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Zastupitelstvo schválilo:

• Smlouvu č. 1040015917/001 o  smlouvě budoucí o  zřízení 
věcného břemene s fi rmou E.ON Česká republika, s.r.o. a po-
věřilo starostku podpisem smlouvy

• Strategický plán rozvoje sportu
• Podání žádosti o  dotaci na Zlepšení systému preventivní 

protipovodňové ochrany obce, Prioritní osa 1.4.programu 
OPŽP, Omezování rizika povodní. Digitální povodňový plán 
obce a  žádost o  dotaci vypracuje fi rma Crisis Consulting 
s.r.o., Kopánky 1230, 686 05 Uherské Hradiště

• Uzavření dohody s Jiřím Kosinkou, Podolí čp. 232 dle předlo-
ženého návrhu a pověřilo starostku k podpisu

• Převod a  uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 
3233/26 – 64 m², ostatní plocha v k.ú. Podolí nad Olšavou. 
Kupující pan Aleš Sedlář, Podolí čp. 39. P.č. 3233/25 – 6 m², 
ostatní plocha v  k.ú. Podolí nad Olšavou. Kupující pan Ro-
man Bosák, Podolí čp. 31. Pozemky vznikly oddělením z p.č. 
3233/6. Cena pozemku je 15,- Kč za m², kupující uhradí ná-
klady spojené s převodem pozemku

• Dohodu o zpětvzetí výpovědi mezi obcí a Ing. Trávníčkem 

Zastupitelstvo schválilo:

• Prodloužení nájemních smluv u  obecních bytů na čp. 288 
manželům Havránkovým a paní Anně Šišákové

• Podání žádosti o dotaci na „Revitalizaci kulturního domu“ do 
programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Podpora obno-
vy a rozvoje venkova. 

• Dodavatele na akci „Obec Podolí – likvidace odpadních vod, 
projektová dokumentace stavby“ . Projektovou dokumen-
taci zpracuje fi rma EKOLA-Pavliš s.r.o., Trávník 2095, 686 03  
Staré Město za cenu 1.608.090,- Kč s DPH

• Platbu dodaných prací na Podolský ráj v ceně 56.000,- Kč bez 
DPH

• Rozpočet obce Podolí v paragrafovém znění na rok 2019 dle 
návrhu jako schodkový s rozdílem ve výši 6.085.000,- Kč kry-
tý zůstatkem fi nančních prostředků na bankovních účtech 
z minulých let. Závaznými ukazateli rozpočtu budou na rok 
2019 paragrafy. 

• Rozpočet Základní a Mateřské školy Podolí, příspěvkové or-
ganizace dle předloženého návrhu

• Navýšení rozpočtových výdajů pro Základní školu a Mateřskou 
školu Podolí, příspěvkovou organizaci ve výši 100.000,- Kč

• Nájem obecního bytu paní Aleně Janků, Podolí čp. 181 od 
1. 2. 2019 do 31. 12. 2020

• Záměr podání žádosti o dotaci na obnovu kaple Panny Marie 
Růžencové do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
Podpora obnovy a rozvoje venkova

• Záměr podání žádosti o dotaci na obnovu zpevněné plochy 
na dětském hřišti v  Podolí (Záhumní) do programu Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR, Podpora obnovy a rozvoj ven-
kova

• Měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi obce 
22.000,- Kč, ostatním neuvolněným členům zastupitelstva 
a předsedům výborů ponechává měsíční odměny beze změny

• Poskytnutí dotace pro SK Podolí ve výši 90.000,- Kč a pověřu-
je starostku podepsáním veřejnoprávní smlouvy. Dále schva-
luje 250.000,- Kč na mobilní WC , ochrannou síť od železnice, 
fotbalové branky pro mládež aj. vybavení.

• Plán lesní činnosti na rok 2019 dle předloženého návrhu
• Zveřejnění záměru směnit pozemek p.č. 916/127 o  rozloze 

18 m2 za pozemek p.č. 4328/6 o rozloze 28 m2

Vybráno z 2. zasedání zastupitelstva obce 17. 12. 2018

Vybráno z 3. zasedání zastupitelstva obce 14. 2. 2019

Obecní úřad

Popelnice na tuky a oleje
Na prostranství u  obecního úřadu je 

nově umístěná speciální popelnice. Do ní je 
možné odkládat potravinářské oleje a tuky 
použité v domácnostech. Tento odpad vý-
razně zatěžuje životní prostředí, protože se 
v přírodě velmi obtížně rozkládá a v přípa-
dě vylévání do kanalizace zanáší potrubí 
a znečišťuje vodní toky. Instalací popelnice 
chce obec podpořit ekologickou likvidaci 
tuků a olejů a ochránit veřejný i soukromý 
majetek před zbytečnou a nákladnou údrž-
bou vodovodních odpadů.

