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Zpravodaj obce Podolí  Číslo 3/2022 Datum vydání 14. 9. 2022

Převzali jsme čestné ocenění v soutěži „Stavba roku 2021 Zlínského kraje“.
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Obecní úřad

Milí spoluobčané,
skončila doba dovolených a prázdnin, máme tu podzim a vám se dostává do rukou další číslo zpravodaje. Toto vydání se nese 
ve znamení blížících se komunálních voleb. S koncem čtyřletého volebního období směřujeme své pracovní aktivity k dokon-
čení rozdělané práce a také trochu bilancujeme.

Slovo starostky

Co moožná nnevítte

Očkováání sseeniorrů v kulttuurním dommě

Revitaalizaccee Kulturníhoo domu v PPodoolí

Dřevěnný křřííž

V  uplynulých měsících jsme se věno-
vali především běžné údržbě obce. Mezi 
tyto činnosti patří sečení travnatých ploch, 
odstranění náletových dřevin, vyrovnání 
terénů, zalévání stromů, úklid veřejných 
prostranství, odvoz naplněných kontej-
nerů na bioodpad a také činnosti spojené 

Na četné žádosti, především ze strany seniorů se 5.8.2022 ve 
spolupráci s  fi rmou MEDICAL PLUS, s.r.o., uskutečnilo očková-
ní proti COVID-19. Očkovácí dávku aplikovala zkušená lékařka 
MUDr. Parvine Gricová v Kulturním domě v Podolí. Imobilní zá-
jemci byli naočkování ve svých domácnostech. Na očkování se 
sešlo kolem třiceti zájemců. Očkování se stalo příležitostí k sou-
sedskému setkání a  možnost podívat se do nově opraveného 
kulturního domu.     

Jménem našich seniorů děkuji MUDr. Evě Dokoupilové (jed-
natelka MEDICAL PLUS, s.r.o.) za hladký průběh očkování.

Revitalizace našeho kulturního domu získala 
čestné ocenění v  soutěži „Stavba roku 2021 Zlín-
ského kraje“. Soutěž vyhlašuje každý rok Krajská 
stavební společnost při Svazu podnikatelů ve sta-
vebnictví a Česká komora autorizovaných inžený-
rů a  techniků činných ve výstavbě, pod záštitou 
hejtmana Zlínského kraje. Jejím hlavním cílem 
je prezentace a  zviditelnění kvalitních projektů 
v oblasti stavitelství ve Zlínském kraji a přiblížení 
nových staveb a jejich autorů širší laické i odborné 
veřejnosti. Vyhlášení výsledků jubilejního 20. roč-
níku se konalo na zámku v Holešově, kde jsme spo-
lečně s místostarostou obce, ocenění převzali.

Ocenění si velice vážíme a máme z něj velkou 
radost.

Poslední stavbou tohoto volebního období a také poslední 
neopravenou památkou v obci je dřevěný kříž s laminátovým 
korpusem Krista, umístěný při vjezdu do obce. Laminátový 
korpus Krista byl zrestaurován již v  loňském roce a společně 
s novým dřevěným křížem by měl být k vidění na konci měsíce 
září tohoto roku.  

s  prací na sběrném místě. Zaměstnanci 
opět likvidovali několik černých skládek. 
Znovu připomínám, že občané naší obce 
mají možnost uložit všechny druhy odpa-
dů ve sběrném místě zdarma, není nutné 
vozit odpady do odlehlých koutů obce.  

Letní měsíce jsou také ideální k údrž-

bě venkovního mobiliáře, který je nutné 
každoročně ošetřit speciálním olejovým 
nátěrem. Nově jsme také natřeli velko-
objemové kontejnery na sběrném místě 
a  zábradlí na hřišti Záhumní, vše máme 
v modré, jako barvy znaku naší obce. Přes 
léto nám s prací pomáhali tři brigádníci.
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Obnovva sppoortovvního hřišště na Záhummní
V  minulém měsíci jsme také zdárně 

ukončili obnovu sportovního hřiště na 
Záhumní.

Nejdříve fi rma odstranila vše, co od-
stranit šlo, konstrukce na koše, oplocení. 
Poté byl vybagrován celý asfaltový po-
vrch. Následně  fi rma začala s  budování 
úplně nového hřiště. Nejdříve byly ulo-
ženy drenáže k  odvodu dešťové vody, 
se zaústěním do vsakovací rýhy. Práce 

pokračovaly zabetonováním obrub a pří-
pravou pro oplocení hřiště. Další práce 
spočívaly v úpravách povrchu a vrstvení 
štěrků o  různých velikostech a  pokládka 
speciálního podkladního betonu. Na-
konec byla celá plocha pokryta umělým 
povrchem, na který byly namalovány čáry 
hřišť, nainstalováno oplocení, sloupky se 
sítí, stojany na basketbalové koše, branky 
na fl orbal. U  vchodu na hřiště je úložný 

prostor ve tvaru lavičky pro uložení sítě 
a míčů. Na hřišti je možné hrát různé mí-
čové hry jako basketbal, volejbal, fl orbal, 
fotbal, nohejbal a také badminton. Hřiště 
je veřejně přístupné. Stavba sportovní-
ho hřiště vyšla na 2.760.000,- Kč Obci se 
podařila získat dotace z Ministerstva pro 
místní rozvoj ve výši 1.500.000,- Kč. Všem 
sportovcům přeji hodně radosti ze spor-
tování a žádné úrazy.  
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Zastupitelstvo obce schválilo:

• Uzavření veřejnoprávní smlouvy se Zá-
kladní organizací Českého zahrádkářské-
ho svazu Podolí na částku 15.000,- Kč, kte-
rá bude určena na úhradu autobusu na 
fl oru Olomouc a na nákup postřikovače.

• Uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí 
o  zřízení věcného břemene-služebnosti 
na p.č. 1033/1 v k.ú. Popovice u Uherské-
ho Hradiště se Správou železnic, státní 
organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, 
Muglinovská 1038/5, 702 00.

• Uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene-služebnosti č. 
25/2022-53200/BVD s ŘSD ČR, státní pří-
spěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha 4-Nusle, IČ 65993390.

• Uzavření smlouvy o právu provést stavbu 
kanalizace na pozemcích ve vlastnictví 
ŘSD ČR, státní příspěvková organizace, Na 
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle, IČ 
65993390.

• Uzavření smlouvy o  zřízení věcného 
břemene č.: OT-01433006215/001-ADS 
s EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, 
Černé pole, IČ 28085400.

• Uzavření kupní smlouvy na část p.č. 
3224/92 o výměře 11 m² dle geometric-
kého plánu č. 737-19/2022 s  panem Pe-
trem Fialou, 686 04 Popovice, č.p. 343 za 
cenu 150,- Kč za m². 

• Zprávu o  inventarizaci majetku obce, se 
stavem k 31.12.2021, a to bez připomínek.

• Účetní uzávěrku obce Podolí se stavem 
k 31.12.2021 a závěrečný účet obce Podo-
lí se stavem k 31.12.2021, a to bez výhrad.

• Uzavření smlouvy o  dílo s  Čertovou ko-
várnou, Umělecké kovářství V. Bobčík, 686 
04 Podolí, č.p. 5, IČ 7042102.

Zastupitelstvo obce schválilo:
• Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Folklor a kultura v Podolí – spo-

lek na částku 10.000,- Kč, která bude určena na pořízení krojového 
vybavení.

• Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Tělocvičnou jednotou Sokol Po-
dolí, na částku 30.000,- Kč, která bude použita na nákup cvičebních 
pomůcek.

• Uzavření směnné smlouvy na id. ½ pozemku s p.č. 124/2 a pozemek p.č. 
124/1, ze kterého bude oddělen a nově označen pozemek p.č.124/14 o 
rozloze 87 m² s paní Jarmilou Havránkovou, Podolí čp. 260. 

• Uzavření kupní smlouvy na pozemky p.č. 124/8 o výměře 174 m² 
a nově označený pozemek p.č. 124/15 o výměře 224 m² s manželi 
Havránkovými čp. 260. 

• Uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 916/15 m², cca 

42 m², za vybudování dvou parkovacích míst ze zasakovací dlažby, 
po dobu pěti let, s Janem Landsmanem, Podolí čp. 108, a Zdeňkem 
Zimčíkem, Podolí čp. 163.

• Uzavření smlouvy č.: OT-001030069782/001-MPEL o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribuč-
ní sítě na stavbu trafostanice při vjezdu do ulice Žleb s fi rmou EG.D, 
a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno.

• Záměr o vzetí do majetku obce: památník obětem II. světové války 
na pozemku p.č. 3233/4, busta Jana Osohy na p.č. st. 177, památník 
obětem I. světové války na p.č. 22/1, válečný hrob oběti II. světové 
války na p.č. 3233/9.

• Plán fi nancování obnovy kanalizace na roky 2023-2032.
• Zprávu o uplatňování územního plánu Podolí za uplynulé období 

2016-2022 

Vybráno zz 29.. zzaseedání zassttupitelstvva obbce Poodolí konnaaného dnne 28..6.20022

Vybráno zz 30.. zzaseedání zassttupitelstvva obbce Poodolí konnaaného dnne 6.99.20222

Volební místnost v Kulturním domě Podolí se otevře v pátek 23.9.2022 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 24.9.2022 od 8  
hodin do 14 hodin. Voliči budou mít možnost si vybrat z uskupení na pěti kandidátních listinách. Uskupení, která se budou 
ucházet o vaši důvěru vám představíme na následujících stranách zpravodaje. Všechny volební uskupení jsou uvedeny na 
jednom hlasovacím lístku. Důvodem je, že volič může hlasovat pro kandidáty z různých volebních uskupení.
 Hlasovací lístek je možné upravit jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem jedno volební uskupení. Tím je dán hlas kandidátům tohoto volebního uskupení v pořadí dle hlasovací-

ho lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.
2. Označit jednotlivě ty kandidáty, pro které volič hlasuje, a to z kterékoliv volebního uskupení. Nejvýše lze označit tolik 

kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno (u nás je to devět kandidátů).
3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jedno volební uskupení a dále v  rámečku před jménem kandidáta další 

kandidáty z libovolných ostatních volebních uskupení. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. 
Z označeného volebního uskupení  je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá 
do počtu volených členů zastupitelstva. 

Přijďte k volbám a zvolte si své zástupce!
Závěrem bych chtěla poděkovat zastupitelům, zaměstnancům a všem dobrovolníkům za spolupráci a přiloženou 

ruku k dílu. Naše práce se vždy ponese v duchu rčení “Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem Všem“. 

Proto přeji voličům šťastnou ruku při výběru zastupitelů pro následující čtyřleté období.

