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Obecní úřad

Vybráno z 16. zasedání zastupitelstva obce Podolí konaného 25. 4. 2016 

Snad každý starosta řeší, jak co nejlépe vylepšit příjmo-
vou stránku rozpočtu obce a různé dotace k tomu přímo vy-
bízejí. Žadatel sice na sebe bere spoustu povinností a stráví 
velké množství času přípravou žádostí a dokládáním velkého 
množství povinných a nepovinných příloh tak, aby šance na 
jejich získání byla co nejvyšší.  Příjemce musí ještě pravidelně 
zpracovávat monitorovací zprávy, dokládat související účetní 
doklady a plní řadu dalších povinností. Přesto všechno se o vy-
lepšení obecního rozpočtu snažíme a v první polovině letošní-
ho roku jsme zažádali zatím o pět dotací. 

Nejprve o příspěvek na Komunitní centrum volnočasových 
aktivit dětí, mládeže a rodin v Podolí „Podolský ráj“. Dotace 
bude využita na opravu domu čp. 64 bývalý dům chovatelů, 
zde by vznikly dvě klubovny a sociální zařízení. Při této příle-
žitosti bychom chtěli opravit také střechu budovy a to z vlast-
ních zdrojů.

Poté byla vypsána dotace z Ministerstva obrany, kde jsme 
požádali o restaurování válečného hrobu obětem 2. světové 
války. Památník, který pochází z 50. let 20. století nebyl nikdy 
opravován. 

Dále jsme z dotačního programu na Udržování a obno-
vu kulturního dědictví venkova požádali o obnovu dřevěné-
ho kříže s plastikou Ježíše u prodejny potravin Javor. Kříž byl 
vysvěcen v roce 1992 a od té doby neprošel žádnou význa-
mější rekonstrukcí a je v havarijním stavu. Ze stejného progra-
mu obec žádala o vybudování míst pasivního odpočinku na 
mokřadech na Předních dílech – jedná se o altán sloužící k po-
sezení, lavičky, stojany na kola a odpadkové koše, které budou 
sloužit pěším i cyklistům k příjemnému posezení v přírodě.  

Všechny dotace nám byly schváleny. Některé projekty mají 
být hotovy do konce září a ostatní nejpozději do konce letoš-
ního roku. Pokud se ovšem nesejde zastupitelstvo a neodsou-
hlasí jejich příjem, můžeme se s vylepšením obecního rozpoč-
tu a se zahájením prací rozloučit. 

Poslední uzávěrku dotací v dubnu jsme také využili pro po-
dání žádosti z Operačního programu Životního prostředí „Ener-
getické úspory“ na zateplení budov Základní školy a Mateřské 
školy. V tomto případě zatím nevíme, zda jsme byli úspěšní či ni-
koliv. Uvidíme, jak se bude situace dále vyvíjet. Držte nám palce!

starostka

Zastupitelstvo obce schválilo:

-  prodej pozemku p. č. 4328/2 o výměře 28m2 v kat. Podolí 
nad Olšavou

-  závěrečný účet Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazek obcí 
včetně všech jeho příloh bez výhrad

-  navýšení členského příspěvku pro Mikroregion Dolní Pool-
šaví, svazek obcí ve výši 30,- Kč na obyvatele a rok

-  přijetí nemovitosti v k. ú. Mladá Vožice na LV č. 566, pozemek p. 
č. 1019 o výměře 2692m2, orná půda po zemřelém Františku 
Novákovi a pověřilo starostku vyřízením potřebných formalit

-  nákup drtiče větví GTM Profesional GTS 900 G
-  uzavírání Smlouvy o pronájmu prostor a zařízení kulturní-

ho domu v Podolí se zájemci o pronájem KD od 26. 4. 2016
-  aby funkci předsedy sportovní komise vykonával Pavel Zá-

chvěj, Podolí č. p. 264
-  záměr zpracování historie Podolí odborníky na danou oblast 
-  provedení terénních úprav sběrného místa v čp. 176
-  změnu rozpočtu č. 2

Zastupitelstvo obce souhlasilo: 

-  s  výsadbou stromů na pozemcích p. č. 5321/2, 5323/1 a 
5322/2 v katastrálním území Podolí nad Olšavou

Zastupitelstvo obce vyhovělo: 

-  žádostem o dotaci z rozpočtu obce Podolí na rok 2016 dle 
předložených požadavků. Myslivecký spolek Boří Míkovice 
obdrží 15 000 Kč na nákup krmiva a údržbu pozemků v k.ú. 
Podolí, Sokol Podolí dostane 15 000 Kč na autobusový zá-
jezd a nákup cvičebních pomůcek, Spolek kaple Sv. Ducha 
obdrží na údržbu a nákup materiálu na osázení břehu pod 
kaplí 29 500 Kč, Frišky dostanou 15 000 Kč na krojové sou-
části, hudební nástroje a souborová trička

Zastupitelstvo obce pověřilo: 

-  kontrolní výbor k provedení kontroly dle návrhu
-  fi nanční výbor k provedení kontroly dle návrhu 16. veřejné zasedání zastupitelstva16. veřejné zasedání zastupitelstva
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Bez emocí, racionálně …

Veřejné projednání 
Člen zastupitelstva obce Podolí Ing. 