Občanům doporučujeme ukládat po-
užité tuky do PET láhví (například od mi-
nerálky). Nevracejte je, prosím, do láhví 
od oleje, protože jejich uzávěry nejsou 
šroubovací a  dobře netěsní. Tato popel-
nice slouží výhradně k  ukládání potravi-
nářských olejů a tuků, nepatří do ní třeba 
použité motorové oleje apod. 

Jana Rýpalová

Svozy odpadů 

v následujícím 

období
4. 3. 2019 Svoz plastů

6. 3. 2019 Svoz komunálního odpadu

20. 3. 2019 Svoz komunálního odpadu

1. 4. 2019 Svoz plastů

3. 4. 2019 Svoz nebezpečných odpa-
dů, svoz komunálního od-
padu

17. 4. 2019 Svoz komunálního odpadu
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Výbory obce
Výbory obce jsou poradními, iniciativ-

ními a  kontrolními orgány zastupitelstva. 
Obec je povinná vždy zřídit fi nanční a kon-
trolní výbor, ostatní výbory vychází z aktu-
álních potřeb každé konkrétní obce. 

V naší obci jsme se po volbách v  roce 
2018 rozhodli zřídit 7 výborů a jednu komi-
si. V současné době už mají všechny výbo-
ry stanovenou náplň činnosti a zabývají se 
konkrétními úkoly.

Předsedkyní fi nančního výboru je Ilo-
na Vlachynská, zvolenými členy Jiří Ha-
louzka a Radka Míšková. Jedná se o orgán 
kontrolní a  současně iniciativní. Spolu 
s  osobami zabezpečujícími rozpočtové 
a  účetní práce na obecním úřadu pro-
vádí kontroly v  souladu s  § 38 zákona č. 
128/2000 Sb., o  obcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, zejména provádí kontrolu 
hospodaření s  majetkem a  fi nančními 
prostředky obce, plní další úkoly, jimiž jej 
pověřilo zastupitelstvo obce, kontrolu-
je dodržování rozpočtu obce a  o prove-
dených kontrolách pořizuje zápis, který 
obsahuje předmět kontroly, zjištěné ne-
dostatky a  návrhy směřující k  odstraně-
ní nedostatků. Předseda výboru se dále 
podílí na spolupráci s  dalšími předsedy 
ostatních výborů a  komisí zastupitelstva 
obce, zúčastňuje se stanovených a mimo-

řádných kontrol a spolupracuje na prove-
dení kontrolního zápisu.

Kontrolní výbor pracuje pod vedením 
Jarmily Kasperové. Dalšími jeho členy jsou 
Tomáš Chmela a  Lucia Ševčíková. Budou 
kontrolovat plnění usnesení zastupitel-
stva, dodržování právních předpisů ostat-
ními výbory a obecním úřadem na úseku 
samostatné působnosti, případně prová-
dět i jiné kontroly dle pověření zastupitel-
stvem. 

Kulturní výbor vedený Jitkou Raclavskou 
organizuje v Podolí většinu kulturních a spo-
lečenských akcí, upevňuje a obnovuje místní 
tradice a podílí se na zpracování dlouhodobé 
a střednědobé koncepce rozvoje kultury na 
území obce. Také dohlíží na to, aby byl kul-
turní program v obci zaměřený na všechny 
věkové kategorie občanů. Jeho členy jsou 
Martin Gerža a Jaroslav Míšek.

Předsedkyní výboru pro společenské 
události je Štěpánka Míšková. Hlavní ná-
plní její práce je vydávání Podolských listů, 
příprava obecního kalendáře a synchroni-
zace všech obecních akcí tak, aby nedo-
cházelo k jejich překrývání. Spolu se členy 
výboru Lenkou Mikulovou a  Michaelou 
Smetkovou také připravuje vítání nových 
občánků a  spolupodílí se na organizaci 
kulturních akcí.

Sportovní výbor vede Zdeněk Kasper. 
Má na starosti podporu sportu v obci, na-
bídku zajímavého využití volného času 
a podporu zdravého životního stylu. Mezi 
konkrétní činnosti výboru spadá jízda 
zručnosti, hasičská soutěž, sportovní den, 
turnaj ve stolním tenise a silvestrovský výš-
lap. Pomáhají mu Jaroslav Ježík, Radek Mi-
kula, Helena Vaďurová a Jakub Ševčík.

Předsedou výboru pro školství je Miro-
slav Révay, jeho členy jsou Lenka Mikulová 
a Iva Mikušková. Jejich úkolem je optima-
lizovat spolupráci obce se Základní školou 
a Mateřskou školou Podolí, dohlížet na vý-
sledky hospodaření ve škole a  doporučo-
vat výši ročního příspěvku pro školu.

