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Zpravodaj obce Podolí  Číslo 4/2021 Datum vydání 7.12.2021

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2022
Vám všem přejí zastupitelé obce Podolí
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Obecní úřad

Regeeneraccee veřejnýých prostrranství

Milí spoluobčané,
Vánoce a  konec roku nám poma-

lu klepou na dveře a  vy držíte v  ruce 
poslední vydání Podolských listů roku 
2021. Měsíc prosinec je čas ohlédnutí za 
uplynulým rokem, čas plánů, co v roce 
příštím. Představy o  letošním předvá-
nočním čase a  konci roku jsme měli 
různé, ale zřejmě nikdo z nás nepočítal 
s tím, že se bude opakovat situace z loň-
ského roku s ještě drsnějším scénářem 
a vládní opatření budou naši společnost 
rozdělovat na očkované a neočkované. 
Přes nepříznivý vývoj epidemie se prá-
ce na úřadě nezastavily, bohužel, doba 
nás nutí zrušit plánované adventní akce 
a dnes nelze předvídat, jaká bude situa-
ce na začátku roku příštího.

Slovo starostky

Celý rok poskytujeme na stránkách zpravodaje informace 
o postupu prací v budově a před budovou kulturního domu, 
nebude tomu jinak ani v tomto zpravodaji.

V  listopadu proběhla dílčí kolaudace veřejného prostran-
ství před budovou kulturního domu a poté také dlouho oče-
kávaná kolaudace budovy. Dílčí kolaudace proto, že součástí 
stavebního povolení na rekonstrukci budovy bylo vytvoření 
devíti parkovacích míst, z toho jedno pro hendikepované oso-
by. Další podmínka stavebního povolení byla vybudování 
přístupových chodníků do budovy. Takže úprava není zatím 
konečná. Stavební práce budou pokračovat v  příštím roce 
úpravou před budovou obecního úřadu. Zpevněná plocha 
před budovou bude rozšířena ke komunikaci, součástí bude 
chodník pro pěší, parkovací místa vzniknout ze strany místní 
komunikace k ulici Záhumní. Nová úprava prostoru zvýší bez-
pečnost dopravy. Zrevitalizované prostory budou doplněny 
mobiliářem, zelení a kovovými sochami.

Co můžeme považovat za ukončené, je obnova památní-
ku obětem II. sv. války skládající se z pamětní desky se jmény 
padlých Podolanů a mosazné busty v životní velikosti našeho 
rodáka Jana Osohy od autorů Saši Zahradníka a Lila Zukova. 

Památníky restauroval specialista v oboru sochařství a restau-
rování kamene MgA. Tomáš Kopčil. Zrestaurované památky 
krásně zapadly do celkové koncepce revitalizace prostoru 
před budovou kulturního domu. Celková cena obnovy obou 
památníků byla vyčíslena na 188.000,- Kč. Obec získala z Mini-
sterstva obrany, oddělení péče o válečné veterány, dotaci ve 
výši 151.000,- Kč. Za dotaci jsme rádi a děkujeme.
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Kanaalizacee vv Podolí
Všichni asi víme, že infrastruktura 

v obci je to nejdůležitější. Bohužel větši-
nou je ukrytá pod zemí a není vidět. Při 
její neexistenci nebo nefunkčnosti nám 
dokáže hodně znepříjemnit život. Teď 
mám na mysli hlavně vodovod a  kana-
lizaci. Mnoho obcí v  regionu bojuje se 
zastaralou infrastrukturou, není tomu 
jinak ani v Podolí. Kanalizace a vodovod 
jsou majetkem obce a  jejich obnova 
bude přesahovat několikanásobně roční 
rozpočet obce. Jinými slovy bez dotace 
obec nikdy nemůže sama zafi nancovat 
rekonstrukci kanalizace a  vybudovat 
přečerpávací stanici, to se bude týkat 
i  rekonstrukce vodovodu. Kanalizace 
byla v obci vybudována v sedmdesátých 
letech minulého století. Z  provedených 
kamerových zkoušek víme, že situace 
není nikde ideální a v některých místech 
dokonce havarijní. Současné zastupitel-
stvo udělalo první krok a nechalo vypra-
covat projektovou dokumentaci a  má 
snahu situaci řešit. Musím zde připo-
menout, že odpadní vody ze všech do-
mácností (z  celé obce) vypouštíme bez 
předchozího čištění do řeky Olšavy. K vy-
pouštění odpadních vod musí mít obec 
speciální povolení, které vydává speciál-
ní stavební úřad – vodoprávní. Na získání 

tohoto povolení jsou vázány mnohé jiné 
povinnosti, které musí obec splnit. Obec 
musí získat souhlas Povodí Moravy, s.p. 
Dále musí zajistit odbornou laboratoř, 
která odebírá vzorky vody čtyřikrát roč-
ně přímo vytékající z vyústí, kde se stéka-
jí odpadní vody z jednotlivých částí obce 
a  tyto přímo vytékají do Olšavy. Povin-
nost odebírat vzorky vody z Olšavy dva-
krát ročně má také nad obcí a pod obcí. 
Zkoumá se, jaká kvality vody řeky Olšavy 
přitéká do katastru Podolí a v jaké kvalitě 
je voda Olšavy, která náš katastr opouští. 
Pro čistotu vody vytékající z vyústí jsou 
stanoveny vodoprávním úřadem limity, 
které odebírané vzorky vody nesmí pře-
kročit. Na základě splnění všech předpi-
sů je možné získat povolení vypouštění 
odpadních vod až na pět let. Obec teď 
právě o  takové povolení žádá. Součas-
ně se žádostí o povolení vypouštění vod 
požádala také o sloučené územní řízení 
a stavební povolení ke stavbě „Obec Po-
dolí, likvidace odpadních vod.“ K tomuto 
úkonu bylo potřeba vypracování projek-
tové dokumentace, kterou zpracovala 
fi rma EKOLA-Pavliš, s.r.o. 

