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Obecní úřad

Vybráno z 15. zasedání zastupitelstva obce Podolí konaného 19. 2. 2016

Osobnost roku 2015 Zlínského kraje

Zastupitelstvo obce vydalo:

- územní plán obce Podolí

Zastupitelstvo obce schválilo:

- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na hospoda-
ření v lesích z rozpočtu Zlínského kraje 

- investiční záměr obnovy Památníku obětem II. sv. války 
v obci Podolí a podání žádosti o státní účelovou dotaci na 
zabezpečení péče o válečné hroby

- záměr vzetí do majetku obce dřevěný kříž s Ježíšem na po-
zemku p. č. 3222/2 v k. ú. Podolí nad Olšavou a jeho opravu

- záměr provedení stavebních úprav domu čp. 64 a podání 
žádosti o  dotaci na akci „Komunitní centrum volnočaso-

V úterý 26. 4. 2016 se ve zlínském In-
terhotelu Moskva uskutečnilo vyhlášení 
ankety Osobnost roku 2015 Zlínského kra-
je. Za přítomnosti předsedy vlády ČR Bo-
huslava Sobotky převzala ocenění z rukou 
Ladislava Kryštofa, radního Zlínského kra-
je pro oblast kultury a  cestovního ruchu, 
i  MUDr. Eva Dokoupilová. Paní doktorka 
byla nominována za vysokou odbornost 
a zavádění nových metod v revmatologii, 
které se věnuje již téměř 25 let. Kromě sa-
motného léčení se věnuje i  mezinárodní 
publikační činnosti, přednáší na odbor-
ných akcích. V roce 2006 vybudovala Cent-
rum biologické léčby, od roku 2012 působí 
v čele revmato-osteologické kliniky Medi-

vých aktivit dětí, mládeže a rodin v Podolí, Podolský ráj“,
- změnu rozpočtu č. 1 dle předloženého návrhu
- ponechání výše odměn neuvolněným členům zastupitel-

stva obce Podolí ve stávající výši

Zastupitelstvo obce souhlasilo: 

- s vypracováním projektové dokumentace na opravu stře-
chy 

Zastupitelstvo obce neschválilo:

- účast obce Podolí na výběrovém řízení č. BUH/15/2016 
prodej podílu o velikosti id. ¾ na pozemku p. č. 4132 v k.ú. 
Podolí nad Olšavou.

2

cal Plus v  Uherském Hradišti. Její ambu-
lance v Uherském Hradišti byla v loňském 
roce akreditována Ministerstvem zdravot-
nictví ČR pro obor revmatologie.

Anketa Osobnost roku je pravidelně 
vyhlašována Krajským úřadem Zlínského 
kraje od roku 2005. Nominována může 
být osoba starší 18 let, žijící ve ZK, jejíž vý-
znam, úspěch, společenské ohodnocení, 
čin nebo postavení v oboru přesahují re-
gionální úroveň.

V předcházejících ročnících byly oce-
něny osobnosti z celé řady oblastí našeho 
života v  kraji. Po dlouhých letech je ale 
„naše“ paní doktorka prvním oceněným 
lékařem z hradišťského okresu.  

Gratulujeme! 
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Rozšiřujeme mechanizaci

Vymáhání dluhů

Monografi e o Podolí

Budujeme vozový park

Jistě jste zaznamenali úhledně pose-
čené trávníky v  okolí kulturního domu, 
na hřišti ve Žlebě, Dražných a řadě jiných 
míst. Jsou dílem Michala Pašky a  rideru 
Stiga Park Pro 740 IOX s motorem Briggs 
o  výkonu 27 HP. Zastupitelé schválili na 
14. zasedání nákup a vybrali jsme jej pro 
jeho vybavenost a komunální použití. Má 
pohon všech čtyř kol, elektromagnetické 

Upozorňujeme ty občany obce Podolí, 
kteří nemají uhrazeny místní poplatky za 
svoz komunálního odpadu, že dlužníkem 
se stává občan ke dni splatnosti poplatku. 
V minulém měsíci a i v následujících obdr-
želi či obdrží někteří občané dopis s upo-

Vážení občané, naši obec spolu s obcí Popovice čeká v roce 
2020 významné výročí. 800 let první písemné zmínky o obcích 
Horní a  Dolní Popovice. U této příležitosti bychom chtěli vydat 
knihu nejenom o historii obce, ale i o okolní přírodě, tradicích, pa-
mátkách a spolcích, jejíž součástí bude i fotografi cká část.

Žádáme Vás již nyní o spolupráci na tvorbě publikace. Máte-
-li doma nějaké zajímavé staré ale i  nové fotografi e nebo i  jiné 
historické materiály týkající se Podolí a byli byste ochotni se o ně 
podělit s ostatními občany a tím přispět k tvorbě a obsahu knížky, 
prosím, kontaktujte nás.

Zapůjčené fotografi e či jiné materiály, např. deníky, kroniky, 
dopisy si pouze okopírujeme a v pořádku vrátíme. S Vaším sou-
hlasem se stanou součástí knihy o Podolí v proměnách staletí. 

V  loňském roce jsme prostřednictvím projektu „Zavedení 
separace a svozu bioodpadů v obci Podolí“ získali krásné oran-
žové autíčko s  hákovým systémem pro natažení kontejnerů, 
kontejnerovým nosičem včetně 3 kontejnerů na biologický od-
pad. Dotace ve výši 90% z OPŽP nám umožnila pořídit v rám-

zapínání sečení, hydraulické pístové řízení 
s posilovačem, elektrické nastavování výš-
ky sečení, zesílený rám, větší kola se spe-
ciálním travním vzorkem, objem palivové 
nádrže 15 l a  hmotnost 271 kg. Stroj lze 
využívat po celý rok. Zakoupili jsme totiž 
i čelní kartáč pro úklid sněhu, listí a drob-
ných nečistot. Plánujeme ještě dokoupení 
vytápěné demontovatelné kabiny a popří-

zorněním na nedoplatek, byť obec jako 
správce poplatku tuto povinnost nemá, 
ale raději tak činí. Náklady na vymáhání 
poplatku mohou v  případě exekucí cel-
kovou dlužnou částku mnohonásobně 
překročit. Apelujeme proto na občany, aby 

Co by nás zajímalo?

Historické fotografi e obce, deníky, kroniky rodinné či spol-
kové, zajímavé dopisy, fotografi e lidí, jak zde dříve žili, různé vla-
ječky, plakáty, něco o místních hasičích, legionářích či sokolech, 
pokud možno s krátkým popisem události, která je zachycena na 
fotografi i a alespoň přibližným rokem vzniku.

Fotografi e můžete nosit na obecní úřad, případně stačí zavo-
lat na níže uvedená čísla a my si k Vám pro ně přijdeme. Máme re-
lativně ještě hodně času, ale sami dobře víte, jak čas rychle ubíhá. 
Předem děkujeme za ochotu nám s tímto úkolem pomoci. 

