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Starostka aktuálně

Obecní úřad

Milí spoluobčané. V minulém čísle Podolských listů jsme nově 
otevřeli tuto rubriku. I tentokrát jsem si pro Vás připravila ně-
které zajímavé informace. 
Co možná nevíte

• Obec získala do majetku 42.324 m2: V roce 2018 získala 
obec od Ředitelství silnic a dálnic do svého majetku po-
zemky o celkové výměře 42.324 m2 (čtyřicet dva tisíce tři 
sta dvacet čtyři m2) výměnou za pouhých 40 m2 (čtyřicet 
m2). Z nepochopitelných důvodů se pod vedením bývalé-
ho starosty obec dlouhé roky zdráhala převzít takto nabí-
zený majetek. Na můj návrh zastupitelé odmítli jeho zcest-
ný názor, že majetek produkuje pouze starosti, a pozemky 
v celkové hodnotě téměř 800 tis. Kč převzali v dubnu 2018 
do majetku obce.

• Majetek obce roste: Z porovnání výsledků hospodaření 
obce k 31.12.2014 a k 31.12.2018 vyplývá, že majetek obce 
roste. Celková hodnota majetku obce na konci roku 2014 či-
nila 83,6 mil Kč, hodnota pozemků pak 11,0 mil Kč. O 4 roky 
později na konci roku 2018 dosahoval majetek obce celkové 
hodnoty 116,6 mil Kč, z toho hodnota pozemků 15,8 mil Kč. 
Během mého prvního funkčního období ve funkci starostky 
se nám podařilo navýšit majetek obce o 33 mil Kč a hodno-
tu pozemků o 4,8 mil Kč. „Starosti“ se vzrůstajícím majetkem 
budeme řešit s radostí. 

• Jednání zastupitelstva: Každé zasedání obecního zastu-
pitelstva je veřejné. Občané se osobně jednání mohou 
účastnit. Mohou tak být přímo na místě informováni, co za-
stupitelstvo projednává a jak jednotliví zastupitelé hlasují.  
Oznámení o konání zastupitelstva musí být nejméně 7 dní 
před jednáním zveřejněno na úřední desce obce vyvěše-
ním příslušné listiny a současně také na elektronické úřed-
ní desce, kterou najdete na internetových stránkách obce 
(www.obecpodoli.cz). V našem případě zveřejňujeme ter-
mín konání zastupitelstva i vyhlášením v místním rozhlase.

• Kamery konečně slouží obci: Kamerové vybavení obecní-
ho úřadu z léta roku 2016, které mělo chránit „letního sta-
rostu Hastíka“ před náporem rozezlených občanů, koneč-
ně našlo smysluplné uplatnění. Zaznamenává dnes pohyb 
osob u vstupu do mateřské školy.

• Kanalizace a likvidace odpadních vod: Velmi intenzivně 
pracujeme na konečném vyřešení odvodu a likvidace od-
padních vod. Zanedbaná situace více než dvacet let neře-
šená dnes přináší jednu komplikaci vedle druhé.

-  Současný stav: Podrobným mapováním skutečného stavu 
kanalizační sítě obce nacházíme úseky nefunkční, úseky 
ucpané, úseky vybudované svépomocí bez projektové 
dokumentace a bez výpočtu kapacity stoky, bez řádné-
ho projednání vodoprávním úřadem a proto nelegální. 
Napojení nových staveb do nepovoleného a nezkolau-
dovaného kanalizačního potrubí není zásadně možné! 
Nespokojenost občanů je však pochopitelná. Pochopi-
telná je ale i situace zastupitelů – problémy neřešené de-
setiletí nemohou nyní vyřešit přes noc, přestože tehdejší 
starosta dnes srší zaručenými návody, jak vše „elegantně“ 
vyřešit. O generály „po vojně“ však není většinou už zá-
jem. Nespokojeným občanům nezbývá, než aby se ob-
raceli se svými nářky na bývalého starostu, který, jak se 

čím dál více ukazuje, zajišťoval v obci pouze běžný provoz 
a problémy větších rozměrů umně odsouval „na později“. 
Současný neutěšený stav kanalizace je toho příkladným 
důkazem.

-  Znečišťování Olšavy: V současné době vypouští naše 
obec nevyčištěné odpadní vody volně do řeky Olšavy na 
základě výjimky udělené Rozhodnutím Městského úřadu 
v Uherském Hradišti, odboru životního prostředí. Rozhod-
nutí obci určuje, jak vysoké koncentrace škodlivých látek 
může odpadní voda obsahovat a je platné pro období let 
2016 – 2021. Měření koncentrace škodlivin obsažených ve 
vodním toku je dle Rozhodnutí povinna zajistit obec a pro-
vádí je specializovaná laboratoř na objednávku obce vždy 
minimálně 4 x do roka. Volné vypouštění odpadních vod 
nebude možné donekonečna. Správce vodního toku Povo-
dí Moravy, s.p. původně trval na časovém omezení výjimky 
jen na dobu tří let. Ke každé žádosti o výjimku musí obec 
doložit požadované materiály a také vyjádření zmíněného 
správce toku. Vydání rozhodnutí je podmíněno i aktivitou 
obce potvrzující, jak intenzivně pracuje na zlepšení stavu 
odpadních vod, zda např. připravuje projektovou doku-
mentaci na čištění odpadních vod, žádá o dotaci, nebo rea-
lizuje samotnou stavbu.

-  Aktivita obce: V našem případě nebyly v minulosti žád-
né takové aktivity vyvíjeny. Teprve v roce 2015 nechala 
obec již pod mým vedením zpracovat 5 studií, které se 
zabývaly návrhy řešení koncového čištění a také jejich fi -
nanční náročností. Zastupitelstvo se také vážně zabývalo 
variantou ekologického čištění, které by bylo velmi šetrné 
k životnímu prostředí a energeticky minimalistické. Díky 
polohopisnému rozložení podolské zástavby v terénním 
reliéfu nebylo možno nakonec tuto ekologickou čistírnu 
realizovat. Průběh příprav na nejvhodnější variantu čiště-
ní však zcela jistě přispěl k tomu, že Rozhodnutí povole-
ní k vypouštění nečištěných odpadních vod do vodního 
toku bylo vydáno na dobu 5 let, do roku 2021. Není zná-
mo, jaké koncentrace škodlivých látek budou povoleny 
po roce 2021, ale oproti původnímu povolení z roku 2011 
jsou již dnes limity znečištění téměř poloviční. 

-  Přípravné a projektové práce: Snahou zastupitelstva je, 
aby byla naše obec co nejlépe připravena na likvidaci od-
padních vod v co nejkratším možném čase. Intenzivně pra-
cujeme na projektové dokumentaci. Pomáháme projekční 
kanceláři na získávání informací, které projekt posunují tak, 
aby mohl být předán k územnímu rozhodnutí. Za posled-
ních dvacet let jde o první komplexní zpracování proble-
matiky obecní kanalizace a zajištění čištění odpadních vod 
v souladu s platným zákonem.