Vypracování projektové dokumen-
tace a  odevzdání žádosti předcházela 
velice dlouhá a  klikatá cesta různých 

měření, pracovních setkání a  v  posled-
ní době získání souhlasných stanovisek 
od různých organizací jako např. E.ON; 
Ředitelství silnic a dálnic ČR; České drá-
hy, a.s.; Státní pozemkový úřad; Povodí 
Moravy, a.s.; Agrokomplex Kunovice, a.s.; 
a  další stovka podpisů vlastníků dotče-
ných pozemků, přes které je kanalizace 
naprojektována. Musím říct, že naše sna-
ha se setkala s velkým pochopením a na 
souhlasu jsme se nedohodli pouze s ma-
jitelem p. č. 128/1, který má nepřiměřené 
požadavky na fi nanční vyrovnání za věc-
né břemeno a  požaduje další neopráv-
něné výhody. Proto zastupitelstvo roz-
hodlo, že stavba kanalizace bude před 
výše uvedeným pozemkem ukončena. 
Vlastníci ostatních pozemků (16 vlastní-
ků) budou nuceni zvolit jinou variantu 
čištění, vybudování vlastní čistírny od-
padních vod nebo jímku na vyvážení. 
Celá situace nás mrzí, ale bohužel žádost 
o územní řízení a stavební povolení ne-
lze odkládat donekonečna. Souhlasná 
stanoviska, jež obec získala, mají ome-
zenou časovou platnost. Bez platného 
stavebního povolení nelze žádat o dota-
ci na výstavbu a rekonstrukci kanalizace. 
Děkujeme za spolupráci a  pochopení 
všem vlastníkům pozemků.

Mostt přes OOllšavu
Téměř po dvouletém snažení a  ko-

munikaci s Ředitelstvím silnic Zlínského 
kraje nám v srpnu tohoto roku přislíbili, 
že v září přijde na řadu i oprava našeho 
mostu přes Olšavu. Firma nastoupila 
s  menším zpožděním, práce zahájila 
v  měsíci říjnu. Stavební práce spočívaly 
ve výměně zábradlí a  pokládce asfalto-
vého povrchu chodníku. Dnes máme vše 
hotovo a  po mostě můžeme bezpečně 
chodit.

Hřbittov v PPoopovicíchh
Obecní úřad v Popovicích je v souvis-

losti s  provozem hřbitova povinen vést 
nezbytnou evidenci. Pohřby s  obřadem 
v  kostele v  Popovicích a  uložením rakve 
do hrobu správce hřbitova většinou za-
znamená. Pokud se rozloučení koná v Po-
dolí nebo zcela mimo farnost, následně 
jsou ostatky převezeny ke zpopelnění 
a  pozůstalí sami uloží urnu na hřbitově 
v Popovicích, často se o této skutečnosti 
správce hřbitova vůbec nedozví. O  ka-
ždém uložení nebo vyzvednutí ostatků 
však má být veden záznam v  knize po-
hřbených. Při jejich uložení nebo i  vy-

zvednutí, proto prosím vždy kontaktujte 
správce hřbitova pana Vladimíra Píšťka 
(605 481 442) nebo Obecní úřad v Popo-
vicích (572 574 110, obec@popovice.cz). 
Výstupem z  hřbitovní evidence je mimo 
jiné i interaktivní mapa popovického hřbi-

tova, kterou najdete na stránkách obce 
Popovice (www.popovice.cz/farnost). 
Jsou zde informace o hrobových místech, 
platnosti nájemních smluv a  jména po-
hřbených. Děkujeme, že pomáháte udr-
žovat tuto evidenci v řádném stavu.
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Výsaddba pollní cesty do LLipin
V loňském roce jsme nechali znovu ces-

tu zaměřit geodetem s tím, že vedle polní 
cesty vysadíme stromořadí. Výsadbou by 
došlo k  trvalému vyznačení polní cesty 
a její hranice. Nebude docházet k poškozo-
vání zemědělských plodin na sousedních 
pozemcích, čemuž budou zemědělci urči-
tě rádi. Aby byla dodržena dostatečná šířka 
polní cesty, bylo nutné před výsadbou zís-
kat souhlasy vlastníků sousedních nemo-
vitostí. Občanský zákoník totiž stanovuje 
stromy vysadit 3 m od hranice vlastního 

pozemku, ale v případě souhlasu souseda 
je možné vysadit na hranici. Počítá se s tím, 
že po vzrostení stromů dojde k částečné-
mu zastínění sousedního pozemku. Poda-
řilo se nám získat 30 souhlasů. Na základě 
těchto podkladů nechala obec zpracovat 
projektovou dokumentaci k  výsadbě. Fir-
ma Kavyl s.r.o. vysadila stromy na přelomu 
měsíce listopadu a prosince. Stromořadí je 
různorodé, porostou v něm javory, habry, 
lípy, jeřáby, hrušně, jabloně a třešně. Stro-
my doplní keře.