Tel: 777 155 329, 605 409 120, 572 574 130 
místostarostka

padě i zametacího adaptéru k odstraňová-
ní pevných nečistot s vlastním košem. 

Jen pro doplnění: Koňská síla (hp nebo 
HP, z anglického horsepower) je starší jed-
notkou pro  výkon. Zavedl ji James Watt, 
když chtěl na  konci 18.  století prodávat 
své parní stroje a potřeboval pro zákazní-
ky srovnání s  výkonem běžně užívaných 
zvířat.

urychleně vyrovnali svou doposud nespl-
něnou poplatkovou povinnost za před-
cházející období. 

V  současné době evidujeme 91 dluž-
níků a  dluh z  let 2007 – 2015 ve výši 
76 000 Kč.

ci zkvalitnění nakládání s  odpady sběrné vozidlo Unicar 4x4 
s motorem VM Detroit Diesel a výkonem 72 kW. Předností je 
robusní konstrukce a vysoká průchodivost v obtížném terénu, 
nízké provozní náklady a  rovněž fakt, že se vejde do garáže 
naší mateřské školky. 
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Jak se daří mokřadům

Sobota, den před sv. Jiřím, byla vdechnutím nového života 
do okolí mokřadů díky výsadbě více než dvou set stromků, kte-
rou zajišťoval i řídil Pavel Podškubka s týmem najatých odbor-
níků. Topoly a duby, vysázené v okolí mokřadů se zabydlovaly 
rychlým tempem v nových pozicích podél hranic pozemků vy-
tyčujících cestu. 

Mokřady svým současným nejvyšším stavem hladiny vyme-
zují viditelnou hranici zvlhlé půdy mimo hladinu mokřadu. Zde 
další nadšenci sázeli bohatě zakořeněné vrbové výhony darova-
né příznivcem mokřadů.

Svižní odborníci při výsadbě stromků diskutovali o možnos-
tech vybudování chráněných stanovišť pro vodní ptactvo. Umís-
tění je nasnadě. Na ostrůvcích uprostřed hladiny bude zajištěný 
velmi křehký klid k odpočinku.

Padla taky slova o možném odstřelu divokých kachen v ob-
dobí lovu, ale tato slova byla jistě myšlena jen v žertu. Není snad 
živého smrtelníka, který by se nestyděl nabídnout laskavý do-
mov důvěřivé zvěři darováním příznivých životních podmínek 
a po té, co se doma zabydlí, po ní pálit z brokových zbraní. Ale 
i cynický humor má své příznivce :-) 

Černá kronika mokřadů

Kdo se nám zde zabydlel

Pozor, nebezpečí!

Nedaleko mokřadů v části zvané Před-
ní díly nějaký všeho schopný Kdovínejlíp 
otrávil z  osobních pohnutek káně lesní, 
tedy nejdříve lišku a pak, z logického kolo-
běhu potravního řetězce známého z páté 

V dubnu jsme mohli na mokřadech pozoro-
vat z  obojživelníků ropuchu obecnou, ropuchu 

zelenou, skokana hnědého, rosničku zelenou 

a jejich pulce. Území mokřadů už trvale obydlela 
kachna divoká.  Na hladině plovou kačeři, zatímco 
kachny již na břehu zahřívají své snůšky. V případě 
ohleduplnosti ze strany návštěvníků mokřadů nás 
čeká odměna v podobě vylíhnutých roztomilých 
káčátek plovoucích po hladině.

Poblíž podolských mokřadů  v části pozemků zvané Přední díly bylo nalezeno mrtvé káně lesní. Dle postmortálního 

vyšetření bylo toto otráveno prostředkem karbofuran. Jedná se o nepovolený pesticid, jehož použití zakazuje zákon 

o myslivosti. Upozorněte prosím své okolí, hlavně rodiče s dětmi a občany se psími miláčky na tuto skutečnost.  Ne-

dotýkejte se v žádném případě  žádného mrtvého živočicha a jeho nález prosím nahlaste na místním obecním úřadě, 

případně zastupitelům obce. 

….hlásí strohá zpráva. O ukrutném umírání zabíjených zvířat se ani náznakem nezmiňuje...

třídy, ještě káně. Přátele u výsadby strom-
ků napadlo uspořádat anketu s dotazem, 
jaké pohnutky k  zabíjení zmíněných zví-
řat, navíc takto trýznivě, by mohl pachatel 
mít. Každý čtenář by se mohl ptát, Proč?, 

a  hledat v  sobě odpovědi. Statistiky jsou 
neúprosné, neustále zaznamenávají tato 
zabíjení. Rok co rok někomu stojí za to trá-
vit některé druhy zvěře. Pokusíte se sami 
hledat v duchu odpověď?   

Rosnička zelenáRosnička zelená Ropucha obecnáRopucha obecná
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Děkujeme, že třídíte

Na pořadu je dnes zmínka o třídění další důležité suroviny. 
Dnešní téma: sklo

Střepy přinášejí štěstí

Za vynálezem skla vězí Egypťani. Někdy kolem roku 3 000 př. 
n. l. si z něj vyráběli ozdoby a jiné okrasné předměty a je docela 
možné, že sklářský průmysl má kolébku v hutích na tavení kovů, 
kde jako nechtěný a  vedlejší produkt vznikaly kuličky z  rozta-
vených kamínků znovu ztuhlých do prvních skleněných perel 
a  perliček.   Umění egyptských mistrů dokázali později ovlád-
nout i čeští skláři, kteří svým umem dokáží okouzlit svět. V prin-
cipu není sklo vlastně ničím jiným než roztaveným pískem s pří-
měsemi jako jsou potaš, soda nebo oxid vápenatý, který rychle 
ztuhne a nestihne tak vytvořit krystalickou mřížku.

Sklo dělíme na bílé a barevné. Rozbitné a nerozbitné a na čis-
té a znečištěné. Sklo má ohromnou výhodu: dá se recyklovat do 
nekonečna - je zkrátka nesmrtelné. Jen ho musí někdo vkládat 
do správných kontejnerů.

V současnosti využívají výrobci stále více tzv. lehčené skleně-
né obaly. Ty jednak snižují výši poplatků do kolektivního systému 
EKO-KOM a samozřejmě zlevňují dopravu. K výrobě takového skla 
potřebují sklárny (mimo jiných surovin) co nejčistější recyklát. Pro-
to neustále vzrůstá 
význam separátorů 
na třídících linkách. 
Podíl recyklace skle-
něných obalů v  ČR 
je téměř 75 %.