Přeji krásné podzimní dny plné sluníčka Jana Rýpalová, Vaše starostka

Volby do zastupitelstva obce Podolí

14.9.2022 Svoz plastů
 Svoz komunálního odpadu
28.9.2022 Svoz komunálního odpadu
12.10.2022 Svoz plastů
 Svoz komunálního odpadu
26.10.2022 Svoz komunálního odpadu

Svozy odpadů v následujícím období
9.11.2022 Svoz plastů
 Svoz komunálního odpadu
23.11.2022 Svoz komunálního odpadu
7.12.2022 Svoz plastů
 Svoz komunálního odpadu
21.12.2022 Svoz komunálního odpadu
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Zdravé Podolí

Vážení spoluobčané,
volební období je velmi krátké, přesto chceme přispět ke zlepšení kvality našeho života v obci. Bu-
deme se snažit, aby naše obec vzkvétala a byla tím správným místem pro život. V následujícím vo-
lebním období se zaměříme na:
– zavedení alternativních zdrojů energie v obecních budovách
– výstavbu nové kanalizace a přečerpávací stanice
– udržování a rozšiřování obecního majetku
– získávání dotací pro obec v různých oblastech
– podporu činnosti místních spolků
– rozšíření aktivit pro seniory

Dagmar Smetanová, sdružení nezávislých kandidátů Zdravé Podolí  

Horní řada zleva: Tomáš Chmela, Petra Ondrejková, Petr Janča, Dagmar Smetanová, Jakub Rýpal, 
Dolní řada zleva: Jiří Bábik, Daniela Frydrychová, Monika Mitanová a David Ševčík
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Veselé Podolí

Vážení občané,

dovolte, abych Vám představil 

volební program našeho sdružení. 

Chceme svým programem přispět k rozvoji obce. 

Našim cílem je, aby život v naší obci 

byl slušný a veselý.  

Radim Vlachynský

Pavel Záchvěj

Marek Klvaňa

Radka Míšková

Martina Škrášková

Jiří Halouzka

Radek Smetana

Jaroslav Mikel

Marek Bubeník

Pokud nám dáte svůj hlas, budeme:

– pokračovat ve zvelebování obce
– pečovat o obecní majetek
– rekonstruovat fotbalové kabiny
– modernizovat dětská hřiště
– rozvíjet sportovní aktivity v obci
– pečovat a zlepšovat životní prostředí
– prosazovat dodržování nedělního klidu

Radim Vlachynský, 
za sdružení nezávislých kandidátů Veselé Podolí
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Aktivita

Vážení spoluobčané,

pokud dostaneme vaši důvěru, 

budeme aktivně usilovat o to, aby Podolí 

bylo šťastným a spokojeným domovem, 

aby se rozvíjelo, vzkvétalo a bylo zde bezpečno. 

V následujícím volebním období 

se chceme podílet na řešení těchto problémů:

– vybudování kanalizační sítě s koncovým dočištěním

– rekonstrukci veřejného osvětlení

– zvýšení bezpečnosti dopravního provozu v obci

– zachování a rozvoj místních tradic

– podpoře místních zemědělců a drobných podnikatelů

Budeme podporovat každého, komu záleží na rozvoji Podolí.

Martin Gerža, sdružení nezávislých kandidátů Aktivita 

Martin Gerža

Jaroslav Štěrba

Ivan Baičev

Šimon Raclavský

Iva Miklová

Libor Juřička

Kristýna Klvaňová

Zdenka Ježíková

Jindřiška Švachová
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Alternativa pro Podolí

Hlavní programové cíle Alternativy jsou:

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

Rozvoj, infrastruktura a životní prostředí obce

– výstavba splaškové kanalizace a připojení na ČOV v 
Uherském Hradišti

– obnova místních komunikací
– fotovoltaika na střechy obecních budov
– rekonstrukce veřejného osvětlení v obci
– řešení parkování motorových vozidel
– zavedení digitálního rozhlasu
– podpora malých zemědělců
– výsadba krajinné zeleně

Školství, sport a volnočasové aktivity

– modernizace kuchyně v mateřské škole
– rekonstrukce fotbalových kabin
– udržování a modernizace dětských hřišť a sportovišť
– podpora sportovních aktivit (cvičení rodičů a dětí, 

zdravotní cvičení aj.)
– podpora kroužků (kytara, stolní tenis aj.)

Tradice, kultura a život v Podolí

– podpora lidových tradic a kulturního života
– podpora všech spolků a akcí
– více aktivit pro seniory
– podpora výchovy mladé generace k lidovým tradicím

Zleva: Jitka Raclavská, Miroslav Révay, Ilona Vlachynská, Zbyněk Ježík, Jana Rýpalová, Libor Baičev, Štěpánka Míšková, 
Lenka Mikulová, Lubomír Novotný

Vážení spoluobčané,
Už je to 8 let, co Alternativa dostala poprvé od vás důvěru a přízeň. V letošních komunálních volbách se znovu uchází-
me o vaši přízeň a jsme rádi, že za poslední volební období se nám podařilo splnit vše, co jsme si předsevzali. Naše cíle 
zůstávají stejné. Náš volební program nabízí reálnou cestu pro další rozvoj naší obce.
Prioritou nadále zůstává práce nás všech, pro lepší život v Podolí.

Budeme realizovat aktivity, které budou ku prospěchu všem generacím ať už jsou dlouhodobě plánované nebo i takové, 
které je nutné realizovat dle aktuálních potřeb.
Moje dveře jsou vždycky otevřené každému, kdo potřebuje pomoci.