-  Stočné: Poplatky vybírané dnes obcí za připojení nemovi-
tostí k obecní kanalizaci v částce 200 Kč/dům/rok pokrývají 
pouze náklady na úhradu výše uvedených rozborů vody 
a každoroční deratizaci kanalizačního systému. Do budouc-
na se výše stočného bude muset aktualizovat tak, aby po-
kryla všechny provozní náklady včetně úhrady za likvidaci 
odpadních vod uherskohradišťskou čistírnou (ČOV). 

 Znovu žádáme občany o pochopení, vstřícnost a trpělivost. 
Jde o jednu z největších investic v dějinách obce.  
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Vybráno z 5. zasedání zastupitelstva obce 23.5.2019

Co připravujeme

• Obnova krajinných prvků: V minulém zpravodaji jsme Vás 
již informovali, že v lokalitě Přední a Prostřední díly chceme 
na pozemcích o rozloze 2,5 ha vysadit krajinnou zeleň, která 
bude plnit protierozní funkci a bránit splachu ornice. Dnes 
již víme, že naše žádost byla úspěšná. Nyní pracujeme na 
výběru vhodného dodavatele, aby výsadba mohla probíhat 
v podzimních měsících.

• Digitální povodňový plán: Povodňový plán je dokument, 
který má zajistit organizační a technické opatření při po-
vodni nebo záplavě a má odvrátit nebo zmírnit škody na 
životech, majetku občanů, společnosti a na životním pro-
středí. I v tomto případě byla žádost o dotaci úspěšná. Pro 
naši obec digitální povodňový plán zpracuje fi rma Crisis 
Consulting s.r.o. Ten bude využívat čidlo k měření výšky hla-
diny řeky Olšavy, které je umístěno od roku 2014 na mostě 
přes řeku Olšavu v rámci Digitálního povodňového plánu 

Mikroregionu Dolního Poolšaví. Výšku hladiny řeky Olšavy 
je možné sledovat na internetových stránkách obce www.
obecpodoli.cz. Odkaz je přímo na úvodní stránce – Stav 
hladiny Olšavy v Podolí.

• Nové autobusové čekárny: Po mnoha letech provozu 
autobusových čekáren rozhodli zastupitelé o jejich výmě-
ně za čekárny moderního vzhledu. Vylepšíme tak nejen 
komfort cestujícím, ale také vzhled naší obce. Výměna je 
naplánována na druhou polovinu měsíce července. Staré 
čekárny musíme nejdříve odstranit, vybudovat nové zpev-
něné plochy a instalovat čekárny nové. Čekání na autobu-
sy během stavebních úprav může být v době deště méně 
komfortní.  Děkujeme cestujícím za pochopení. 

 Jak je vidět, úkolů k řešení máme spoustu. Ve výčtu dalších 
záměrů a navazujících kroků budeme v příštím čísle opět 
pokračovat. Pracujeme na zvelebování obce!

Jana Rýpalová, starostka

Zastupitelstvo schválilo:

• Uzavření „Dohody o zrušení předkupního práva“ s paní Da-
rinou Davidovou dle předloženého návrhu

• Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s fi rmou EKOLA-
-PAVLIŠ s.r.o., Trávník 2095, 686 03 Staré Město. Dodatek 
mění dobu plnění díla ve stupni DUR do 30 dnů od dodání 
všech podkladů objednavatelem

• Podání žádosti o dotaci na Obnovu krajinných prvků z pro-
gramu OPŽP na p.č. 5755, 5756, 4907, 5838 v k. ú. Podolí nad 
Olšavou, zpracování projektové dokumentace fi rmou Arvi-
ta P spol. s r.o., Příčná 1541, 765 02 Otrokovice, vypracování 

a podání žádosti Ing. Martinou Kleperlíkovou, Travinářská 
1174, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a starostku pověřilo 
podpisem smluv

• Firmu IS Projekt, s.r.o., Na Výsluní 2256, 688 01 Uherský 
Brod k administraci veřejné zakázky pro výběr zadavatele 
k akci „Zateplení objektu ZŠ Podolí čp. 53“ a pověřilo sta-
rostku k podpisu smlouvy.

 Zastupitelstvo pověřilo starostku k podpisu smlouvy na fi -
nanční dar fi rmě Uherskohradišťská nemocnice a.s. ve výši 
5000 Kč. 

Svozy odpadů v následujícím období

8.7.2019  Svoz plastů
10.7.2019  Svoz komunálního odpadu
24.7.2019  Svoz komunálního odpadu

5.8.2019  Svoz plastů
7.8.2019  Svoz komunálního odpadu
21.8.2019  Svoz komunálního odpadu
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Naučná stezka Les v Podolí pro všechny
V den, kdy se slaví svátek dětí, byla 
v Podolí otevřena stezka, která nese 
název „Naučná stezka Les v Podolí pro 
všechny “. Její začátek se nachází na 
konci obydlené ulice Žleb a pokračuje 
okruhem až k hřišti. Na stezce se nachá-
zí několik tabulí, zastavení, vkusný aká-
tový mobiliář a je doplněna o plastiky 
a sochy zvířat, které se v dané lokalitě 
nebo poblíž ní nacházejí. U každého 
zvířete je umístěna informační cedu-
le, která popisuje daný druh živočicha. 
Máte-li chuť, vydejte se do těchto míst, 
ledňáček Vám ukáže směr. 
A co nám stezka ukazuje? Přírodu, která 
se nás úzce dotýká.  Je to část krajiny, ve 
které žijeme, která navazuje na naše bez-
prostřední okolí a která si zaslouží pozor-
nost. Ne zbytečně spadá tento kousek 
našeho katastru pod Územní systém 
ekologické stability a Hluboček je vyhlá-
šen nadregionálním biocentrem.

Co je nadregionální biocentrum? 

Nadregionální biocentrum je jednou 
ze skladebních součástí Územního sys-
tému ekologické stability (dále ÚSES). 
ÚSES je vzájemně propojený soubor 
přirozených i pozměněných, avšak pří-
rodě blízkých ekosystémů, které udržují 
přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem 
ÚSES je posílit ekologickou stabilitu 
krajiny zachováním nebo obnovením 
stabilních ekosystémů a jejich vzájem-
ných vazeb. NRBC Hluboček patří do 
Hluckého bioregionu, který leží na vý-
chodě jižní Moravy, přičemž zabírá jižní 
polovinu geomorfologického celku Vi-
zovická vrchovina.

Jaké má ÚSES cíle?

