal, 1 l dobrého alkoholu (režná, vodka, rum, slivovice)

Bezinky povaříme s vodou a kořením (lze přidat vanilkový, lusk, kávu, co kdo má rád) při-
bližně 15 min. Poté necháme cca 12 hodin odstát a dbáme, aby do nádoby nenapadal hmyz. 
Prolisujeme přes jemné plátno, ke šťávě přidáme cukr a povaříme cca 5 min. Na závěr přimíchá-
me alkohol. Nalahvujeme a dáme do temna a chladu

Jana Kollandová

Obnova zeleně

Černý bez má zelenou

Likér z bezinek od tety Věrky

Stará jabloň zlomená pod tíhou ovo-Stará jabloň zlomená pod tíhou ovo-
ce odhalila dopnou dutinu a  chod-ce odhalila dopnou dutinu a  chod-
bičky hmyzubičky hmyzu

Kaštanovník setý u bažantnice obsypaný plodyKaštanovník setý u bažantnice obsypaný plody

Plody černého bezuPlody černého bezu
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Mikroregion Dolní Poolšaví

Mikroregion Dolní Poolšaví uspořádal v termínu 6. – 10. 8. 2018 
příměstský tábor s názvem POZNEJ DOLNÍ POOLŠAVÍ. Druhý ročník 
netradičního tábora se vydařil.  Děti ve věku od 7 do 14 let strávily 
každý den v jiné obci mikroregionu. 

První den děti poznávaly Kunovice. Na Areálu Jízdy králů si nej-
dříve zahrály seznamovací hry, byly rozděleny do družstev a nabar-
vily si trička v barvách mikroregionu. Na odpolední procházce se 
dozvěděly něco z minulosti Kunovic a navštívily matriku a starostku 
Ivanu Majíčkovou na Městském úřadě. 

V úterý se děti seznámily se starostou Veletin Tomášem Trtkem, 
který jim ukázal celý velecký úřad a hřiště. Poté pokračovaly přes 
mokřady do Podolí, kde byly přivítáni starostkou Janou Rýpalovou. 
V sále kulturního domu si malí turisti nacvičili a zahráli divadlo.

Ve středu děti čekal pěší výšlap z Podolí do Amfíku Bukovina 
v Popovicích. Lesní cestou kolem kapličky děti čerpaly vědomosti 
o krajině a přírodě. Po zaslouženém obědě si užily zábavu v krás-
ném areálu a zahrály vybíjenou.

Ve čtvrtek děti čekalo příjemné posezení v Hradčovicích se sta-
rostou Janem Popelkou, který jim vyprávěl, jak vznikl název obce 
a co a proč má obec ve znaku. Zavzpomínal i na své dětství. Poté 
táborníci pokračovali po naučné stezce ke studánce Šimůnka, kde 
proběhl kvíz.

Poslední den na děti čekal v Drslavicích s batohem na zádech 
starosta Rostislav Mihel, který je doprovázel do lesů na Pepčín. Pou-
tavě vyprávěl o historii Pepčína, a také pro ně připravil opékání špe-
káčků. Po posilnění na děti čekal opět vědomostní kvíz a pak již se-
běhly k rozhledně nad Vlčnovem. Túru zakončila ochutnávka vody 
ze studánky Františka Mihela, tatínka současného starosty Drslavic, 
který se dlouhá léta o studánku staral.

Každý den děti načerpaly informace o  obci, kterou navštívily. 
Byly rozděleni do tří týmů. Načerpané vědomosti zúročily v kvízu 
o Mikroregionu Dolní Poolšaví. Týmy sbíraly každou správnou od-
povědí body. Přínosné byly i  jejich školní vědomosti. Především 
Vanda Charbutová, nejstarší dětský účastník tábora obohatily svými 

V sobotu 11. srpna se v areálu Amfík Bu-
kovina v  Popovicích uskutečnil třetí ročník 
Dne Mikroregionu Dolního Poolšaví. Setkali 
se zde obyvatelé a  starostové z  Drslavic, 
Hradčovic, Kunovic, Podolí, Popovic a Vele-
tin. Teplé a slunečné počasí přispělo k hojné 
účasti široké veřejnosti, která dostala mož-
nost zapojit se do sportovních her nejrůz-
nějšího charakteru.

Celou akci moderovala Olga Strašáková, 
která nejprve přivítala na velkém Amfíku 
starosty všech obcí. Poté se střídalo jedno 
vystoupení za druhým. Obecenstvo mělo 
možnost poslechnout si cimbálovou mu-
ziku Litera, mužský sbor z  Hradčovic, bás-
ně v  podání dětí ze ZUŠ Kunovice, dětský 
folklorní soubor Veleťánek, nebo se naučit 
country tance dle Popovic.