Jménem Alternativy pro Podolí Jana Rýpalová
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Podolský tmel

Slavnoosti vvíína aa otevřenných pamáátekk

Každoročně druhý víkend v září ožívá 
Uherské Hradiště Slavnostmi vína a otevře-
ných památek.

Letos se uskutečnil již 19. ročník. Slav-
nosti začínají v sobotu krojovým průvo-
dem, kterého se za Podolí zúčastnilo 35 
krojovaných. Naše obec se účastní slavnos-
tí společně s ostatními obcemi Mikroregio-
nu Dolní Poolšaví.

Náš mikroregion má již tradičně stano-
viště v parku u Obchodní akademie. Své 
stálé místo tu má stánek se zabijačkovými 
specialitami, které už tradičně připravují 
hasiči z Drslavic a stánek s víny od vinařů z 
Popovic. Kulturní program zajišťují jednot-

livé obce. Prezentují se zde pěvecké sbo-
ry, taneční soubory a cimbálové muziky. 
Program obvykle otevírá koncert dechové 
hudby Hradčovjanka. Největší část kultur-
ního programu zajišťuje město Kunovice. 
Na letošní slavnosti nebyla nijak příznivá 
prognóza počasí, ale nakonec se počasí 
umoudřilo a sobotu provázelo krásné slu-
nečné počasí.

Součástí slavností jsou i Muzikantské 
lodě. Loď Morava pluje po řece stejného 
jména a návštěvníkům na ní hraje v sobo-
tu i neděli folková kapela Děvčice z Podolí. 
Letos jsme také zaregistrovali vystoupení 
Dívčího saxofonového orchestru z Luhačo-

vic se kterým vystupuje naše občanka Jin-
dřiška Švachová. V neděli pak Podolí zastu-
povala na Slavnostech vína Ina Ferencová, 
která reprezentovala naši obec ve zvyku 
nosení létečka. Odpoledne pak vystupova-
la také jako jedna z nejlepších zpěváčků do 
deseti let v soutěži Zazpívej slavíčku. Video 
i fotografi e jsou již zveřejněny na Face-
booku a www. obecpodoli.cz.

Touto cestou bych chtěla moc poděko-
vat všem krojovaným v průvodu, aj děvči-
cám, které pomáhaly s přípravou a obléká-
ním krojů, a také vystupujícím v programu 
za vzornou reprezentaci obce.

Jana Rýpalová
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Otevřeení sppportoovního hhřřiště na Zááhummní
I když nám v pátek 19.srpna 2022 moc počasí nepřálo, přesto 

jsme rádi, že se na malé slavnosti k otevření sportovního hřiště 
sešlo na padesát příznivců. Pro účastníky jsme připravili různé 
zábavné aktivity jako hmatovou krabici, poznávání tlapek zvířat, 
házení kroužků na cíl, člověče nezlob se. Nakonec nás déšť zahnal 
do úkrytu postavených stanů, kde si děti mohly vyrobit placky 
s vlastním obrázkem a kolíčky s motivem zvířátek. K dobré náladě 
určitě přispělo i občerstvení, které věnovala fi rma Kovář plus s.r.o. 
z Podolí. Všem pořadatelům děkuji za pomoc při organizaci akce.

Jana Rýpalová
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Zprávičky z naší školičky

Výtvarná výchova patřila tentokrát navrhování letních mo-
delů obuvi. Žáci si vytvořili vlastní značku, logo a návrh plážo-
vého obutí plného barev a krásných vzorů.

V tělocviku jsme vyrazili do Popovic, kde jsme si zahráli hry 
a protáhli těla na dětském hřišti. Procházku jsme zakončili bě-
hem v začínajícím dešti.

Uherskohradišťské kino Hvězda patřilo všem, kteří přispěli 
svými texty do literární soutěže. Texty oceněných autorů jsou 
zveřejněny ve sborníku, kde je i  báseň Matyho Révaye. Po 
skončení slavnostního programu následovalo promítání fi lmu 
o pádu železné opony Fany a pes.

Závěrem školního roku slaví vítězství ve své kategorii ob-
rázek Lukáška Maliny. Úkolem bylo ztvárnit Konstantina a Me-
toděje při jejich putování. Odborná porota ocenila obrázek 1. 
místem. Předání ocenění proběhlo v rámci Dnů lidí dobré vůle 
na Velehradě.

Ve školce si děti hráli na INDIÁNY - učili se pokřik, vyrobili 
si totem a čelenky, vymysleli si indiánské jméno a jméno jejich 
kmene a dozvěděli se zajímavé věci o jejich životě :)

V  hodině geometrie si páťáci prostřednictvím konstrukč-
ních úloh a lega vyzkoušeli svou prostorovou představivost.

Návvrrhááři veee výtvvarnéé výchhově

Těěloovvýýchovvvná proccháázka

Occennněnní úččaastnííkůů v literáární ssouutěži

Výýtvvvarrná sooutěžž CCestta dvvoou brratřří

Inndiiáánnské lléto  vv MMŠ

Hravvvá geommmetriie
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Ve středu 22. června v  10:00 odstartoval celorepublikový 
olympijský běh. Naši žáci absolvovali trasu dlouhou 0,5 nebo 
1 km. Největším vítězstvím bylo, že všichni zvládli danou trasu 
uběhnout a v cíli na ně čekala odměna v podobě výtvarných 
potřeb, kšiltovek a diplomů.

