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Starostka aktuálně

Obecní úřad

Milí spoluobčané, i v tomto čísle našeho zpravodaje se s Vámi 
chci podělit o další zajímavé informace z dění v naší obci.

Co možná nevíte

• Zveřejňování informací: Obec jako samostatný právní 
subjekt má mnoho různých zákonem daných povinností. 
Jednou z nich je zveřejňování informací či dokumentů způ-
sobem umožňujícím dálkový přístup. Nejčastější formou 
tohoto zveřejnění je zveřejnění prostřednictvím internetu 
na webových stránkách obce. Zřízení vlastních webových 
stránek je vstřícným krokem ze strany obce směrem ke ko-
munikaci s občany obce i širokou veřejností a je v souladu 
s principy dobré správy. V našem případě na webových 
stránkách obce (www.obecpodoli.cz). Mezi tyto legislativní 
povinnosti patří např.:

• Elektronická úřední deska: elektronická úřední deska, 
která musí být shodná s listinnou. Úřední deska musí být 
nepřetržitě veřejně přístupná a zveřejňují se zde např. 
oznámení o zahájení různých řízení, obecně závazné vy-
hlášky a nařízení obce, rozhodnutí krajského úřadu a mi-
nisterstev, informace o připravovaném zasedání zastupi-
telstva, zamýšlená dispozice s obecním majetkem jako je 
prodej, pronájem, směna, dále je zde možné najít rozpočty 
obce a závěrečné účty. Dokumenty uveřejněné na úřední 
desce musí být označeny datem zveřejnění a datem sejmu-
tí. Doba zveřejnění je různá a je předepsaná zákonem.

• Povinné informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o  svobodném přístupu k informacím: Zákon stanoví, 
jaké náležitosti má žádost mít a v jaké časové lhůtě mají být 
žádosti vyřízeny. Žádosti, odpovědi i stížnosti se zveřejňují 
na stránkách obce. Jednou ročně se zveřejní také výroční 
zpráva o poskytování těchto informací. V případě naší obce 
je tento institut oproti jiným obcím využíván nadprůměr-
ně, často se bývalý starosta dotazuje na informace, které 
souvisejí s jeho tehdejší činností ve funkci. Podle zákona 
musíme odpovědět každému tazateli, i když je zřejmé, že 
jeho hlavním úmyslem je připravovat obec o čas na mno-
hem důležitější věci, než vysvětlovat, např. proč naše obec 
nezajistila koupi pozemků pod mokřady. Většina občanů 
ví, že proto, neboť si to on sám nepřál a nechtěl si ve své 
funkci přidělávat práci. Takových a podobných dotazů 
máme během roku desítky. Každý zákon je možno zneužít.

• Elektronická podatelna: slouží pro příjem elektronických 
dokumentů.

• Nepovinné informace: Kromě povinných informací jsou 
naše stránky naplněny informacemi nepovinnými, týkají-
cími se života naší obce. Výčet zveřejněných aktivit by byl 
velmi dlouhý, tak dnes jen některé. K dalším se vrátíme 
v pozdějších zpravodajích. Na internetových stránkách na-
jdeme čtyři hlavní sekce:

- Obecní úřad, kde kromě již výše zmíněných povinných in-
formací najdete např. v záložce dotace, jaké dotace obec 
přijala a jaké ze svého rozpočtu vydala. Transparentní účet 
umožňuje sledovat příchozí a odchozí platby z obecního 
účtu vedeného v Komerční bance. Informace o třídění od-
padů je návod, kam ukládat odpady v naší obci, s čímž sou-
visí i platby místních poplatků.

- Kronika obce obsahuje mnoho dalších záložek jako je 
Historie obce, kde se můžeme ve zkrácené verzi seznámit 
s historií obce a výčtem starostů a předsedů Místního ná-
rodního výboru, s přehledem počtu obyvatel od roku 1834. 
Obecní kronika, od roku 1890. Obzvlášť velkou pozornost 
si zaslouží Podolské paměti, kde jsou zachyceny vzpomín-
ky pamětníků Františka Ševečka, který vzpomíná na hymnu 
podolských fotbalistů, Miroslav Koníček jak vzpomíná na 
Pařížskou uličku a jízdu králů v Podolí, Annu Ševečkovou, 
která vzpomíná jak sa chodilo sušit ovoce, Pavel Susa a jeho 
vzpomínka Jak sa vrátil z Čech zpátky do Podolí, Miroslava 
Velichová na své dětství v podolské škole a z těch mladších 
vzpomíná Bronislav Bruno Kovařík, jak v Podolí vznikla ka-
pela Krabathor. Velice bohatá je fotogalerie, kde najdete 
stovky fotografi í přehledně seřazených podle data pořáda-
ných obecních akcí.

- Spolky a zařízení: zde je možné najít historii a současnost 
ZŠ a MŠ, činnost místní knihovny, rezervace kulturního 
domu, půjčovnu krojů a bohatou činnost spolků působí-
cích v naší obci, vše proložené fotografi emi.

- Ostatní je nazvaná sekce, kde je možné se projít obcí, aniž 
bychom opustili pohodlí domova. Procházka po obci i s po-
pisem částí a ulic, doplněné fotografi emi. Budete překva-
peni, kolik míst je možné v Podolí navštívit. Dále tato sekce 
obsahuje i praktické informace jako jsou kontakty na fi rmy, 
nabídky práce, jízdní řády, mapy a pro mlsné jazýčky recep-
ty, které sepsaly členky Klubu dobré pohody během svých 
schůzek. 

Stránky spravují Dagmar a Jiří Vackovi. Že to dělají velice dob-
ře, si můžete ověřit sami. Webové stránky máme zajímavé, pře-
hledné a aktuální, za což jim velice děkuji.

Co připravujeme

• Získání stavebního pozemku: V minulých dnech rozvířila 
klidné prázdninové vody zpráva o směně pozemků. Proto 
považuji za velmi nutné objasnit tento záměr podrobněji. 
Obec chce získat do svého vlastnictví pozemek p.č. st. 172, 
který leží v těsné blízkosti budovy kulturního domu a jsou 
na něm vybudovány schody s částí zdi patřící k bystě Jana 
Osohy. Nyní je dokončena projektová dokumentace k pro-
vedení revitalizace budovy kulturního domu, součástí sta-
vebního povolení je také vybudování devíti parkovacích 
míst před budovou. Stávající pozemky před kulturním do-
mem nejsou tak rozlehlé, abychom si mohli dovolit nevyu-
žít plochu 155 m2, která se získáním pozemku p.č. st. 172 
nabízí. Na revitalizaci budovy navážeme úpravou parku 
a veřejného prostranství před budovou obecního úřadu.  
Projektují se parkovací místa, zeleň, chodníčky pro pěší, po-
čítá se také s obnovou bysty Jana Osohy a pamětní desky 
obětem II. Světové války.  Místo by tu měla najít i kovaná 
plastika od našeho kováře. Pozemek se obec snaží získat 
do svého vlastnictví dlouhodobě. Že má obec o pozemek 
usilovat, na tom panovala vždy mezi zastupiteli shoda. Leží 
uprostřed obce a má tak strategický význam.