Výsaddba jeeřaabin nadd mookřaddy
Myslivecký spolek Boří Míkovice, 

pomáhá obci v péči o obecní les a v le-
tošním roce na naši žádost vysadili 55 
ks jeřabin. Rovněž vysadili stromy na 
pozemku spolku na Hlubočných, a tím 
výrazně přispěli k  ozelenění krajiny 
v  našem katastru. Výsadbou plodo-
nosných a  okusových dřevin vytvářejí 
příznivé životní podmínky a  zvyšují 
úživnost krajiny pro drobné živoči-
chy, ptáky a zvěř. Myslivci věnovali na 
otevření našeho kulturního domu 
dančí a  srnčí zvěřinu na přípravu zvě-
řinových specialit. Vzhledem ke špatné 
epidemiologické situaci je otevírání 
kulturního domu odloženo. Myslivcům 
děkujeme a těšíme se na aktivní spolu-
práci v příštím roce.



5

Co přřipravuujjeme proo rokk 20222
Příští rok je rokem volebním. Zastupitelstvo si dalo za úkol 

především dokončit práce a stavby, které máme rozpracova-
né, ale máme připravené i  nové projekty. Nejdříve dokončí-
me práce na revitalizaci veřejného prostranství před obecním 
úřadem. V  plánu máme také výměnu zpevněné plochy na 
hřišti Záhumní. Asfaltová plocha bude vyměněna za umělý 
povrch, hřiště bude nově oploceno.

9.12.2021 Svoz plastů
22.12.2021 Svoz komunálního odpadu
5.1.2022 Svoz plastů
 Svoz komunálního odpadu
19.1.2022 Svoz komunálního odpadu
2.2.2022 Svoz plastů

povrch, hřiště bude nově oploceno.

Výboor pro ssppolečenské uudáloosti děkuujee
Milí spoluobčané,
jak asi víte, v  náplni činnosti výboru 

pro společenské události je mimo jiné 
i starost o vydávání obecního zpravodaje 
a  obecního kalendáře. Je to práce velmi 
kreativní a  naplňující a  neobešla by se 
bez pomoci řady z vás. Snažíme se, aby se 
vám tyto produkty líbily a byly pro naše 
občany zdrojem cenných informací, dů-
vodem k zamyšlení i podnětem pro další 
rozšíření společenského života v obci. Nic 
z toho by ale nemohlo vzniknout bez vaší 
pomoci. Každé nové číslo Podolských lis-
tů je vždy spojeno se součinností mnoha 
přispěvatelů, kteří dodávají články, foto-
grafi e i  nezávazné podněty. To všechno 
bez nároku na nějakou odměnu. Přitom 
bez jejich pomoci by často nebylo mož-
né zpravodaj ani sestavit. Pravidelnými 
autory článků jsou především ředitelka 
místní školy Jana Buršová, za sokolskou 
organizaci Zdeněk Kasper nebo kronikář 
obce Jaroslav Míšek. Za bohatou foto-
dokumentaci je třeba poděkovat hlavně 
Dagmar Vackové a  Lubomíru Novotné-
mu. Zpravodaj by samozřejmě postrádal 
smysl, pokud by v něm chyběly důležité 

Svozy odpadů v následujícím období

informace od starostky Jany Rýpalové. 
Díky patří i všem těm, kdo opakovaně se-
dají ke korekturám a na poslední chvilku 
zodpovědně opravují všechny nesrovna-
losti a pravopisné nepřesnosti.

Ani obecní kalendář nevzniká sám od 
sebe. To dvojnásobně platí v případě roku 
2022. Probíhající pandemie covidu velmi 
omezila množství veřejně konaných akcí, 
které byly v předchozích letech zdrojem 
četného obrazového materiálu vhodné-
ho pro zařazení do kalendáře. Proto jsme 
se rozhodli zvolit trochu jiné téma – „Co 
nás živí a baví“, a obrátili jsme se na obča-
ny s prosbou, aby nám sami zaslali foto-
grafi e ze svého zaměstnání nebo případ-
ně z  nějaké zájmové činnosti. Objevil se 
ale malý problém. Ukázalo se, že většině 
z nás nevadí být vyfocen při obecní akci, 
ale ne každý je ochotný udělat totéž dob-
rovolně při práci. Proto bych touto cestou 
chtěla všem statečným poděkovat za od-
vahu „být vidět“ i za čas, který museli obě-
tovat. Současně se chci také omluvit těm 
z vás, kdo fotografi e poslali, ale v kalendá-
ři nejsou. Důvodem nezařazení některých 
zaslaných obrázků byla jejich nedostateč-

ná velikost pro potřeby tiskárny. Kalendář 
pro rok 2022 je již vytištěný a  je možné 
jej zakoupit za 100 Kč na obecním úřadě 
v Podolí. Snad se vám bude líbit. 

Je mi líto, že náš výbor nemohl z dů-
vodu epidemické situace letos zorgani-
zovat tak očekávané akce jako je setkání 
seniorů nebo vítání občánků, a  doufám, 
že rok 2022 k nám bude v  tomto směru 
laskavější. Ještě jednou děkuji všem spo-
luobčanům, kteří nám ochotně pomáhají 
a přeji vám ať vás v příštím roce provází 
pevné zdraví, radost z  každé činnosti, 
hezká setkávání i trošičku toho obyčejné-
ho štěstí.