Jak a co třídit

Materiál, který konzumu nevyhovuje

Sklo patří do  ZELENÉHO  nebo  BÍLÉ-
HO kontejneru. Podle tabulky vpravo 
jednoduše určíte, co je sklem vhodným 
k  recyklaci. Taky vás zajímá, proč jsou 
v některých lokalitách kontejnery jak na 
bílé, tak i na barevné sklo, a jinde jen na 
barevné? Je to proto, že při dalším zpra-
cování barevného skla jeho kvalitu sklo 
bílé neovlivní. Ovšem naopak, mezi bílé 
sklo se nesmí dostat sklo barevné. Proto 
tam, kde se bílé sklo nezpracovává, jsou 
pouze kontejnery na sklo barevné.

Nevýhodou českého skla je jeho 
vysoká cena. Hlavními odběrateli skle-
něného odpadu jsou sklárny vyrábějící 
obalové sklo. Do vsádky se používá 60-

Obaly ze skla mají jednu fantastickou vlastnost. Dají se opa-
kovaně používat, a to i v průmyslovém měřítku. Vratné láhve, pa-
matujete? Možnost znovuvyužití skleněných obalů, především 
lahví, řadí sklo na špici současných takzvaně ekologických oba-
lů. Protože jednou vyrobený obal lze několikrát použít. Skvělé, 
chce se křičet. Ale zůstaneme raději u ticha. Něco takového, jako 
je znovu využitelnost obalu, je to poslední, o čem chtějí výrobci 

85 % skleněného střepu. V ČR jsou hlav-
ními zpracovateli skla Vetropack Mora-
via Glass a AMT Příbram. Ostatní sklárny 
a  zpracovatelé odebírají zanedbatelná 
množství sběrového skla. Možnost vyu-
žití skleněného střepu je dána jeho slo-
žením a  kvalitou. Vzhledem ke složení 
sbíraného skleněného odpadu, kde pře-
važuje sběr barevného mixu, nevyužívají 
sklárny svoji kapacitu naplno. Kapacit 
pro zpracování skla je vzhledem ke sbí-
ranému množství v ČR dostatek. Využití 
sběrového skla závisí stejně jako ostatní 
komodity na poptávce a cenách na trhu. 
Nezapomínejte, že některé lahve jsou 
stále ještě vratné.

slyšet. Zpětný výkup lahví se omezuje. Důvodem jsou kapacity, 
logistika, prostor, fi nanční náročnost a další výmluvy, které mají 
za cíl možnost znovuvyužití skla zlikvidovat a nahradit jej výro-
bou nových obalů. Jako ve většině případů zájmy ekonomické 
jednoznačně vítězí nad zájmy zdravého rozumu. Výkup lahví je 
pro životní prostředí přijatelnější než recyklace. Recyklace skla 
(byť je relativně efektivní) je pouze jakýmsi nouzovým řešením. 

Mokřady využilo při svých tazích na svá 
hnízdiště několik ptačích hostů. Zastavil se 
u  nás pisík obecný, malý bahňák brodi-
vého typu vázaný často na vodu bažin či 
mokřadů, vodouš šedý, velký bahňák, je-
muž se zalíbily mělčiny našich mokřadů, 
dokonce k nám zavítaly dva páry morčá-

ků velkých, vrubozobých ptáků z  čeledi 
kachnovití. Poměrně častí hosté jsou vo-
lavky popelavé a volavky bílé.

Mokřad bude udržovaný sekáním trá-
vy ze strany od polní cesty jen po přepa-
dové koryto. Tato udržovaná plocha bude 

prostorem, kde se mohou návštěvníci po-
hybovat. 

Za korytem se již bude rostlinný kryt 
upravovat v režimu sekání jednou do roka, 
aby tak vytvořil přirozené úkryty, kde si 
zvěř bude budovat svá stanoviště a hnízdi-
ště. Sem už má návštěvník vstup zakázán.

Podle stop nalezených v blátě a zázna-
mů z rozmístěných fotopastí je již jisté, že 
cestu k  napajedlům si našla zvěř jelení, 

daňčí, srnčí a k našemu příjemnému pře-
kvapení si místo u mokřadů oblíbil i jeze-

vec lesní, který je všežravec.  Živí se hmy-

zem, dešťovkami, hraboši, vejci, semeny, 
houbami, kořínky, často i zdechlinou, a plní 
tak v přírodě funkci hygienické policie.

Jiří Trávníček



Podolské listy6 2/2016

Skleněné obaly je možné opakovaně používat

Svozy odpadů v následujícím období

Zpětný výkup skleněných obalů, 
tedy lahví a zavařovacích sklenic, by jed-
nak omezil jejich vyhazování do směs-
ného odpadu a v druhém sledu by snížil 
potřebu výroby obalů nových. Ale prav-
děpodobně by i dokázal zlikvidovat stá-
vající systém třídění skla. Bystrý čtenář 
jistě pochopil, že tudy cesta „běžného 
konzumenta“ nevede. Nicméně alespoň 
je vidět, co možného je nemožné.  Podle 
propočtů vyhodí člověk ročně kolem 
20-30 kilogramů skla. Toto množství pak 

Komunální odpad: 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6., 29. 6.
Plasty: 9. 5., 13. 6.

Sběrné místo č. p. 176 u Olšavy je otevřeno ve středu 15 - 17 hod a v sobotu 8 – 10 hod

dělá přibližně 9 % celkového obsahu 
komunálního odpadu. Při třídění skla je 
důležité dbát na dělení skla bílého a ba-
revného a  taky si dát pozor, abyste se 
nepořezali.

Výhodou recyklace skla je úspora pri-
márních zdrojů surovin a energie. Kvalita 
skla se použitím recyklátu i při zachování 
náročných požadavků nesnižuje a do vý-
robní směsi lze přidávat až 80 % střepů 
z vytříděného odpadu! 

Jiří Trávníček

Co tu roste, co tu kvete? 

Květena

Kyčelnice cibulkonosná

Mikroregion Dolní Poolšaví je charakteristický svou historií, 
kulturou, ale také přírodou. Jednou z jejich nejviditelnějších částí 
je květena. Ta je zajímavá tím, že se zde střetává proud panon-
ské květeny jdoucí od jihu údolím Moravy a Váhu s karpatskou 
květenou jdoucí z  východu a  setkáváme se zde i  s  okrajovým 
výskytem květeny českomoravské oblasti přicházející od zápa-
du. Tento střet rozdílných fytogeografi ckých oblastí a podoblastí 
zapříčiňuje výskyt mnoha zajímavých druhů. Nejsou to ale pouze 
vzácné a ohrožené druhy, jež si zaslouží naši pozornost a úctu. I ta 

Pokud se na jaře vydáte do lesa, uchvá-
tí vás svěží zelená barva rašících lístku 
dřevin. Když se ale podíváte do podrostu, 
můžete zahlédnout mnoho kvetoucích 
bylin, které, než se stromy zcela olistí, bo-
jují o  své místo na slunci. Může se také 
stát, že potkáte „lány“ bylin s  fi alovými 
květy. Jedná se o kyčelnici cibulkonosnou, 
rostoucí převážně ve smíšených lesích 
s  bukem. Bylina kvete jednoduchým rů-
žovofi alovým květem podobným řepce. 
Náleží totiž do stejné čeledi. Skoro vůbec 
neplodí. Je zajímavá vegetativním roz-
množováním černohnědými pacibulkami 
umístěnými v  paždí listů. Tyto pacibulky 
jsou jedlé, chutnají svěže po kedlubně. 