Odpoledne pokračovalo ve velmi pří-
jemné, přátelské atmosféře. Obce vyslaly 
čtyřčlenné týmy dětí i  dospělých a  všichni 

Příměstský tábor

Úspěšný den Mikroregionu Dolní Poolšaví

znalostmi i dospělé. Ani zástupce těch nejmenších, Ondra Mach, se 
nenechal v otázkách o přírodě zahanbit.  V pátek proběhlo závě-
rečné vyhodnocení a účastníci si domů odnesli diplomy a ceny.

Všechny děti byly moc šikovné a za celý týden si užily plno zá-
bavy a dozvěděly se plno informací o místech, kde žijí.

společně absolvovali netradiční disciplíny, 
jako např. hod škrpálem, výrobu hodobožo-
vých růžiček, přelévání vody poslepu, sesta-
vování nápisu z písmen, sběr trnek, průchod 
pavučinou. Vítězem se stal tým z Veletin.

V zadní části areálu Amfíku Bukovina 
se mohli všichni lidé zapojit do turnaje ve 
stolním tenisu. Mezi účastníky turnaje se 
objevilo pár opravdu výborných hráčů, na 
které byla radost pohledět a kteří hru skvěle 
ovládají. V malém Amfíku vystoupila kuno-
vická kapela POOL, která navodila příjem-
nou atmosféru sobotního setkání RETRO 
diskotékou.

Během celého odpoledne byly pro děti 
nachystané také lekce tenisu a  ukázky ha-
sičské práce. Veliký úspěch měly ukázky vý-
cviku psích agility.

Všem, kdo se na programu nedělního 
odpoledne podíleli, děkujeme a  těšíme se 
na další setkání.
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Zprávičky z naší školičky

V sobotu 23. června jsme brzy ráno vyrazili na výlet do Prahy. 
Zavítali jsme na zajímavou výstavu Mumie světa, prohlédli si nej-
známější místa Prahy a dozvěděli se o nich mnoho nových infor-
mací. Po velké okružní procházce Prahou jsme se plní dojmů vrátili 
večerním vlakem zpět do Starého Města, kde už na nás čekali naši 
nejmilejší.

V pondělí 25. června se uskutečnil již tradičně sběr papíru, elek-
trospotřebičů a vršků od PET lahví. Před budovou ZŠ byl přistaven 
kontejner, kam děti svážely sběrný materiál. Děkujeme všem, kteří 
přispěli. Peníze budou použity na odměny pro děti a  učební po-
můcky.

Výlet do Prahy

Sběr

Poznáváme Dolní Poolšaví
Před koncem školního roku jsme vyrazili do Popovic, Hradčovic 

a Drslavic. V Popovicích jsme navštívili amfi teátr a fi rmu Přesné od-
litky, kde jsme mohli vidět celý výrobní proces. V Drslavicích fi rmu 
Lima, která vyrábí svíčky a v Hradčovicích mnoho opravených pa-
mětihodností.

Beseda o Chile
Závěrem školního roku nás navštívil pan Trávníček se svým sy-

nem, kteří pro děti měli připravenou poutavou přednášku o Chile. 
Zároveň se s námi přišla před prázdninami rozloučit paní starostka 
s  panem účetním a  přinesli dětem pomyslnou sladkou tečku za 
školním rokem.

Plánované akce školy

05. 09.  Třídní schůzky v ZŠ
11. 09.  Vzdělávací program Buď kamarád
17. 09.  Preventivní program Policie ČR
26. 09.  Návštěva Slováckého divadla –
  Špalíček veršů a pohádek
20. 10.  Vystoupení na hodech 
28. 10.  Vystoupení na oslavách 100 let republiky
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Úpravy v základní škole a mateřské škole
V průběhu prázdnin bylo dokončeno zateplení budovy mateř-

ské školy. V prostorech školky byla zabudována nová vzduchotech-
nika. Uvnitř školky došlo k několika změnám, byla zakoupena nová 
kuchyňka do přípravny u horní třídy. Děti se mohou těšit na nově 
vymalované třídy a upravenou umývárnu. 

V  základní škole byla vybudována učebna pro nové prvňáky. 
Byly pořízeny nové šatní skříňky. Školní družina je rozšířena i  do 
prostoru knihovny.

Pozvánka na zahájení 

školního roku

Slavnostní zahájení školního roku 
2018/2019 proběhne v  pondělí 3.září 2018 
v  8 hodin v  budově Základní školy. Všichni 
žáci si přinesou přezůvky, prvňáčci i aktovky. 
Předpokládané ukončení 9 - 9.30 hod. V pon-
dělí ranní družina není, odpolední družina 
bude do 12 hodin. Obědy na pondělí a dal-
ší dny si objednejte v týdnu od 27. 8.- 31. 8., 
nejpozději v pondělí 3. 9. do 8 hodin. V úterý 
ranní družina bude probíhat od 6.30 hod.