 Současný majitel chtěl využít právě této strategické polo-
hy pozemku a vybudovat zde komerční stavbu občanské 
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vybavenosti. Tento úmysl je v souladu s územním plánem 
obce a podnikatelskému záměru tak nebrání žádná legisla-
tivní překážka. Za získání tohoto pozemku obec dává jeho 
majiteli pozemek p.č. 3197/13 v našem katastru. Tento po-
zemek jsme získali v roce 2018 od Ředitelství silnic a dálnic 
(ŘSD) směnou. V té době zastupitelstvo získalo pro obec 
pozemky ve výměře 42.324 m2 za pouhých 40 m2 pozem-
ků obecních. Tuto transakci nabízelo ŘSD obci deset let, 
ale tehdejší vedení obce z nepochopitelných důvodů zisk 
více než čtyř hektarů pozemků vytrvale odmítalo. Součas-
ný majitel pozemku p.č. st. 172 nebyl od svého komerčního 
záměru ochoten ustoupit a až po několikerém jednání a na-
léhání obce došlo ke zformulování podmínek, za kterých je 
ochoten vzdát se nejen svého podnikatelského záměru, ale 
také budoucích zisků. Všechny tyto skutečnosti je třeba brát 
v úvahu při posuzování směny. Zastupitelstvo se jednomy-
slně shodlo na tom, že ze všech zmíněných důvodů je pro 
obec připravovaná směna výhodná, zvláště když cena, za 
kterou obec pozemek p.č. 3197/13 získala od ŘSD, odpoví-
dá průměrné účetní hodnotě za 1 m2 obecního pozemku. 
Pozemek p.č. 3197/13 je koncový, nenavazuje na žádný jiný 
obecní pozemek, není ani nyní průchozí a užívají ho bez 
svolení obce společnosti převedené do svěřenského fon-
du, jehož správci jsou pánové Zdeněk Zimčík st. a Zdeněk 
Zimčík ml. Neoprávněné užívání obecního majetku je na-
víc doplněno cedulkami odrazujícími veřejnost od užívání 
tohoto obecního pozemku zákazem vstupu pod pokutou 
100.000 Kč. Firmy zde vybudovaly bez stavebního povolení 
a bez souhlasu majitele živičnou zpevněnou plochu, kterou 
využívají k parkování a manipulaci, dále základovou zídku 
pro instalaci zařízení uzavírajícího vjezd na zmíněný obecní 
pozemek. Ověřená a stavebním úřadem schválená projek-
tová dokumentace nepovoluje žádné společnosti pozemek 
jakkoliv využívat. 

 Jsem osobně moc ráda, že se směnu pozemků podařilo 
dojednat a že naše záměry bude možné uskutečnit bez 
omezení. Vždyť jak vyplývá z historického průzkumu zve-
řejněného v roce 2003 v obecním zpravodaji, mezi priori-
ty našich občanů patřila již tehdy rekonstrukce kulturního 
domu.

 Přesto naše počínání vyvolalo vlnu nevole u určité skupiny 
lidí. Strhla se nabídková lavina v podobě velmi vysokých 
fi nančních částek za obecní pozemek p.č. 3197/13, zastupi-
telstvo se muselo vyrovnat také s připomínkami k zamýšle-
nému záměru směny pozemků.   

 Nakonec byla na obecní úřad doručena panem Zdeňkem 
Zimčíkem starším listina s názvem „Petice za zachování pří-
stupů v majetku obce Podolí“. Toto podání však nevyhovuje 
požadavkům zákona č. 85/1999 Sb., o právu petičním, proto 
se o petici nejedná. Podání podepsalo 21 občanů naší obce. 

 Podepsaní signatáři vyzývají zastupitelstvo k těmto kro-
kům:

1) Aby zastupitelé rozhodovali v souladu s právním řádem 
České republiky.

2) Aby obec nesměňovala pozemek p.č. 3197/13 za pozemek 
p. č. st. 172 – důvodem má být existence místní komunikace 
na p.č. 3197/13, sloužící veřejnosti.

 Protože si zastupitelé váží každé aktivity občanů, která se 
týká veřejného zájmu, zastupitelstvo se na svém jednání 
podáním pana Zdeňka Zimčíka zabývalo. Každému signa-
táři pak zaslala obec Podolí vyjádření k jejich jednotlivým 
požadavkům. Po obdržení písemného stanoviska obce se 
někteří signatáři již samostatně obrátili na obec s omluvou 

a požadavkem odvolat svůj podpis pod listinou. Byli prý 
informováni mylně o důvodech formulace písemného 
podání. Zástupce podatele, který podpisy signatářů sbí-
ral, uváděl občany v omyl nepravdivými tvrzeními. Díky 
faktům sděleným signatářům obcí Podolí, které je možno 
spolehlivě ověřit, a díky skutečnosti, že sám podatel listiny 
porušuje zákony ČR neoprávněným užíváním cizího po-
zemku a nedodržováním ustanovení stavebního zákona, 
je velmi pravděpodobné, že jeho úmyslem bylo zmařit 
dlouhodobé vyjednávání obce o směně pozemků a za-
chování současného nelegálního stavu využívání pozem-
ku právě podatelem nebo svěřenským fondem, jehož je 
podatel správcem.

 Je odpovědností každého občana ověřit si údaje uváděné 
na podpisových listinách podatelem nebo sestavovatelem 
petice. Důvěryhodnost zástupce podatele, který podpisy 
sbíral, by měla být také jedním z hlavních kritérií při zvažo-
vání podpisu pod jakýkoliv dokument. Právě v tomto pří-
padě se ukázalo, že důvěra občanů byla zneužita k osob-
ním cílům člověka, jehož chování zastupitelstvo obce 
označilo za chování v rozporu s dobrými mravy. 

 Věřím, že tato negativní zkušenost s pokusem zneužít 
důvěru signatářů ať už podatelem nebo osobou, která 
podpisy sbírá, bude mít pozitivní vliv na ochotu občanů 
samostatně se zajímat o činnost a záměry obce, ale také na 
důvěryhodnost předkladatelů podpisových listin. 

 Protože sestavitel listiny využil neznalosti problému 

signatáři, rozhodlo se zastupitelstvo zveřejnit úplný 

přepis zápisu z jednání 7. zastupitelstva obce, kde se 

otázkami záměru směny a odpovědí na podání signa-

tářů zastupitelé podrobně zabývali.  Byla bych moc 

ráda, pokud by občané aktivně navštěvovali jednání 

zastupitelstev. Předešlo by se tak zneužívání důvěry 

občanů pramenící z jejich neznalosti projednávaných 

záměrů.

Pokud budete mít jakékoli dotazy, nejasnosti nebo pochyb-
nosti, s důvěrou se prosím obraťte na starostku, ráda Vaše 
dotazy zodpovím a nejasnou situaci i naše záměry vysvětlím. 
Vždyť od chvíle, kdy jsem starostkou, nemyslím já, ani zastupi-
telé na nic jiného, než jak co nejúčelněji a nejhospodárněji vy-
užít majetek ku prospěchu a zlepšení života občanů naší obce.
Pracujeme na zvelebování obce!  

Jana Rýpalová, starostka
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Vybráno z 6. zasedání zastupitelstva obce 25. 6. 2019
Zastupitelstvo obce:
• Neschválilo prodej pozemku p.č. 

3197/13 v k. ú. Podolí nad Olšavou.
• Neschválilo prodej pozemků p.č. 

3223/44, část p.č. st. 99/2 v k. ú. Po-
dolí nad Olšavou.

• Schválilo povolení výjimky z počtu 
žáků ve třídě Základní školy a Mateř-
ské školy, Podolí, příspěvková orga-
nizace. 