Dalšími rostlinami, které na jaře kvetou 
a které se na území Podolí vyskytují, jsou 

nejběžnější rostlina může být okrasou našeho okolí, pochutinou 
nebo léčivou bylinkou.

Víte například, že se na území podolského katastru běžně vy-
skytuje rostlina, která léčí nejvíce neduhů ze všech našich bylinek? 
Že hned v blízkosti obydlí můžete najít slovácké oskeruše a strom, 
který plodí oblíbené jedlé kaštany? Že existuje místo, kde můžete 
najít orchideje a jiné vzácné a ohrožené druhy? Ne? Právě proto 
bychom Vám chtěly v novém seriálu představit rostliny, s nimiž se 
můžete v Podolí a jeho nejbližším okolí setkat. 

Kyčelnice cibulkonosnáKyčelnice cibulkonosná
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Sasanka pryskyřníkovitáSasanka pryskyřníkovitá

ZarazaZaraza Hrachor jarníHrachor jarní

např. křivatec žlutý, orsej jarní, sasanky haj-
ní a pryskyřníkovitá, konvalinka a mařinka 
vonné, kokořík mnohokvětý, hrachor (le-
cha) jarní, plicník lékařský, kostival hlízna-
tý, listy ocúnu jesenního (květy se objevují 
po zatažení listů na podzim), violka lesní 
a mnoho dalších.

A protože bychom Vás chtěli do tajů 
rostlin a  bylin opravdu vtáhnout a  také 
proto, že láska prochází žaludkem, přiklá-
dám zanedlouho aktuální recept na „ko-
zičkový sirup“ z bezu černého, který jsem 
získala od své babičky. 

Jana Novotná
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www.obecpodoli.cz

Zprávičky z naší školičky

Webové stránky obce řečí čísel

Karneval

Celostátní soutěž 

Již šestý rok se s manželem staráme o webové stránky Podo-
lí. Za tu dobu jsme na ně dali tisíce novinek, tisíce fotek, desítky 
videí a mnoho jiných informací. Až na výjimky se téměř denně 
najde něco, co je na stránkách nového. A je vidět, že právě proto 
jsou vámi stránky pravidelně navštěvovány. V roce 2011 stránky 
obce navštěvovalo denně v průměru 60 lidí, návštěvnost postup-
ně rostla a v letošním roce je to v průměru 130 lidí denně (unikát-
ních uživatelů) – někteří na stránky chodí dokonce i vícekrát za 
den. Když přidáme obzvlášť zajímavé novinky, pak návštěvnost 
běžně dosahuje kolem 200 různých čtenářů denně a ve výjimeč-
ných případech bývá na stránkách dokonce 300 různých ná-
vštěvníků v jediném dni!

V roce 2015 jsme na stránky umístili 524 novinek (tj. zhruba 3 

novinky za 2 dny) a návštěvnost stránek byla téměř 42 000.

Letošní karneval se konal v  sobotu 27. 
února v Kulturním domě. Pro malé návštěv-
níky byla připravena bohatá tombola a také 
kulturní program, o který se postaral David 
Vacke, herec ze Slováckého divadla. Připra-
veny byly soutěže družstev i  jednotlivců. 
Téměř každý si domů odnesl nějakou tu vý-
hru nebo sladkou odměnu. I přes aktuální 
nemocnost dětí byl kulturní dům plný krás-
ných masek.

Na začátku letošního roku jsme také 
obecní webovky přihlásili do celostátní 
soutěže webových stránek obcí a  měst – 
Zlatý erb. Chtěli jsme si tak ověřit, jak naše 
stránky obstojí v silné konkurenci profesi-
onálních fi rem (největší fi rmy na trhu jsou 
celostátní Webhouse a Galileo, které dělalo 
např. webovou prezentaci pro sousední 
Popovice). Hodnotících kritérií bylo hned 
několik: nejvíce bodově ohodnocené byly 
zákonem povinné části webu – úřední 
deska, povinné informace a  bezbariérová 
přístupnost, dále pak ovládání webu, navi-

gace, přehlednost, grafi cký vzhled, dopo-
ručené informace, doplňkové informace, 
zabezpečení webu a  konečně zobrazení 
na mobilních zařízeních. Ve Zlínském kraji 
se přihlásilo 20 obcí a my máme obrovskou 
radost, že se nám podařilo získat úžas-
né 4. místo. Před námi byly jen obce, pro 
které dělala prezentaci celonárodní fi rma 
WEBHOUSE, za námi až do 11. místa opět 
jen WEBHOUSE a  2 x Galileo. Teprve od 
12. místa se umístili menší poskytovatelé 
webových prezentací na regionální úrovni. 
Stejně tak se nám podařilo získat 4. místo 

za službu, kterou od loňského roku posky-
tujeme na webových stránkách, a to rozesí-
lání pravidelných e-mailů s novinkami. 

Je pro nás obrovským úspěchem, že se 
nám podařilo umístit mezi takovými profe-
sionály. O to víc, že jsme naprostí amatéři, 
kteří se „jen“ svou práci snaží dělat pocti-
vě, jak nejlépe dokáží, ve dvou lidech, bez 
jakéhokoliv podpory velkých týmů, bez 
školení. Pouze pílí a samostudiem. Potěšilo 
nás, když se potvrdilo, že i takovým způso-
bem se dají věci dělat dobře.

Dáša Vacková

Poděkování a gratulace
Jirko a Dášo Vackovi, moc a moc vám děkujeme za krásné, nové, přehledné a vždy aktuální obecní webové stránky. Jistě 

si zasloužíte velké ocenění. Přijměte od nás poděkování a gratulaci k úspěchu. Držíme vám pěsti, ať příště získáte ocenění 
„bednové“. Pro nás jste vítězi již nyní. Jen tak dál! 

Starostka a místostarostka

Podolské listy 2/20166666
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Vzpoura úrazům

Dravci

Velikonoční dílničky

V rámci prevence úrazům se žáci zúčastnili besedy o úrazech 
a ochraně zdraví. Naši školu navštívila paní Jarmila, která je 27 let 
na invalidním vozíčku po dopravní autonehodě. Měla pro žáky při-
pravenou prezentaci o ochraně zdraví a nebezpečných situacích, 

Přednáška o dravcích probíhala na školkové zahradě. Sešly se 
tam děti základní i mateřské školy. Přijeli sokolníci z Ostravy, kteří 
předváděli ukázky lovu, kdy orel lovil kunu. Ti, kteří měli narozeni-
ny, si mohli dravce zkusit nosit na ruce, kam jim sám přiletěl. Nad 
hlavami nám lítal výr, sokol, orel, poštolka a sova pálená. Dozvěděli 
jsme se mnoho zajímavého o životě sokolníků.