• vytvoření sítě relativně ekologicky 
stabilních území ovlivňujících příz-
nivě okolní, ekologicky méně stabil-
ní krajinu,

• zachování či znovuobnovení přiro-
zeného genofondu krajiny v rámci 
jeho přirozeného prostorového čle-
nění,

• zachování či podpoření rozmani-
tosti původních biologických druhů 
a jejich společenstev (biodiverzity).

Skladební části ÚSES

Biocentrum je biotop nebo soubor bio-
topů v krajině, který svým stavem a ve-
likostí umožňuje trvalou existenci přiro-
zeného či pozměněného, avšak přírodě 
blízkého ekosystému.
Biokoridor je území, které neumožňu-

je rozhodující části organismů trvalou 
dlouhodobou existenci, avšak umožňu-
je jejich migraci mezi biocentry, a tím 
vytváří z oddělených biocenter síť.
Interakční prvek je krajinný segment, 
který na lokální úrovni zprostředkovává 
příznivé působení základních skladeb-
ných částí ÚSES (biocenter a biokorido-
rů) na okolní, méně stabilní krajinu do 
větší vzdálenosti. Mimo to interakční 
prvky často umožňují trvalou existen-
ci určitých druhů organismů, majících 
menší prostorové nároky (vedle řady 
druhů rostlin některé druhy hmyzu, 
drobných hlodavců, hmyzožravců, ptá-
ků, obojživelníků atd.).

Dělení ÚSES dle významu

Nadregionální ÚSES
Rozlehlé ekologicky významné krajin-

né celky a oblasti s min. plochou ales-
poň 1000 ha. Jejich síť by měla zajistit 
podmínky existence charakteristických 
společenstev s úplnou druhovou roz-
manitostí bioty v rámci určitého bioge-
ografi ckého regionu. Vymezení a hod-
nocení nadregionálního ÚSES zajišťuje 
Ministerstvo životního prostředí ČR.

Regionální ÚSES
Ekologicky významné krajinné celky 
s minimální plochou podle typů spole-
čenstev od 10 do 50 ha. Jejich síť musí 
reprezentovat rozmanitost typů bio-
chor v rámci určitého biogeografi ckého 
regionu. Vymezení a hodnocení regio-
nálního ÚSES spadá do působnosti kraj-
ských úřadů a správ příslušných správ 
národních parků a chráněných krajin-
ných oblastí.
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Místní (lokální) ÚSES
Menší ekologicky významné krajinné 
celky do 5-10 ha. Jejich síť reprezentu-
je rozmanitost skupin typů geobiocé-
nů v rámci určité biochory. K vymezení 
a hodnocení místního ÚSES mimo úze-
mí národních parků, chráněných krajin-
ných oblastí a jejich ochranných pásem 
jsou příslušné obecní úřady obcí s rozší-
řenou působností.

Proč je Hluboček nadregionálním 

biocentrem a co bychom měli dělat, 

aby jím i nadále plnohodnotně byl? 

Hluboček je významný v nadregionál-
ním měřítku proto, že je jedinečný svý-
mi zachovanými nebo pozměněnými, 
ale přírodě blízkými společenstvy, na 
které se vážou určité druhy rostlin a ži-
vočichů. Svým rozměrem je v naší ob-
lasti jedinečný a propojuje další prvky 
ÚSES. Každá jeho část je pro celek dů-
ležitá.
Pro udržení NRBC se jeví jako nezbyt-
né zachování zbytků přirozených lesů, 
ty se nacházejí zejména přímo v lese 
Hlubočku. V místech, kde byly tyto lesy 
již přeměněny na lesy smíšené nebo 
jehličnaté monokultury, by se mělo 
přistoupit k postupnému převodu na 
listnaté lesy blízké původnímu stavu. 
Důležité je také odstraňovat nepůvodní 
a invazivní druhy rostlin. Pro uchování, 
příp. další zvýšení diverzity je také nut-
né při těžbě ponechávat výstavky sta-
rých stromů (hlavně dubů a ovocných 
dřevin). Nezbytné je rovněž uchování 
lučních, stepních/lesostepních bioto-
pů a starých ovocných sadů, a to kose-
ním travních porostů a zabraňováním 
zarůstání dřevinami. Z hlediska vyšší 
diverzity by měly být zachovány a pod-
porovány veškeré mokřady, stejně jako 
další podmáčené biotopy. Vhodné je 
také například hloubení tůní, aby se ale-
spoň v některých místech udržela voda 
po celý rok (mokřady jsou nezbytné pro 
rozmnožování obojživelníků)

Přírodní podmínky NRBC Hluboček

• Reliéf: Podle geomorfologic-
kého členění ČR (Demek et al. 1987) 
náleží NRBC Hluboček provincii Zá-
padní Karpaty, soustavě Vnější Západ-
ní Karpaty, oblasti Slovensko-morav-
ské Karpaty, celku Vizovická vrchovina, 
podcelku Hlucká pahorkatina a okrsku 
Vlčnovská pahorkatina. Terén je po 
celé trase stezky je zvlněný, střídají se 
plošiny a drobné kotliny, hřbety jsou 
široké a ploché, mají táhlé, nevýraz-
né svahy. Hřbety podolské části NRBC 
Hluboček jsou rozčleněny krátkými 

údolími levých přítoků řeky Olšavy 
s úzkou údolní nivou. Ve vrcholových 
částech se zachovaly velké zbytky za-
rovnaných povrchů. Místy je povrch 
pokryt sprašovými návějemi. Na prud-
ších svazích se nacházejí sesuvy. Mezi 
významné vrcholy podolského NRBC 
patří Kamenný vrch (348 m n. m.).
• Hydrologie: Podolská část 
NRBC Hluboček je odvodňována do 
řeky Olšavy Podolský potokem, který 
má bezejmenný levostranný přítok. 
Celkem zřídka jsou zastoupeny mokřa-
dy. Vodní toky jsou závislé na srážkách 
a některé přes letní období vysycha-
jí. Mají dost zahloubená koryta, místy 
s množstvím anorganických usazenin.
• Klima: Hluboček leží v teplé 
klimatické oblasti T2 charakterizované 
dlouhým, teplým a normálně zavlaže-
ným létem, přechodné období je zde 
velmi krátké s teplým až mírně teplým 
jarem i podzimem. Zima je krátká, mír-
ně teplá a opět normálně zavlažená 
s krátkým trváním sněhové pokrývky. 
Průměrná roční teplota vzduchu je 9,1 
°C. Velké vegetační období trvá 236 
dnů. V NB Hluboček je v průměru za rok 
kolem 1,5 arktických dnů (s teplotním 
maximem –10,0 °C a menším). Ledo-
vých dnů s teplotou po celý den nižší 
než 0 °C je za rok v průměru 32. Letních 
dnů s nejvyšší teplotou 25 °C a více je 
zde za rok v průměru 52,9. Tropických 
dnů s maximální teplotou 30 °C a více 
je zde v průměru 10,3. Roční průměr 
relativní vlhkosti vzduchu se pohybuje 
v NB Hluboček kolem 77%. NRBC Hlu-
boček leží v průměrně až nepatrně více 
zavlažovaném místě naší republiky. Za 
rok spadne v oblasti NRBC Hluboček 
průměrně 626 mm srážek. Dnů se sně-

žením je v průměru 27,3 za rok.
Vydejte se za poznáním krajiny, která je 
nám nejblíže, na kterou bychom měli 
být hrdí a uchránit si ji jako přírodní 
i kulturní bohatství.