Za výbor pro společenské události 
Štěpánka Míšková       

Chybí nám oprava poslední památky, a tou je dřevěný kříž 
u potravin Javor. V  letošním roce byl z kříže demontován la-
minátový korpus Krista, který již prošel restaurátorskýma ru-
kama MgA. Tomáše Kopčila, a příští rok bude vrácen na nový 
dřevěný kříž.

Připravujeme projektovou dokumentaci na výměnu roz-
vodů vody a odpadů v budově mateřské školy, výměnu stře-
chy na budově obecního úřadu. O průběhu prací Vás budeme 
informovat. Tak snad se nám vše zdárně podaří.

Jak se říká „nejen prací, živ je člověk“, věřím tomu, že v příš-
tím roce se zlepší i epidemiologická situace, která bude přát 
společným setkáním na akcích pořádaných obcí.

Závěrem bych chtěla moc poděkovat všem zastupi-

telům, zaměstnancům a  občanům za přípravu obecních 

akcí, za to, že jste přiložili ruku k dílu při úklidu před svými 

domy, ale i na veřejných prostranstvích. Vaší pomoci si ve-

lice vážím.  Díky Vám je naše obec tak krásná a upravená.

Ještě jednou Vám všem moc děkuji a přeji Vám klidné 

prožití svátků vánočních, do nového roku hodně zdraví, 

pohody, osobních a pracovních úspěchů.   

      Jana Rýpalová, Vaše starostka

2.2.2022 Svoz komunálního odpadu
16.2.2022 Svoz komunálního odpadu
2.3.2022 Svoz plastů
 Svoz komunálního odpadu
16.3.2022 Svoz komunálního odpadu
30.3.2022 Svoz komunálního odpadu

p
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Obrázky z naší školičky

Hned druhý školní den si 
žáci i  pedagogové vyzkoušeli 
cvičný poplach s rychlým přesu-
nem ven, aby v případě jakéko-
liv nenadálé situace věděli, jak 
se zachovat.

První hodina geometrie 
v  páté třídě patřila rovinným 
a  prostorovým objektům. Žáci 
nejprve konstruovali a  pak vy-
tvářeli náčrtek.

Jako každý rok navštívili 
žáci třetí a čtvrté třídy doprav-
ní hřiště. Spolu s  lektorem se 
věnovali tématům jako bez-
pečná jízda, základní dopravní 
značky, orientace v dopravních 
předpisech. Na závěr si na do-
pravním hřišti vyzkoušeli, jak 
správně jezdit na kole.

H d d hý šk l í d i

P í h di t i

J k k ždý k š í ili

V družině byl za spolupráce 
dětí a  paní učitelky postaven 
altán, který slouží jako úkryt 
před sluncem, místo pro hry 
i venkovní třída k výuce za hez-
kého počasí.

Středeční dopoledne patřilo 
představení dravých ptáků. Na 
parkovišti u MŠ se děti seznámi-
ly se známými i méně tradičními 
druhy dravců a jejich charakte-
ristickými znaky i  chováním. 
Poučné i  zábavné vystoupení 
nadchlo všechny malé i  velké 
diváky.

V  areálu mateřské školy 
vznikly cestičky sloužící k  roz-
voji motorických dovedností 
hravou formou, kde si děti mo-
hou vyzkoušet různé způsoby 
pohybu.

První letošní výlet se zaměřením na historii patřil archeoparku 
Pavlov a místní expozici, která je mimo jiné zajímavá svým interak-
tivním zpracováním. Děti si mohly vystavené věci nejen prohlédnout, 
ale i vyzkoušet. V Mikulově jsme se po obědě vypravili prozkoumat 
město a nakonec se potěšili krásným výhledem ze Svatého kopečku.

P í l š í ýl ěř í hi ii řil h k

V  rámci výtvarné výchovy 
se čtvrťáci a páťáci prostřednic-
tvím prožitkových aktivit podí-
vali na princip tvorby pravěkého 
umění a  vyzkoušeli si vlastní 
práci inspirovanou tímto obdo-
bí. Použitými technikami byla 
frotáž a muchláž s dokreslením.

V á i ý é ý h

Děkujeme všem, kteří přišli 
pomoci s  výsadbou školní za-
hrady. Věříme, že se nám brzy 
podaří upravit zahradu tak, aby 
se stala příjemným místem pro 
výuku i odpočinek.

Děk j š k ří řišli

Čtvrťáci a  páťáci si v  tělo-
cviku vyzkoušeli různé způso-
by pohybu v  přírodním terénu, 
a přitom si prohlédli krásy okol-
ní přírody.

Č ťá i áťá i i ěl

Středeční družina patřila 
drakům a hrám na školním dvo-
ře a na zahradě.

S ř d č í d ži řil

V  pátečních pracovních čin-
nostech děti vyráběly ze zeleniny 
špízy na sušení, které pak může 
sloužit jako koření do polévky.

V á č í h í h či

Čtvrteční odpoledne patřilo 
komunitnímu setkání, na kterém 
paní Smetková předváděla, jak 
vytvořit z  drátků ozdoby, šperky 
a  jiné dekorace. Vznikly krásné 
věci, které potěšily děti i dospělé. 
Paní Smetkové tímto děkujeme 
za její čas, ochotu a trpělivost.

Č
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Úterní dopoledne patři-
lo projektové výuce. Pan Vild 
z Veletin přiblížil žákům historii 
Podolí a okolních obcí s prezen-
tací archeologických nálezů 
v těchto místech. Za dopoledne 
plné informací tímto děkujeme.