Jana Buršová

Zaměstnankyně školyZaměstnankyně školy

Zleva: Jarmila Glumbíková, Helena Březinová, Jana Buršová, Zleva: Jarmila Glumbíková, Helena Březinová, Jana Buršová, 

Martina Pernicová, Renáta Křapová, Jindřiška Švachová, Martina Pernicová, Renáta Křapová, Jindřiška Švachová, 

Magda Molnárová, Ema Pechová, Aranka GrulíkováMagda Molnárová, Ema Pechová, Aranka Grulíková



16

Pomalu se nám blíží podzim. Příroda maluje barvička-
mi listí stromů a  vše se začíná opět pomalu měnit. A  tak 
i v naší knihovně došlo ke změnám. A na co se můžete tě-
šit? Čekají na vás rekonstruované prostory, aktualizovaný 
knižní fond, nabídka aktivit pro děti i  dospělé a  mnoho 
dalšího. Půjčovní doba se však nemění. Budu se na vás tě-
šit opět každou středu od 15 do 18 hodin.  Začínáme ve 
středu 5. 9. 2018.

Vaše knihovnice Jitka Raclavská

Prázdninové úpravy

Z knihovny

Z činnosti Sokola

Táborák malých sokolů

V  letošním školním roce probí-
halo v rámci Sokola Podolí nejen cvi-
čení žáků, ale také školkáčků. Školní 
rok ukončili i se svými rodiči společ-
ným táborákem na hřišti ve Žlebě.

Sokolské toulky po naší vlasti – Třeboňsko 2018
V  letošním roce se sokolové vyda-

li do Třeboňské pánve, kdysi drsného 
a  bažinatého kraje, který byl spravován 
a dotvářen mocnými rody Rožumberků, 
Švamberků a  Schwarzenbergů. Ty se cí-
leně snažily upravovat okolní močálo-
vitou krajinu tak, aby jim přinášela co 
největší užitek. S rybníkářstvím začali již 
cisterciáci a po nich pokračovali ve služ-
bách svých pánů naši nejvýznamnější 
rybníkáři, Štěpánek Netolický, Jakub Kr-
čín z  Jelčan a  další. Zdejší rovinatá kra-
jina je bohatá nejen na rybníky, ale také 
na kulturní a technické památky. 

11. července Třeboň překvapila soko-
ly svou malebností, zachovalými zbytky 
opevnění, nádhernými vstupními brana-
mi a  starobylým náměstím. Svinenskou 
bránou opustili střed města a  vešli do 
areálu pivovaru Regent, aby ochutna-
li zdejší výborné pivo. Na hrázi rybníka 
Svět si prohlédli sochu Jakuba Krčína 
a  udělali pár fotografií. Krátká dešťová 
přeháňka zahnala Podolany na náměstí 
do cukrárny. Po návratu je čekal večer 
plný veselí a her.

Další den byla první zastávkou cyk-
listů Schwarzenberská hrobka. Tato nád-
herná stavba byla postavena za necelé 
tři roky a  svůj klid v  ní našlo 26 členů 
tohoto rodu. Aby se sokolové zahřáli 
rychle šlapou kolem rybníku Svět a  pak 

dál přes Libín, Slavošovice, Vlkovice, Ště-
pánovice a  Dunajovice k  mohutné hrázi 
rybníka Rožumberk. 

Toto velkolepé dílo plánoval již Ště-
pánek Netolický, ale obával se velké vody 
z Lužnice. V jeho plánech pokračoval Ja-
kub Krčín, který vybudoval Novou řeku, 
oddělující se na rozvodí od Lužnice a od-
vádějící přebytečnou vodu do povodí 
Nežárky a tím chrání rybník Rožumberk. 
Všichni ještě zastavují ve Staré Hlíně 
v  hospodě U Pytláka a  po prohlídce ka-
menného mostu z 18. století se vrací do 
Třeboně. Délka trasy cca 48 km.