Živočichové Hlubočku

V NRBC Hlubočku převažuje teplomilná 
fauna zkulturnělé krajiny s občasným 
zastoupením východního prvku. Ta je 
na svazích doplněná unikátními torzy 
karpatské svahové lesostepi. V Hluboč-
ku se hojně vyskytují druhy dominují-
cí v pásmu pahorkatin, podhůří a hor. 
Jako typický druh savce je uváděn je-
žek východní (Erinaceus concolor), jako 
typické druhy obojživelníků jsou uve-
deni mlok skvrnitý (Salamandra sala-
mandra) a kuňka žlutobřichá (Bombina 
variegata) a jako významné druhy ptá-
ků mandelík hajní (Coracias garrulus) 
a ťuhýk menší (Lanius minor). Z hmyzu 
jsou jako typické druhy uvedeni motýli 
- perleťovec (Brenthis hecate) a vřete-
nuška smldníková (Zygaena cynarae). 
Měkkýši: hlemýžď zahradní (Helix po-
matia), keřnatka vrásčitá (Euomphalia 
strigella), vlahovka narudlá (Monacho-
ides incarnata) a žitovka obilná (Grana-
ria frumentum).
Pro živočichy jsou nejen v rámci Podolí, 
ale celého NRBC Hluboček významné 
prostředí jako jsou zbytky přirozených 
listnatých lesů (s dřevinami dub, lípa, 
habr), louky, stepi/lesostepi a sady, 
mokřady v okolí potoků a rybníků. Aby 
bylo možno zachovat typické druhy 
a jejich prostředí, musíme celé NRBC 
chápat a ohraňovat v širších souvislos-
tech i za jeho hranicemi. Některé listna-
té lesní porosty jsou zachovalé, před-
stavují tak prostředí, které je vhodné 



6

lípa obecná (Tilia cordata), třešeň ptačí 
(Prunus avium), javor mléč (Acer plata-
noides), bříza bělokorá (Betula pendu-
la). Místy se objevuje jeřáb břek (Sor-
bus torminalis). V okolí vodních toků se 
nachází jasan ztepilý a jilm ladní. Podél 
vodotečí a na svazích se můžeme se-
tkat s nepůvodním trnovníkem akát 
(Robinia pseudoacacia), který svým 
působením na okolní rostliny znehod-
nocuje stanoviště pro ostatní vegetaci.  
Veškeré jehličnaté rostliny, které mů-
žete podél stezky zahlédnut, jsou také 
nepůvodní. Pro danou lokalitu přírodě 
blízké krajiny nevyhovující. Ve starých 
sadech se nacházejí plodící jabloně, 
hrušně, švestky, ořešáky a třeba také 
oskeruše. Keřové patro je charakteris-
tické výskytem trnky obecné (Prunus 
spinosa), brslenu evropského (Euony-
mus europaeus), svídy krvavé (Cornus 
sanquinea), bezu černého (Sambucus 
nigra), hlohu jednosemenného (Cra-
taegus monogyna) a růže šípkové 
(Rosa canina). Dříve byl častější teplo-
milný dřín obecný (Cornus mas).
Přímo v okolí stezky byli pozorováni 
zástupci vstavačovitých, tedy českých 
orchidejí. Jsou to vemeník dvoulis-
tý (Platanthera bifolia), hlístník hníz-
dák (Neottia nidus-avis) a záraza sp. 
(Orobanche sp.). Pouze správnou péčí 
o stanoviště těchto rostlin dojde k je-
jich udržení, případně i rozšíření. Staré 
sady a pastviny je třeba každoročně 
kosit a zabraňovat jejich zarůstání dře-
vinami. Údržba ploch však musí odpo-
vídat managementu ploch pro vstava-
čovité.

Text a foto: Jana Kollandová

pouze pro určité druhy, které jsou čas-
to chráněné. Mezi tyto druhy patří zá-
stupci střevlíkovitých brouků, tesaříků 
nebo roháč obecnéhý (Lucanus cervus). 
O zachovalosti některých listnatých les-
ních porostů Hlubočku svědčí nález tří 
reliktních druhů střevlíkovitých brouků. 
Vyskytují se zde rovněž zvláště chráně-
né druhy - svižník (Cicindela sylvicola) 
a střevlík (Carabus scheidleri). Z dalších 
zjištěných brouků je významný výskyt 
vzácnějšího tesaříka (Anoplodera rufi -
pes).
Mnozí z výše uvedených živočichů jsou 
drobní tvorové, které lze zahlédnout 
pouze při podrobném pozorování okolí 
stezky. Někteří se vyskytují pouze sezó-
ně. Pokud se s nimi chceme potkat, mu-
síme být jako oni, nenápadní a splynout 
s prostředím.

Rostliny Hlubočku

Flóra Hlubočku je druhově bohatá, se 
zastoupením různých fytogeografic-
kých elementů a řady mezních i en-
klávních prvků. V lesní bylinném patře 
převažují druhy typické pro západní 
Karpaty, např. hvězdnatec čemeřicový 
(Hacquetia epipactis), ostřice chlupatá 
(Carex pilosa), ostřice převislá (Carex 
pendula). V nelesní vegetaci je přítom-
na celá řada ponticko-panonských ele-
mentů, např. hadinec nachový (Echium 
russicum) a len žlutý (Linum flavum), 
ale i kontinentální druhy bez vztahu 
k Panonii. K nim náleží např. kozinec 
dánský (Astragalus danicus) a úložník 
pochybný (Pseudolysimachion spuri-
um). 
Stromové patro v okolí stezky zastu-
pují především dub letní (Quercus ro-
bur), habr obecný (Carpinus betulus), 
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Mokřady nesou „zlatá vejce“

Mimořádný nález se podařilo uskutečnit 
Výboru pro ŽP při zastupitelstvu obce 
Podolí, když objevili vskutku zlaté vejce 
naší mokřadní fauny.