Vladimír Mana požádal o veřejné pro-
jednání diskutovaného záměru prodeje 
obecního pozemku v sousedství RD paní 
Trávníčkové v nadregionálním biocent-
ru Hluboček v pátek 27.5.2016 od 18.00 
v KD v Podolí. Škoda, že se z pracovních 
důvodů dostavil až v 18.48 hod, kdy byla 
spousta informací a sdělení již řečena. 

Úvodního slova se ujala starostka a 
shrnula skutečnosti, spojené s pozem-
kem p.č. 4328/2 vedeného jako trvalý 
travní porost. Omluvil se Ing. Miroslav 
Křižka, ale požádal kolegyni MUDr. Evu 
Dokoupilovou o přečtení jeho stanoviska:

V neděli 22. 5. 2016 jsem se od 16.30 
hodin zúčastnil obhlídky předmětného 
pozemku, z něhož jsem si odnesl tyto po-
znatky:

1. Část pozemku, který tvoří louka se 
solitérními stromy, se nachází v udržova-
ném stavu svědčícím o důkladné zahrad-
nické péči. Prostor působí spíše dojmem 

řádně udržovaného městského parku než 
dojmem území, na kterém by měly být zá-
sahy člověka omezeny na minimum. Dru-
hově chudý trávník bez jakékoliv příměsi 
lučních květin působí dojmem monokul-
tury, která je udržována častým a nízkým 
kosením. Výskyt jakýchkoliv vzácných či 
ohrožených druhů rostlin zde nebyl pro-
kázán. Vizuálním hodnocením daného 
pozemku nebylo možné posoudit, zda a 
do jaké míry je chemicky přihnojován či 
jinak chemicky ošetřován. 

2. Po žádných živočiších nebyla ani 
stopa. Nebyl spatřen jediný motýl, luční 
koník, včela či čmelák.

3. Přítomný pan L. N. se vyjádřil, že 
předmětnou lokalitu zná, neboť do těch-
to míst chodí lovit zvěř. Vytkl jsem mu, že 
tuto skutečnost měl všem oznámit pře-
dem, neboť je to záležitost, která by moh-
la mít vliv na jeho nestrannost. Případný 
prodej pozemku by zde totiž mohl vést k 
omezení této jeho činnosti.

4. Na základě uvedených zjištění do-
poručuji, aby bylo přezkoumáno, zda 
předmětnému pozemku svědčí takový 
režim, jakým jej užívají stávající uživa-
telé a aby byly v  terénu jasně vyznače-
ny hranice pozemků s odlišným druhem 
užívání.

Poté se přítomní členové zastupitel-
stva vyjádřili, zda jsou pro či proti prodeji 
tohoto pozemku. Došlo i k fotoprezen-
taci. Jednotliví občané se hlásili se svými 
příspěvky a vyjadřovali názory na záměr 
prodat či neprodat obecní pozemek. De-
bata se nesla v klidném duchu, emoce 
ovládly pouze některé občany v přiměře-
né míře z celkového počtu cca 50 přítom-
ných. Děkujeme za hojnou účast.

Rád bych se touto cestou vyjádřil k 
problematice jednoho pozemku v Podo-
lí nad ulicí Žleb, parcelní číslo 4328/2, o 
němž se donedávna prakticky nevědělo. 
Podstatou sporu jsou obavy o jeho bu-
doucí využití, případně obavy o jeho zne-
hodnocení a poškození, coby kvalitního 
krajinotvorného prvku. V podstatě každý, 
kdo v dané věci veřejně prezentoval svůj 
názor, se považuje za odborníka, přičemž 
skuteční odborníci mlčí, neboť o vyjádře-
ní svého názoru zatím nebyli nikým požá-
dáni. Laický názor místních občanů bývá 
často deformován snůškou nepřesných 
informací, vyskytujících se v  současnosti 

ve veřejných sdělovacích prostředcích. 
Zeptáme-li se kohokoliv z  místních 

občanů, kolikrát na tomto pozemku byli 
za posledních 10 let, je odpověď téměř 
vždy stejná: ani jednou, a dodávají, že ni-
kdy neslyšeli o tom, jaký že jedinečný je 
to pozemek z pohledu výskytu vzácných 
rostlin a živočichů. Nikdo nepamatuje, 
že by se v  této lokalitě kdy uskutečnil 
jakýkoliv výukový program pro děti a 
mládež, který by vytvářel pozitivní vztah 
k  přírodě nebo ochraně životního pro-
středí. 