• Vyjádřilo souhlas s účetní uzávěrkou 
a celoročním hospodařením Základ-
ní školy a Mateřské školy, Podolí, pří-
spěvková organizace ve výši 0,- Kč 
za rok 2018, a to bez výhrad.

• Schválilo účetní uzávěrku obce Po-
dolí se stavem k 31. 12. 2018 a zá-
věrečný účet obce Podolí, se stavem 

k 31. 12. 2018, a to bez výhrad. 
• Schválilo Zprávu o inventarizaci ma-

jetku obce se stavem k 31. 12. 2018, 
a to bez připomínek.

• Neschválilo prodej pozemku p.č. 
4127 v k. ú. Podolí nad Olšavou.

• Schválilo zveřejnění záměru směny 
pozemků následovně: p.č. st. 172 
o výměře 155 m² zastavěná plocha 
a nádvoří, v k. ú. Podolí nad Olša-
vou, ve vlastnictví Jana Podškubky 
za pozemek p.č. 3197/13, dle no-
vého geometrického plánu č. 601-
43/2019, v k. ú. Podolí nad Olšavou 
a ve vlastnictví obce Podolí, nově 
označeny p.č. 3197/21 o výměře 
62  m² ostatní plocha, p.č. 3197/25 
o  výměře 28 m² ostatní plocha, za 

poslední jmenovaný pouze v pří-
padě, pokud by obec zjistila, že 
nalezená kanalizace ležící v tomto 
pozemku, není legální a dosud po-
volenou stavbou.

• Schválilo zveřejnění záměru pach-
tu (pronájem) p.č. 4407 – 2225 m² 
orná půda, p.č. 4436 – 4028 m² trva-
lý travní porost, p.č. 4836 – 338 m² 
ostatní plocha, p.č. 4842 – 2896 m² 
orná půda, p.č. 5732 – 4715 m² orná 
půda, všechny v k. ú. Podolí nad Ol-
šavou. Doba pachtu 5 let, minimální 
cena 2.500,- Kč za ha.

• Schválilo „Darovací smlouvu“, 
č.  53100-04/19 s Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, státní příspěvková orga-
nizace.  

Zápis z 7. zasedání zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 22. 7. 2019 v budově obec-
ního úřadu.

Začátek: 19.00 hod
Přítomni: Jana Rýpalová, Ilona Vlachyn-
ská, Jitka Raclavská, Zdeněk Kasper, Mi-
roslav Révay, Lubomír Novotný, Pavel 
Podškubka, Štěpánka Míšková, Jarmila 
Kasperová (příloha č. 1)

Program jednání:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřo-

vatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Zveřejnění záměru pronájmu po-

zemků
4. Záměr směny pozemků p.č. st. 172 za 

p.č. 3197/13 v k.ú. Podolí nad Olšavou 
5. Propachtování obecních pozemků
6. Žádost o poskytnutí dotace z rozpoč-

tu obce Podolí
7. Nabídka studie parku u kulturního 

domu a veřejného prostranství před 
budovou obecního úřadu

8. Různé
9. Závěr

Průběh jednání:

1.   Zahájení

 Starostka Jana Rýpalová, dále jen 
předsedající, přivítala přítomné a za-
hájila 7. zasedání v 19.00 hodin. Jed-
nání bylo řádně svoláno, oznámení 
o konání 7. zasedání zveřejněno na 
úřední desce obce po dobu nejméně 
7 dnů, dále bylo oznámení rozesláno 
emailem a vyhlášeno rozhlasem. Pří-
tomno bylo 9 členů zastupitelstva, za-

stupitelstvo bylo tedy usnášeníschop-
né. Zapisovatelem určila předsedající 
Lubomíra Novotného. Ověřovateli zá-
pisu určila Zdeňka Kaspera a Ilonu 
Vlachynskou. K minulému zápisu při-
pomínky nebyly. Usnesení z minu-
lých zasedání jsou průběžně plněna. 
Z  dnešního zasedání bude pořízen 
hlasový záznam.   

2. Schválení programu

 Program obdrželi všichni zastupitelé.  
Navrhuji program rozšířit v bodě 8. 
Různé o body: 8 a) Zateplení objektu 
ZŠ Podolí čp. 53. 8 b) Obnova krajin-
ných prvků. 8c) Připomínky k záměru. 
8 d) Návrh na uzavření kupní smlouvy. 
8 e) Návrh na zřízení věcného břeme-
ne chůze a jízdy. 8 f ) Petice za zacho-
vání přístupů v majetku obce Podolí. 
Dále navrhuji, aby jednotlivé body 
byly projednány v tomto pořadí: 3, 5, 
6, 7, 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 8 f, 4, 9. Před-
sedající navrhla schválení programu 
rozšířeného o navržené body. Pokud 
není dále uvedeno jinak, předložila 
návrh usnesení předsedající, jiný ná-
vrh nebyl předložen a dotaz nebyl 
vznesen.  (příloha č. 2)  

 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce 
schvaluje program 7. zasedání obce 
Podolí dle předloženého návrhu a do-
plněný o body: 8 a) Zateplení objektu 
ZŠ Podolí čp. 53. 8 b) Obnova krajin-
ných prvků. 8 c) Připomínky k záměru. 
8 d) Návrh na uzavření kupní smlouvy. 
8 e) Návrh na zřízení věcného břemene 

chůze a jízdy. 8 f) Petice za zachování 
přístupů v majetku obce Podolí. Pořadí 
projednávaných bodů následovně: 3, 
5, 6, 7, 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 8 f, 4, 9. 

 PRO: 9 PROTI: 0  ZDRŽEL SE:0 
 Usnesení schváleno – viz usnesení 

č. 75/7/2019.

3.  Zveřejnění záměru pronájmu po-

zemků 

 V minulosti se občané ptali, zda by 
bylo možné si pronajmout pozemky 
s travnatou plochou. Obec vytipovala 
některé pozemky a navrhuji zveřejnit 
záměr pronájmu u těchto pozemků: 
p.č. 5211, 4830, 4429, 4434, 4436, 
4437, 4570, 4311 všechny pozemky 
jsou vedeny jako trvalý travní porost 
a jsou v k. ú. Podolí nad Olšavou. Roční 
pronájem 500,- Kč za ha a rok, jedinou 
podmínkou by bylo posečení trávy 
1x ročně.

 Dále obec vlastní pozemek v k. ú. Mla-
dá Vožice. Pozemek vzhledem k jeho 
poloze nijak nevyužíváme, proto navr-
huji zveřejnit záměr pronájmu i toho-
to pozemku. Je to p.č. 1019 orná půda, 
cena pronájmu 3.500,- Kč za ha a rok.    

 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce 
schvaluje zveřejnění záměru pach-
tu (pronájmu) p.č. 5211, 4830, 4429, 
4434, 4436, 4437, 4570, 4311 všechny 
pozemky jsou vedeny jako trvalý trav-
ní porost a jsou v k. ú. Podolí nad Olša-
vou. Roční pacht (pronájem) 500,- Kč 
za ha a rok. P.č. 1019 – orná půda v k.ú. 
Mladá Vožice, roční pacht (pronájem) 
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3.500,- Kč za ha a rok. 
 PRO:9 PROTI:0  ZDRŽEL SE:0
 Usnesení schváleno – viz usnesení 

č. 76/7/2019.