Zahnízdění morčáka velkého

V průběhu měsíce dubna se u mokřadů 
z klidové zóny určené pro hnízdění ptá-
ků a nerušené vyvádění mláďat živoči-
chů ozývalo charakteristické hluboké 
ptačí volání „kerr kerr“. Že by se v naší 
lokalitě mohlo zalíbit ohroženému Mor-
čáku velkému, se zdálo být nemožné. 
Přesto se členové Výboru pro ŽP k místu 
ani nepřibližovali, aby domnělý „poklad“ 
nevyrušili.

Vyvedení mláďat

Neděli 25.05.2019 můžeme směle za-
psat do obecní kroniky zlatým písmem 
jako den, který povýšil naši soustavu 
Podolských mokřadů a tůní na hnízdi-
ště ohrožených ptačích druhů. Na řece 
Olšavě byly zaznamenány bohatou foto-
dokumentací dvě rodinky Morčáků vel-
kých s pěti a další s osmi mláďaty. Je více 
než pravděpodobné, že velká voda, kte-
rá několik dnů před vzácným nálezem 
protekla bez jakýchkoliv škod systémem 
mokřadních nádrží, umožnila vzácným 

ptákům i s mláďaty přesídlit Podolským 
potokem na Olšavu. Není ovšem ani 
vyloučeno, že je zkrátka u mokřadů vy-
rušili nedisciplinovaní návštěvníci. Mat-
ky obou rodin se ale vzdalovaly od dů-
vtipně ukrytých mláďat na řece Olšavě 
a vracely se na mokřady pro potravu 
svým potomkům.
Následné shledávání matky s mláďaty 
bylo pro lidského pozorovatele velmi 

emotivní, zvláště když mláďata byla ve 
svém úkrytu vyrušena posádkou kánoe 
využívající vysoký stav Olšavy, a před 
příletem matky se musela přesunout na 
jiný úkryt. Úpěnlivé volání matky při pro-
hledávání původního úkrytu a jeho okolí 
vyvolávalo u pozorovatelů soucit a přání 
brzkého shledání. Instinkty ptáků však 
fungují bezchybně a rodinky se vždy 
zdárně shledaly.
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Výskyt morčáka velkého

Morčák velký žije na území Evropy, Asie 
i Severní Ameriky. V Česku se aktuálně 
vyskytuje jen na Moravě a ve Slezsku – 
podél řek Olše, Odry, Ostravice a dnes 
můžeme dodat i podél řeky Olšavy. Od 
90. let minulého století jich u nás začalo 
mírně přibývat, stále jsou ale zařazeni 
mezi kriticky ohrožené druhy. „Vůbec 
první hnízdění v Česku bylo prokázáno 
v roce 1894, další pár se pak opět ob-
jevil až v roce 1977. Od té doby u nás 
morčák hnízdil ojediněle, vždy šlo o je-
den pár,“ sdělil ornitolog Milan Bronclík 
z České společnosti ornitologické. Je 
skoro zázrak, že se v Podolí můžeme 
pyšnit hned dvěma hnízdícími páry.

Popis morčáka velkého

Morčák velký je o něco větší než kach-
na divoká. Má dlouhé tělo, velkou hlavu 
a tenký, na konci zahnutý zobák s pilovi-
tými okraji pro lepší uchopení kořisti.
Ve svatebním šatě má samec lesklou, 
tmavě zelenou hlavu, šedozelený hřbet, 
sněhově bílé boky a červené končetiny 
a zobák.
Samice není zdaleka tak výrazně zbar-
vena, ale i přesto působí půvabným do-
jmem hlavně díky odstávajícím perům 
v týle, která nejsou u samce tak nápad-
ná. Je celá šedá s hnědou hlavou a stejně 
jako samec má červený zobák a končeti-
ny. Po zbytek roku jsou obě pohlaví zbar-
vena stejně.
Morčák je skvěle přizpůsoben k lovu ryb, 
dokáže poměrně rychle plavat i v tříme-
trových hloubkách a k jejich lepšímu 
uchopení má skvěle přizpůsobený zobák. 
Jeho potravou se občas stávají i jiní vod-
ní živočichové, nejčastěji měkkýši, korýši 
nebo slávky; pro mláďata je hlavní slož-
kou potravy vodní hmyz.
Hnízdí od dubna do května a nejčastěji 
zahnizďuje v dutinách stromů, pod lo-
děnicemi, na skalách nebo ve velkých 
dřevěných budkách. Ročně klade 6 až 17 
vajec, na kterých sedí po dobu 30 – 35 
dní. Mláďata se plně osamostatňují ve 
věku 60 – 70 dní.

Zaevidování vzácného nálezu

Díky pořízení obsáhlé fotodokumenta-
ce Pavlem Podškubkou mohl Výbor pro 
ŽP tento vzácný nález doložit Agentuře 
ochrany přírody a krajiny (AOPK), České 
společnosti ornitologické, příslušnému 
odboru ŽP a dalším významným insti-
tucím. Střípky z této obsáhlé fotodoku-
mentace předkládáme občanům pro 
potěchu oka i duše.
Přínos mokřadů přírodě

Areál Podolských mokřadů a tůní začal 

úročit svůj potenciál a ukazuje, že „jak se 
do lesa volá, tak se z lesa ozývá“. Veškeré 
pozemky v areálu Podolských mokřadů 
a tůní jsou na výslovný pokyn vlastní-
ka Pavla Podškubky totiž spravovány 
šetrným zemědělským hospodařením 
s absolutním zákazem používání jakých-
koliv chemických látek. Péče o pozemky 
byla svěřena do rukou drobného šetrně 
hospodařícího místního zemědělce. Za 
poslední 3 roky se území mokřadů a tůní 
zaplnilo živočichy, téměř vyhubený hmyz 
a půdní organizmy se do půdy vracejí 
a stav živočichů utěšeně narůstá. V sou-

časné době, kdy se již veřejně hovoří 
o tom, že zemědělští velkobaroni ničí kra-
jinu, půdu, faunu i fl oru a kdy Centrum 
pro vodu, půdu a krajinu (CVPK) při České 
zemědělské univerzitě (ČZU) chce vybu-
dovat v Lánech tzv. vzorovou krajinu, kte-
rá zvládne jak příval vody, tak i sucho, by 
se mohl náměstek ministra ŽP, který byl 
v naší obci „na skok“ zastupitelem, roz-
vzpomenout, že u nás v obci už takovou 
vzorovou krajinu máme v areálu mokřadů 
několik let. Ministerstvo ŽP by se mohlo 
od Podolí v některých ohledech i přiučit.