Aby se utlumily emoce a problemati-
ka se řešila racionálně, navrhuji:

1. Pozemek neprodávat a ponechat 
jej v  majetku Obce Podolí, a zvážit, zda 
by bylo možné při jeho hranici vybudo-
vat přístupovou (polní) cestu do lokality 
Záhonky. Vyšlo by se tím vstříc žádosti 
pana L. N. a dalších občanů, kteří o vy-
budování přístupové cesty do uvedené 
lokality již několikrát usilovali. Před 8 
lety při provádění komplexních pozem-
kových úprav realizační fi rma tuto sku-
tečnost opomněla a vlastníci přilehlých 
pozemků proti navrženým úpravám 
neprotestovali, včas se neodvolali a tím 
zůstali bez přístupové cesty ke svým po-
zemkům.
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17.  a 18. zasedání zastupitelstva obce Podolí konané 9. 6. 2016 a 17. 6. 2016 

Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná. Přijďte se podívat! 

Obě zasedání byly krátce po zahájení ukončeny z důvodu nepřítomnosti 5 členů zastupitelstva. Dostavila se starostka, místosta-
rostka, Pavel Podškubka, Dagmar Smetanová a hosté. Dle zákona o obcích zasedání starostka ukončí, není-li přítomna nadpoloviční 
většina všech jeho členů, tj. alespoň 5 zastupitelů.      

          místostarostka

2. Na pozemek nechat odbornou fi r-
mou vypracovat nezávislý posudek se 
zaměřením na vhodnost stávajícího způ-
sobu využívání tohoto pozemku, včetně 
otázky, vztahující se k jeho možnému vy-
užívání jako produkční zahrady.

3. Na pozemek nechat odbornou 
osobou vypracovat provozní řád pro 
tuto lokalitu, včetně řešení způsobu a 
četnosti kosení trávy a následného vyu-
žití či likvidace této trávy. Součástí toho-
to posudku by také mělo být vyjádření 
se k  vhodnosti stávající travní kultury a 

stanovení limitů pro využívání chemic-
kých postřiků a hnojiv.

4. V  případě nového pronájmu na 
uvedený pozemek zvážit důvody pro 
upřednostnění žádosti manželů Trávníč-
kových, kteří jsou stávajícími uživateli to-
hoto pozemku, neboť Obec Podolí s nimi 
v roce 2008 uzavřela nájemní smlouvu. Je 
třeba posoudit, zda jejich upřednostnění 
lze zdůvodnit skutečností, že jejich dům a 
předmětný pozemek tvoří přirozené pro-
pojení vesnické zástavby a okolní přírody.

5. O pozemku je nutné rozhodnout, 

zda je veřejnou plochou s přístupem bez 
omezení nebo zda je plochou s omeze-
ným užíváním a průchodem pouze pro 
osoby, které si jej pronajaly. 

Až po řádném vyhodnocení odbor-
ných posudků a zvážení všech dalších 
aspektů bych doporučoval o dané věci 
v  zastupitelstvu Obce Podolí hlasovat. 
Doufám, že stejného názoru bude nejen 
většina našich zastupitelů, ale také větši-
na ostatních občanů Podolí. 

Ing. Miroslav Křižka, 
člen zastupitelstva Obce Podolí

Shodly jsme se starostkou, že obča-
ny zajímá, co se děje v obci, ale někte-
rým vyhovuje spíše forma osobního 
hovoru. Kam přijdeme, tam většinou 
slyšíme z úst kamarádů a známých: „ Co 
bylo na zastupitelstvu?“ A jsou ochotni 
se o tématu bavit hodně dlouho. Ne že 
bychom nechtěly říci, ale naše obvyklá 
odpověď zní: „ Měli jste přijít, zasedání 
je veřejné, rády vás uvidíme!“ A berte, 
prosím, tuto větu jako pozvání na kaž-
dé, opravdu každé, zasedání. Můžete se 

i aktivně zúčastnit pokládáním otázek 
k probíranému tématu, sdělením vaše-
ho názoru a přání, anebo jenom naslou-
chat a sledovat, kdo má jaký názor na 
danou věc, jak se chová a zda má chuť 
pomáhat a vytvářet nové projekty či ra-
ději hledá pouze důvody, proč něco ne-
lze uskutečnit. Věřte, že není na škodu 
jednou za čas obětovat hodinku či dvě, 
abyste „ byli v obraze“. Vždyť se probírají 
záležitosti týkající se obce - prostředí, 
ve kterém žijete.  

Pozvánku neboli Oznámení o koná-
ní zasedání zastupitelstva obce zveřej-
ňujeme nejméně jeden týden předem 
na úřední desce u obecního úřadu a na 
www.obecpodoli.cz. Rovněž vás několi-
krát zveme místním rozhlasem. 

Zasedání se konají nepravidelně, dle 
potřeby. A nebojte se, že nebude v kan-
celáři starostky dostatek místa. Přesune-
me zasedání do kulturního domu. Těší-
me se na vás. Přijďte, uvidíte, uslyšíte…..

 místostarostka

Povinnosti členů zastupitelstva 
Na závěr si neodpustím si připomenout povinnosti dle zákona o obcích (§ 83): 

Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, 
popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu 
tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla 
ohrožena vážnost jeho funkce. 