Ú í d l d ři

Celá škola se zapojila do 
oslavy keltského svátku plného 
duchů, dýní a  strašidel, který 
jsme spojili s výukou angličtiny 
hravou formou.

Děkujeme paní Majíčkové, 
která umožnila dětem podívat 
se na práci kováře.

Děk j í M jíčk é

Podzimní barvy a  plody lá-
kají děti ke hrám.

d b l d l

V  tělesné výchově se sku-
pina starších žáků vydala na 
okružní vycházku kolem Podolí, 
aby se potěšila krásami pod-
zimní přírody.

V ěl é ý h ě k

Díky projektu Šablony II. 
škola mohla pořídit 10 tabletů. 
Tablety jsou využívány ve výu-
ce. Cílem je větší individualiza-
ce vzdělávání a  rozvoj digitál-
ních kompetencí a  kreativity 
dětí. 

Dík j k Š bl II

Začíná adventní čas a  bu-
dova školy je už teď plná vůní, 
tvůrčí atmosféry a zpěvu koled. 
Děti se v  hodinách výtvarné 
výchovy, pracovních činnos-
tí i  v  družině věnují tvoření 
a  zkoušejí si různé techniky od 
keramiky přes malování až po 
práci se dřevem.

Z čí á d í č b

V  hodině tělocviku jsme si 
vyzkoušeli kromě her s  padá-
kem, který nás dokázal pěkně 
potrápit, také hry zaměřené na 
spolupráci a  rychlou reakci na 
pokyn.

V h di ě ěl ik j i
Celá škola se zapojila do pří-

pravy na adventní čas. Prosto-
ry krášlí svátečně nazdobený 
strom a  dokončují se přípravy 
na jarmark, který se tentokrát 
uskuteční formou výběru vý-
robků podle fotek.

C lá šk l jil d ří

V  tělocviku jsme tentokrát 
vyrazili zdolat kopec do Popo-
vic. Vycházku jsme spojili s kon-
dičním cvičením a  hrami na 
hřišti a nechyběl ani závěrečný 
běh.

V ěl ik j k á

Od září probíhá jednou za 
2 týdny předškolička – před-
školní příprava předškoláků 
z mateřské školy ve škole. Před-
školičku pořádáme pro lepší 
adaptaci předškoláků na nové 
prostředí. Procvičujeme grafo-
motoriku, sluchové a  zrakové 
vnímání, předmatematické 
dovednosti, a hlavně si to moc 
užíváme. Přijíždí i  předškoláci 
z  jiných vesnic, kteří nastoupí 
k  nám do školy. Těšíme se na 
žáčky v novém školním roce. 

Od áří bíhá j d

Škola dokončila 30.9.2021 projekt Šablony II. (Zvýšení kvality 
vzdělávání ZŠ a MŠ Podolí II – CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012983), 
díky kterému se mohlo uskutečnit mnoho akcí ve škole a školce. 
Pořídili jsme nové učební pomůcky, ICT vybavení a keramickou 
pec. 

Pedagogické pracovnice prošly řadou zajímavých školení. 
Sdílely si zkušenosti s pedagogy z jiných škol. Žáci měli možnost 
navštěvovat kroužky (Čtenářský kroužek, Kroužek logiky a des-
kových her, Klub komunikace v cizím jazyce, Doučování), které 

jim škola poskytovala zdarma. 
Realizovaly se projektové 

dny na různá témata (historie, 
řemesla, příroda,…), odbor-
ně tematická setkání s  rodiči, 
komunitně osvětová setkání. 
V  mateřské škole působil po 
celou dobu projektu speciál-
ní pedagog, který měl za úkol 
vytvářet a zlepšovat podmínky 
pro úspěšnou integraci dětí se 
speciálně vzdělávacími potře-
bami. 

Krásný předvánoční čas, pří-
jemné prožití svátků vánočních, 
ale hlavně hodně zdraví všem 
přejí děti a  zaměstnankyně Zá-
kladní školy a  Mateřské školy, 
Podolí, příspěvkové organizace.

Jana Buršová
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Podolský tmel

Letošní podolské hody připadly na 16. října. Opět se usku-
tečnily v zaplněném Duchovně – relaxačním areálu u kaple Sv. 
Ducha. Programu přálo slunečné počasí, které vydrželo až do 
podvečerních hodin. . 

Odpolednem nás provázely Jana Rýpalová a Jitka Raclav-
ská. Jako první s  podporou CM Čardáš vystoupily Podolské 
Frišky se svými dětmi – Friščaty. Soubor letos slaví kulatiny, 
pod vedením Petry Jakšíkové pracuje již deset let. Proto jejich 
vystoupení vyvrcholilo slavnostním předáním narozeninové-
ho dortu a květin od Jany Rýpalové. Pak už pokračovaly děti 
z MŠ a ZŠ Podolí a po nich Mužský sbor z Míkovic. Pro ty, kdo 
ještě nechtěli domů, zahrála kapela Radostrock. Všichni vystu-
pující mohli doplnit síly hodovým občerstvením v  klubovně 
Podolského ráje.

Jako vždy, ani letos nechyběli místní zahrádkáři. Na mlatev-
ně Podolského ráje uspořádali s pomocí dětí ze základní školy 
tradiční výstavu ovoce a zeleniny. Také se postarali o občers-
tvení hodujících ve svém malém stánku, kde bylo možné za-
koupit jablečný mošt nebo burčák.