Pavel Podškubka
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Sportovní výbor za spolupráce s SK Podolí připravil i v letošním 
roce pro děti jízdu zručnosti. Mladí cyklisté a cyklistky si vy-
slechli od pracovníka BESIPU zásady bezpečné jízdy a také in-
formace o vybavení kol. Všechna kola vyhovovala jízdě na silni-
cích, pouze některým dětem bylo doporučeno, aby tatínek na 
jejich kola připevnil vhodné odrazky. Přípravné práce otců tak 
byly většinou ohodnoceny známkou jedna nebo jedna mínus. 
Poté všichni vyplňovali dopravní test, se kterým předškolákům 
pomáhali rodiče. Následovala samotná jízda zručnosti s něko-
lika překážkami. Jízda mezi kužely dětem nečinila potíže, ani 
klikatící se další část dráhy. Oříškem se pro mnohé stalo ucho-
pení sklenice za jízdy a přenesení o pár metrů dál. Tady byli 
někteří nuceni sundat nohu z kola a získali tak trestné body. 
První jízdu všichni zvládli lehce, proto se druhý pokus již měřil 
na stopkách. Potřetí děti celou dráhu projely na atraktivních 
motokárách. Všichni bojovali ze všech sil a byli moc šikovní.
Vítěze určil součet bodů ze všech disciplín. A tak to nakonec 
dopadlo:
Předškoláci:

1. místo – Pepík Fojtík
2. místo – Kuba Jakšík
3. místo – Ondra Jakšík a Bertík Mikula
Žáci do 9 let:

1. místo – Karolínka Stašková
2. místo – Simonka Vagdálová
3. místo – Amélie Mikulová
Žáci do 14 let:

1. místo – Matyáš Toman
2. místo – Petr Toman

Jízda zručnosti

Čekání na výsledky si děti zpestřovaly jízdou na šlapacích 
autíčkách, popřípadě chůzí s nasazenými brýlemi imitujícími 
požití alkoholu, či s brýlemi simulujícími velkou únavu. Při vy-
hodnocení vítězové obdrželi medaile a věcné ceny. Na závěr 
všichni poseděli u ohně a opekli si špekáčky.

Zdeněk Kasper

Podolský tmel

Dětský den
Jako každý rok, tak i letos jsme v obci Podolí oslavovali človíčky 
ze všech nejdražší - naše děti. 
Kulturní výbor pro ně připravil odpolední program plný her 
a zábavy. Dětský den byl zahájen otevřením naučné stezky „Les 
v Podolí pro všechny“. Jak už sám název napovídá, stezka je ur-
čena opravdu všem, ale pevně věříme, že děti zde budou nej-
častějšími návštěvníky a při krásné procházce se dozví i něco 
nového a poučného o živočiších, kteří zde žijí. 
Pak už následovala lukostřelba, obří člobrdíci, kuželky, prolé-
začka, zkrátka mnoho her pro všechny děti bez rozdílu věku. 
Celý program doprovázely příjemné tóny písni kapely Děvčice. 

Děvčata nejen krásně hrála, ale také zapojovala děti do svého 
hudebního vystoupení. A že tu máme úžasné zpěváčky! Na 
děti čekalo i malé překvapení v podobě vystoupení kouzelní-
ka Radka.  Celý den byl zakončen opečením špekáčků.  Dětský 
den se vydařil! Doufám, že i v roce následujícím bude účast 
stejně tak hojná, jako letos.

Jitka Raclavská
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V sobotu 25.5. jsme v novodobé historii sdh pořádali 1. sou-
těž mladých hasičů a dorostu jednotlivců zařazenou do se-
riálu VC UH. Již od ranních hodin jsme začali s přípravami, 
protože soutěž jsme pořádali na fotbalovém hřišti v Podolí, 
kde jsme museli převést všechno potřebné k soutěži např. 
nádrž na vodu, základnu, barieru s oknem a jiné. Tím že jsme 
se sešli v hojném počtu šlo všechno hladce a po přesunutí na 
hřiště jsme rozmístnili překážky a připravili dráhy a netrpěli-
vě očekávali první soutěžící a že jich k nám zavítalo, 23 týmů 
starčích a mladších žáků a 38 dorostenců SUPER. O občerst-
vení pro soutěžící i publikum se postarali fotbalisti z Podolí, 

Mladí hasiči útočili
za co jim patří VELKÝ D Í K !!!!! Odpoledne nás provázel mo-
derátor Martin, kterému dávám taky palec nahoru za skvělý 
výkon. No a jak to vlastně všechno skončilo?
Starší žáci 1. místo, kdy si zaběhli super požární útok časem 
13:87, mladší celkově 3. místo taky super práce. A dorosten-
ci taky nezklamali a obsadili 9 medailových umístnění z 18. 
S U P E R  a gratulace!!! A co závěrem? VELKÝ DÍK VŠEM co při-
ložili ruce k dílu a pomohli při organizování skvělé soutěže 
a taky patří dík za podporu městu Uherské Hradiště, obci Po-
dolí, NIVEKU a OSH UH.

Lenka Ševčíková

Svět z kostiček
V měsíci květnu jsme mohli navštívit malou výstavu modelů 
z legových kostiček, která na nás čekala každou sobotu v klu-
bovně Duchovně relaxačního areálu. Uspořádal ji za pomoci 
obce Podolí Šimda Raclavský.
Všechno to začalo docela nevinným dovozem „starého lega“ 
po strýčkovi a skončilo docela slušnou posedlostí. Ale nutno 
dodat, že tato posedlost je vlastně užitečná. I když někdy na-
bourává rodinný rozpočet.
A tak v průběhu let se lego kupovalo, skládalo a rozkládalo, 
uklízelo, vysávalo, šlapalo se po něm a také se mu vyhrožovalo, 
že půjde z domu. No a pak jsme dostali nápad - mohlo by se 

vystavit. Pro všechny dospělé i děti, aby se podívali co je mož-
né z lega postavit.
V Duchovně relaxačním areálu tak vznikla improvizovaná výsta-
va, tanků, aut, stavebních strojů robotů a všeho možného. Děti se 
mohly podívat, ale také si pohrát a něco si vyzkoušet poskládat.
Výstava měla úspěch, tak doufáme, že i v příštím roce pro nás 
stavitel Šimda Raclavský, nachystá tuto pěknou výstavu a třeba 
i nové modely.

Jitka Raclavská

Svatodušní pouť v obrazech
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Zprávičky z naší školičky

Zápis do 1. třídy

Sochy z plastů

Včelařský kroužek

Velikonoční dílničky Předvelikonoční

návštěva oveček

Hasík Den Země v Kovosteelu

I v letošním roce jsme přivítali u zápisu budoucí prvňáčky, kteří 
v září usednou do školních lavic.

Ve včelařském kroužku se děti učí nejen teoretické poznatky 
ze života včel a péče o ně, ale i zkoušejí praktické dovednosti 
nezbytné pro každého včelaře.