5.  Propachtování obecních pozemků 

 Dne 1.7. 2019 bylo zveřejněno ozná-
mení o záměru obce propachtovat 
některé pozemky. Nabídku podal 
pan Šimon Raclavský a nabízí cenu 
2.600,- Kč za ha a rok. Chce propach-
tovat tyto pozemky: p.č. 4407, 4842, 
5732. Navrhuji uzavřít smlouvu a po-
zemky propachtovat.   

   
 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce 

schvaluje propachtování pozemků 
p.č. 4407, 4842, 5732 v k. ú. Podolí nad 
Olšavou za cenu 2.600,- Kč za rok/ha 
na dobu 5 let panu Šimonovi Raclav-
skému, Podolí čp. 243.   

 PRO:9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0
 Usnesení schváleno – viz usnesení 

č. 77/7/2019.

6.  Žádost o poskytnutí dotace z roz-

počtu obce Podolí 

 Myslivecký spolek Boří Míkovice nás 
požádal o dotaci na činnost. Žádá 
30.000,- Kč na nákup krmiva, opravu 
myslivecké chaty a výstavbu myslivec-
kých zařízení. Navrhuji žádosti vyhovět 
a požádat myslivce, aby v rámci této 
dotaci pomohli v obecním lese s opra-
vou oplocenky a vyžínání paseky.     

 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce 
schvaluje poskytnutí dotace ze své-
ho rozpočtu pro Myslivecký spolek 
Boří Míkovice z. s. ve výši 30.000,- Kč 
a pověřuje starostku k podpisu veřej-
noprávní smlouvy. 

 PRO:9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0
 Usnesení schváleno – viz usnesení 

č. 78/7/2019.

7. Nabídka studie parku u kulturní-

ho domu a veřejného prostranství 

před budovou obecního úřadu

 V příštím roce by mohla začít rekon-
strukce budovy kulturního domu. Na 
rekonstrukci budovy by měla navázat 
úprava přilehlého parku a veřejného 
prostranství před obecním úřadem. 
Součástí úprav bude výsadba zele-
ně a hlavně vybudování parkovacích 
a  zpevněných ploch. S tímto zámě-
rem jsme oslovili fi rmu Atelier König 
ze Starého Města, která již v minulosti 
připravila projekt Duchovního a rela-
xačního areálu. Bohužel fi rma zatím 
nedodala cenovou nabídku na vypra-
cování studie.  

 Zastupitelstvo bere informaci na vě-
domí.

8a. Zateplení objektu ZŠ Podolí čp. 53

 Jak jistě všichni víte, žádali jsme o do-
taci na zateplení budovy naší základní 
školy. Do žádosti o dotaci byla zahr-
nuta také výměna rozvodů a výměna 
kotle ústředního topení. Povinnou 
součástí žádosti je nucená výměna 
vzduchu ve třídách. Naše žádost byla 
kladně vyřízena, a proto bylo nutné 
vybrat fi rmu, která práce provede. 
Firma IS Projekt, která pro nás výbě-
rové řízení vyhlašuje obeslala na naši 
žádost tyto fi rmy: LISONĚK, s.r.o., GSR 
s.r.o., EKO-UH, s.r.o. Nejvýhodnější 
nabídku podala fi rma LISONĚK, s.r.o. 
s nabídkovou cenou 6.004.717,- Kč. 
Práce by mohly být zahájeny v květnu 
příštího roku. Navrhuji, aby s fi rmou 
LISONĚK s.r.o. byla uzavřena smlouva 
o dílo. Na zateplení máme přislíbenu 
dotaci ve výši 2 mil. Kč.  

 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na 
„Zateplení objektu ZŠ Podolí čp. 53“ 
s fi rmou LISONĚK, s.r.o., Stolařská 491, 
688 01 Uherský Brod.

 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0 
 Usnesení schváleno – viz usnesení č. 

79/7/2019 

8b. Obnova krajinných prvků  

 I v tomto případě byla naše žádost 
o  dotaci úspěšná a na konci tohoto 
roku by mohla být zahájena výsadba 
zeleně. K podání nabídky byly vyzvá-
ny tyto fi rmy: FLORSTYL s.r.o., HORTIS-
CENTRUM s.r.o., KAVYL, spol. s r.o. Kri-
tériem byla i v tomto případě nejnižší 
cena. Nejvýhodnější nabídku podala 
fi rma KAVYL, spol. s r.o. s nabídkovou 
cenou 1.570. 687, 40 Kč. Navrhuji uza-
vřít smlouvu o dílo s touto fi rmou.   

 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na 
„Obnovu krajinných prvků“ s fi rmou 
KAVYL, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 
75 Mohelno. 

 PRO: 9   PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0 
 Usnesení schváleno – viz usnesení 

č. 80/7/2019 

8c. Připomínky k záměru  
 Obec Podolí zveřejnila „Oznámení o zá-

měru obce“ směnit p.č. 3197/13 o vý-
měře 999 m2 ostatní plocha za p.č. st. 
172 o výměře 155 m2 v majetku Jana 
Podškubky, Podolí čp. 51. Oba pozem-
ky v k. ú. Podolí nad Olšavou. Záměr byl 

zveřejněn od 1.7. 2019 do 18.7. 2019 
a  do 17.7.2019 bylo možné předložit 
na Obecním úřadě v Podolí připomín-
ky a návrhy k tomuto záměru.

 Připomínky k záměru předložily tyto 
subjekty:

 Poxon s.ro., Podolí č. ev. 73, 
 Oxypo, svěřenecký fond
 Soxfo s.r.o., Podolí čp. 68
 Pan Zdeněk Zimčík, Lesní 189, 686 09 

Uherské Hradiště – Míkovice
 Pan Zdeněk Zimčík, 686 04 Podolí 

čp. 126
 Zastupitelé byli s připomínkami se-

známeni. 
 V připomínkách upozorňují výše uve-

dené subjekty na tyto skutečnosti:

- Dle sdělení ŘSD ze dne 18.5.2018 je 
pozemek p.č. 3197/13 v k. ú. Podolí 
nad Olšavou součástí místní komuni-
kace dle zák. č. 13/1997 Sb., silničního 
zákona ve vlastnictví příslušné obce.

 Jako důkaz je přiložen dopis ŘSD, kde 
jsou tyto skutečnosti uvedeny. Z dopi-
su vyplývá neznalost situace ze stra-
ny ŘSD, na tomto pozemku se místní 
komunikace nenachází. Obec Podolí 
dne 6.1.2015 vydala Veřejnou vyhláš-
ku, kterou zařazuje dle zák. č. 13/1997 
do kategorie místních komunikací 
jednotlivé pozemky od té doby neby-
lo toto rozhodnutí změněno ani dopl-
něno.

- Dále připomínkující tvrdí, že sama 
obec Podolí si je vědoma, že na po-
zemku p.č. 3197/13 v k.ú. Podolí nad 
Olšavou existuje místní komunikace. 

 Jako důkaz je předložen dopis ze dne 
16.7.2018, který napsala starostka 
obce Jana Rýpalová. V dopise ze dne 
16.7.2018, ale starostka neuvádí, že 
se jedná o místní komunikaci, pouze 
uvedla, že tento pozemek je „zatím 
součástí veřejně přístupné komuni-
kace“!

 
- Připomínkující upozorňují na skuteč-

nost, že Jan Podškubka, vlastník p.č.st. 
172 je rodinným příbuzným jednoho 
ze zastupitelů obce pana Pavla Pod-
škubky. Upozorňuje na střet zájmů 
tohoto zastupitele, kdy nemovitosti 
obce Podolí jsou směňovány za ne-
movitosti jeho osoby blízké.