Zato Mlynářova zahrada slavila hody v jiném rytmu. Potě-
šené z něj byly hlavně děti. Dorazil velký i malý kolotoč a ne-
chyběla ani střelnice. Jen večerní hodová zábava se kvůli stá-
vající rekonstrukci kulturního domu nekonala. Ale příště už to 
snad vyjde.

Štěpánka Míšková 

Hodyy v Poddoolí
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Z činnosti zahrádkářů
Výstaava zaahrádkářů
Ve dnech 16. a 17. října proběhla po 2 letech opět výstava 

zahrádkářů. Tentokrát byla umístěna spolu s velmi pěknými 
výkresy dětí ze Základní školy v Podolí v prostoru Podolského 
ráje pod schody do patra.

Na to, že letošní rok moc nepřál ovoci, se sešlo dost výstav-
ních vzorků jablek. A tak jsme mohli obdivovat odrůdy idaret, 
jonagold, spartan, rubín, gloster, ale také gala, luna, rubinola 
nebo zvonkové. Nechyběli ani maliny, rakytník, dýně, cukety 
i okurky. Zelenina byla letos opravdu hodně zastoupena. A to 
nejenom mrkev, petržel, pór, ale také třeba batáty.

Výstavu doplnily i  nádherné dekorace květin od Hany 
Brandysové. Samozřejmě nechyběl výborný burčák a  mošt. 
Tou pověstnou tečkou bylo po oba dny sluníčkem zalité krás-
né podzimní počasí babího léta.

Jaroslav Míšek

Z činnosti SK Podolí

Fotbaalová přřípravkaa 
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Z činnosti Sokola

Agilitty akttuáálně
Na psím hřišti je nově nainstalované 

elektrické osvětlení, a  díky tomu mů-
žeme cvičit psy i  po setmění. Zájemce 
o  tento sport upozorňujeme, že hřiště 
je v současné době kompletně zařízené 
a umožňuje trénovat všechny druhy pře-
kážek. Pokud do našich plánů nevstoupí 
z  důvodu pandemie nějaká vyšší moc, 
budeme cvičit nepřetržitě až do 17. pro-
since 2021 a po novém roce začneme 12. 

Přijďďtte si zzaccvičit

ledna 2022. Majitelé psů, kteří chtějí své 
psy cvičit, ale nemají zájem o  členství 
v Sokole, mohou navštěvovat psí školku 
nebo agility pro začátečníky za poplatek 
100 Kč/hod. Upozorňujeme, že momen-
tálně není možné si hodiny na psím hřišti 
pronajmout bez dozoru někoho z našich 
členů, a  to z  důvodu ochrany drahého 
vybavení hřiště. Současně upozorňuje-
me i na to, že si vyhrazujeme právo ne-

přijmout do skupiny agility začátečníků 
členy, kteří neprokážou připravenost psa 
na výcvik (základní poslušnost, snášen-
livost s  ostatními psy a  schopnost spo-
lupráce psovoda se psem). Kapacita psí 
školky je v současné době zcela zaplně-
ná a kurz ukončí svou činnost pravděpo-
dobně v polovině dubna.      

Štěpánka Míšková

Den Hodina Skupina

Pondělí 15:00-16:00 Mladší žáci do 8 let

Pondělí 16:00-17:00 Rodiče s dětmi do 6 let

Pondělí 17:15-18:15 Zdravé cvičení

Úterý 16:45-17:45 Starší žáci 9-11 let

Úterý 18:00-19:00 Jóga pokročilí

Pátek 18:00-19:00 Jóga začátečníci

Den Hodina Skupina

Pondělí 16:30-18:00 Agility pokročilí

Středa 18:00-19:00 Psí školka

Pátek 16:30-19:00 Agility pokročilí

Neděle 10:00-11:00 Agility začátečníci

Podoolský SSokolman
18. září 2021 uspořádala T. J. Sokol 

Podolí ve spolupráci se sportovní komisí 
obce Podolí 3. ročník soutěže Podolský 
Sokolman. Deštivá noc, chladné ráno 
a  mokrý trávník na hřišti vzbuzova-
ly v  pořadatelích obavy, zda závod za 
těchto podmínek pořádat. Nakonec 
padlo rozhodnutí ano. Za vydatné pod-
pory Jarka Míška byl na hřiště převe-
zen potřebný materiál, postavena pře-
kážková dráha a rozmístěny jednotlivá 
stanoviště. Nyní už zbylo jediné přání, 
aby nepršelo. Povedlo se. Před třetí ho-

Neváhejte a cvičte! Doma, v přírodě, 
sami nebo s partou sokolů. Cvičení pro-
bíhá v tělocvičně podolské školy. Je nut-
né mít s sebou vhodnou obuv na pře-
zutí. Podložky na cvičení jsou ve škole k 
dispozici. 

Proticovidová opatření si vyžádala 
předčasné ukončení cvičení před vánoč-
ními svátky. Doufáme, že cvičení bude 
od 3.ledna 2022 opět zahájeno. Těšíme 
se na vás. Cvičte pořád, cvičte správně, 
cvičte se Sokolem!    