17

Pátek začal prohlídkou třeboňského 
zámku a  jeho interiérů. Putování pokra-
čovalo po hrázi Opatovického rybníka 
zpevněné mohutnými duby. Některé 
dokonce pamatují Jakuba Krčína. Fas-
cinováni mohutnými torzy stromů vjeli 

sokolové u Opatovic-
kého Mlýna do zdej-
ších lesů, ve kterých 
se klikatí část Zlaté 
Stoky. Napájí vodou 
zdejší rybníky, pře-
konává různé terénní 
nerovnosti, je dlouhá 
48 km. Cesta rychle 
ubíhá, za chvíli vítá 
cyklisty Chlum u Tře-
boně s  kostelem Na-
nebevzetí Sv. Panny 
Marie. Podle pověsti 
postavil tento kostel 
majitel chlumeckého 
panství z  vděčnosti 
Panně Marii za zá-
chranu svého života. 
Dál vede cesta výlet-

níky přes Lutovou a Stříbřec k Nové řece 
k  pomníku Emy Destinové. Pokračují po 
hrázi rybníků Nový a  Starý Vdovec do 
Staré Hlíny. U Nové Hlíny si prohlíží dru-
hý kamenný most a vrací se do Třeboně. 
Délka trasy cca 49 km.

V sobotu 14. července je naplánována 
cesta okolo dalších třeboňských rybníků. 
Cyklisté míjí Předseku, rybník Rožumerk, 
Rožumberskou baštu, Lužnici a obec Klec. 
Kávička v  penzionu „U Kačerů“ dodala 
všem tolik energie, že sjíždí ze zpevněné 
cesty a jedou po úzké stezičce mezi rybní-
ky. Za zatáčkou vylekají labuť, která ve stí-
nu odpočívá i s mláďaty. Míjí rybníky Víra, 
Láska, Naděje, Rod a  Překvapil a  vjíždí 
do obce Vlkov. Místní doporučili zastavit 
se v hospodě Vlčí bouda na speciality na 
grilu. Byl to dobrý typ. Malá obec Poněd-
rážka láká velkým množstvím usedlostí ve 
stylu selského baroka. Odsud sjíždí soko-
lové do Ponědraže, kde je zastihla dešťová 
přeháňka. Schovávájí se pod slunečníky, 
a  nakonec hledají útočiště v  místní re-
stauraci. Přes Záblatí, Lomnici nad Lužni-
cí, Horní Slověnice a Břilice vjíždí zpět do 
Třeboně. Délka trasy 54 km.

Vše jednou musí skončit, a tak opou-
ští Podolané Třeboň a auty se přesouva-
jí do Nových Hradů na prohlídku města 
a hradu a vrací se do Podolí. 

Zdeněk Kasper
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Prázdninový vodácký výcvik
13. srpna se opět scházíme u  Olšavy 

a  opakujeme si základní vodácké doved-
nosti. Máme jednu loď navíc, aby mohli 
jezdit také rodiče a  všem nám to šlo. Ještě 
několik takových tréninků a  budeme moci 
vyrazit na nějakou větší řeku.

Zahájení cvičení
V pondělí 10. září 2018 bude zahájeno cvičení mladších žáků a žákyň od 16 hodin a cvičení předškol-

ních dětí od 17 hodin v tělocvičně základní školy. Přijďte se po prázdninách protáhnout.

Z činnosti SK Podolí

Nová sezóna 2018/2019 byla úspěšně zahájena a  my máme 
za sebou první tři zápasy. Dalších osm nás ještě čeká. Na podzim 
odehrajeme více domácích zápasů, což naši fanoušci jistě ocení. 
Je to z toho důvodu, že FC Žítková nás požádala o přeložení spo-
lečného utkání na naše 
hřiště, protože jejich se 
tento rok opravuje. Pro-
hodili jsme si tedy hostu-
jící pozice a  v  podzimní 
části sezóny přivítáme 
jejich tým u nás v Podolí. 
Naopak na jaře, budeme 
hrát na jejich nově opra-
veném hřišti v  Žítkové. 
Další změnou oproti pů-
vodnímu rozlosování je 

posunutí posledního zápasu s Komňou na 28. října, jelikož se nám 
původní termín kryl s podolskými hody. 

Kompletní rozpis zápasů i se schválenými změnami můžete 
vidět zde:

 Prázdniny pro psy
O prázdninách jsme trochu povolili z pravidelného cvičení, 

abychom si volno a  letní počasí užili. Tréninky jsme nezrušili 
úplně, ale přesunuli jsme je do časných ranních a také podve-
černích hodin, kdy nebylo tak velké horko a  psům nehrozilo 
přehřátí. Kromě klasického výcviku jsme si prázdniny zpestřili 
různými akcemi. 

Dva psi se v polovině července zúčastnili letního výcvikové-
ho tábora ve středisku Amonra v Čebíně. Výcvik vedla zkušená 
trenérka a kynoložka Jana Zvonková, která nácvik složitých par-
kúrů doplňuje vyučováním skokové gymnastiky. 