Seznam dalších připravovaných akci najdete na školním webu, 

Tradiční velikonoční dílničky probíhaly v budově základní školy. Tyto dílničky navštěvuji nejčastěji rodiče a děti naší školy a školky, 
kde si pod dohledem paní učitelky vytvářejí krásné velikonoční a jarní dekorace. Je připraveno několik stanovišť, kde si pár drobných 
můžou návštěvníci něco vyrobit.  Akce je určena i pro širokou veřejnost.

jen ve zkratce plánujeme návštěvu kamarádů na Slovensku a v 
červnu připravujeme výlet do Vídně do Zoo, dále také probíhají 
každou středu odpoledne předškoličky pro budoucí prváčky, ce-
loročně také sbíráme papír, který můžete přivézt do školy. Peníze, 
které škola získá za sběr papíru, budou použity na školní výlet.

Martina Kozelková

kterým máme předcházet. V závěru besedy jsme si mohli vozíček 
vyzkoušet a pořádali jsme dokonce závody na vozíčku. Ovládat 
takový vozíček není zas tak těžké, ale trávit na něm většinu svého 
času už tak příjemné není.
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Stalo se

Z činnosti spolků

Návštěva Obecního úřadu

Valná hromada ČOS Sokol Podolí 

Den Země

Školní družina Popovice 11. 4. 2016 
v dopoledních hodinách navštívila Obecní 
úřad v Podolí.

Místostarostka se ujala žáků a poutavě 
nás seznámila s historií i současností obce.

Děkujeme za čas nám věnovaný a pře-
jeme obci krásné oslavy, které proběhnou 
za čtyři roky k osmistému výročí obce.

Ludmila Křiváková

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Podolí svolal dne 25. února 
2016 řádnou Valnou hromadu, aby vyhodnotil dosavadní čin-
nost, seznámil členy s hospodařením minulého roku, projednal 
rozpočet a  plán činnosti na letošní rok. Jako host se zúčastnila 
sestra Chytková a  15 členů, kteří zvolili výbor jednoty a  schvá-
lili plán akcí. V  novém výboru bude pracovat Zdeněk Kasper, 
Věra Bočková, Jana Rýpalová. Do kontrolní komise byla zvolena 
Dagmar Křižková, Ludmila Jakšíková a Bohumila Novotná. Valná 
hromada kladně hodnotila obnovení cvičení nejmladšího žactva 
pod vedením Věry Kolkové a Zdeňka Kaspera. Na závěr starosta 
poděkoval Věře Bočkové a Jarmile Kasperové za vedení cvičení 
žen a členům za pomoc při pořádání spolkových akcí.

Plán činnosti na rok 2016

24.1. Divadelní představení - Sám na dva šéfy    
4.2. Divadelní představení - Pokrevní bratři      
14.2. Vycházka na Popovsko
19.3. Vycházka na Buchlovský kámen / cca 12 km/

Letošní jarní akce „Ukliďme svět“ 
nebo také „Úklid obce a  přilehlého 
okolí“ proběhla mimořádně v pátek 
15. 4. odpoledne a  přesto se jí zú-
častnilo 34 ochotných lidí od malých 
dětí, až po zralé muže. Rozdělili se 
na několik týmů a rozešli se po obci 
vybaveni rukavicemi a  igelitovými 
pytli. Naplnilo se jich asi 50, což je 
o 30 méně než vloni. Všichni byli pře-
kvapeni, že je obec podstatně čistěj-
ší než minulý rok. Proto děkujeme 
všem, kteří odpadky třídí a odevzdá-
vají do sběru. Tak to má být a obec je 
hnedle krásnější…. 

místostarostka

4.4.  Cyklovýlet Boršice u Buchlovic - Halda, Zlechov, St. Město, 
Podolí / cca 31 km/

24.4. Výlet na Vařákovy paseky Lačnov /9 km/ 
8.5. Vycházka na Rovninu /žáci/
4.6.  Dětský den
11.6. Autobusový zájezd do Jeseníků - Ramzová, Šerák, Keprník, 

Červenohorské sedlo /cca 15 km/
2.-6. 7. Prodloužený víkend – Chebsko
7.8. Cyklovýlet Slavkov u Brna
18.9. Vycházka do Hostýnských vrchů
23.10. Vycházka na Velký Lopeník
13.11. Bowling
3.12. Mikulášská beseda u cimbálu
31.12. Silvestrovský pochod s obcí

V případě zájmu o účast na některé z akcí volejte Zdeňku Kaspe-
rovi na tel. 777 155 321 nebo pište na email zdenek.kasper@se-
znam.cz

Kasper Zdeněk
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Košt slivovice

Letošní Královničky pod drobnohledem

Setkání pěveckých sborů Kněždub

V sobotu 9. března uspořádali zahrád-
káři v Kulturním domě v Podolí 13. ročník 
koštu slivovice. Celkem bylo přítomno 50 
účastníků. Z  toho se degustace 37 vzor-
ků slivovice zúčastnilo 42 účastníků, kteří 
utvořili 2 skupiny. Z každé skupiny byly vy-
brány 3 nejlepší vzorky. Ty pak postoupily 
do fi nále. V kategorii slivovice bylo pořadí 
prvních tří následující:

1. Český zahrádkářský svaz Popovice
2. Helena Koníčková 
3. Zbyněk Křen.

Jaroslav Míšek

Již potřetí od obnovení tohoto zvyku v Podolí jsme s děvčátky 
a maminkami připravovaly nosení létečka. Dvě zkoušky předchá-
zející nedělní obchůzce probíhaly podobně, jako v minulých le-
tech. Děvčátka se rozdělila do 4 skupinek. Oprášily jsme písničku 
Stála panenka Maria – kterou jsme většinou dobře uměly z minu-
losti, připravovaly krepové kvítky (rok od roku pěknější), papírové 
kvítky, fáborky a vyfouknutá vajíčka. 

Celkem 23 holčiček a 13 maminek se pak v neděli před de-
vátou hodinou sešlo u  obecního úřadu v  nesmírně studeném 
a  sychravém dopoledni, které bylo dokonce chladnější než mi-
nulý rok. I když jsme na zimu byly dobře připravené, ukázalo se, 
že to bylo pořád málo a všechny jsme byly už po pár minutách 
pěkně prokřehlé. Přestože se všechno zdálo jet v zajetých kolejích, 
zdání klamalo. Již o půl deváté připarkoval své auto velký fanou-
šek folkloru, který se snaží zachytit krásy Slovácka. Byl to zvídavý 
novinář aktuálně z pražské redakce Hospodářských novin (jinak 
rodák z Hluku, původně bydlící v Ostrožské Lhotě), Radek Bartoní-
ček. Hodně se nás vyptával, o vše se zajímal, velmi přesně se snažil 
zachytit tento zvyk. Doprovázel nás hodně dlouho a natočil o krá-
lovničkách moc pěknou reportáž. 