Jarka Kasperová
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dinou se začali na hřišti u  prezentace 
scházet děti i dospělí a na jednotlivých 
stanovištích byly připraveny kontroly. 
Obě Lenky, Mikulová i  Krčová, měly 
plné ruce práce s  registrací a  vypiso-
váním kartiček. Na nástupu před za-
hájením závodu stanulo 58 závodníků. 
Soutěžilo se v běhu na 20 a 60 metrů, 
ve skoku z  místa a  skoku dosažném, 
člunkovém běhu 4 x 10 m, v hodu kri-
ketovým míčkem, v počtu dřepů čelem 
ke zdi ve vzdálenosti 20 cm bez zvedá-
ní pat, počtu sedů a lehů za minutu, ve 
výdrži ve shybu nebo v  počtu shybů 
a  ve vytrvalostním běhu. Překážková 
dráha byla hodnocena samostatně. Ví-

tězům blahopřejeme a doufáme, že se 
pokusí v  příštím roce své výkony pře-

konat. Nejlepší soutěžící byli odměně-
ni diplomy a medailemi.

2
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O titul „Podolského Sokolmana“ se le-
tos dělí Barča Čevelová s Dominikem Za-
pletalem. Oba dosáhli v celkovém hodno-
cení nejvyššího a shodného počtu bodů.

Na závěr bych chtěl poděkovat soko-
lům, rodičům dětí a všem, kdo přiložili ruku 
k  dílu a  pomohli ke zdárnému průběhu 
akce, dále fotbalovému klubu SK Podolí za 

přípravu hřiště a zajištění občerstvení, obci 
za fi nanční podporu a  hudební skupině 
NSÚ, která svým vystoupením zpříjemnila 
závodníkům i ostatním čekání na výsledky.
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Vycházka na Svatý Hostýn 

a do Hostýnských vrchů

Župní přebor 

Sokolského odznaku 

zdatnosti v Uherském Brodě 

- 13.11.2021
V  sobotu 13. listopadu 2021 se 

podolští sokolové Lucinka Strnado-
vá a  Bertík Mikula zúčastnili župního 
přeboru Sokolského odznaku zdat-
nosti v  Uherském Brodě. Soutěžilo se 
ve šplhu, skoku z  místa, člunkovém 
běhu, skocích přes švihadlo a  v  sedu 
lehu. Oba závodníci statečně bojovali 
o  stupně vítězů. Přestože v  naší tělo-
cvičně nemáme lano ani tyč na tréno-
vání šplhu, podařilo se Lucii Strnadové 
v  kategorii žákyň obsadit třetí místo. 
Blahopřejeme. Velký dík za reprezen-
taci naší sokolské jednoty patří i Bert-
íkovi a  věříme, že se mu příště podaří 
získat také medailové umístění.

29. října 2021 podnikli malí soko-
líci společně s  rodiči druhou výpravu, 
tentokrát do Hostýnských vrchů. Tra-
sa vedla z  Chvalčova na svatý Hostýn, 
Skalný, zříceninu hradu Obřany a  zpět 
do Chvalčova.

Počasí nebylo tak přívětivé, jako na 
minulém výletu. Foukal silný chladný 
vítr, který mnohé přinutil nasadit čepice 
a odradil od hraní připravených her. 

Na vrcholu Hostýnu jsme prošli část 
křížové cesty, vystoupali k bohužel uza-
vřené rozhledně a  prohlédli si baziliku 
Nanebevzetí Panny Marie. Po půlho-
dinové přestávce, která byla určena 
k prohlídce otevřených stánků s občer-
stvením, naše skupina opustila Hostýn. 
Byli jsme velmi překvapeni neutěšeným 
stavem lesa po kůrovcové kalamitě. 
Téměř všechny jehličnaté porosty byly 
zasaženy a  postupně vykáceny. Někte-
ré části hlavního hřebene zůstaly úplně 
odlesněné. I  díky tomu zde nyní byly 
krásné výhledy, ale silný vítr nás přinutil 
hledat úkryt v zalesněné části. Nakonec 
na chvíli vyšlo i sluníčko a dalo nám pří-
ležitost posvačit a zahrát si alespoň část 
her. Cestu na zříceninu hradu Obřany 
jsme si krátili hrou 10 – 15, ale neutě-
šený stav rozježděné cesty nás přinutil 
ji brzy ukončit. Po prohlídce zříceniny 
jsme sestoupili do Chvalčova. Trasa mě-
řila cca 12 km, vycházky se zúčastnilo 
12 dětí a 9 dospělých.
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Podzimní prázdniny využili sokolo-
vé k  vycházkám do přírody. Trasa prv-
ní výpravy vedla z  Rasové na zříceni-
nu hradu Zuvačov, Modrou vodu a  do 
Bojkovic. Počasí přálo, ale i  přes svítící 
sluníčko bylo v  lese poměrně chladno. 
Díky hrám cesta na hrad rychle uběhla 
a  navíc jsme se i  zahřáli. Zuvačov byl 
v  15. století v  době husitských válek 
pobořen, a proto se do současnosti do-
chovaly pouze základy kulaté gotické 
věže, ze kterých vyrůstá obrovský javor. 
Na něm se děti vyfotily, prohlédly si 
okolí hradu a pak se vydaly zkratkou na 
Modrou vodu. Jezírko na dně lomu bylo 
v žalostném stavu. Vody málo, na hladi-
ně spadané listí a část pravé stěny lomu 
se do něj zřítila i s velkým stromem. Na 
uklizeném tábořišti ještě doutnal oheň 
v  ohništi. Hoši žhavé uhlíky rozfoukali 
a  během chvilky lesem zavoněla vůně 
kouře. Rychle jsme posvačili a zahráli si 
hru „Nápisy krále Ašóky“. Po půl čtvrté 
měl odjíždět vlak z  Bojkovic, a  proto-
že čas pokročil, rozhodli jsme se, cestu 
zkrátit a  sejít do Záhorovic. V  ušetře-
ném čase vybyl čas na hru „ Boj o hrad“.