Pavel Podškubka je předsedou výboru 
pro životní prostředí. Ve spolupráci se čle-
ny výboru Liborem Baičevem a Jiřím Tráv-
níčkem dohlíží v  obci na ochranu přírody 
a krajiny. 

V obci funguje také sociální komise 
pod vedením Miroslavy Velichové. Ta se 
vzorně stará o naše seniory. Nejenže orga-
nizuje velmi oblíbenou besedu s důchod-
ci, ale spolu se svými členy navštěvuje ty, 
kteří už se vzhledem ke svému zdravotní-
mu stavu společných akcí aktivně účastnit 
nemohou.  

Štěpánka Míšková

Tříkrálová sbírka 
Velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky a děkujeme, že 

jste v roce 2019 přijali ve svých domovech naše koledníky a štěd-
ře je obdarovali. Také díky vám, jsme v  uherskohradišťském re-
gionu vykoledovali rekordních 2 597 569; Kč. Díky těmto pro-
středkům můžeme lépe pomoci těm, kteří se ocitli v krizi či nouzi. 
V obci Podolí vykoledovalo 21 koledníčků částku 26 137 Kč. Obě-
tavě chodili za velké nepřízně počasí a svou houževnatostí a dob-
rotou přispěli k  naplnění dalších aktivit na pomoc potřebným.
Z výtěžku sbírky 2019 chce Charita Uherské Hradiště:
* v rámci přímé pomoci občanům pomáhat nejen rodinám s dět-

mi, které se dostali do nepříznivé životní situace, ale také jed-
notlivcům, a to v oblasti zajištění bydlení či základních potra-
vin.

* podpořit projekt rekonstrukce a  přístavby Centra služeb pro 
osoby bez přístřeší

* podpořit domácí hospicovou péči

Ještě jednou z celého srdce děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na přípravě i realizaci Tříkrálové sbírky.

Jitka Raclavská
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Udržování pořádku u sběrného dvora
Sběrný dvůr slouží k  tomu, abychom se mohli bez 

větších starostí zbavovat nejrůznějšího velkokapacitního 
odpadu, který není vhodný na vyhození do běžné popel-
nice. Tato služba je pro naše občany zdarma a  úspěšně 
pomáhá v boji proti zbytečným černým skládkám. Všich-
ni, kdo služeb sběrného dvora využívají, si zaslouží podě-
kování za ekologický přístup. V poslední době se bohu-
žel objevuje nevhodný nešvar. Někteří občané nevyužijí 
otevírací dobu sběrného dvora a svůj odpad ponechávají 
u jeho brány. To je samozřejmě lepší, než ho zavést někam 
za hranice obce, ale na druhou stranu se pak jen kousek 
od kulturního domu povaluje nepořádek, který zbytečně 
hyzdí náš společný životní prostor. Buďme proto, prosím, 
ohleduplní nejen k životnímu prostředí, ale také ke svým 
spoluobčanům, kteří u sběrného dvoru bydlí. 

Štěpánka Míšková

Střecha budovy na hřišti ve Žlebě v novém
Při hodových oslavách v roce 2005 bylo našim občanům 

předáno do užívání dětské  hřiště ve Žlebě. Jeho součástí je 
i malý domek, který slouží jako zázemí při pořádání nejrůz-
nějších akcí. Za uplynulá léta střecha domku podlehla pově-
trnostním vlivům. Protože hrozilo zatékání a větší poškození 
budovy, investovala obec do opravy. Původní bonský šindel 
byl odstraněn. Na stávající izolaci se namontovaly nové latě 
a na ně plechová krytina. Spolu s novými okapy byla celko-
vá cena díla 66 000 Kč. 

Jana Rýpalová

Občanské podněty

Parkování na silnici
Procházeli jste se někdy po naší obci při 

hlavní silnici? A všimli jste si, kolik aut na sil-
nici při chodníku parkuje? Jsou jich desítky. 
Někdy jich stojí v řadě za sebou třeba pět. 

Silnice je od toho, aby se po ní dalo bez-
problémově jezdit, a ne po ní kličkovat jako 
po opičí dráze mezi auty. Autobusům se 
často špatně projíždí a kvůli nepřehledným 

situacím vznikají i  dopravní nehody, pro-
tože přes auta zaparkovaná na silnici není 
vůbec vidět, zda po ní něco jede. Lidé, kteří 
vyjíždí ze svých vjezdů či garáží tak často 
riskují, protože vůbec nevidí, zda se neblíží 
rozjeté auto. 