V rámci využití obalových ma-
teriálů k tvorbě si děti vyzkou-
šely práci s plasty při vytváře-
ní soch. Jako téma si děvčata 
zvolila vílu a kluci rytíře

I letos měli možnost děti i rodiče navštívit velikonoční dílničky 
a vyrobit si jarní dekorace. Výběr aktivit byl pestrý - od zdobe-
ní vajíček a perníků přes výrobu přáníček až po drobné před-
měty k výzdobě domova.

Poslední středeční hodina 
před Velikonoci patřila ná-
vštěvě oveček u Baičevů. Dě-
kujeme za možnost návštěvy, 
vyprávění o zvířatech i občer-
stvení.

V rámci projektu požární bezpečnosti se opět uskutečnila návště-
va hasičů v naší škole. Žáci prvního a druhého ročníku si zopako-
vali zásady bezpečného chování a chování v krizových situacích.

V pátek 26. dubna 
jsme v Kovosteelu 
oslavili den naší pla-
nety. Pro děti byly 
připraveny soutěže, 
úkoly a kvízy s eko-
logickou tématikou 
a řada zábavných 
atrakcí. Na zpáteční 
cestě si třeťáci a čtvr-
ťáci prohlédli Legi-
ovlak a seznámili se 
s jeho historickým 
významem. O den 
dříve se do Kovostee-
lu zajely podívat i děti 
z mateřské školky.
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Z hodin slohu Výšlap na Pepčín

Přehlídka dravců

Střípky ze školky 
Co všechno jsme zažili ve školce za poslední dobu :-)

V pondělí 13. května jsme zhlédli představení dravých ptáků. Děti viděly orla, výra, supa, 
poštolku, sovy a další vzácné ptáky. Řadu z nich si mohly i pohladit či si podržet na ruce.

V rámci slohu jsme vyrazili ke kapli, kde ji děti zkoušely popsat 
- jak vypadá, co je na ní zajímavého, jaký materiál byl při stav-
bě použit. Druháci i třeťáci vytvořili zajímavé texty, ve kterých 
se uplatnil jejich pozorovací talent.

V rámci dne dětí jsme se 
vydali na výšlap na mís-
to bývalého zámečku 
Pepčín nad Vlčnovem. 
Vystoupali jsme na roz-
hlednu Hraběcí, prošli 
se lesem, našli poklad, 
opekli špekáčky a vyřá-
dili se v lese. Na zpáteční 
cestě jsme se zastavili na 
dětském hřišti a s veselou 
náladou se vrátili zpět.
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LegoStudenti v naší škole

Z činnosti zahrádkářů

Zahrádkáři na Florii Kroměříž
V sobotu 4. května se 33 zahrádkářů vydalo na tradiční jarní 
výstavu Floria do Kroměříže. Nepršelo, nebylo horko ani zima, 
a tak jsme se zájmem sledovali nápaditost pořadatelů výstavy, 
kteří ji letos naaranžovali ve znamení zvěrokruhu. Jak vstupní 
brána, tak i samotná znamení zvěrokruhu se povedla a byla 
překrásná. Každý z nás dokoupil sazenice a potřebné nářa-
dí. Kulisu krásné atmosféry dodalo vystoupení kytaristy Dale 
B Williams s rockovými písničkami ze 70. a 80. let. Následovalo 
vystoupení Vladimíra Hrona.
My jsme se však už vydali na další cestu. Naším cílem bylo Mu-
zeum zemědělské techniky našich dědů v Pravčicích. A hodina 
věnovaná prohlídce tohoto zajímavého muzea uběhla strašně 
rychle. Všichni jsme obdivovali staré zemědělské stroje, po-
vozy, kočáry, traktory, ale i vybavení tehdejších domácností 
včetně moderních prvků, jaký představovala pračka. Expozice 
umístěná ve dvou velkých halách sklidila jen slova chvály.

Sobotní putování jsme poté ukončili v nedalekých Záhlinicích 
v Hostinci U Čápa, kde jsme se občerstvili pivem z místního 
Záhlinického pivovaru. Zahrádkáři opět dostáli svému trendu 
z posledních let, že umí udělat pestrý a zajímavý doprovodný 
program k výstavě Floria v Kroměříži.

Jaroslav Míšek

Proužkovaný den
V pátek 7. 6. 2019 jsme ob-
lečením proužkovaných 
triček podpořili děti s roz-
štěpem, protože situace, 
kterou tyto děti i jejich 
procházejí, není lehká, 
i když jim často do života 
zůstane „jen“ malý prou-
žek na tváři.

Jana Buršová

Do základní školy v rámci praxe i letos zavítali studenti peda-
gogických fakult. Jeden z nich vytvořil pro žáky čtvrté třídy la-
pbooky - tématické složky do vlastivědy. Ty pak budou prezen-
továny na setkání pedagogů 21. června na Karlově Univerzitě 
v Praze. Práce s lapbooky byla pro děti zajímavá a velmi je ba-
vila. Vyzkoušely si například orientaci v různých mapách podle 
světových stran i zábavný kvíz.

Děti získaly velké množství stavebnice Lega přímo od fi rmy 
LEGO, pracoviště Kladno. Velký dík patří nejmenované hodné 
paní, díky ní děti ze školy a školky dostaly velké krabice plné 
různých druhů lega. Tolik radosti, co malé kostičky dětem 
přinesly, jsme dlouho neviděli :-) Dětem se podařilo postavit 
krásné stavby, modely vozidel a zajímavé stavení :-)
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Z činnosti Sokola

V pátek 19. dubna se vypravili malí i velcí sokolové na další vý-
pravu – na Buchlovský kámen. Putování začalo pod Břesteckou 
skálou prudkým výstupem na Barborku a Buchlov, potom po-
kračovalo po hřebenu na Buchlovský Kámen, Dubový díl a zpět 
pod Břesteckou skálu.  Zdatnější ušli cca 12 km, někteří před-
školáci s rodiči si trasu trochu zkrátili. Aby cesta lépe ubíhala, 
hrály děti různé hry, poslouchaly pověstí o Arklebovi a Buchlov-
ském kamenu a tak náročnou túru zvládli i někteří předškoláci.  
Vycházky se celkem zúčastnilo 18 dětí a 12 dospělých. 

Vycházka na Buchlovský kámen

11. května 2019 uspořádala T. J. Sokol Podolí autobusový zájezd na Vršatec.  Byly 
naplánované dvě trasy. Kratší, vedoucí po naučné stezce, měřila 7 km, náročnější 
končila v Sidonii a byla dlouhá 17 km. Po příjezdu na Vršatské Podhradie se mlhou 
prodralo sluníčko a provázelo turisty skoro celý den. Nejdříve si všichni prohlédli zří-
ceninu hradu Vršatec. Z horní 
části strážního hradu se otevře-
ly nádherné výhledy do krajiny 
a skvělá viditelnost byla od-
měnou za náročný výstup na 
Chmelovou. Počasí umožnilo 
krásné výhledy na Strážovské 
vrchy, Malou Fatru, Povážský 
Inovec a Velkou Javořinu. Po-
slední kilometry po naučné 
stezce vedly do kopce, a aby 
jim cesta lépe ubíhala, poslou-
chaly při ní pověsti o Vršatec-
kém hradu. 