Lidová moudrost praví: „ Nejen prací 
živ je člověk“ a právě to nás vedlo k tomu, 
abychom pustili běžné starosti za hlavu 
a rozjeli se do Kněždubu, kde se 9. dubna 

konalo setkání pěveckých sborů. Nechybě-
ly mezi nimi samozřejmě ani Podolské Friš-
ky. Plni očekávání vcházíme do sálu kněž-
dubské sokolovny. Po krátkém zahájení se 

na jevišti střídá jeden soubor za druhým.   
Většinou to jsou starší ženy, zpívající poma-
lejší písničky o kráse, lásce,  šohajích,  práci, 
víně. V sále panuje dobrá nálada, některé 
melodie si v duchu zpíváme také a koneč-
ně přichází Frišky. Jsou to opravdu děvčata 
rychlá, bystrá, mladá a ještě hezky zpívají. 
Jejich písničky jsou svižné  a navazují tak 
rychle na sebe, že k jejich i naší škodě ne-
dávají divákům prostor k potlesku. Musíme 
se tišit, abychom slyšeli další písně. Na zá-
věr si všechny sbory i diváci zazpívali píseň 
Ta kněždubská věž. Jak říká můj kamarád: 
„ Moc pěkný kousek“. Slyšel jsem ji poprvé 
a  dodnes si ji při práci prozpěvuju.   Jsme 
rádi, že jsme mohli být při tom, že jsme 
prožili pěkné odpoledne a  ještě podpořili 
naše Frišky. Přejeme Vám děvčata, ať Vám 
to stále tak pěkně zpívá. Jsme na Vás hrdí. 

Zdeněk Kasper
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Ale to nebylo všechno. Návštěvou nás poctil i šéfredaktor Dob-
rého dne s Kurýrem Pavel Paška, brzy na to přijela mapovat po-
dolské nosení létečka hlavní etnografka Slováckého muzea Marta 
Kondrová, ale co nás nejvíce zaskočilo, také štáb České televize. 
Natáčeli s různými skupinkami reportáž a dokonce v 10:20 hod byl 
přímý vstup od kaple v Podolí na ČT 24. Další různé reportáže pak 
běžely během dne na ČT 1 i ČT 24 ve 14 hodin, v 18 hodin a do-
konce i před hlavními zprávami v 19 hodin ve večerním Počasí. 

Mediální pozornost získalo na Facebooku také video sku-
pinky nejmladších Friščat (2-3 roky: Amélka Vaculíková, Amálka 

Mikulová, Lucinka Strnadová, Inuška Ferencová) za doprovodu 
jediné starší dívky Sandry Hladníkové. Malé holky se staly se svým 
úžasným zpěvem miláčky Facebooku. Za týden jejich video vidělo 
skoro 3400 lidí, sdílelo ho 34 (převážně cizích) lidí, mj. různé strán-
ky zaměřující se na folklor. Populární bylo dokonce u českých kra-
janů v Brazílii a Argentině. Na naše malé a skromné poměry velká 
publicita. 

Na videa a reportáže z akce se můžete podívat v sekci Video-
galerie na www.obecpodoli.cz.

Dáša Vacková

Velikonoční obchůzka 

Podolských Sekáčů
Podolští Sekáči s  jednou 

posilou obešli i  letos dědinu na 
Velikonoční pondělí. A tak se za 
doprovodu 2 harmonik rozléhaly 
po celém Podolí lidové písníčky, 
aby všem připomněli, že slavíme 
svátky jara.

Jaroslav Míšek

Brigáda zahrádkářů

Také letos proběhla jarní brigáda za-
hrádkářů na školní zahradě v  Podolí. Ter-
mín byl stanoven na sobotní dopoledne 
2. dubna. Prořezat a prostříhat stromky po 
zimě přišlo 17 zahrádkářů. To bylo nejvíce 
za poslední roky. I výsledek práce stál za 
to – velká hromada ostříhaných větví. Jarní 
sluníčko pak dodalo všem úsměv na tváře 
a krásný pocit, že se brigáda vydařila. 

Jaroslav Míšek
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Cyklovýlet na Haldu 

Slavíček - Emma Révay

Psí koutek

Je nádherná slunečná neděle, 2. dub-
na.  Stíráme prach z kol, aby se na letoš-
ním prvním cyklovýletu za námi prášilo 
jen z cest a vyjíždíme prohlédnout si far-
mu a Hospůdku na Haldě v Boršicích. Je-
deme tentokrát v silné sestavě deseti so-
kolek a jednoho sokola. První překvapení  

Máme obrovskou radost, že naše devítiletá podolská Friška Emmička Révay po-
stoupila do fi nále soutěže Zazpívej, Slavíčku, která se konala v neděli 17. dubna 2016 
ve velkém sálu Klubu kultury v Uherském Hradišti. Za velké konkurence dalších skvě-
lých dětských zpěváků z celého Uherskohradišťska, Uherskobrodska a Kopanic Emma 
krásně zazpívala v doprovodu CM Ohnica náročnou písničku Ej, až budu veliká. Za-
slouženě z této regionální soutěže dále postoupila do oblastního kola, které se bude 
konat 29. 5. ve Starém Poddvorově. Emmičce moc gratulujeme k takovému úspěchu, 
děkujeme za výbornou reprezentaci obce a přejeme, aby se jí zpívání v posledním kole 
soutěže vydařilo.

Dagmar Vacková

Od 22. dubna 2016 se cvičení se psy přesunu-
lo na zahradu za sběrným dvorem. Teď, když je 
hezky, se scházíme v pátek od 16:30 do 18:00 hod 
a v neděli od 10:00 do 11.30 hod, s výjimkou stát-
ních svátků a mimořádně špatného počasí.

Protože se jedná o sportovní aktivitu, dohod-
li jsme se, že budeme své psy cvičit pod záštitou 
místní sokolské organizace. Jestli máte aktivního 
pejska, který se rád učí nové věci, ještě máte mož-
nost se k nám přidat. Věnujeme se hlavně základ-
ní poslušnosti a agility, což je velice specifi cký hra-
vý sport zaměřený na zdolávání různě náročných 
překážek. Záludné je na něm především to, že 
netrénujete pouze koordinaci pohybů svého psa, 
ale i  svou vlastní. Překážkový parkur totiž může 
zdolat jen dobře sehraná dvojice. I přesto ale jde 
o báječnou zábavu pro psy i pro lidi, které snadno 
propadnete. 