 Jako důkaz předkládá oznámení o zá-
měru.

 Zákon nezakazuje rodinným příbuz-
ným hlasovat, když se jedná o osobní 
prospěch zastupitelů nebo rodinných 
příslušníků. V tomto případě mají ně-
kolik možností a to: oznámí před hla-
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sováním, že jsou ve střetu zájmů, dále 
že se hlasování zdrží, nebo také což je 
v rozporu s dobrými mravy neozná-
mí, že jsou ve střetu zájmů a hlasovat 
budou ve prospěch svého rodinné-
ho příbuzného. V každém případě je 
hlasování platné. Zda bude pan Pavel 
Podškubka ve věci rozhodovat je na 
jeho uvážení.

- Další navrhovanou připomínkou 
je upozornění, že dle par 38 odst. 1 
musí být majetek obce užíván účelně 
a hospodárně v souladu s jejími zájmy 
a úkoly vyplývajícími ze zákonem vy-
mezené působnosti. Obec je povinna 
pečovat o zachování a rozvoj svého 
majetku.

 Od té doby, co jsem starostkou nemy-
slím já, ani zastupitelstvo na nic jiného 
než jak, co nejúčelněji a nejhospodár-
něji využít majetek ku prospěchu ob-
čanů naší obce.

- Připomínkující upozorňují, že zájmem 
Jana Podškubky po získání nemovi-
tosti je zneužití vlastnického práva 
a  obec mu převodem v této snaze 
bude napomáhat.

 K tomuto tvrzení musím říct, že ne-
vím, co je zájmem pana Jana Pod-
škubky, ale vím, že o pozemek, který 
vlastní, má obec dlouhodobý zájem 
a byla to obec, která s panem Janem 
Podškubkou vstoupila do jednání, aby 
pozemek získala. Připomínkující mají 
v sousedství pozemku p.č. 3197/13 
vybudovanou výrobní halu, ale sta-
vební povolení, ani kolaudační roz-
hodnutí neuvažuje s využitím tohoto 
pozemku. Navrhovatel si nemůže činit 
nárok na jeho využití.

- Připomínkující upozorňují, že poze-
mek využívají výše uvedené subjekty 
za účelem otáčení. Záměrem obce do-
jde k poškození jejich práv. 

 Jak již zde bylo řečeno výše uvedené 
subjekty dle ověřené stavební doku-
mentace nemohly počítat s využitím 
tohoto pozemku. Využívání pozemku 
bez řádného povolení je v rozporu 
s dobrými mravy. 

- Poslední připomínkou ke zveřejněné-
mu záměru je skutečnost, že pozemek 
p.č. 3197/13 v k. ú. Podolí nad Olšavou 
zpřístupňuje pozemky užívané další-
mi subjekty např. Lesy české republi-
ky, ŘSD, občanům, že dojde záměrem 
obce k poškození jejich práv.

 Tato připomínka není pravdivá k po-
zemku p.č. 3197/13 je přístup z po-

zemku Povodí Moravy s.p., pozemek 
p.č. 3197/13 nenavazuje na žádný po-
zemek ve vlastnictví obce.   

 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce 
neschvaluje připomínky k záměru.  

 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
 Usnesení schváleno – viz usnesení 

č. 81/7/2019.

8d. Návrh na uzavření kupní smlouvy

 Součástí připomínek je také návrh na 
uzavření kupní smlouvy. Tento návrh 
podaly tyto subjekty:

 Poxon s.r. o., Podolí č. event 73
 Oxypo, svěřenecký fond
 Soxfo s.r.o., Podolí če. 68
 Pan Zdeněk Zímčík, Lesní 189, 686 09 

Uherské Hradiště – Míkovice
 Pan Zdeněk Zimčík, 686 04 Podolí 

čp. 126
 Ve svém návrhu nabízejí za p.č. 

3197/13 v k. ú. Podolí nad Olšavou 
1.200,- Kč za m2, při výměře 999 m2 
je celková kupní cena 1.198.800,- Kč. 
S pozemkem má obec jiný záměr, pro-
to navrhuji pozemek neprodávat.    

 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce 
neschvaluje záměr prodeje pozemku 
p.č. 3197/13 v k. ú. Podolí nad Olšavou 
za cenu 1.200,- Kč za m2. 

 PRO: 9 PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0
 Usnesení schváleno – viz usnesení 

č. 82/7/2019.

8e. Návrh na uzavření smlouvy o zříze-

ní věcného břemene chůze a jízdy

 Firma Soxfo s.r.o. a fi rma Oxypo, svě-
řenecký fond navrhuje před uzavře-
ním směnné smlouvy s panem Janem 
Podškubkou, Podolí čp. 51 uzavření 
„Smlouvy o zřízení věcného břemene 
chůze a jízdy“ na p. č. 3197/13 v k. ú. 
Podolí nad Olšavou a to ve prospěch 
p.č. 4007/1 ostatní plocha a  p.  č. 
2197/4 ostatní plocha (pozemek v 
k.ú. Podolí nad Olšavou neexistuje) 
chybně uvedeno číslo pozemku, oba 
pozemky v k. ú. Podolí nad Olšavou. 
Výše uvedené fi rmy mají dostatečný 
přístup zajištěn, není nutné uzavírat 
další smlouvy o zřízení věcného bře-
mene. Navrhuji neschválit uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
chůze a jízdy.

  
 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce 

neschvaluje návrh na uzavření smlou-
vy o zřízení věcného břemene chůze a 
jízdy na p.č. 3197/13 v k. ú. Podolí nad 
Olšavou. 

 PRO: 9 PROTI: 0   ZDRŽEL SE:0

 Usnesení schváleno – viz usnesení 
č. 83/7/2019.

8f.  Petice za zachování přístupů v ma-

jetku obce Podolí

 Dne 17.7. 2019 podal pan Zdeněk 
Zimčík dále jen „podatel“, Lesní 189, 
686 01 Uherské Hradiště – Míkovice 
na obecním úřadě petici. Podání ne-
splňuje právní náležitosti ve smyslu 
zákona č. 85/1999 Sb., o právu petič-
ním, proto se o petici nejedná. Obsa-
hem podání se zastupitelstvo přesto 
bude zabývat. 

 Signatáři vyzývají obec Podolí k něko-
lika věcem:

- Aby obec dodržovala právní řád Čes-
ké republiky.

 Pod mým vedením zastupitelstvo do-
držuje právní řád ČR. Pokud má někdo 
ze signatářů jiný názor, je třeba po-
rušování zákonů oznámit příslušným 
orgánům případně se obrátit na soud. 
Naopak podatel, sám nedodržuje zá-
kony – porušuje stavební zákon, nere-
spektuje vlastnické právo obce Podo-
lí, užívá bez právního důvodu obecní 
majetek, aniž by kdy uhradil jakékoliv 
nájemné, vybudoval na obecním po-
zemku neoprávněně a bez vědomí 
obce několik staveb.

- Aby obec nesměňovala pozemky p.č. 
3197/21, 3197/22, 3197/24, 3197/25 
vzniklé dělením pozemku p.č. 3197/13 
za pozemek p. č. st. 172- důvodem má 
být existence místní komunikace na 
pozemku p. č. 3197/13.