Prosluněný den na Vršatci
Druhou červnovou sobotu se malí so-
kolové společně s rodiči vydali pokořit 
nejvyšší horu Bílých Karpat - Velkou Ja-
vořinu. Podolské slunce slibovalo jasné 
počasí, ale těsně pod vrcholem jsme ve-
šli do mraků a nebylo vidět ani televiz-
ní vysílač. Útočiště poskytla Holubyho 
chata, kde jsme se trochu zahřáli a po-
silnili. Studený vítr na hlavním hřebenu 
nás donutil obléci si bundy. Kdo si dru-
hou vrstvu nevzal, byl nucen spokojit 
se s pláštěnkou. Po chvíli nás před chla-
dem ochránil les, kterým jsme sešli po 
blátivé cestě zpět ke Kamenné boudě. 
Cestou jsme si zahráli stezku všímavos-
ti. Nejlepšího výsledku dosáhl Vojta Krč, 
který si zapamatoval všech deset věcí, 
které byly rozložené v úseku 200 metrů 
podél cesty. Děkuji rodičům za odvoz 
a podporu na trase. 

Vycházka na Javořinu
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Z činnosti SK Podolí

Teplé počasí vyhnalo předškoláky i školáky k vodě, kde si vy-
zkoušeli, jak se správně nasedá do lodě, jak se drží pádlo, jak 
správně pádlovat, jak se chovat ve vratké kanoi, aby se nepře-
vrhla a další vodácké dovednosti. K některým dětem se přidali 
i rodiče. 17 dětí nyní může hrdě hlásit, že jezdili bez bázně po 
Olšavě. Některým se ani nechtělo z lodě vysedat. 

Zdeněk Kasper

Vodácký výcvik na Olšavě

Členové místní sokolské organizace, kteří se věnují psím spor-
tům, se letos opravdu nemají za co stydět. V květnu jsme všich-
ni absolvovali náročný dog-trekkingový závod „Stínem bes-
kydského rysa“, ve kterém si mnozí z nás sáhli na dno svých sil. 
Kombinace horkého jarního dne a trasy vedoucí nahoru a dolů 
po strmých horských úbočích unavila nejen nás psovody, ale 
i naše psy. To nám ale nebránilo vyrazit první červnovou sobotu 
do Ludslavic, tentokrát na závody v agility. Největší úspěch skli-
dila Veronika Smetanová a její Jessie. Ze své úplně první zkouš-
ky agility si odnesly ocenění za druhé místo v kategorii SA I 
a potvrdily tak vzrůstající kvalitu našeho týmu.

Štěpánka Míšková

Podolské agility na vítězné vlně
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Společenská kronikaSpolečenská kronika

Z obecního kalendářeZ obecního kalendáře

Naši jubilanti v červenci a srpnu  2019

V případě, že si přejete zveřejnit ve společenské kronice i jiná významná jubilea, jako například výročí svatby, oznamte to prosím nejméně 

1 měsíc před redakční uzávěrkou.

Pokud si nepřejete být v naší společenské kronice zveřejněni, oznamte to písemně nejméně 2 měsíce předem na obecním úřadě v Podolí. 

Rathouzský Miroslav  60 let

Šišáková Jana   60 let

Bobčíková Anna  65 let

Vaculíková Marie  65 let

Tomanová Antonie  65 let

Gondášová Zdeňka  70 let

Hanáček Antonín  75 let

Rathouzská Františka  80 let

22.6.2019 Narozeniny mokřadů

14.7.2019 Turnaj v malé kopané

25.8.2019 Veselý Hluboček

Šmídová Marie   81 let

Zatloukalová Jiřina  84 let

Svobodová Ludmila  85 let

Kováříková Marie  85 let

Šilhavíková Marie  86 let

Fornůsková Anna  88 let

Včelicová Božena  89 let

Smetanová Anna  95 let

Úmrtí
Dne 30.4.2019 zemřel Ivánek Malina ve věku 3 let

TJ Sokol Podolí - rok 1999

Dnes se můžeme začíst do zápisu o po-
dolském fotbalu z roku 1999, tak jak jej 
zpracoval předcházející kronikář pan 
Petr Kovařík. Zdá se, jako by to bylo vče-
ra, a přitom už je to neuvěřitelných 20 
let.
Výbor TJ Sokol Podolí se zaměřil v le-
tošním roce u A mužstva na záchranu 
v okresní soutěži (III. třída), protože se 
do nového soutěžního ročníku chystá 
reorganizace – zrušení jedné skupiny 
III. třídy.
Výkon mužstva šel sice nahoru, ale 
5. místo, které zajišťovalo setrvání v této 
soutěži se nepodařilo dosáhnout. Proto 

A mužstvo od nového ročníku bude hrát 
v základní soutěži     (IV. třída).
Umístění mužstev ze soutěžního roč-
níku 1998 – 1999. Žáci – ze 14 mužstev 
11. místo. B – muži – z 11 mužstev 8. mís-
to. A – muži – ze 14 mužstev 7. místo. Do 
nového ročníku 1999 – 2000 je následu-
jící zařazení: žáci – okresní soutěž skupi-
ny B; Muži B – základní soutěž skupiny B, 
Muži A – základní soutěž skupiny A.
Vedoucí žáků jsou pan Miroslav Křižka a 
pan Miroslav Navrátil. B mužstvo mužů 
vedou pan Milan Podškubka a pan Ra-
dek Zálešák. A mužstvo mužů trénují 
a zároveň hrají pan Antonín Šimon z Ku-
novic a pan František Vaculík z Popovic.

Po podzimní části se jednotlivá muž-
stva umístila takto: žáci ze 14 mužstev 
11. místo, skore 17:45 – 8 bodů; B muž-
stvo z 11 mužstev 10. místo, skore 9:56 
– 3 body; A mužstvo ze 14 mužstev 
1. místo, skore 41:23 – 31 bodů.
Prostředky na zabezpečení soutěží čer-
pá organizace z pronájmu skladu na 
hřišti, kde je umístněná stolářská dílna 
pana Vlastimila Habarty z Míkovic (hráče 
A mužstva), od různých sponzorů a od 
Obecního úřadu v Podolí. Předsedou TJ 
Sokol Podolí je pan Pavel Susa.

Ze zápisů z kroniky obce Podolí 
zpracoval Jaroslav Míšek

Zápisky kronikáře