Zdeněk Kasper

Vycházka na zříceninu hradu Zuvačov a Modrou vodu - 27.10.2021

Svátek Tří králů je vyvrcholením 
a ukončením Vánoc. Připomíná oka-
mžik zjevení Krista všem lidem jako krá-
le všech. Zvyk Tříkrálového koledování 
v českých a moravských krajích obnovi-
la Charita Česká republika v roce 2000, 
kdy nejprve na Moravě, a o rok později 
již po celé České republice, začala, za 
spolupráce farností, obecních a měst-
ských úřadů a především velkého počtu 
dobrovolníků, organizovat Tříkrálovou 
sbírku.

Navázala tím na tradici, kdy v minu-
losti chodily chudé děti převlečené za 
Tři krále a přinášely požehnání, které za-
psaly na rám vstupních dveří do stavení 
ve formě tří písmen K+M+B. Tři známé 
litery nejsou začáteční písmena jmen 
králů Kašpara, Melichara a Baltazara (jde 

zřejmě o starobylý a zakořeněný výmy-
sl), nýbrž znamenají “Kyrios mansionem 
benedicet - Pán žehnej tomuto domu“.  
Požehnání Tří králů mělo ochraňovat 
stavení i ty, kteří v něm přebývali, za což 
obyvatelé domů obdarovávali příchozí 
jídlem, sladkostmi nebo penězi. 

Dnes tedy opět přicházejí malí i velcí 
koledníci do našich domácností, křídou 
označují naše obydlí a přináší poselství 
radosti, naděje a pokoje pro celý rok. 
Stejně jako se kdysi plni radosti z na-
rození Ježíška vraceli Kašpar, Melichar 
a Baltazar do svých domovů, také naši 
koledníci se vracejí plni radosti a hr-
dosti, že mohli do našich domácností 
předat požehnání našich biskupů či ar-
cibiskupů a zároveň naplnit tříkrálové 
pokladničky.

V roce 2022 k nám přijdou koled-
níci v období 1. -16. ledna. Konkrétní 
termíny si pak již města a obce naše-
ho regionu stanoví samy. V nelehkém 
období, které v posledních letech za-
žíváme z důvodu pandemie, možná 
ještě více rezonuje to, že v minulosti 
znamení na dveřích vymezovala také 
prostor pravdy a spravedlnosti upro-
střed ne vždy přívětivého světa. Proto 

děkujeme vám všem, že malým či vět-
ším fi nančním darem přinesete trochu 
té „sociální spravedlnosti“ těm, kte-
ří ji potřebují přece jen více než my. 
A doufáme, že výtěžek z koledová-
ní bude u nás na Slovácku opět jeden 
z nejvyšších v celé republice.

„Své záměry na využití sbírky zveřej-
ňujeme již v listopadu předcházejícího 
roku, stejně jako následně transparent-
ně prezentujeme přesné využití skuteč-
ných částek na konkrétní projekty“, uvedl 
Dalibor Jirásek, projektový manažer Cha-
rity Uherské Hradiště. „V roce 2022 to bude 
podpora Domácího hospice Antonínek, 
přímá pomoc občanům Uherskohradišť-
ska, obnova vozového parku pro naše te-
rénní služby a samozřejmě jsme schopni 
reagovat na jakoukoliv další potřebu, kte-
rá se v roce 2022 vyskytne“, upřesnil Dali-
bor Jirásek. A Marcela Kokoliová, koordi-
nátorka Tříkrálové sbírky, dodává: „Hlavně 
věříme, že po roční odmlce, kdy jsme 
z důvodu Covidu mohli koledovat pou-
ze virtuálně, případně u obchodních 
center, Vás opravdu všechny navštívíme 
osobně.“

Marcela Kokoliová
Koordinátorka Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka 2022 bude po roční odmlce opět kontaktní
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Společenská kronikaSpolečenská kronika
Naši jubilanti v lednu, únoru a březnu:

Narození
Dne 22.11.2020 se Jorze a Janu Kadlčíkovým narodila dcera Zoja.

Dne 23.11.2021 se Janě a Viktorovi Kollandovým narodila dcera Kateřina.

Úmrtí
Dne 6.10.2021 zemřela ve věku 91 let paní Božena Včelicová.

Dne 22.10.2021 zemřela ve věku 78 let paní Magdalena Švejcarová.

Král Václav 93 let

Měrka Antonín 91 let

Měrková Lidia 88 let

Ševčíková Ludmila 87 let

Buráňová Ludmila 85 let

Habartová Marie 85 let

Škrášková Hedvika 83 let

Podškubková Marie 81 let

Zerzáň Karel 80 let

Hanáčková Marta 75 let

Habartová Ludmila 70 let

Snopková Marie 70 let

Šišáková Jitka 65 let

Vlachynský Ladislav 65 let

Habartová Marie 60 let

Ježík Jaroslav 60 let

Král Miroslav 60 let

Májíčková Vlasta 60 let

Marečková Jana 60 let

Šácha Zdeněk 60 let

V případě, že si přejete uveřejnit 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.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Přejeme Vám šťastný nový rok plný úsměvů, protože úsměv je světlo, 

které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma!

Vaše Podolské listy

Oběma holčičkám přejeme pevné zdraví a šťastný život.