 Podatel informoval signatáře mylně. 
Na pozemku p.č. 3197/13 se žádná 
místní komunikace nenachází. Poze-
mek je veden v katastru nemovitostí 
jako ostatní plocha, způsob využití 
ostatní komunikace. Způsob využití 
pozemku p.č. 3197/13- ostatní ko-
munikace není kvalifi kován podle 
zákona 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích jako místní komunika-
ce. Přesto obec Podolí při promýšlení 
komplikované situace se směnou po-
zemků uvažuje se zajištěním vstupu 
veřejnosti na pozemek p.č. 3239/4 ve 
vlastnictví Povodí Moravy, s. p. Až do 
prosince roku 2017 byl pozemek p. 
č. 3197/13 přístupný veřejnosti z po-
zemků p. č. 4007/1 a 4007/8. Po do-
stavení Výrobní haly Ztronic s. r. o. se 
stal pozemek p. č. 3197/13 veřejnosti 
nepřístupný. “ 

 Je paradoxní, že podatel spolu se sig-
natáři vyzývá zastupitele, aby zachova-
li veřejný přístup k pozemku obce, kte-
rý sám dosud užívá neoprávněně. Od 
vstupu na pozemek odrazuje veřejnost 
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cedulkami zakazující vstup pod poku-
tou 100.000,- Kč. Na tomtéž pozemku 
vybudoval bez povolení a projednání 
stavebním úřadem základovou zídku 
pro umístění závory, dále zde vybu-
doval živičnou vozovku. Obci tak sám 
podatel znemožňuje uplatňovat svá 
majetková práva a sám veřejnosti za-
braňuje v přístupu na pozemek. 

- Podatel spolu se signatáři vyjadřuje 
nesouhlas se záměrem obce získat do 
svého vlastnictví p.č. st. 172. 

 Tento požadavek signatářů svědčí 
o  neznalosti problematiky týkají-
cí se rekonstrukce KD a přilehlého 
okolí. O tom, že má obec zájem 
získat tento pozemek, panuje mezi 
zastupiteli dlouhodobá shoda. 
Obec se snaží získat pozemek déle 
než 20 let. Podle zastupitelů právě 
směna pozemků přinese obci znač-
ný prospěch v možnosti zrealizovat 
rekonstrukci KD a přilehlého parku. 
Obec Podolí dlouho usilovala o zís-
kání pozemku p.č. st. 172, nebyla se 

v minulosti s majitelkou schopna 
domluvit. Jakmile se stal majitelem 
pan Jan Podškubka, obec ho vyzva-
la k jednání. Výsledkem jednání je 
společná shoda.

 Zastupitelstvo bere podání s názvem 
Petice za zachování přístupů v majet-
ku obce Podolí na vědomí.

4.  Záměr směny pozemků p.č. st. 172 

za p.č. 3197/13 v k. ú. Podolí nad Ol-

šavou

 Jak již tady bylo dříve řečeno, obec 
se snaží získat p. č. st. 172 v k. ú. Po-
dolí nad Olšavou více jak 20 let. Tento 
pozemek je pro obec důležitý, leží ve 
středu obce vedle kulturního domu. 
Kulturní dům chceme revitalizovat. 
Na revitalizaci budovy chceme navá-
zat revitalizací parku. Bez vlastnictví 
pozemku o výměře 155 m2 nebude 
možné revitalizaci uskutečnit a nebu-
de možné ani v případě dotační výzvy 
požádat o dotaci. Navrhuji směnu po-
zemku dle zveřejněného záměru.

 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce 
schvaluje směnu pozemku p.č. st. 
172 ve vlastnictví Jana Podškub-
ky, Podolí čp. 51 za pozemek p.č. 
3197/13 podle geometrického plá-
nu č. 601-43/2019 nově označeny: 
p.č. 3197/21-62 m2, p.č. 3197/22-
614 m2, p.č. 3197/24-193 m2, p.č. 
3197/25-28 m2. Všechny pozemky 
v k. ú. Podolí nad Olšavou a pověřuje 
starostku k podpisu smlouvy.

 Zastupitel Pavel Podškubka oznámil 
že je ve střetu zájmů.

 PRO:8   PROTI: 0 ZDRŽEL SE:1
 Usnesení schváleno – viz usnesení 

č. 84/7/2019.

9. Závěr 

Zasedání končím v   19,30 hod.

V Podolí 22. 7. 2019
Starostka: Jana Rýpalová

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Kasper
              Ilona Vlachynská

Oprava silnice I/ 50 Míkovice – Veletiny
Jistě jste všichni v minulém týdnu stačili zaregistrovat zvýšený 
provoz automobilů přes naši obec. Zvýšený provoz způsobuje 
oprava silnice I/50 mezi Míkovicemi a Veletinami. Kyvadlový 
provoz frézovaného úseku zajišťují semafory. Řidiči, kteří jsou 
s místní situací obeznámeni, vědí, jak se semaforům vyhnout, 
a zkracují si cestu přes naši obec. Výměna povrchů silnice se do-
tkne i nás, v termínu od 2.9. do 11.9.2019 bude úplně uzavřen 
vjezd do Podolí a objížďka bude vedena přes Míkovice. Žádám 

majitele osobních automobilů bydlících při hlavní silnici, aby 
po dobu plánované rekonstrukce omezili parkování na silnici 
a předešli vznikajícím nebezpečným situacím. Na situaci bude 
dohlížet i dopravní policie, kterou jsme již upozornili na poru-
šování dopravních předpisů. Rekonstrukce vozovky na silnici 
I/50 by měla být dokončena 20.10.2019.
Dbejte prosím zvýšené opatrnosti!

 Jana Rýpalová, starostka

Svozy odpadů v následujícím období

2. 9. 2019 Svoz plastů
4. 9. 2019 Svoz nebezpečných odpadů
 Svoz komunálního odpadu
18. 9. 2019 Svoz komunálního odpadu

2. 10. 2019 Svoz komunálního odpadu
14. 10. 2019 Svoz plastů
16. 10. 2019 Svoz komunálního odpadu
30. 10. 2019  Svoz komunálního odpadu



8

Podolský tmel

7. září 2019

Slovácké slavnosti vína 

a den otevřených památek

Srdečně zveme všechny občany Podolí, aby se oblékli do krojů 
a přišli nás reprezentovat. Průvod vychází v 9 hodin z Vino-

hradské ul. Těšíme se na Vás také u Obchodní akademie, kde 
bude mít náš Mikroregion Dolní Poolšaví stanoviště. Autobus 
na slavnosti odjíždí v 8:15 od prodejny Javor a zpět v 16:00 od 
školy UNESCO v Uherském Hradišti. Podrobné informace ke 

slavnostem vína na webu obce a ve vývěskách.

PŘIHLÁŠKA - AMFÍKOVA VESELÁ TLAPKAPŘIHLÁŠKA - AMFÍKOVA VESELÁ TLAPKA

jméno a příjmení majitele psa: ..........................................................

          ..........................................................

jméno a stáří psa: .....................................................................................   

pes                                 fena

plemeno:   ....................................................................................................               
kříženec
tel. kontakt: ..................................................................................................
přihlašuji se do soutěže: označte
orientační pochod:  2 km 3 km 5 km

odpolední soutěže (dle výběru) soutěž Pes sympaťák  

Prohlášení účastníka:
Beru na vědomí podmínky soutěže, souhlasím s pravidly a budu 
respektovat pokyny pořadatelů. 
Po celou dobu akce musí být pes na vodítku (to platí i pro orientační 
pochod)!!! Pokud bude tato podmínka porušena má pořadatel prá-
vo majitele se psem z areálu vykázat. Pes musí být zdravý, s platným 
očkováním dle zákona. Každý účastník je povinen řídit se zákonem 
246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. Na akci nebude umožně-
na účast psům agresivním, psům jejichž majitel je očividně nezvládá, 
dále hárajícím fenám a fenám ve vysokém stupni březosti. Majitel je 
zodpovědný za svého psa a povinný udržovat v místě konání akce 
čistotu. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem a jeho ma-
jitelem, ani za ztrátu či úhyn psa. Souhlasím s pořízením a zveřejně-
ním foto a videomateriálů z této akce za účelem její prezentace. 