Úterní dopoledne vypukla historicky 1. podolská olympiá-
da. Zúčastnily se jí děti z MŠ i ZŠ v disciplínách, na které dlou-
ho trénovaly. Patřil sem například běh na krátkou vzdálenost, 
trojskok, přeskoky přes švihadlo, dribling, slalom, hod na cíl, 
ale i zábavné disciplíny jako skákání v pytli nebo válení sudů 
v  gumácích. Závěrem byli všichni účastníci oceněni medailí 
a vyhlášeni nejlepší skokani.

Poslední dny patřily loučení s  páťáky, kteří si pro ostatní 
připravili zábavný program. Rozloučit se a popřát dětem i za-
městnancům hezké prázdniny přišla i paní starostka, pan mís-
tostarosta a pan účetní.

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 proběhlo 
1.září za přítomnosti žáků, rodičů, zaměstnankyň a přátel školy. 
Paní ředitelka přivítala ve škole nové prvňáčky: Rozárku Bob-
číkovou, Adrianu Majíčkovou, Jana Majíčka, Sofi i Pechovou 
a Radka Smetku. Paní starostka při svém projevu připomněla 
výročí založení školy v obci Podolí. 

Jana Buršová
Poslední školní pondělí jsme vyrazili na mistrovství Evro-

py žen do 22 let, které se konalo v  Kunovicích. Fandili jsme, 
vyzkoušeli jsme si základy herní techniky i fyzickou zdatnost.

Prvňačka Kristýnka 
Stenbergerová byla slav-
nostně pasována na čte-
nářku a  to přímo upro-
střed krásné přírody, 
která Podolí obklopuje.

T--moobile oollymppijsský běh

POODDOlyymppiiáda

Roozlouučeníí se žáákyy 5. tříddyy a seetkkánní s veeedenímm obbce

Škkollní rok 222022//200233

Soofttbaall

Paasooováání 

naa ččttennářee
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Ze zápisků kronikáře

Volby do obbecníího zastuuupitelstvaa

V  obecní kronice nacházíme mimo 
jiné i  zápisy do voleb do obecních za-
stupitelstev nebo místních národních 
výborů. Přehled zahájíme po vzniku 
samostatného Československa, tedy po 
roce 1918. Je však pravda, že i před tím-
to datem probíhaly volby do obecních 
samospráv. Jen ty samosprávy se jinak 
nazývaly. 

Když se ale vrátíme do období po 
vzniku samostatné Československé 
republiky, tak jsou první volby v  roce 
1919 zapsány tehdejším kronikářem, 
panem Františkem Dvořákem v obecní 
kronice – Při prvých volbách do obecní-
ho zastupitelstva nevolilo se ještě podle 
politických stran. Starosta obce (v roce 
1919 byl starostou obce pan František 
Šácha) sestavil kandidátní listinu a  vy-
věsil ji na obecní tabuli, poněvadž ani 
námitek ani jiných kandidátních listin 
nebylo podáno, byli všichni kandidáti 
na listině napsaní zvoleni. Volilo se 15 
členů zastupitelstva. Starostou byl zvo-
len pan Jiří Hanáček, náměstkem pan 
Jan Malina, dále byli zvoleni 3 radní a 10 
členů výboru. 

Další volby proběhy v  roce 1923 
– Dne 16. září provedeny byly obecní 
volby. Celkem bylo   5 kandidátek, a  to 
lidová, národně sociální, sociálně demo-
kratická, republikánská a  komunistická. 
Starostou zvolen pan Josef Zpěvák ze 
strany sociálně demokratické. Náměst-
kem František Zimolka ze strany národ-
ně socialistické. V  roce 1927 byl staros-
tou obce opět zvolen pan Jiří Hanáček.

V  roce 1931 byl počet voličů 424, 
z toho 212 mužů a 212 žen. Volba pro-
vedena dne 27. září dle zásady poměr-
ného zastoupení. Pro volbu se sdružily 
následující strany – I. skupina – strana 
občanská, domkařů a  malorolníků, rol-
níků a  domkařů sdružených ve straně 
lidové;  II. skupina – národní socialisté, 
sociální demokraté, komunisté, živ-
nostníci, místní malorolníci a  domkaři, 
III. skupina – strana lidová a  všeodbo-
rové sdružení křesťanského dělnictva. 
Strana národně demokratická se pro 
volbu nesdružila. Při volbách starosty, 
náměstka a  radních neuplatnila žádná 
strana nárok na I. náměstka, také stra-
ny se k volbě nesdružily. Volba starosty 
a náměstka provedena lístky. Starostou 
obce byl zvolen nadpoloviční většinou, 

tj. 8 hlasy pan František Malina. Náměst-
kem starosty byl zvolen 13 hlasy pan 
Josef Zpěvák.

Největší počet kandidujících stran 
byl při volbách v roce 1938, kdy je takto 
popisuje tehdejší kronikář pan Franti-
šek Pilka – 12. června konaly se v  obci 
obecní volby, kandidovalo 9 stran, což 
je vzhledem k malému počtu obyvatel-
stva počet vysoký. Kandidující strany – 
národní socialisté, sociální demokraté, 
strana lidová, všeodborové sdružení, 
strana malých rolníků, odborová jed-
nota, strana lidová II., strana republi-
kánská, strana komunistická. Starostou 
zvolen pan Antonín Snopek za stranu 
lidovou, náměstkem pan Josef Zpěvák 
za stranu sociálně demokratickou. Jak si 
můžeme povšimnou, tak volební obdo-
bí je čtyřleté.