Od posledních voleb se konalo 18 zasedání, ale pouze starostka, místostarost-
ka a Dagmar Smetanová mají docházku 100 %. Pavel Podškubka byl omluven 2x, 
Ing. Vladimír Mana se omluvil 11x, Ing. Jaromír Hastík 3x, Zuzana Kubáňová 3x, Ing. 
Miroslav Křižka 5x a MUDr. Eva Dokoupilová 9x.                     

  místostarostka

Další, 19. zasedání 
se bude konat  

v úterý 28. 6. 2016 v 17.30 hod 
v budově obecního úřadu. 

Všichni občané jsou srdečně 
zváni. Přijďte se podívat, jak 

vaši zástupci vystupují, jednají 
a rozhodují.

Chceme vyhlášku omezující víkendový hluk v naší obci nebo je to zbytečnost? 
Krátce bych se zamyslel nad tímto 

nadpisem a říkám si, že by určitě bylo 
nejlepší, kdyby sousedé byli vstřícní 
a většinou se domluvili mezi sebou. 
Každý z  nás je na tom s  volným ča-
sem jinak, někdo raději sportuje, jiný 
se věnuje rodině, kultuře nebo napří-
klad různým činnostem na zahradě. Za 

sebe mohu říci, že bych sám rád stihnul 
co nejvíce, ale je mi jasné že pokaždé 
to nevyjde a musím dělat určité práce 
i o víkendu. 

Není zde mým záměrem nějakým 
způsobem omezovat obyvatelé naší 
obci, ale myslím, že nedělní den je pře-
devším dnem svátečního klidu a není 

tedy potřeba poslouchat souseda, jak 
seká trávu sekačkou nebo řeže pilou 
dřevo.

Myslíte, že jsme všichni k sobě navzá-
jem tak ohleduplní a žádnou vyhlášku 
nepotřebujeme?

předseda investiční komise
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Slavnosti vína a hody v Podolí 2016 
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek se uskuteční ve dnech 10. – 11. září 2016. 

Nosným motivem bude letos „Poďme všici do Hradišťa“. V sobotu 10. září se vydá slavnostní 
průvod tradičně od mařatických sklepů. Mikroregion Dolní Poolšaví se řadí U zimního stadionu 
a půjde v závěru průvodu, kde se připojí i zástupci naší obce. Bližší informace budou zveřejně-
ny v průběhu srpna. 

Termín letošních hodů připadá na sobotu 15. října. Věříme, že se v letošním roce dá dohro-
mady hodová chasa a hody budou moci proběhnout v tradičním duchu. Podobně, jako v mi-
nulých letech, se můžete těšit na slavnostní mši, obchůzku dědinou a odpolední program před 
Kaplí Svatého ducha. Večer Zahrádkáři plánují taneční zábavu s hudební skupinou Kasanova. 

Budete-li se chtít aktivně podílet na těchto akcích, stát se členy hodové chasy či zapojit se 
do průvodu na Slavnostech vína, přihlaste se do konce srpna na OÚ. Pokud nemáte kroj, může-
te využít také půjčovny v Podolí.       

ZuK

Jak se daří mokřadům

Mokřady přivítaly studenty Střední 
školy průmyslové, hotelové a zdravotnic-
ké Uherské Hradiště. V pátek 17.06.2016 
v 09:20 h se u křížku před mokřady na 
Předních Dílech sešla početná skupina 
studentů se svými dvěma učiteli. Cílem je-
jich cesty byla exkurze krajinou kolem po-
dolských mokřadů s odborným výkladem 
týkajícím se ochrany přírody a krajiny.

Žádosti o uspořádání exkurze vy-
hověl podolský zastupitel a předseda 
komise životního prostředí obce Podolí 
Pavel Podškubka, který spolu s ostat-
ními členy komise Liborem Baičevem, 
Lubomírem Novotným a Jiřím Trávníč-
kem pak exkurzi společně pro studen-
ty připravili. Lubomír Novotný pak jako 
zdatný turistický průvodce vedl hosty 
stoupající polní cestou do prostoru nad 
mokřady a svým poutavým vyprávě-
ním prokládaným historkami ze svého 
bohatého mysliveckého života bavil a 
současně vzdělával nenásilnou formou 
studenty i přítomné učitele. Ukázky šetr-
ného zemědělského hospodaření přímo 
v krajině, otisky zvířecích běhů v měk-

Mokřady vzdělávají 
ké půdě, ukázky trusu dravých ptáků a 
mnoho dalších zajímavých informací 
vtáhly studenty do dialogu s odborným 
průvodcem. Klidnou chůzí se návštěvní-
ci dostali k prvnímu mokřadu, který je v 
horní části soustavy napájen Podolským 
potokem. 

Ing. Jiří Trávníček objasnil studentům 
význam mokřadů v krajině a jejich funkce,  
vysvětlil technická fakta a provozní detaily 

v různých zátěžových situacích vybudo-
vané soustavy a poukázal na probíhající 
proces oživování lokality mokřadní faunou 
a fl órou. Skupina posluchačů pozvolna za 
probíhajícího výkladu procházela kolem 
jednotlivých mokřadů a tůní a seznamova-
la se s jejich vzájemnými odlišnostmi. V této 
fázi pan Lubomír Novotný informoval o vý-
skytu obojživelníků a vodního ptactva, kteří 
se v mokřadních nádržích již zabydleli.