Proto Vás všechny, kteří svá vozidla par-
kujete na silnici, moc prosím, zamyslete se 

nad tím, zda byste nemohli i Vy auto zapar-
kovat v garáži či ve vjezdu k domu. Většina 
z Vás vjezdy má. 

Děkuji všem poctivým, kteří nekompli-
kují dopravní situaci v  naší obci a  předem 
děkuji i těm, kteří učiní nápravu a přestanou 
svá auta parkovat na silnici. Věřím, že jsme 
rozumní lidé a zvládneme tuto situaci vyře-
šit bez problémů a jiných zásahů. 

Eva Záchvějová
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Sto hoven - jak z toho ven?
Idylická procházka podél Olšavy má v Podolí bohužel kromě rela-

xace ještě jednu „přidanou hodnotu“: všudypřítomné psí výkaly. Snad 
jen kouzelník by za pomoci levitace dokázal tímto minovým polem 
projit bez „pokladu“ na podrážce.  V přírodě se „to“ přece vstřebá. Toto 
oblíbené alibistické tvrzeni některých pejskařů je možná použitelné 
na poli nebo v lese o několika hektarech. Podél Olšavy v Podolí však 
denně chodí venčit svého čtyřnohého přítele několik desítek občanů, 
takže „nadílka“ během dne je bohatá.  

Opravdu vám, vážení líní pejskaři, nevadí, že si sem chodí hrát děti 
z mateřské školy? Důchodci na procházku? Maminky s dětmi nakrmit 
kačeny? Když pomineme hygienickou a estetickou stránku věci, ušpi-
něné boty nebo oblečení, je zde také možnost nákazy škrkavkami… 

Podolští pejskaři, prosím, sáhněte si do svědomí, a hlavně do kap-
sy, jestli tam máte připravený sáček na exkrement vašeho psa. 

Marie Pavlíková

Podolský tmel

Štěpánský turnaj
Druhý svátek vánoční patří v  Podolí 

již tradičně Štěpánskému turnaji ve stol-
ním tenise. Jinak tomu nebylo ani v právě 
uplynulém roce 2018. Soutěž se konala ve 
sváteční a přátelské atmosféře. Zúčastnilo 

se patnáct hráčů, kteří předváděli bojov-
né a nadšené výkony.

Soutěžící byli rozlosováni do dvou 
skupin, kde musel každý hráč odehrát 
všechny zápasy proti všem hráčům ve 

skupině. Z každé skupiny postoupili první 
dva hráči, kteří pak sehráli zápas o pořadí 
v turnaji.

Vítězové těchto dvou utkání hráli 
o  první a  druhé místo a  poražení o  třetí 
a čtvrté místo.

VÝSLEDKY SEMIFINÁLE:

Tinka.A.---Volčík.P. 0-3
Toman.R.---Kadlčík.V. 3-0

VÝSLEDKY FINÁLE

Toman.R.---Volčík.P. 3-1
O třetí místo
Kadlčík.V.---Tinka.A. 3-1

Jaroslav Ježík
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Pod stolem drobky, kuřata zobky
Jistě jste si všimli spousty maminek, které po Podolí vozí děti 

v kočárku nebo doprovázejí ratolesti do školky nebo do školy. Podolí 
je plné dětí. Školáci se scházejí ve škole, školkáčci ve školce nebo při 
různých příležitostech, které pro ně obec nebo některý ze spolků při-
praví. A tak byla skupina maminek dětí, které jsou mladší tří let, velmi 
ráda, že se mohla začít potkávat v Podolském ráji. Přijít může každá 
maminka, která má zájem. Vstupenkou je zdravé dítko. Pátky dopole-
dne tak vítá areál za kaplí přibližně deset maminek a jejich malé rato-
lesti. Děti si hodinu a půl v jiném prostředí plně užívají, navzájem se 

Silvestrovský výšlap
Silvestrovský výšlap se opět po roce 

uskutečnil na Amfík do Popovic. Ačkoliv 
na startu bylo 30 účastníků, v cíli se počet 
vyšplhal na 50. Nebylo divu, protože po-
časí bylo daleko lepší, než loni, kdy hodně 
pršelo. Také letos sice trochu pršelo, ale 
bylo to jen slabé mrholení, které se při 
teplotě +3°C dalo vydržet.  Pro některé 
byl cíl už na Amfíku. Pro „zdravé jádro“ 
se posunula cílová meta k  rozhledně na 
Rovnině. Klobáska po takové túře přišla 
k chuti. Ať už z Amfíku nebo od rozhledny, 
vracely se skupinky turistů zpět do Podolí. 
Všichni, kteří neváhali, a i v poslední den 
v roce procházkou po okolí spojili příjem-
né s užitečným, si zaslouží pochvalu.