Vznik revolučního místního národní-
ho výboru v roce 1945 popisuje tehdej-
ší kronikář pan Karel  Bača - Na podnět 
z  Londýna byl místní občan Antonín 
Bartek, který byl zapojen do odboro-
vé činnosti partyzánské skupiny v  Po-
povicích, pověřen velitelem popovské 
partyzánské skupiny učitelem Josefem 
Konečným, aby určil osoby vhodné 
a  národně spolehlivé pro utvoření re-
volučního místního národního výboru 
v Podolí. Jmenovaný určil pro tento re-
voluční MNV, asi týden před osvoboze-
ním naší obce šest vhodných osob, kaž-
dému oznámil, že je členem revolučního 
MNV a přijal od něho slib věrnosti. První 
schůze tohoto revolučního MNV odbý-
vala se hned toho dne, kdy byla naše 
obec osvobozena od Němců, tj. dne 27. 
dubna 1945. Na této schůzi zvolen byl 
na podnět velitele partyzánů Josefa Ko-
nečného předsedou pan František Ma-
lina. Brzy po osvobození naší obce od 
okupantů rozšířen byl MNV na 15 členů 
a měl následující složení – komunistická 
strana zastoupena byla 4 členy, strana li-
dová, sociálně demokratický a národně 
socialistická měly po 3 členech, 1 člen 
byl za odboj a 1 jako odborník.

V  roce 1948 byla provedena očista 
MNV tím způsobem, že členové stra-
ny lidové a  národně socialistické byli 
zbaveni svého úřadu a  na místo nich 
nastoupili členové strany komunistic-
ké. Předseda MNV pan Florian Habarta 
i  místopředseda pan František Stuchlík 

zůstali ve svých funkcích. V  roce 1950 
se předsedou MNV stává pan Josef Zpě-
vák, který byl znovu zvolen předsedou 
MNV i v roce 1954. 

Volby v roce 1964 přinesly změnu ve 
vedení obce, kdy se předsedou MNV stal 
pan Jan Vaněk. V den voleb zvala všech-
ny občany k  volbám místní dechová 
kapela, která hrála už od 6 hodin ráno. 
Volby se konaly v budově Základní školy 
v Podolí. V roce 1971 byl předsedou MNV 
zvolen pan Vladimír Kryštof. V roce 1976 
jej v této funkci vystřídal pan Václav Zpě-
vák a od roku 1981 byl předsedou MNV 
pan František Kryštof, který byl do této 
funkce opět zvolen v roce 1986. Volební 
období bylo pětileté.

Po roce 1989 se opět volební období 
zkracuje na 4 roky. V  roce 1990 se vol-
by do obecního zastupitelstva konaly 
24. listopadu v  budově Základní školy 
v  Podolí. Kandidovaly 3 volební strany 
– Hnutí za samosprávnou demokra-
cii Moravy a  Slezska, Československá 
strana lidová a  Komunistická strana 
Československá. Starostou obce se stal 
pan Jaroslav Niče. Zástupcem starosty 
se stal pan Miroslav Křižka. Obecní za-
stupitelstvo mělo 8 členů. Pan Jaroslav 
Niče byl starostou obce zvolen i v roce 
1994. Počet členů zastupitelstva byl 9.

V roce 1998 ve volbách kandidovaly 
celkem 4 uskupení – Sdružení nezávis-
lých kandidátů Živo v  Podolí, Křesťan-
ská a demokratická unie – Českosloven-
ská strana lidová, Koalice Sdružení pro 
republiku + Sdružení důchodců a  Ne-
závislý kandidát. Starostou obce se stal 
pan Miroslav Křižka. Starostovský post 
pan Miroslav Křižka obhájil ve volbách 
v roce 2002, 2006 a 2010.

V roce 2014 ve volbách kandidovaly 
3 volební strany – Život v Podolí 2014, 
Česká strana sociálně demokratická 
a  Alternativa pro Podolí. Ve volbách 
zvítězila strana Alternativa pro Podolí. 
Starostkou obce se stala paní Jana Rý-
palová.

Historie zcela nedávná je odvolání 
starostky v roce 2016 a následné mimo-
řádné volby v roce 2017, po kterých se 
paní Jana Rýpalová vrátila do křesla sta-
rosty. V roce 2018 pak byla znovu zvole-
na do čela naší obce. 

Ze zápisů z kroniky obce Podolí 
zpracoval Jaroslav Míšek
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Z činnosti Sokola
Ukonččení ccvvičebbního rookku

Sokolsská ooddyseaa III. až VVVII. etapa

Jak každoročně, tak i  letos se sešli sokolíci s  rodiči na hři-
šti ve Žlebě. Po zhodnocení činnosti byly rozdány diplomy za 
nejlepší docházku do cvičení a  pak přišlo na tolik očekávané 
zapálení ohně a opékání špekáčků. K Sokolům se letos přidala 
hudební skupina Kapela pro všechny vedená Martinem Rez-
kem. Toto spojení bylo velmi dobře všemi přítomnými přijato 
a snad se tak stane i v dalších letech. Ke Kapele se mohl přidat 
prakticky kdokoliv, dítě i  dospělí, kteří hrají na jakýkoliv hu-
dební nástroj a vyzkoušet si, jaké to je muzicírovat s ostatními 
pohromadě. Všude panovala dobrá nálada, sokolská parta dětí 
pobíhala a hrála si na hřišti bez ohledu na věk a všichni se ra-
dovali z nadcházejících dvou měsíců prázdnin. Velký dík patří 
cvičitelkám Jarce Kasperové, Lence Mikulové a Lence Krčové za 
celoroční práci a vedení jednotlivých oddílů a Martinu Rezkovi 
za vedení mládeže k hudbě. 