Nelehký trénink se konal při předvádění na Dni mikroregi-
onu Dolní Poolšaví. Nestandardně vedený parkúr byl postaven 
hned vedle kozí ohrady, která neustále odváděla pozornost psů 

od cvičení. Vystoupení se ale velmi povedlo, i když pro některé 
nezkušené psy to byla premiéra.

Dne 26.8. se v Boršicích konal druhý ročník Voříškiády, tedy 
výstavy pro voříšky, psy bez papírů i  psy s  papíry. Zúčastnili 
se i čtyři psi z Podolí, kteří museli předvést vše, co se obvyk-
le na výstavách od psů očekává. Správný postoj, chůzi u nohy 
i předvedení zubů, a to vše před zraky diváků, bohatě komen-
tované ostatními psími kolegy. Pro zkušeného výstaváka po-
hoda, pro nezkušeného psa spousta nových stresujících zážit-
ků. I přestože jsme se zúčastnili poprvé, přivezli jsme do Podolí 
bronzovou medaili. Tu získala Jessie od Veroniky Smetanové, 
které tímto všichni gratulujeme.

Radka Míšková
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90 LET FOTBALU V PODOLÍ
Poslední červnový den, 30. 6., se nesl u  nás na hřišti v  duchu 

oslav. A co jsme oslavovali? Přece 90 let podolského fotbalu. V rámci 
tohoto jubilea jsme uspořádali sportovně společenskou akci, která 
se, dle našeho názoru, opravdu vydařila. 

Kolem druhé hodiny se areál hřiště začal plnit návštěvníky a po 
zahájení začali na hřišti mezi sebou měřit síly týmy starých pánů 
z  Podolí, Popovic a  Hradčovic. Jelikož se však jednalo o  přátelská 
utkání, nešlo ani tak o výsledek, ale o pobavení a zábavu. Zatímco 
starší sledovali, co se děje na hřišti, děti řádily na skákacím hradě. Sa-
mozřejmostí byly grilované speciality a pivečko. V nově otevřeném 
bufetu mohli návštěvníci zhlédnout prezentaci s historickými fotba-
lovými fotkami, nebo si přečíst výňatky z obecní kroniky. Ty byly jak 
v originále ručně psané, tak přepsané na počítači, aby byly čitelné. 

Akce se zúčastnil i  pan František 
Miko z  Okresního fotbalového svazu 
v Uherském Hradišti. Ten spolu se sta-
rostkou naší obce předal bývalým hrá-
čům a funkcionářům, kteří se zasloužili 
o  rozvoj podolského fotbalu, pamětní 
listy a tematicky zdobné krýgle. Někteří 
tito pánové byli oceněni in memoriam, a proto upomínkové před-
měty převzali jejich blízcí či rodinní příslušníci. 

Po celou dobu hrál k  tanci i  poslechu DJ Gerža a  zábava se 
protáhla až do pozdních večerních hodin. I díky tomu považuje-
me akci za velmi zdařilou a věříme, že si ji návštěvníci užili stejně, 
jako my.

A TAKY NEUSTÁLE OPRAVUJEME…
… vše, co je potřeba. 
Od posledního článku, ve kterém jsme Vás informovali o tom, co 

všechno jsme zvládli za zimu opravit, uplynula už nějaká doba. Mezi 
sezónami jsme také nezaháleli a opravili jsme spolu se Stolařstvím 
Smetana lavičky. Konečně je tedy v areálu hřiště pořádné posezení, 
ze kterého budou mít diváci na hrací plochu pěkný výhled. 

O prázdninách jsme také odstraňovali původní nátěr konstrukce 
branek a nově je natírali. 

Jak již bylo řečeno, v rámci oslav podolského fotbalu byl poprvé 
pro veřejnost otevřen i staronový bufet. Pro Spolek SK Podolí spíše 

nový, protože jsme do něj doposud neměli přístup. Nechali jsme pro-
to ještě před akcí dodělat bar, který v bufetu chyběl, na něj byla na-
instalována pípa a další nezbytnosti. Celou místnost jsme zařídili tak, 
aby dobře sloužila jak členům spolku jako klubovna, tak fanouškům 
a návštěvníkům, kteří často toto místo i areál hřiště využívají k soukro-
mým i obecním akcí, za což jsme moc rádi. Pokud byste chtěli na hři-
šti, v jeho areálu nebo klubovně uspořádat nějakou akci, neváhejte 
nás kontaktovat. Veškeré potřebné kontakty najdete na našem webu 
www.skpodoli.tode.cz. 