Štěpánka Míšková

čeká již u Letu, kde je u Olšavy vybudo-
ván kousek nové cyklostezky. Projíždíme 
Kunovským lesem a  po pár kilometrech 
jsme u  potoka Dlouhá   řeka, z  kterého 
je napájený zdejší rybník, nyní lemovaný 
různými   řezbářskými   výtvory s  lavička-
mi. Blížíme se k cíli naší cesty.  Po krátkém 

občerstvení   si prohlížíme farmu, chodí-
me po pontonech na rybníku a obdivuje-
me rozestavěný koutek pro děti s proutě-
nými chýšemi. Odpoledne rychle uběhlo 
a míříme zpět k domovu. Trasu měřící 38 
km všichni hravě zvládli.

Kasper Zdeněk
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Podolský tmel

Jízda zručnosti

Milé děti, milí rodiče. Sportovní komise Podolí spolu s  kraj-
skou pobočkou Besip, vás zvou na již tradiční JÍZDU ZRUČNOSTI 
pro děti, která se uskuteční 14. května 2016 na hřišti ve Žlebě od 
14:00 hod. Těšit se můžete na soutěž v projetí dráhy s překážkami, 
zkontrolovaní stavu vašeho vozidla, prohlídku hasičského vozu, 
opékání špekáčků a  na spoustu a  spoustu dalších soutěží, her 
a zábavy. S sebou dobrou náladu, vozidlo a hromadu kamarádů. 
Drobné občerstvení zajištěno. V případě nepříznivého počasí se 
akce nekoná. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Eva Záchvějová

30. 4.  Pálení čarodějnic, stavění májky
7. 5. Zájezd Floria Kroměříž
14. 5.  Jízda zručnosti
15. 5.  Svatodušní pouť
22. 5.  Katastrální putování
4. 6.  Na kole dětem
4. 6.  Dětský den
11. 6.  Autobusový zájezd Jeseník
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Katastrální putování

Víte, jak vypadá podolský katastr? A kudy 
vedou jeho hranice? Dokázali byste je nakreslit? 
Nebo popsat? A co obejít? Kdo chce znát odpově-
di na podobné otázky a dokonce si podolský ka-
tastr projít, má možnost 22. 5. 2016. Zájemce če-
kají průvodci ve 13 hod na konci Podolí u Galdova 
žlebu směrem na Míkovice (na obrázku je místo 
vyznačeno modrým křížkem). Procházka bude 
dlouhá cca 15 km. S sebou si vezměte svačinky, 
pití, vhodný oděv a obuv. Občas se budete pro-
dírat i křovím – přeci nevěříte, že hranice vedou 
pouze po cestách! 

Dětský den

Pokračováním pro děti i rodiče bude v sobotu 4. června Dětský den, na 
který  ČOS Sokol Podolí zve všechny děti. Lanovka je jistá, občerstvení 

zajištěno, tak proč nepřijít? 
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Charitativní cyklotour Josefa Zimovčáka - Na kole dětem

Jedním z  důvodů, 
proč tento projekt 
podporujeme, je, že 
onkologické nemoci 
bohužel dnes a denně 
vážně zasahují do na-
šich životů. A i do cyk-
lotour Na kole dětem 
zasáhla v  loňském 
roce a to přímo. Vzpo-
mínáte si na dojemný 
příběh z  minulé za-
stávky v Podolí? 

Houževnatá cyk-
listka Nela Rapantová 
si na začátku loňské-
ho pelotonu Na kole 
dětem (jako překva-
pení pro všechny) 
vzala Honzu Bicka, 
charismatického zvě-
rolékaře a  náruživého 
cyklistu. Ten bohužel 
již několik let bojoval 
právě s  rakovinou, 
díky které také přišel o  část nohy. To mu 
nicméně nebránilo být aktivním cyklis-
tou a  vzorem pro mnohé z  nás. V  Podolí 
jsme jim během jejich zastávky gratulo-
vali a jako překvapení pro novomanžele je 
nechali vypustit holubice.  Bohužel jejich 
společné štěstí trvalo jen krátce. Na začát-
ku září Honza své nemoci podlehl - tři týd-
ny na to se jim narodil syn Honzíček. Přes-
to ještě přes léto stihl napsat knihu Moje 
cesta na kole dětem, ve které velmi vtipně 
a  zajímavě popisuje jak peripetie z  cest 

na velocipedu Pepy Zimovčáka, tak také 
píše o sobě, svém osudu a  jeho zážitcích 
během několika ročníků Na kole dětem. 
Mimo jiné zde s nadšením barvitě popisu-
je loňskou zastávku v Podolí a v knize jsou 
i fotky od nás. Manželka Nela knížku díky 
sponzorům na podzim vydala a  budete 
si ji moct koupit také během cyklotour 
v  Podolí (celý její výtěžek jde na dětský 
hospic). O tom, že je Nela velmi silná žena, 
svědčí také fakt, že se se svým osmiměsíč-
ním synem chystá opět podpořit projekt 

Pepy Zimovčáka. S  vozíčkem 
za kolem v  červnu také vyrazí 
na cyklotour a už se velmi těší, 
až dorazí ukázat svého synka 
k nám, do Podolí. Mimochodem 
vždy, když si společně píšeme, 
velmi ráda vzpomíná na loňské 
překvapení v Podolí a vzkazuje, 
že vás tu mám všechny pozdra-
vovat.

Srdečně tedy zveme všech-
ny občany, aby podpořili tento 
projekt, jehož cílem je získat 
fi nanční prostředky pro onko-
logicky nemocné děti. Již svou 
přítomností vyjádříte svoji pod-
poru nemocným dětem i cyklis-
tům, kteří se snaží ostatním po-
moci. Každý se může také přidat 
na kole k  pelotonu  – třeba jen 
na konec obce nebo do nejbližší 
další zastávky, která je v Hluku. 

Dáša Vacková

Podobně jako v  uplynulých dvou le-
tech se také letos v  Podolí zastaví chari-
tativní peloton Josefa Zimovčáka Na kole 
dětem. Tentokrát cyklisty uvítáme v sobo-
tu 4. června 2016 na hřišti ve Žlebě, kam 
přijedou z Drslavic. Od 13:00 hodin bude-
me očekávat doprovodného moderátora 
akce Vojtu Polanského, který nám před-
staví celou cyklotour. Kolem 13:15 hodin 
je naplánován příjezd jezdců, které stejně 
jako v minulých letech přivede náš podol-
ský velocipedista Milan Pavlík. I letos chys-
tají pro pobavení cyklistů, ale i všech ostat-
ních diváků, žertovná vystoupení Frišky, 
Friščata a pozadu nezůstanou ani Sekáči. A 
nebudou opět chybět nějaká překvapení. 