V  první části našeho putování jsme 
prošli Jablunkovské mezihoří a cílem II. 
etapy se stal hraniční přechod v horské 
osadě Konečná, která leží v Zadních ho-
rách Moravskoslezských Beskyd.

16. července začalo III. pokračování 
odysey. Štěstí nás neopustilo a  krásné 
počasí nás provázelo dál. Cesta se klika-
tila společně se státní hranicí, před námi 
se otevíraly výhledy chvílemi na sloven-
skou stranu, kde se rozprostíral hřeben 
Malé Fatry s  typickým rozeklaným vr-
cholem Velkého Rozsutce a na moravské 
straně se tyčil nejvyšší vrchol Beskyd Lysá 
Hora. Cesta ubíhala rychle, i  když jsme 
chvílemi neodolali a  zastavovali u  keří-
ků plných borůvek. Na turistické chatě 
Kmínek nás čekal krátký odpočinek, aby-
chom nabrali síly a  pokračovali kolem 
nové Masarykovy chaty na Bumbálku 
a  Trojačku, až do Makovského průsmy-
ku. Zde jsme vešli do pohoří Javorníků, 
prošli kolem vrcholů Oselná a Lemešná 

až na Kasárna, kde naše III. etapa končila. 
Trasa byla dlouhá 27 km. 

Druhý den nás čekala odpočinková 
cesta na Velký Javorník (nejvyšší hora 
pohoří 1072 m), Stratenec, Malý Javor-
ník, Portáš, Kohůtku a Vranču. Délka IV. 
etapy 16 km. 

12. srpna 2022 vyjela naše parta na 
Kohútku. Tentokrát ve čtyřech, pátým 
členem byl pes. Čekala nás V. etapa 
v  délce 21,5 km a  výškové převýšení 
přes 500 m. Cesta vedla neobydlenou 
krajinou bez možnosti občerstvení až 
na horskou chatu Antarik. Krásné jedlo 
bukové lesy se chvílemi rozestoupily 
a  nabídly nádherný pohled na panorá-
ma hřebene Vsetínských vrchů i Morav-
skoslezských Beskyd na vrcholy Travný, 
Lysou horou, Malý Smrk, Smrk, Kněhyni, 
Čertův mlýn, Pustevny a  Radhošť. Po 
prudkém sestupu do Papájského sedla 
jsme museli zdolat vrchol Makyty (923 
m) a projít rezervací téhož jména s varo-

váním o výskytu medvědů až na chatu 
Antarik. Následovalo klesání do Franco-
vy Lhoty a  unavené nohy nás donesly 
přes rozhlednu na Čubově kopci do 
Střelné.

V  sobotu 13. srpna zahájilo VI. eta-
pu 7 členů. Ve Střelné za námi zůstaly 
Javorníky a začaly Bílé Karpaty. V druž-
ném hovoru cesta na vrchol Končitá 
(817 m) uběhla velmi rychle. Lesy se 
střídaly s  loukami a  po chvíli se před 
námi objevila pozorovatelna Durch. 
Bylo to vlastně obrovské okno do kraji-
ny. Zacvakaly spouště fotoaparátů, aby 
zachytily nádherné výhledy na Červený 
Kameň, Chmelovou, Okršlisko, Neda-
šov. Následovala zastávka na rozhled-
ně Královec a po sestupu do Valašských 
Klobouk cesta pokračovala po slun-
cem rozpálené cyklostezce. Vedro nás 
donutilo odpočinout si v  rekreačním 
středisku Jelenovská. Nyní před námi 
zůstal jen přechod přes sedlo Matka 
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a  sestup na Brumovský hrad a  do Bru-
mova. Délka VI. etapy 22 km.

V neděli 14. srpna se sešlo pět dob-
rodruhů. Pod hradem pokračovali podél 
říčky Brumovky až k  jejímu ústí do řeky 
Vláry a pak je vedla modrá značka až na 
Javorník (783 m). Výstupy po loukách nás 
odměňovaly překrásnými výhledy do 
krajiny. Škoda, že některé hory a  kopce 
nejsme schopni s  určitostí pojmenovat. 
Nahoře nás opět pohltil les, který lemo-
val celou hřebenovou cestu přes kopec 
Čerešienky až na Baštu. Žlutá značka 
vedla na Hutiska a modrá pak nekoneč-

ným výstupem k  obecnímu úřadu na 
Žitkové. Nevím, jak na tom byli ostatní, 
ale mé nohy se i po zaslouženém odpo-
činku, kávě a moučníku, jen velmi těžko 
rozcházely. Délka VII. etapy 22 km.

Další pokračování plánujeme ve 
dnech 24. -25. září a čekají nás trasy:

VIII. Žítková, Mikulčin vrch, Velký Lo-
peník, Nová hora a Květná, délka cca 21 
km 

IX. Květná, Velká Javořina, Šibenic-
ký vrch, Hradisko a Javorník, délka cca 
23 km.    

Zapsal Zdeněk Kasper

Jdemee do vvvyšší kategorrie 
Naši agility partu zastihlo léto v té nejlepší kondici. Čekaly 

nás těžké boje o přestup do vyšší kategorie. Až do této doby bě-
hali v takzvaných dvojkách jen Štěpánka a Jack. Ale nyní dozráli 
na postup i Kamila Sedláčková s Guči a Radka Míšková s Berym. 