Odpočinek u mokřadů
Dokončení výkladu si studenti vyslechli u posledního mokřadu, na jehož hrázi teprve 

několik hodin před uskutečněním exkurze instalovali Pavel Podškubka, Jiří Trávníček a 
Lubomír Novotný stůl se dvěma lavicemi, které poslední ze jmenovaných vlastnoručně 
vyrobil z akátových masivních klád. Návštěvníci mokřadů tak dostali užitečný dárek ke 
svým procházkám, kde mohou odpočívat, nerušeně pozorovat plynoucí mokřadní život, 
nebo jen tak rozjímat v příjemném přírodním prostředí. 

Závěrečná fotografi e účastníků exkurze i s jejich odbornými průvodci udělala tečku 
za dvouhodinovou vzdělávací procházkou. Můžeme si přát jen více takových prohlídek, 
aby se do povědomí široké veřejnosti okolních obcí dostala informace o existenci jedi-
nečné lokality v katastru naší obce Podolí.
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Není mokřad jako mokřad
S postupným začleňování mokřadů do okolní přírody se obnažují rozdíly v charakteru území na Předních Dílech a v Kačinci. 

Mokřad Kačinec vznikl na přirozeném přírodním území v lokalitě nadregionálního biocentra a velmi rychle a zcela přirozeně za-
růstá rostlinstvem, které se v tomto místě vyskytuje v dlouhodobém horizontu. Naproti tomu mokřady vybudované na Předních 
Dílech jsou umístěné na území dlouhodobě využívaném k intenzívní zemědělské výrobě. Okolní pozemky důsledně odvod-
ňované sítí drenážních trub do mokřadů přivádějí vodu kontaminovanou značným množstvím zemědělských hnojiv a jiných 
chemických látek vpravovaných do půdy během desítek a desítek let trvající velkokapacitní zemědělské „průmyslové výroby“. 
Začleňování těchto mokřadů do okolní přírody je z tohoto důvodu viditelně odlišné od mokřadů v lokalitě Kačinec.

Psi nebo kachny?
A jak se daří mokřadům, když se kolem 

neprocházejí návštěvníci? Až do polovi-
ny června bylo okolí mokřadních nádrží 
zarostlé vysokým vegetačním porostem, 
aby ptáci a ostatní živočichové mohli v 
bezpečném úkrytu vyvést své mladé. 
Počáteční radost milovníků mokřadů ze 
zahnízděním několika kachen obecných 
byla později nahrazena smutkem, protože 
nedisciplinovaní majitelé psů volně pobí-
hajících po území mokřadů společně se 
svými mazlíčky většinu hnízdících kachen 
vyhnali. Když jeden z členů komise život-
ního prostředí nalezl na břehu zadávené 
káčátko, bylo jasné, že letos se hojnosti 

kachní drobotiny nedočkáme. Kachny se 
prozatím s Podolskými mokřady rozloučily. 

V obou lokalitách můžeme přesto dnes 
již vidět orobinec širokolistý spolu s oro-
bincem úzkolistým, v Kačinci pak puškvo-
rec obecný, kosatec bahenní, žabník jitro-
celový a další rostlinné druhy.

Z ptačí říše bylo možné pozorovat pisí-
ka obecného, kulíka říčního, volavku pope-
lavou, volavku bílou a čápa černého. Přeci 
jenom se podařilo uhájit před nediscipli-
novanými majiteli psů dvěma kachnám 
svá hnízda. V den exkurze už pluly dvě 
kachní rodinky po mokřadní hladině.

Jiří Trávníček

Děkujeme, že třídíte

Pokračujeme v seriálu o odpadech. Dnešní téma: Textil
Módní odpad

Textil patří spolu s elektronikou ke ko-
moditám, jejichž vyrobené množství stou-
pá, zatímco životnost klesá. Důvodem jsou 
trendy. Kdo by chtěl chodit v pět let staré 
blůze nebo používat pět let starý tablet? 
Řečeno stručně: plýtváme. A to je velký 
problém, protože použitý textil nelze tak 
snadno recyklovat a netřeba zdůrazňovat, 
že jeho pálením vznikají velmi škodlivé lát-
ky. Lze ho ale dále využívat - zejména opě-
tovným nošením.

 
Jaké jsou možnosti zbavení se 

použitého oblečení?

Nejpohodlnější je nejspíš odnést ho do 
sběrných kontejnerů  - v Podolí k dispozi-
ci u prodejny Javor, které jsou primárně 
určeny k (ručnímu) vytřídění ještě použi-
telných textilií. Ty jsou pak dále poskytová-
ny různým charitám nebo prodávány tzv. 
„hrabárnám“ a second handům. Do těchto 
kontejnerů patří veškeré oblečení, obuv 
a módní doplňky. Textil vhazujte v igeli-
tových taškách či jiných obalech. Naopak 
sem nevhazujte netextilní materiály či 
plesnivé, mokré nebo zašpiněné hadry od 

chemikálií, potravin, krve, … - takové kusy 
odevzdávejte do sběrného dvora, kde se 
buď zrecyklují, nebo spálí. 