Po ofi ciálním programu si budete moci 
neformálně popovídat nejenom s  Pepou 
Zimovčákem, ale také ostatními cyklisty, 
mezi kterými bývají významné osobnosti 
(do Podolí se vrací rád např. Prof. MUDr. Pa-
vel Pafko, bývalý osobní lékař Václava Hav-
la). Pelotonisté by se měli zdržet do 14:00 
hodin a od nás pojedou přes Veletiny a Vlč-
nov do další zastávky v Hluku. 

Charitativní peloton na Kole dětem 
slouží dobré věci. Jeho cílem je podpořit 
onkologicky nemocné děti a  sbírkou ne-
jenom v  místech zastávek získat peníze 
na jejich léčbu. Celá tour má 11 etap, které 
projíždí napříč Českou republikou. Začíná 
se 1. června 2016 v  Bruntálu a  končí 11. 
června 2016 v Klášterci nad Ohří. Celkem 
je trasa dlouhá více jak 1200 km, na trase 
je přes 60 zastávek v  obcích či městech 
a Podolí má tu čest být již potřetí za sebou 
jednou z nich.
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Jeseníky 2016

ČOS TJ Sokol Podolí letos pro příznivce turistiky pořádá autobuso-
vý zájezd do Jeseníků.
Tentokrát se vydáme na pěší túru částí hřebene Hrubého Jesení-
ku z Ramzové na Červenohorské sedlo, přes jeho čtvrtou nejvyšší 
horu Keprník /1423 m /.p

Kdy:    11. června 2016
Odjezd: v 6.30 hod od OÚ
Cena: Členové sokola a děti -   100 Kč 
  Občané Podolí   -   200 Kč
  Ostatní                -   300 Kč
Trasa: Ramzová, Šerák, Keprník, Vozka, 
  Červenohorské sedlo /cca 16 km/.
  Pokud si někdo netroufá výstup na Šerák 
  absolvovat pěšky, je možné 
  vyjet lanovkou /cena dospělý 170 Kč, dítě 130 Kč/.
Návrat: Okolo 20 hod

Bližší informace lze získat u Zdeňka Kaspera na tel 777 155 321. 
Za závaznou přihlášku považujeme zaplacení zájezdu. Nezapo-
meňte, že se budeme pohybovat v nadmořské výšce 800 - 1423 
metrů, proto k tomu přizpůsobte obuv a oblečení / větrovky, svet-
ry, turistické boty,  pláštěnku/. 

Kasper Zdeněk
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Společenská kronikaSpolečenská kronika
Naši jubilanti v březnu a dubnu:
Snopková Anna 60 let

Bednařík Karel 60 let

Hruboš Miloslav 60 let

Nová Lenka     65 let

Ševeček František 70 let

V případě, že si nepřejete být zveřejněni v naší společenské kronice, oznamte to písemně nejméně 

dva měsíce předem na Obecním úřadě v Podolí.

Fornůsková Bohumila 75 let

Šácha Miroslav  75 let

Doleželová Květoslava 80 let

Juřičková Františka  81 let

Novotná Antonie  84 let
Všem jubilantům srdečně 

blahopřejeme.

Měrka Antonín 85 let

Matoušek Jiří 88 let

Malinová Anna 91 let

Narození:
Dne 7. 4. 2016 se narodil Antonínu 

a  Rozálii Malinovým (č. p. 11) syn 

Ivan

Úmrtí:
Dne 25. 2. 2016 zemřela paní Hyjánková Marie (č. p. 174)

Dne 11. 4. 2016 zemřel pan Kozák Milan (č. p. 275)

Zápisky kronikáře

Ohlédnutí za fašankem

Občanský rok 1916 – 1. část

Válka zuřila dále. Dne 18. listopadu 
tohoto roku sdružili se čeští poslanci 
v tak zvaný „Český svaz“ a v Praze ustavil 
se „Národní výbor“. Při přehlídkách v prv-
ní polovici roku 1916 uznáno vojenskou 
službou schopnými a  sice: 4 z  ročníku 
1897, 3 z ročníku 1898, 8 z ročníku 1866 
až 1879. Na III. válečnou půjčku upsa-
la obec 3275 K, na IV. válečnou půjčku 
3800 K. 

I v  tomto roce zabaveno rolníkům 
všechno obilí a  subkomisionářem usta-
noven A. Koželuha, zástupce Nákupního 
družstva slováckého v Uherském Hradi-
šti. Toho roku úředně zavedeny lístky na 
potraviny: chlebenky, cukřenky, káven-
ky. Tyto lístky vydávali rodinám staros-
tové obcí. Rohlíky, housky a  jiné pečivo 
pekaři nepekli. Prodávali pouze černý 
drobivý chléb a to jen na lístky. 

Na jednu osobu počítáno 300 gramů 
mlýnských výrobků denně, 1 kg cukru na 
měsíc, 3/8 kg kávy na 8 týdnů. Obyvatel-
stvo vyzváno ku sbírkám  a sušení kopřiv, 
z jichž vláken vyráběly se látky, ku sbírání 
ostružinového listí na čaj. Za 100 kg su-
šených stonků kopřiv platilo se 6 K, za 
100 kg ostružinového listí platilo se 6 K.

Ze zápisů z kroniky obce Podolí 
zpracoval Jaroslav Míšek

Podolští fašančáři se od konce března pyšní dalším přírůstkem 
do sbírky masek. Babu s nůší vyrobila Jitka Jánská, za což ji patří 
obrovské poděkování. Moc se jí povedla. Její dílo můžete zatím 
obdivovat na fotografi ích, ale určitě budete mít možnost babu 
potkat v příštím fašankovém průvodu a možná i dříve. Velké po-
děkování patří také všem, kteří během fašanku přispěli do kasič-
ky, a tak umožnili po medvědovi pořídit tuto další tradiční masku, 
která by neměla během fašankového veselí chybět.y y



Podolské listy 192/2016

Vítání občánků 
V sobotu 16. 4. 2016 byly slavnostně přivítáni do 

života čtyři noví „Podolánci“. Přejeme všem, aby rost-
li ve zdraví, přinášeli radost, rodinnou pohodu a vy-
rostli z nich čestní, spravedliví, nesobečtí a úspěšní 
lidé.
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Dětský ples

Povedlo se! Máme za sebou 1. Dětský ples v Podolí a nutno říci, že s takovou účastí a zapálením dětí do tance organizátoři ani 
nepočítali. O to více je třeba pochválit všechny, kteří přišli ve společenském oděvu a rovněž se mile a krásně k sobě navzájem chovali. 
Děvčátkům i chlapečkům, slečnám i mladíkům, maminkám i tatínkům a babičkám i dědečkům to slušelo a těšíme se na další ročník. 
Taneční klub Rokaso se v čele s Jiřím Herůdkem v sobotu odpoledne 12. 3. postarali o plynulou zábavu, DJ Gerža o muziku, organizá-
toři o tombolu a všichni přítomni o prima zábavu. 

foto: Marek Pernica