.....................................................  
podpis účastníka  
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Zprávičky z naší školičky

Vystoupení na konec školního roku
Pondělní 17.6. odpoledne patřilo v mateřské i základ-
ní škole hudbě, tanci a dalším uměleckým činnostem. 
Děti v rámci svého vystoupení předvedly, co všechno 
umí a co je baví. Předškoláci byli slavnostně pasováni 
na školáky a ofi ciálně se tak zařadili mezi školáky.

Výlet do Bratislavy
Ve středu 19. června se uskutečnil školní výlet do hlavního města Sloven-
ské republiky. Nejprve jsme navštívili významné historické místo - památ-
ník Slavín, poté jsme se přemístili na Bratislavský hrad a následně prošli 
Starým městem. I přes horké počasí se výlet vydařil a kromě nově pozna-
ných míst jsou děti bohatší i o nové zážitky.

Společné foto zaměstnankyně:
Zleva doprava: Mgr. Martina Pernicová, Mgr. Gabriela Kohoutková, 
Ema Pechová, Jindřiška Švachová, Mgr. Jana Buršová, Petra Brau-
nerová, Mgr. Jarmila Glumbíková, Magda Molnárová Chybí: Aran-
ka Grulíková, Petra Indrová, Marie Kouláková, Miluše Kučerová 

Informace k zahájení školního roku 2019/2020
Provoz školky bude zahájen v pondělí 2.9.2019 od 6.30 ho-
din. Slavnostní zahájení školního roku proběhne ve škole od 
8.00 hodin. Předpokládané ukončení v 10.00 hodin. Provoz dru-
žiny bude zahájen v úterý 3.9.2019 od 6.30 hodin.
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Z činnosti SK Podolí

Turnaj ulic s večerní zábavou
V sobotu, 10. srpna, se na fotbalovém hřišti uskutečnil 
historicky první turnaj ulic. Jak již název napovídá, v malé 
kopané se proti sobě postavily jednotlivé ulice naší obce. 
Nakonec se sešlo 32 hráčů, kteří se přihlásili s odhodláním 
reprezentovat svou ulici a vyhrát putovní pohár. Rozdělení 
byli do 4 týmů: Záhumní + Hlavní (západ), Žleb + Sklepnič-
ky, Hlavní (střed), Hlavní (východ).
Cca od půl třetí se na zmenšené hrací ploše odehrávaly 
dvacetiminutové zápasy a týmy bojovaly statečně o cenné 
body. I přes velké horko byla hra velmi živá a bojovná. Za 
zmínku určitě stojí fakt, že přihlášeno bylo několik věkových 
generací, což nás velmi těší. Na hřišti se tedy potkávali malí 
kluci s ostřílenými staršími fotbalisty. Všichni bojovali s ver-
vou a nadšením. 
Vítěznou ulicí/týmem se nakonec stal tým složený ze zá-
stupců ulice Záhumní + Hlavní ulice (západ), tedy konec 
k Míkovicím.
Ti si odnesli putovní pohár, který se příští rok pokusí obhájit. 
Pokud neobhájí, předají jej novému vítězi, a tak se to bude 
opakovat každý rok. 

1. místo – Záhumní + Hlavní (západ)
2. místo – Žleb + Sklepničky 
3. místo – Hlavní (střed)
4. místo – Hlavní (východ)

Doufáme, že příští rok se připojí i další ulice, které letos ne-
soutěžily a stane se tak z turnaje celoobecní soutěž.
Po celou dobu turnaje byl otevřený bufet s občerstvením, 
v pozdějších hodinách i gril a nechyběl slibovaný guláš.
Od 20:00 program pokračoval taneční zábavou s kapelou 
Madison. Bohužel se začalo kazit počasí a večer narušovaly 
časté přeháňky. I tak si ale řada návštěvníků hudební pro-
dukci užila a věříme, že to bylo příjemné oživení kulturního 
života v obci.
Za pořadatele turnaje s večerní zábavou bychom chtěli po-
děkovat všem návštěvníkům, hráčům, fanouškům a hostům, 
kteří přišli, podpořili nás, bavili se a užili si pěkný víkendový 
den a večer. 

Za Spolek SK Podolí 
Eva Záchvějová

Z činnosti Sokola

Ukončení cvičebního roku
Červen končí a to znamená, že spolu se 
školkou končí i další cvičební rok. Roz-
loučit se před prázdninami je již zvyk, 
a tak se sešli na hřišti ve Žlebě předško-
láci i školáci v doprovodu svých rodičů 
u táboráku. Cvičitel Zdeněk Kasper vy-

hodnotil docházku do cvičení a nejlep-
ší sportovní výkony. 
Děti si opekly na ohni špekáčky a za-
pěly si i s rodiči táborové písničky. 
Vděční rodiče poděkovali Zdeňkovi 
za jeho snahu, obětavost a trpělivost 

a  odměnili ho “turistickými“ ponož-
kami a vstupenkami na představení 
Rychlých šípů. 
Všichni se rozcházeli radostně naladě-
ni na nové prázdninové zážitky.    

Jarka Kasperová
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Prodloužený „cyklovíkend“
V tomto roce chtěli podolští sokolové poznat Vysočinu, kon-
krétně okolí Žďáru nad Sázavou. Ubytování se podařilo sehnat 
v penzionu Galerie v Karlově. Kola byla pečlivě připravena i přes 
nepříznivou předpověď počasí. Sokolky v čele se Zdeňkem měly 
v záloze náhradní programy, proto se nenechaly odradit a přiba-
lily plavky, dobrou náladu, kostky a bombu. V den odjezdu přes-
to ještě některé slabší povahy váhaly, ale nakonec za pěkného 
počasí vyjelo 7 sokolů. Před spaním přišla vhod pěší procházka 
k Velkému Dářku. 
Ráno se ovšem muselo dát za pravdu meteorologům. Déšť bub-
nující na okenní rámy určil program: nejdříve prohlídka místní 
sklárny a poté poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Ze-
lené hoře, který je uměleckým dílem a nejzajímavější stavbou 
skvělého českého architekta s italskými předky Jana Blažeje San-
tiniho-Aichla, postaveného ve stylu barokní gotiky. Areál poutní-
ho kostela sv. Jana Nepomuckého byl pro svou jedinečnost za-
řazen roku 1994 mezi památky zapsané do Seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO. 
Odpoledne se začalo klubat mezi mraky sluníčko a dle slov ma-
jitelky penzionu do večera pršet nebude. A nepršelo. Kola tedy 
nebyla vezena zbytečně. Trasa byla sice zkrácena, ale půvab ne-