Jaroslav Míšek

poznávají, učí se reagovat na různé situace. Půjčují si hračky a uždibují 
různé pochoutky, které jim maminky připravily doma. Ráj je pro tuto 
příležitost výborným místem. Na čisté podlaze je rozvinut koberec, 
teplota místnosti je přes krásných 20°C. K dispozici je kuchyňka a toa-
leta pro ty, kteří jsou již bez plenek. Maminky vstupují na hrací prostor 
bez venkovní obuvi a snaží se při odchodu navrátit vše do podoby 
v jaké prostor převzaly. Tímto bychom chtěly za všechna naše kuřátka 
obci poděkovat. A kdo ví, třeba nám vyrůstá budoucí podolská chasa. 

Podolské maminky a jejich batolata
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I v Podolí začala 

plesová sezóna
Také u nás v Podolí začala v druhé polo-

vině ledna plesová sezóna. Nejdříve se v pá-
tek 18. ledna uskutečnil v kulturním domě 
1. Obecní ples. Zahrála na něm skupina 
Kasanova, která dokázala rozproudit krev 
v žilách jak starších, tak i mladších návštěv-
níků plesu. Připomněla nám zlatou éru zá-
bav z konce osmdesátých let, kdy v Podolí 
na fotbalovém hřišti hrály tehdy populární 
skupiny Formace a Invence. Pro skupinu Ka-
sanova to byla premiéra, protože vystupuje 
spíše v  okolí Uherského Brodu. Muzikanti 
si však pochvalovali skvělé publikum.  Ne-
chyběla ani bohatá tombola. A dobrá nála-
da byla také přítomna. O tom, že se první 
Obecní ples vydařil, svědčí i fakt, že hudba 
balila své nástroje až o třetí hodině ranní.

O dva dny později v neděli 20. ledna se 
v  kulturním domě uskutečnil už 4. Dětský 
ples. Opět to bylo za podpory Tanečního 
klubu Rokaso, který předvedl během odpo-
ledne ukázku standartních i  latinskoame-
rických tanců. Tři mladé dvojice předvedly 
ukázky těchto tanců s  takovou lehkostí, 
noblesou a přesností, až se všem tajil dech. 
Děti to samozřejmě zkoušely také, a i když 
udělaly nějaké malé chybičky, byly po-
chváleny za přístup k nácviku jednotlivých 
tanců. Poté předvedl své vystoupení klaun 
Pavel Rolek. Jeho „bublinová show“ vyvo-
lala u dětí nadšení, co vše jde s bublinami 
dělat, ale hlavně jak velké bubliny se dají 
vykouzlit. Děti si domů odnášely nejen ceny 
z tomboly, ale i spoustu zážitků z příjemně 
stráveného odpoledne. I jejich ples se vyda-
řil na jedničku.

Jaroslav Míšek
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Zprávičky z naší školičky

Divadlo Zlín

Zakončení výuky plavání

Čtvrteční odpoled-
ne 10. ledna opět patřilo 
návštěvě Městského di-
vadla ve Zlíně. Tentokrát 
děti pobavilo představení 
s  názvem Královna Kolo-
běžka I. Dětem se pohád-
ka moc líbila a už se těší, 
co uvidí příště. 

V pondělí 7. ledna 
2019 proběhla poslední 
hodina plavání. Děti byly 
seznámeny s  desaterem 
bezpečnosti pro plavce, 
vyzkoušely si, co všechno 
už ve vodě umí a  zvlád-
nou. Pak následovalo ob-
líbené volné plavání a do-
vádění ve vodě. Dětem 
bylo také vystaveno pla-
vecké vysvědčení infor-
mující o  jejich dovednos-
tech, které bude předáno 
společně s  pololetním 
vysvědčením. 

Bruslení ve Žlebě a na Olšavě
Letošní zima bruslení moc nepřála. 

Jak na hřišti ve Žlebě, tak i  na Olšavě to 
s přípravou ledové plochy nebylo jedno-
duché. Počasí na konci ledna bylo hod-
ně proměnlivé. A rozdíly v  teplotách až 
o  15°C nebyly výjimkou. Když už to vy-
padalo velmi nadějně a zdálo se, že další 
den se bude bruslit, tak napadlo 20 cm 
sněhu a příprava kluziště mohla začít zno-
vu. Nakonec se vše podařilo a  mohlo se 
začít bruslit a hrát hokej.

Ve Žlebě se nejvíc na přípravě ledové 
plochy podíleli – Petr Janča, Tomáš Sme-
tana a  Jaroslav Ježík. Na Olšavě to byli 
hlavně manželé Jakšíkovi a  také všichni 
ostatní, co udělali velkou radost svým dě-
tem i vnoučatům. Obě ledové plochy totiž 
dlouho nevydržely a s nástupem oteplení 
na začátku února roztály.