Eva Záchvějová
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RUDICE x PODOLÍ  - 1:3 (0:1)
První zápas sezóny jsme odehráli na venkovním hřišti v Rudi-

cích. První poločas nezačal pro naše hráče vůbec příznivě. Celých 
45 minut to vypadalo, že na hřišti hraje úplně jiný tým, než který 
hrál týden předtím na Velehradu. Hráči byli jako vyměnění. Přihráv-
ky nepřesné, zbytečně ztracené míče, kterých domácí využívali 
ve svůj prospěch. Naštěstí netrefovali branku, a  pokud už střela 
na brankáře letěla, vychytal ji s  přehledem brankář. Díky nepřes-
nosti útočících protihráčů a z části i díky brankářovi se nám daři-
lo držet čisté konto. Malé vysvobození přišlo po faulu na našeho 
hráče před brankou Rudic a z penalty tak otevřel skóre Jirka Kryš-
tof. Tento stav setrval až do poločasu. O přestávce na hráče zřej-
mě zapůsobila trenérova slova, kterými se je snažil nakopnout, 
protože v druhém poločase hra již byla pro Podolí daleko přízni-
vější. Kluci hráli daleko hezčí fotbal,a to se odrazilo na další gólo-
vé šanci, které využil Lukáš Pítr a zvýšil stav na 0:2. Chvilku na to 
o sobě dali vědět i domácí, kteří snížili rozdíl na 1:2. Odpověď na-
šich fotbalistů na sebe však nenechala dlouho čekat a  krásným 
gólem zvýšil skóre na 1:3 Martin Kryštof. V této chvíli se už utkání 

zdálo z pohledu diváka docela vyhrocené. Mladému rozhodčímu, 
byť se snažil situaci kočírovat, se situace často vymykala z  rukou 
a některým horkokrevným rudičanům se zkrátka nezavděčil. V tom-
to duchu se pak nesl i konec utkání, při kterém jsme již odpočítávali 
minuty. Stav nakonec setrval na 1:3 pro náš tým a dovezli jsme si tak 
z Rudic cenné 3 body.

Podobné hodnocení jednotlivých odehraných zápasů můžete najít na našem webu www.skpodoli.
tode. cz. Dočtete se tam jak základní informace o zápasu, tedy výsledek zápasu, střelce gólů, sestavy, ale i člá-
nek z tisku, hodnocení zápasu a hráčů od samotného trenéra, anebo hodnocení z pohledu diváků. 

Aktivní jsme taky na Facebooku. Tam najdete naši stránku pod názvem SK Podolí. Sdílíme zde pozvánky 
na zápasy, stavy utkání a další aktuální a důležité informace, tak nám dejte LIKE!

Podobné hodnocení jednotlivých odehraných zápasů můžete najít na našem webu www.skpodoli.
tode. cz. Dočtete se tam jak základní informace o zápasu, tedy výsledek zápasu, střelce gólů, sestavy, ale i člá-
nek z tisku, hodnocení zápasu a hráčů od samotného trenéra, anebo hodnocení z pohledu diváků. 

Aktivní jsme taky na Facebooku. Tam najdete naši stránku pod názvem SK Podolí. Sdílíme zde pozvánky
na zápasy, stavy utkání a další aktuální a důležité informace, tak nám dejte LIKE!
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Bydlí s námi v Podolí

V  této rubrice představujeme zajímavé spoluobča-
ny a jejich koníčky. Dnes představíme pana Pavla Susu.

Vyučil se v oboru opravář kolejových vozidel – spe-
cializace zámečník parních lokomotiv, poté se přeškolil 
na mechanika motorových lokomotiv.

Narodil se v Obrnicích v okrese Most. Po absolvová-
ní vojenské prezenční služby se přestěhoval za manžel-
kou do Podolí. Společně vychovali dvě děti. Pracoval 
v lokomotivním depu ve Veselí nad Moravou až do dů-
chodu jako zámečník a opravář motorových lokomotiv.

V Podolí byl jeho život spojen s  fotbalem. V  letech 
1987 a 1988 trénoval družstvo mládeže. Od roku 1969 
byl ve výboru tělovýchovné jednoty. Na konci  deva-
desátých let zastával funkci předsedy oddílu kopané. 
Při příležitosti oslav 90 let fotbalu v  Podolí byl spolu 
s dalšími bývalými hráči a funkcionáři oceněn za přínos 
podolskému fotbalu. 

V  sedmdesátých letech zastával i  funkci poslance 
Místního národního výboru v  Podolí. Mezi jeho další 
koníčky patří vaření a  pravidelné procházky se psem 
Benem. 

V reportáži televize Nova v pořadu Víkend dne 23. 1. 
2018 byla představena parní lokomotiva, kterou parta 
nadšenců z lokomotivního depa ve Veselí nad Moravou 
nejen opravuje, ale dá se říct, že ji doslova dává dohro-
mady. A to už více než 23 let.