ztratila. Vedla přes kamenný most ve Světnově, Stržanov, Pol-
ničku a okolo Velkého Dářka,
Další ráno nepršelo, ale lilo. Místo na kola jsme nasedli do aut 
a jeli opět do Žďáru na prohlídku místního zámku, který byl pů-
vodně cisterciáckým klášterem.
Prohlídka Po stopách Santiniho byla cesta areálem zámku s prů-
vodcem za architekturou stavitele Jana Blažeje Santini-Aichela. 
Seznámila nás s životem v cisterciáckém řádu, vstoupili jsme 
do osobního sídla opata Vejmluvy, obdivovali zde rozsáhlou 
nástropní malbu z 18. století a navštívili baziliku minor Nane-
bevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše s 2. nejdelší chrámovou lodí 
na Moravě, obydlí mnichů – konvent, studniční kapli a původní 
sádky ze 13.století. 
Odpoledne nevypadá počasí příliš příznivě, proto se cachtáme 
v plaveckém bazénu a ve vířivkách. Na zpáteční cestě ještě na-
vštěvujeme v dědince Škrdlovice výstavu historických traktorů.
No a večer konečně přišla na řadu bomba a další hry.
Nedělní ráno je krásně, ale naším cílem je hrad Pernštejn. Jeho 
areál je moc pěkný a kdo chce o něm vědět více, nechť se tam 
vydá. Návštěva za to stojí.

Zdeněk Kasper

Ze sousedství

Úspěšná sezóna žáků TJ Popovice
Žáci týmu TJ Popovice, za který hraje hned několik kluků i od 
nás z Podolí, mají za sebou úžasnou sezónu, na kterou se 
bude dlouho vzpomínat. V okresní soutěži skupiny B obsadili 
krásné druhé místo. Celkem 15 výher, dvě remízy a pouze tři 
těsné porážky, to jsou výsledky našeho týmu. Kateřina Ka-
rolová má za celou sezónu nejméně obdržených branek ze 
všech týmů. Adam Ondřej nastřílel za sezónu 27 gólů a je na 
třetím místě v tabulce střelců celé soutěže. Náročný fotbalo-
vý rok byl zakončen slavnostním ukončením v pátek 21.6. na 
hřišti v Popovicích, kde byly hráčům předány ocenění a upo-
mínkové předměty. Poděkování patří hráčům za jejich aktivní 
přístup, rodičům za spolupráci a sponzorům i TJ Popovice za 
podporu. Snad budeme v mládežnickém fotbale u nás pokra-
čovat i v následující sezóně. 

Nová sezóna začíná 25. 8. zápasem v Dolním Němčí. Pokud 
by někdo z kluků nebo holek z Podolí měl zájem, ať přijde na 
trénink. Trénovat se bude každé úterý a čtvrtek v 16:30 hod 
a začíná se 27. 8. 
Získali jsme dalšího sponzora - firmu Evektor. Díky tomu jsme 

nakoupili nové dresy, balóny a další fotbalové pomůcky. Při 
financování činnosti pomohli projekt ministerstva školství 
Můj klub.

Mgr. Petr Kočíř,
trenér žáků TJ Popovice
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Společenská kronikaSpolečenská kronika

Z obecního kalendářeZ obecního kalendáře

Naši jubilanti v září a říjnu 2019 

V případě, že si přejete zveřejnit ve společenské kronice i jiná vý-

znamná jubilea, jako například výročí svatby, oznamte to prosím 

nejméně 1 měsíc před redakční uzávěrkou.

Pokud si nepřejete být v naší společenské kronice zveřejněni, oznam-

te to písemně nejméně 2 měsíce předem na obecním úřadě v Podolí. 

Milan Oswald 60 let

Miroslav Křižka  60 let

František Kaňovský  60 let

Milada Hanáčková 65 let

Serafin Kovaľ 70 let 

Rostislav Dostál 75 let

Vlasta Hrubošová 75 let

Věra Králová 84 let

Ludmila Malinová 84 let

Zdeněk Huňka 84 let

Marie Hrabalová 91 let

25. 8. 2019 Veselý Hluboček

7. 9. 2019 Slavnosti vína

14. 9. 2019 Sportovní den

Osvětová beseda a Československý čer-

vený kříž

Dnes Vám představíme organizace, které 
už v naší obci nepůsobí. Jsou to Osvěto-
vá beseda a Československý červený kříž. 
Oba zápisy jsou z roku 1987 tak, jak je za-
psala tehdejší kronikářka paní Dobromila 
Machalová:
Spolu s ostatními složkami spolupracovala 
v kulturně výchovné práci Osvětová be-
seda (OB) při pořádání přednášek, besed, 
oslav a společenské zábavě. OB uskuteč-
nila výstavku ručních prací, které se zú-
častnilo 37 vystavovatelek s 270 exponá-
ty. Výstavku také obeslala ZDŠ (Základní 
devítiletá škola) 60 kresbami. Shlédlo ji na 

450 občanů nejen místních, ale i z blízkého 
okolí.
Také hudební skupina Madison během 
roku zajistila svým vystoupením na 100 
akcí v okrese. V obci účinkovala také při ví-
tání občánků, na besedě s důchodci, slav-
nostním zahájení nového školního roku 
a jiných slavnostních akcích.
Hluboké tradice v obci má organizace 
ČSČK (Československý červený kříž). Po-
čtem členů patří k průměru, čítá 92 čle-
nů. Uskutečnilo se 9 výborových schůzí 
a 3 členské. Pořádána jsou 3 cyklická škole-
ní, promítání zdravotnických fi lmů a besed 
s lékařem. 
Průběžně se konaly návštěvy nemocných 

či starých občanů. Organizace se také po-
dílela na odevzdání dárků přestárlým a ne-
mocným ženám, navštíveným u příležitos-
ti MDŽ. Spoluúčast byla také prokázána při 
pořádání besedy s důchodci. Každoročně, 
tedy i v tomto roce byly získány nové dob-
rovolné sestry a dobrovolní dárci krve.
V letním období členky zkontrolovaly stav 
lékárniček místního JZD. Dvě členky, dob-
rovolné sestry, bývaly přítomny fotbalo-
vým a sportovním utkáním pro případnou 
první pomoc při úrazu. Nevyskytl se případ 
infekční žloutenky, vyskytující se během 
léta v okrese.  

Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval 
Jaroslav Míšek

Zápisky kronikářeZápisky kronikáře

Narození
Dne 3. 7. 2019 se Janě a Viktorovi Kollandovým narodil 
syn František Kollanda.
Dne 4. 5. 2019 se Janě Hanáčkové narodila dcera Mari e

Úmrtí
Dne 17. 7. 2019 zemřela po krátké a těžké nemoci paní 
Jitka Kryštofová.

Z knihovnyZ knihovny

Knihovna v novém školním roce
Prázdniny byly obdobím klidu a odpočinku. Někteří z vás si rádi 
vypůjčili dobrou knihu a ve stínu horkého letního dne četli. Jiní 
naopak knihu odložili a věnovali se pracovním činnostem či ak-
tivnímu sportu a zábavě. Ale s novým rokem nám vše zase vjede 
do známých kolejí. I knihovna zahájí svůj provoz, ale pozor! Od 
měsíce září se půjčovní doba mění na středu od 16 do 18 hodin. 

A nebude to jediná novinka. Čeká nás jich mnohem víc! Knihov-
na začne své aktivní čtenáře více informovat prostřednictvím 
facebooku. A opět se můžete těšit na nové akce pro širokou ve-
řejnost. 
Přeji vám krásný podzim a těším se na shledanou v naší knihovně!

Jitka Raclavská

5. 10. 2019 Vítání občánků

19. 10. 2019 Hody