Jaroslav Míšek
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Pololetní vysvědčení

Karneval

Předškoláčci ve škole

5. ročník Předškoličky 

Poslední den prvního pololetí jsme za-
končili návštěvou cukrárny a kina v Uher-
ském Hradišti, kde proběhlo i  slavnostní 
předání vysvědčení. 

V neděli 10. února v 15. hodin odstar-
tovalo v kulturním domě karnevalové ve-
selí, do kterého se nadšeně zapojili děti 
i  dospělí. Odpoledne bylo plné tance, 
kouzel a  triků i  her pro děti. Karnevalem 
provázel a  přítomné rozesmíval Tomáš 
Šulaj. Vyvrcholením pak byla tombola, 
ve které na děti čekala spousta milých 
překvapení. Tímto děkujeme sponzorům 
i všem, kteří se na přípravě a zdárném prů-
běhu podíleli. 

Naši předškoláčci ze školky se byli podívat ve škole, jak probíhá 
vyučování. Zapojili se do výuky s 1. a 2. třídou. Zrovna se probírala 
zdravá strava. Děti si mohly vyzkoušet, jak chutnají zdravé jednohub-
ky a ovocný salát. 

Letos se koná 5. ročník Předškoličky u nás ve škole. Kaž-
dý čtvrtek mohou předškoláčci nejen z naší školky se svými 
rodiči navštěvovat předškoličku. Tam si postupně zvykají 
na školní prostředí. Hodiny předškoličky jsou zaměřené 
na předškolní přípravu dětí před nástupem do školy. Pro-
cvičují své grafomotorické dovednosti, zrakové a sluchové 
vnímání a další potřebné dovednosti pro úspěšný vstup do 
školy. Předškoličky se budou konat každý čtvrtek od 15.45 
hodin od února až do konce května. Těšíme se na Vás. 
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Z knihovny

Knihovna je zde pro vás!
Využijte možnosti půjčení knih. Pro 

všechny čtenáře nabízíme možnost mo-
bilní knihovny. Ta je určena především 
seniorům, ale nově i  pro časově vytíže-
né spoluobčany, kterým otevírací doba 
knihovny nevyhovuje. Prosím všechny 
čtenáře, aby nahlásili, jaká půjčovní doba 
by byla vhodná. Své připomínky můžete 
posílat na emai: podoli.knihovna@se-
znam.cz. 

Výměnný fond je aktualizován dle po-
žadavků čtenářů. Zahrnuje nejen knižní 
novinky, ale i knihy „na přání čtenářů“. 

V uplynulém období se knihovna 
prostorově transformovala. Knižní fond, 
především naučná literatura, byl částečně 
uložen do depositu. Což ovšem nezname-
ná, že si knihy nemůžete půjčit. Stačí na-
hlásit knihu a autora a druhý den je kniha 
ve vašich rukou. A jak zjistit, zda ji máme? 
Stačí se podívat do on-line katalogu naší 
knihovny.

I v  letošním roce mám v  plánu pořá-
dat akce a možná i kurzy. Jako první bych 
k nám do Podolí, ráda pozvala paní Rená-
tu Gebauerovou-karasopisku. V případě 
zájmu se můžete informovat přímo u mě-
-Jitky Raclavské. Budu ráda, pokud mně 
sdělíte, jaké akce občané Podolí uvítají. 
Inspirace není nikdy dost!

Zájemci se mohou přihlásit na Noc 
s  Andersenem. Přihlášku je nutné ode-
vzdat do 13. března.

 Symbióza s první třídou základní školy 
bude pro Místní knihovnu dočasná. Proto 
vás prosím o  shovívavost. Knihovna po-
třebuje čtenáře a čtenáři knihovnu.  

Vaše knihovnice Jitka Raclavská
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Z činnosti Sokola

Zimní radovánky 
Správný Sokol se neleká žádných 

překážek. Jak říká Zdeněk Kasper: „Pře-
skoč, přelez, ale nepodlez!“ Pro členy 
„psí“ sekce naší sokolské obce to platí 
dvojnásob. Konec konců, rozhodčí by na 
závodech asi těžko tolerovali týmy, kte-
ré by odmítly skočit předepsanou výšku 
překážky. A protože nás první závody če-
kají už v dubnu, pilně jsme cvičili celou 
zimu. Chladné měsíce, provázené nepří-
znivými povětrnostními vlivy, způsobují, 
že terén cvičiště je často zablácený, na-
mrzlý nebo přímo zledovatělý. Proto se 
nikdy nedá cvičení naplánovat dopředu 
a  musíme připravovat několik různých 
variant. Z toho samého důvodu se také 
neběhají dlouhé sekvence, ale dává se 
přednost pilování jednotlivých prvků. 
Dosavadní zkušenosti nás poučily o tom, 
jak velké nervozitě jsou pes i psovod na 
závodě vystavení. To, co na domácí půdě 
hravě zvládnou, vypadá na cizím hřišti 
jako úplně neznámý problém. Psa je nut-
né s  každou překážkou seznamovat ze 
všech stran a ze všech různých náběhů. 
Závodní parkúry je možné sestavit do 
prakticky nekonečného počtu variant. 
Pes ale nikdy nevnímá dráhu jako celek. 
Výkon, který po něm požadujeme, je pro 