Jedná se o  parní lokomotivu 1435 EP 1000. Je to 
pětinápravová parní lokomotiva s výkonem 1 000 koní. 
Byla vyrobena v roce 1956 v ČKD Praha jako osmá z 25 
kusů. Její tovární číslo je 3591/1956 a je to zároveň je-
diný dochovaný exemplář tohoto typu.

Původně byla objednána pro ĆSD, které později 
objednávku z  důvodu zavádění naftových lokomotiv 
zrušily. Následně ji 18. května 1954 objednaly Spojené 
ocelárny, národní podnik (SONP) Kladno. Dne 26. květ-
na 1956 přijela do Kladna – Dubí.

Sloužila do roku 1978. Poté byla převedena na vy-
tápěcí kotel některé lékařské stanice v okolí Kladna. Po 
roce služby byla místo sešrotování převzata do sbírek 
Národního technického muzea v Praze.

Nejdříve byla připravována do skanzenu v  České 
Třebové, ale pak skončila jako součást expozice v seve-
ročeském Kořenově. Odtud byla převezena po podpisu 
nájemní smlouvy mezi Národním technickým muzeem 
v  Praze a  lokomotivním depem Veselí nad Moravou 
v říjnu 1992 do Veselí nad Moravou. V roce 1994 zapo-
čala její kompletní demontáž.

V  reportáži televize Nova byla ukázána úspěšná 
první jízda opravené parní lokomotivy. Příští rok se mů-
žeme s  parní lokomotivou setkat v  Uherském Hradiš-
ti při příležitosti Slavností vína a  otevřených památek 
a  samozřejmě také u  dalších akcí spojených se želez-
niční tématikou.

Podle poznámek Pavla Susy s využitím údajů publi-
kovaných ve firemním časopisu Géčko

zpracoval Jaroslav Míšek

Pavel Susa
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Podolský tmel

08. 09.  Slavnosti vína v UH
15. 09.  Sportovní den
15. 09.   Staň se králem
22. 09.  Dětský bazárek 
13.10.  Vítání občánků
20.10.  Hody, hodová zábava
28.10.  Výsadba stromu svobody
28.10.  100 let republiky
01.11.  Strašidelná knihovna 

Slavnosti vína 

Staň se králem

 Organizační pokyny: prosíme účastníky, aby věno-
vali patřičnou péči přípravě krojů i  doplňkům. Příruční 
zavazadla volte např. dobové kabelky, košíky. Nápoje 
mějte v demižonech či džbáncích. Kočárky volte historic-
ké, nebo je vhodně a vkusně dozdobte šátkem, vlňákem, 
zelenými větvičkami, révou, …. Nezapomeňte na vlast-
ní koštovačky a  pláštěnky. V  průvodu či podél průvodu 
jdou pouze krojovaní. Civilní doprovod může doprová-
zet průvod po chodníku. 

Pro krojované účastníky bude v  8.15 hod přistaven 
autobus u  prodejny Javor, v  16 hod je odveze zpět od 
školy UNESCO v UH.

V rámci zábavného od-
poledne proběhne pokus 
o  zápis do české  knihy re-
kordů. Prosíme všechny, aby 
s sebou vzali své koruny, bu-
deme sčítat !!! Kdo žádnou 
nemá, může si ji na akci vy-
tvořit. 

Přihláška: NUTNÁ

Hlaste se u  koordinátora 
akce Hany Brigity Reichsfeld, 
na tel.: 731 697 236  nejpoz-
ději do 8. 9. 2018. 

Řezbářské sympozium 
Další umělecká aktivita se objevila 

v naší obci. O víkendu 25. a 26. 8. probí-
halo na hřišti ve Žlebě řezbářské sympozi-
um, kterého se mělo zúčastnit 6 řezbářů, 
nakonec vydrželi a  praco-
vali na svých dílech ak. so-
chař David Plášek, absol-
vent uměleckých řemesel 
Pavel Jevčák a  amatérský 
samouk Lubomír Novotný. 
Téma prací bylo dáno „Pří-
roda“.  Objekty se vytvářely 
z  dubového a  topolového 
dřeva již v průběhu celého 
týdne. Na nedělní vernisáži  
mohli návštěvníci shléd-
nout ledňáčka, bobra, kan-
ce, srnce a dítě v nadživotní 

velikosti pod názvem „Les“. Akci poněkud 
nepřálo počasí, ale přesto průběh prací 
sledovali zájemci po celou dobu. Řezbá-
ře překvapila hojná účast obdivovatelů 

na závěrečném vyhodnocení.  Podle sta-
rostky Jany Rýpalové byl položen dobrý 
základ pro uskutečnění dalšího ročníku 
v roce 2019. 
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  VELKÝ BAZAR  
PRO D TI  