12.6. se v  Hodoníně konala Jarní hodonínská tlapka, kde 
Radka skončila na třetím místě s  nulovým počtem trestných 
bodů. Další závod ji čekal v Čebíně. Na tamních trojzkouškách 
opravdu zabojovali a dvakrát skončili na prvním místě, opět bez 
trestných bodů. To stačilo na přestup do kategorie LA2.

Kamila a Guči zazářily 26.6. na Modré, odkud si dovezly jed-
no první a jedno druhé místo. A aby nic nechybělo, tak přidaly 
ještě bronz v Luhačovicích.

Štěpánka a Jack sice na Modré doběhli dvakrát „jen“ čtvrtí 
z devíti, ale při vyhlašování celkových výsledků to stačilo na dru-
hé místo. Mnohem úspěšnější byli v Čebíně, kde získali druhé 
místo a současně i svou první jedničku započitatelnou pro pří-
padný přestup do kategorie LA3. 

Trénovat ale nepřestáváme. Intenzivně se připravujeme na 
konec letošní sezóny A protože je naše podolské hřiště pro po-
řádný rozběh na parkúru přece jen trochu malé, vycházíme si 
vstříc s kamarády z Uherského Brodu. My jim pomáháme tréno-
vat jejich nováčky a oni nás zase nechají proběhnout po jejich 
velkém cvičáku.

Štěpánka Míšková
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Kroužky v Podolí 
pro školní rok 2022/2023

Dům dě   a mládeže Šikula v loňském roce otevřel v Podolí kroužek kytary, který se stal u dě   velmi 
oblíbeným. Proto jsme se rozhodli, že kroužků v Podolí otevřeme víc. 
Od října vám nabízíme:

NABÍDKA KROUŽKŮ V PODOLÍ

Kytara
(dě  )

Začátečníci, 
mírně pokročilí, pokročilí

1500 Kč Místo:
Mandlovna Podolí

Lektorka:
Radka Turzíková

Kytara pro dospělé
(1x za 14 dní)

Začátečníci, 
mírně pokročilí, pokročilí 1700 Kč Místo:

Mandlovna Podolí
Lektorka:

Radka Turzíková

Hra na cimbál
(dě  )

Začátečníci 1200 Kč
Místo:

Zkušebna 
kapely Děvčice

(Podolí 261)

Lektorka:
Radka Turzíková

Hra na akordeon
(dě  )

Začátečníci 1200 Kč
Místo:

Zkušebna 
kapely Děvčice

(Podolí 261)

Lektor:
Vlas  mil Turzík

Stolní tenis
(dě  )

Začátečníci, 
mírně pokročilí, pokročilí 1200 Kč Místo:

Kulturní dům Podolí
Lektor:

Vlas  mil Turzík

Radka Turzíková, tel.: 605 203 063                                                                               radka.turzikova@ddmsikula.cz

Přihlásit do kroužku je možno jen přes elektronický formulář
Přihlašování přes elektronický formulář je podobné, jako nákup v běžném internetovém obchodě. 
Zaregistrujete se a vyberete si kroužek, na který chcete přihlásit sebe či své dítě.

1. REGISTRACE 
 Kliknu  m na odkaz „KROUŽKY a ON-LINE PŘIHLÁŠKA“ na stránkách /www.ddmsikula.cz/, se Vám v novém okně zobrazí 

okno s možnos   REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍM DO KLIENTSKÉHO CENTRA. 
 Pro prvotní přihlášení je nutné se nejprve zaregistrovat !!! Registraci musíte potvrdit v emailu!

2. PŘIHLÁŠENÍ do klientského centra
 Vyplňte přihlašovací údaje - emailová adresa a Vámi zvolené HESLO ke klientskému účtu,
 nebo VLOŽENÍ NOVÉHO ÚČASTNÍKA - klikněte na tlačítko s nápisem „NOVÝ ÚČET“. 

3. PŘIHLÁŠENÍ NA KROUŽEK 
 Klikněte na záložku KROUŽKY. Vyberte a klikněte na tlačítko "Přihlásit". 

Pokud budete mít problém s přihlašováním, volejte na číslo 605 203 063.

Na vás i vaše dě   se budeme těšit. Radka a Vlas  k Turzíkovi.
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Společenská kronikaSpolečenská kronika
Naši jubilanti

Narození
Dne 4.6.2022 se Anně a Ondřeji Štěrbovým narodila dcera Anna.

Dne 11.6.2022 se Šárce a Martinovi Velčovským narodila dcera Viktorie.

Dne 28.6.2022 se Evě Záchvějové a Ondřeji Sládkovi narodil syn Sebastian Sládek.

Dne 4.8.2022 se Michaele Ocelíkové a Radimovi Vlachynskému narodila dcera Sára.

Úmrtí
Dne 5.9.2022 zemřela ve věku 93 let paní Jindřiška Kovaříková.

Koníčková Anna 94 let

Šilhavík Miroslav 89 let

Červenková Ludmila 88 let

Pechová Terézia 88 let

Malinová Ludmila 87 let

Králová Věra 87 let

Lodesová Jindřiška 85 let

Huňková Marie 82 let

Závodná Marie 81 let

Ďurďová Anežka 75 let

Velichová Miroslava 75 let

Doleželová Květoslava 65 let

Vaďurová Helena 65 let

Šáchová Marcela 60 let

Šišák Milan 60 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Všem miminkům přejeme pevné zdraví a šťastný život.

Čest její památce.