něj sestavený z mnoha jednotlivých kro-
ků. Pak stačí jedna překážka v nezvyklé 
barvě, nečekaná kombinace prvků nebo 
nejistota psovoda, jak správně vést, 
a tým je diskvalifi kovaný. O to důležitěj-
ší je mít dobře zvládnuté základy. Teplé 
počasí svádí k rozběhnutí se po parkúru, 
ale v  zimě hrozí při rychlém běhu zra-
nění, takže zpomalujeme a  věnujeme 
větší pozornost pečlivosti a  přesnosti. 
Z pohledu náhodného diváka jsme mu-
seli na svých trénincích vypadat jako 
blázni. Honili jsme se často pořád dokola 
kolem jedné překážky, napjatě sledovali 
každý psí krok a  každé položení tlapky. 
Z vlastních prostředků jsme zakoupili 
nový slalom. Ten původní byl o dvě tyč-
ky kratší a ukázalo se, že naši chytří pejsci 
si to pamatují, a pak na normálním slalo-
mu nedovedou cvik dokončit. Právě tato 
překážka je jedna z nejzáludnějších, pro-
tože od psa vyžaduje maximální soustře-
dění. Současně ale je jednou z mála, která 
se dá trénovat i ve špatném počasí. Nej-
větším problémem je, že dráha psa je ve 
slalomu přesně daná, ale dráha psovoda 
vychází z kombinace ostatních překážek, 
takže pes nesmí vnímat, kde je jeho pán, 
ale soustředit se na dokončení své části 

úkolu. Vyžaduje to mnoho hodin pečlivé 
přípravy, a proto jsme ve slalomu strávi-
li téměř celou letošní zimu, až se z toho 
nám i  našim psům kolikrát točila hlava. 
Trochu jiná je situace při tréninku šikmé 
stěny, neboli áčka. Tato zónová překáž-
ka byla na podzim připravená k použití, 
ale je hodně vysoká a při pádu z ní hrozí 
psovi vážné zranění. Ačkoliv nás lákalo 
na áčku trénovat, museli jsme počkat na 
dobu, kdy nebude sníh nebo námraza, 
protože gumový povrch může podklu-
zovat. Většina našich psů se naštěstí na 
áčku nebojí. Překážku paradoxně lépe 
zvládají malí psi. Ti větší s  dlouhýma 
a  rychlýma nohama mají tendenci pře-
skakovat začátek a konec, a to je v rozpo-
ru s pravidly soutěže. V zimních měsících 
je více času i na jiné druhy cvičení. Trénu-
je se poslušnost, taneční prvky a provádí 
se posilovací cviky. K tomu není zapotře-
bí nic víc než trocha trpělivosti. Po zkuše-
nostech z  letošní zimy uvažujeme o ve-
dení části tréninků v krytých prostorech 
a o rozšíření cvičení i na pachové práce. 
Teď nás ale nejdříve čeká jarní sezóna. 
V plánu jsou závody v Milovicích, Ludsla-
vicích a dog-trekking v Březolupech.

 Štěpánka Míšková
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Narození
Dne 4. 1. 2019 se Romanovi Bosákovi a Lucii Peterové narodil syn Adam Bosák. 

Dne 4. 2. 2019 se Bronislavovi Bruno Kovaříkovi a Renátě Koskové narodila dcera 

Tereza Kovaříková.

Úmrtí
Dne 4. 2. 2019 zemřela Eva Galušková, 73 let.

Naši jubilanti v březnu a dubnu 2019
Hráčková Lenka   60 let

Páleníková Anna  70 let

Malina František  75 let

Stojaspalová Františka 80 let

Matoušková Irena 80 let

Habartová Marie  82 let

Doleželová Květoslava  83 let

Juřičková Františka 84 let

Novotná Antonie  87 let

Měrka Antonín  88 let

2. 3. 2019 Fašanková obchůzka

9. 3. 2019 Košt slivovice

29. 3. 2019 Noc s Andersenem

5. 4. 2019 Uklízíme Česko

7. 4. 2019 Obchůzka královniček

10. 4. 2019  Zápis do Základní školy

16. 4. 2019 Velikonoční dílničky

V případě, že si přejete uveřejnit ve společenské kronice i jiná významná jubilea, jako napří-

klad výročí svatby, oznamte to prosím nejméně 1 měsíc před redakční uzávěrkou. 