 

podzimní a zimní d tské oble ení (do vel. 164)-NE 
DÁMSKÉ!!, obuv, t hotenská móda, hra ky, knihy, sportovní 
pot eby, ko árky, autoseda ky a jiné pot ebné v ci ky pro 

Vaše milá ky max.60 ks/osoba 
 

Milé /nejenom/ maminky, srde n  Vás zveme na již tradi ní 

 
 

 
21.–23.9.2018 v prostorách KD Podolí 

 

 
 

 

 
K prodeji si prosím, p ichystejte seznam v cí s íselným ozna ením a krátkým 

popisem dané v ci a cenou (nap . 1. Triko bílé s kytkou kr. rukáv  35,- K )  a 
každou v c ozna te dob e viditelným štítkem s po adovým íslem dle seznamu, 

cenou a Vaší zkratkou – delší, ne jen monogram ( nap . VEZA). LEPKY 
VYZKOUŠEJTE, ZDA DRŽÍ, zbyte n  pak zboží o které mají maminky zájem 

nem žeme prodat. Soupravy dob e sepnout k sob . Oble ení, prosím, jen isté.  
SOUPRAVY SEPNOUT NEBO SEŠÍT K SOB !!! 

V p ípad  dotaz  tel. 777309515. 

T šíme se na Vás!!!!! 
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Společenská kronikaSpolečenská kronika
Naši jubilanti v červenci a srpnu 2018
Hana Brandysová  60 let

Miroslav Navrátil  60 let

Jan Kolísek   60 let

Jiří Májíček   65 let

Josef Snopek    65 let

Ludmila Malinová   70 let

Marie Šmídová   80 let

Jiřina Zatloukalová  83 let

Ludmila Svobodová  84 let

Marie Kováříková  84 let

Marie Šilhavíková  85 let

Anna Fornůsková   87 let

Božena Včelicová  88 let

Anna Smetanová  94 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Úmrtí:
• Dne 4. 7. 2018 zemřel Milan Machara ve věku 65 let

Narození:
• Dne 02. 5. 2018 se narodila Vítězslavu Noskovi 

a Adéle Kožíkové dcera Gabriela (čp. 195)

• Dne 14. 5. 2018 se narodila Petru Fialovi 

a Markétě Havránkové dcera Sára (čp. 260)

• Dne 13. 7. 2018 se Štěpánu a Marii Vagdálovým narodil 

syn František Kvido (čp. 98)

• Dne 17. 7. 2018 se narodila Michalu a Janě Vargovým 

dcera Michaela (čp. 145)

Státním převratem 28. října nastal 
důležitý mezník v  dějinách našeho ná-
roda – utvoření samostatné republiky 
československé. Základními kameny 
byly: Čechy, Morava a  Slezsko. Přičině-
ním profesora Masaryka, Milana Rasti-
slava Štefanika a uvědomělých Slováků, 
stalo se zároveň Slovensko součástí naší 
republiky.

Slováci se vymanili z tisíciletého jař-
ma maďarského a  podali ruce ke spo-
lečné práci s  Čechy a  Moravany. O dva 
měsíce později rozhodli se obyvatelé 
východně od Slovenska, převážně Rusí-

Občanský  rok  1918  –  3.  část
ni, přistoupiti k naší republice. Území tato 
úředně se nyní nazývá Podkarpatská Rus.

Převrat byl očekáván s  radostí. Všichni 
se těšili z míru a svobody. Vojákům – zbě-
hům po několika měsíčním skrývání nasta-
la radostná chvíle. V málo dnech začalo se 
vraceti vojsko domů z různých front a také 
legionáři počali psáti volně z různých krajů 
Sibiře, Francie a  Italie. Ale trvalo to 2 léta, 
než se všichni vrátili domů.

Sotva však se doma ohřáli, byli zase nu-
ceni hájit území republiky proti Němcům 
na jižní Moravě a  Slezsku, proti Polákům 
na Těšínsku a Maďarům na Slovensku, kteří 

bez ohledu na vytčené hranice, zabírali 
města, pohraniční dráhy a všechno dran-
covali. Za tím účelem ustavena Slovácká 
brigáda v  Hodoníně, hradištský prapor 
a v Uherském Brodě několik setnin. Tyto 
útvary byly prvním vojskem republiky. 

Dohodová komise rozdělila Těšínsko, 
východní ½ s městem Těšínem připadla 
Polsku, nám přidělena západní ½ s před-
městím Těšína. Po vpádu maďarských 
bolševiků stanovila dohoda defi nitivní 
hranice na Slovensku. 

Ze zápisů z kroniky obce Podolí 
zpracoval Jaroslav Míšek

Zápisky kronikáře

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.

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