Stále nositelný textil lze také odevzdat 
do charitativních organizací nebo prodat 
do  SECOND HANDŮ  . Nečekejte za své 
módní kousky velké sumy - namísto zisku 
by vás měl potěšit fakt, že se vaše obleče-
ní znovu použije. A abyste nepodporovali 
plýtvání, zkuste tam rovnou i nakoupit 
- dost často tam naleznete i nenošené vý-
stavní kousky. 

100% přírodní textilie, za které lze 
považovat třeba  bio bavlnu, vlnu, len, 

konopí, bambus anebo jutu, můžete do-
konce kompostovat.  Bohužel, používání 
těchto materiálů je velmi vzácné. Ať už
z důvodů vysokých nákladů na výrobu (a 
tedy i prodejní cenu), anebo čistě demago-
gických, hysterických omezení, které platí 
v například případě konopí. Komposto-
vání výše uvedených (vždy 100% daného 
materiálu) se provádí běžným způsobem. 

Zbavit se starého oblečení můžete i 
kreativním způsobem – „nový“ kousek 
vznikne například obarvením či batiková-
ním a přešitím zase vytvoříte různé tašky, 
polštářky a jiné textilní doplňky.

Proč nepodporovat textilní 

konzum

Výroba textilu   je stejně jako každá 
jiná výroba zátěží pro životní prostředí. 
Mezi jednoznačně „nejškodlivější“ patří 
vznik tzv.  odpadních vod. Ty pocházejí 
hlavně z procesu „zušlechťování textilií“ 
(zejména odstraňování nečistot, barvení 
nebo impregnování). Pravda, odpadní 
vody sice procházejí čističkami, ovšem 
ty nejsou spásou. To, co z vody odstraní, 
v nich zůstane v podobě kalů - a ty jsou 
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charakterizovány téměř v naprosté vět-
šině jako nebezpečné, mnohdy toxické, 
odpady! 

Navíc do umělých textilií výrobci čas-
to přidávají drahé kovy jako tzv. aditiva. 
Například pro odbourání pachu z potu se 
používá v  malé míře stříbro, které se při 
každém praní uvolňuje do vody a pak se 
hromadí v sedimentačních nádobách čis-
tíren odpadních vod. Obsah těchto nádrží 
se často (díky obsahu fosforu) používá jako 
hnojivo v konvenčním zemědělství a tak se 

na pole mohou dostat i částice stříbra. Stří-
bro samotné se vyznačuje ekotoxicitou. 

Krom odpadních vod vzniká při výrobě 
textilií i  velké množství páry - ta je viněna z 
toho, že se podílí téměř 60 % na poškozo-
vání ozonové vrstvy. Dalším rizikem pro ži-
votní prostředí, a zejména pro lidské zdra-
ví, jsou emise do ovzduší. Tady hovoříme o 
tzv. “olejových mlhách”, těkavých organic-
kých látkách a samozřejmě i o zápachu a 
prachu. Textilka je holt chemička.

Velkým problémem je i odpad tuhý 

(například nitě, příze, kusy látek, zmetky 
nebo textilní prach), který je mnohdy to-
xický či jinak nebezpečný. Tyto odpady 
se buď spalují, nebo ukládají na skládky, 
popřípadě jsou odborně likvidovány.  Ty 
„bezpečné“ se dají recyklovat například 
rozvlákňováním, kdy následnými produk-
ty mohou být netkané textilie, lepenky, 
plsti apod.

Tak co myslíte, je dobré tento odpad 
třídit?

Sběr použitých baterií a 
drobného elekroodpadu

Nyní i v naší obci mohou občané 
denně využívat kontejner na použité ba-
terie a drobné elektrospotřebiče. Firma 
Asekol a.s. umístila červený kontejner 
před mandlovnu a bude jej hlavně zdar-
ma vyvážet. Nemusí tak tento odpad 
občané shromažďovat doma a čekat na 
svoz nebezpečného odpadu půl roku. 
Podílí se tak na posílení ochrany život-
ního prostředí prostřednictvím využití 
druhotných surovin ze společně ode-
braných elektrozařízení z domáctností a 
obci se sníží náklady za svoz nebezpeč-
ného odpadu.

Svozy odpadů 
v následujícím období

Komunální odpad: 

13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8.

Plasty: 

18. 7., 8. 8.

Upozornění
Ponechávání odpadu za či před vraty sběrného místa v době mimo provoz z bezpeč-

nostních i estetických důvodů není možné. Žádáme proto občany o dodržování doby, 
kdy je možné povolený odpad odevzávat.