Pokud si nepřejete býti v naší společenské kronice zveřejněni, oznamte to písemně nejméně 

2 měsíce předem na obecním úřadě v Podolí.

Občanský rok 1919
Povodeň

Dne 8. července po celý den a noc silně 
pršelo. Dne 9. července o třetí hodině ran-
ní přihnala se spousta vody, která zaplavila 
celé údolí a  vnikla do stodol a  stájí. Voda 
odnášela vozy, žací stroje, hospodářské ná-
řadí a množství dřeva. Seníky a stodoly byly 
zaplaveny, mnohé zbořeny. Dobytek ze 
stájí na straně dolní byl vyváděn do obydlí 
sousedů na straně horní. Celé údolí Olšavy 
podobalo se dravému jezeru. Plodiny na ní-
žinách byly úplně zničeny, na kopcích silně 
poškozeny.

Stromy i s kořeny byly vyvráceny. Také 
píce v zaplavených stodolách byla zničena. 
Hlavní most byl nyní zcela zbořen a odpla-
ven a před ním i za ním hluboké propasti 
vymlety. Největší škodu z občanů zdejších 
utrpěl Matouš Snopek, rolník, číslo 3, jemuž 
voda část stodoly i  chlévů zbořila a  šopu 
odplavila. Také majitelka mlýna paní Albí-
na Ničová utrpěla značnou škodu, neboť 
zničena jí úroda na celé zahradě ve výměře 
3 ha, vyvráceno mnoho stromů a poškoze-
ny včelíny.

Hospodářský rok

Ceny dobytka stouply opětně. 1 kus ho-

vězího dobytka stál 6 – 8000 K, 1 tele 500 – 
800 K, 1 koza 300 – 400 K. Na umírnění bídy 
dovážena do republiky mouka americká. 
1 kg prodáván po 3 K.

Škola

Školu navštěvovalo 68 chlapců a  62 
děvčat, celkem 130 dětí. Učitelský sbor ne-
změněn. 

Do roku 1919 byl starostou obce Franti-
šek Šácha, rolník, číslo 55. Starostou zvolen 
byl roku 1905, správu obce vedl nepřetrži-
tě 15 let. Jeho přičiněním byla obec v nej-
horších válečných letech dobře zásobena 
potravinami. Též zvonek na zvonici nebyl 
zrekvírován, ač v  jiných obcích všechny 
zvony byly zrekvírovány, rozbity a  ulita 
z nich děla.

Obecní volby

Při prvých volbách do obecního zastu-
pitelstva nevolilo se ještě podle politických 
stran. Starosta obce sestavil kandidátní lis-
tinu a vyvěsil ji na obecní tabuli, poněvadž 
ani námitek ani jiných kandidátních listin 
nebylo podáno byli všichni kandidáti na 
listině napsaní zvoleni. 

Výsledek volby: Jiří Hanáček, starosta, 
č. 11. Jan Malina, náměstek, č. 114. Franti-
šek Majíček, radní, č. 49. František Sedláček, 

radní, č. 92. Jan Kovářík, radní, č. 14. Členo-
vé výboru – František Šácha, č. 55. Jan Tete-
ra, č. 105. Matouš Podškupka, č. 44. Franti-
šek Malina, č. 4. Jan Kovářík, č. 58. Antonín 
Malina, č. 65. Josef Bartek, č. 47. František 
Zimolka, č. 83. Antonín Vašát, č. 122.

Kolkování peněz

Na jaře r. 1919 kolkovány papírové 
peníze a vkladní knížky. Kolkování prová-
děli Jan Šácha, starosta, Jan Janáček, řídící 
učitel, Marie Štorkánová, učitelka pod do-
zorem ředitele Heurta z  Rolnické záložny 
v Uherském Hradišti. Obnos do 500 K byl 
při kolkování vrácen, z  většího obnosu 
byla polovina zadržena na zaplacení dávky 
z majetku. Celkem okolkováno v naší obci 
60000 K. Kolkování vkladních knížek pro-
vádělo se u okresního soudu.

Sbírka na zlatý poklad republiky

Zlaté a  stříbrné mince ukládali ob-
čané na vkladní knížky. Sebrané cenné 
mince rakouské zaslány zlatému pokla-
du v Praze. Ve volném prodeji platilo se 
za 1 stříbrnou korunu rakouskou 6 Kč, za 
1 zlatou desetikorunu rakouskou 60 až 
100 Kč.  

Ze zápisů z kroniky obce Podolí 
zpracoval Jaroslav Míšek