Sběrné místo č. p. 176 u Olšavy 

je otevřeno ve středu 15 - 17 hod a v sobotu 8 – 10 hod



Podolské listy8 3/2016

Co tu roste, co tu kvete? 
To, že se v našem podnebném pásu střídají roční 

období zapříčiňuje, že se můžeme během roku se-
tkat s různými životními formami rostlin. Některé na 
zimu zcela zatahují, jiné pouze shodí list nebo jejich 
tělesné schránky zůstávají až do roku dalšího, kdy 
je nahradí ty nové. Pokaždé, když vyrazí pozorova-
tel do přírody, potká něco nového. Červen  -  měsíc 
začínajícího léta. Většina letniček, trvalek i dřevin je 
již v plné parádě. Rostliny se snaží udělat co nejvíce 
pro to, aby se rozmnožily a zajistily přežití rodu do 
dalšího roku. Říká se také, že je to nejlepší doba pro 
sběr léčivých bylin, později pak jejich síla odchází do 
kořene. Vydejte se tedy do terénu, objevujte přírod-
ní krásy našeho mikroregionu Dolní Poolšaví. Květe-
na je opravdu pestrá. Na území našich sousedních 
katastrů se nacházejí významné lokality s chráněný-
mi rostlinami. Jedná se o Přírodní rezervaci Kovářův 
žleb na k.ú. Vlčnova (http://nature.hyperlink.cz/uh/
Kovaruv_zleb.htm) a o Přírodní památku Stráně u 
Popovic na k.ú. obce Popovice (http://nature.hy-

perlink.cz/uh/strane-
-u-popovic.htm). Třeba 
máme takovou lokalitu 
i u nás, jen ještě stále 
čeká na objevení....

A pokud se oprav-
du vydáte ven, dávejte 
na sebe pozor, mírné 
zimy přejí klíšťatům, 
proto přidávám recept 
na ryze přírodní repe-
lent.  

Jana Novotná
Roháček kozlík Roháček kozlík 
 samička samička

ModřenecModřenec Šalvěj lučníŠalvěj luční Hvozdík kartouzekHvozdík kartouzek
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Zprávičky z naší školičky

Hvozdík kartouzek

Výchovný program Policie ČR
V  dnešní době plné počítačů, techniky a sociálních síti jsme 

si prostřednictvím výchovného programu Policie ČR ukázali jaká 
nebezpečí na nás číhají na sociálních sítích, pokud zde neuváže-
ně uveřejníme nějaké osobní informace, které jsou všem dostup-
né. Ne všichni lidé se totiž na těchto sítích chovají bezpečně a ne 
všichni je navštěvují s dobrým úmyslem.

Muzikoterapie
  Do školy k  nám zavítala muzikoterapeutka, která s  sebou 

přinesla netradiční nástroje z nejrůznějších koutů světa. Některé 
z nich byly dokonce originály a stály nemalou částku.

 Na tyto nástroje jsme si zkoušeli také zahrát. V závěru lekce 
jsme měli relaxaci, kde nám paní hrála i zpívala a někteří z  nás 
při relaxaci dokonce usnuli. Velmi často s  takovým programem 
navštěvuje mateřské i základní školy, ale nejčastěji tuto metodu 
využívá při práci s postiženými lidmi v ústavech, kde také pracuje.

 Zdravá „pětka“
To je název dalšího výukového programu. Tento se týkal zdra-

vého životního stylu, především stravování. Ve smíšených skupin-
kách prváků a páťáků jsme plnili úkoly k tomuto tématu. Každý 
obdržel diplom za absolvování programu.

 Výlet za kamarády
 Čekal nás náš první výlet do zahraničí. Vydali jsme se za na-

šimi kamarády ze Slovenska, kteří nás v rámci přeshraniční spo-
lupráce v zimě navštívili, tentokrát jsme jim návštěvu oplatili. Na 
cestu za hranice se vydala celá škola, děti z mateřské školy a také 
zástupci zřizovatele školy. 

Nejprve jsme si prostory jejich školy prohlédli, poté už nebyl 
problém se vzájemně poznávat a vykládat si. Utvořili jsem sku-
piny smíšené věkem i národností a za krásného počasí jsme si 
zasportovali na hřišti. Nejlepší bylo občerstvení, to jsme si dali do 
nosu. Na zpáteční cestě jsem se zastavili ve slovenské obci Podo-
lie, kde se nachází park miniaturních modelů slovenských hradů, 
zámků, kaplí. Všichni jsme spokojeně přijeli domů.

Dětský den
Na dětský jsme sportovali. Fotbalové hřiště zažilo netradiční 

soutěžení žáků ZŠ a dětí MŠ. Mohli jsme házet na cíl, projít pře-
kážkovou dráhu, dávat góly, přetahovat se lanem. Pak jsme si za-
řádili při společných aktivitách, kdy jsme prolézali obruče nebo 
váleli sudy. Všichni jsem dostali nějakou odměnu. Počasí nám 
přálo, takže se akce mimořádně vydařila.

 Velký výlet do zahraničí
  Konečně tu byl náš dlouho očekávaný výlet do Vídně. Jeli 

jsme si prohlédnout Vídeňskou zoologickou zahradu, kterou 
založila císařovna Marie Terezie a která je nejstarší v Evropě. Na 
začátku našeho putování jsme měli dramatický zážitek, protože 
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došlo k  utržení zrcátka protijedoucím vozidlem. Nějakou chvíli 
jsme museli čekat na náhradní vozidlo. Paní učitelky si navlékly 
bezpečnostní refl exní vesty a řídily dokonce dopravu než přijede 
policie nehodu vyřešit. Poté nám nic nebránilo v cestě. Za krás-
ného počasí jsme se procházeli zahradami královského paláce, 
obdivovali jsem záhony růží a samozřejmě číhali na zvířata, která 
se v parném horku snažila schovat někam do stínu. Nemohli jsme 
minout i stánky se suvenýry, které lákaly k  nákupu na každém 
rohu. Náš očekávaný návrat se o nějakou tu hodinku kvůli ranní 
nehodě protáhl, ale zážitky, které jsme z výletu měli, za to stály.

Kolektiv zaměstnankyň Základní školy a Mateřské školy, 

Podolí, příspěvkové organizace: 

Zleva: Adéla Juráková (vedoucí učitelka MŠ), Marie Kouláková 
(školnice ZŠ), Mgr. Martina Kozelková (učitelka ZŠ), Ema Pechová 
(kuchařka ŠJ), Ing. Jana Buršová (ředitelka ZŠ a MŠ), Magda Mol-
nárová (učitelka MŠ), Renáta Křapová (asistentka pedagoga ZŠ), 
Mgr. Eliška Pilková (učitelka ZŠ, vychovatelka ŠD).

Chybí: Hana Bujáčková (učitelka MŠ), Jindřiška Švachová (škol-
nice MŠ)

Na rodičovské dovolené a v pracovní neschopnosti: Mgr. Kate-
řina Srncová, Bc. Kristína Jeřábková, Bc. Erika Štěpáníková

Stalo se
Pálení čarodějnic a stavění máje

Již podruhé bylo tradiční stavění máje spojené s rejem čaro-
dějnic na hřišti ve Žlebě. Úvod patřil chystání růžiček a zdobení 

májky. Mezitím se scházely malé i větší čarodějnice a čarodějové. 
Registrací jich prošlo kolem třiceti. Všichni museli prokázat svoje 
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kouzelné schopnosti. Soutěžili v disciplínách jako slalom na koště-
ti, hod ropuchou, poznávali kouzelné bylinky a tajné ingredience 
a také museli prokázat znalosti ze světa čarodějnic. Přítomní měli 
možnost hlasovat, kdo se bude pyšnit titulem miss. Než byly spočí-

tány hlasy, byla vztyčená májka. Následovalo vyhlášení výsledků, 
odměňování a samozřejmě upálení zlé čarodějnice. Nechybělo 
cigáro z udírny, dobrá nálada a krásné počasí. Budeme se těšit 
opět za rok.     ZuK.

Katastrální putování
V  neděli 22. května se uskutečnilo 

„Katastrální putování“, které pořádala 
obec. Jeho cílem bylo seznámit zájem-
ce s  hranicemi podolského katastru a 
s  místními názvy jednotlivých lokalit. 
V jednu hodinu se schází 24 občanů a tři 
psi u Galdova žlebu. Je pěkné slunečné 
počasí a nádherná viditelnost. Vedení 
na trase se ujal Lubomír Novotný, který 

zdejší okolí zná díky svým mysliveckým 
toulkám. Seznamuje nás s  místními ná-
zvy a své vyprávění prokládá různými 
příhodami. Na Strážném se nám otevírají 
nádherné výhledy do okolní krajiny. Mí-
jíme Kamenné a vcházíme do lesa. Jana 
Novotná nám popisuje  květenu, která 
zde roste a připomíná, jak se dá využít 
k  léčebným účelům. Postupně prochá-

zíme po hranici až k vlčnovskému katas-
tru. Nacházíme i staré hraniční kameny, 
které tu jsou ještě z dob Liechtensteinů. 
Scházíme po cestě, která vede kousek od 
hranice s  veleckým katastrem k  mokřa-
dům. Vzhledem k  pokročilému času se 
vracíme zpět do obce. Hranici s popov-
ským katastrem necháváme na příští rok.

Podolí navštívili s cyklotour olympionici i mistři světa
Již třetí rok po sobě zamířila charita-

tivní cyklotour Na kole dětem k nám do 
Podolí. Letos 4. června. Na sedmdesátku 
cyklistů v čele s velocipedistou a 10ti ná-
sobným mistrem světa Josefem Zimovčá-
kem a Milanem Pavlíkem od nás ze Žleba 
čekala více jak stovka příznivců z Podolí. 
Starostka obce Jana Rýpalová pozdravila 
hosty a poté už následovalo přivítání od 
Podolských Frišek, Friščat a dalších mami-
nek s dětmi. Píseň o Pepovi Zimovčákovi 
z pera Dáši Vackové na nápěv známé pís-
ničky Jožin z  Bažin dostala přítomné do 
varu a obzvlášť Pepa samotný a ti, co ho 

dobře znají, se u textu bavili. Poté sudič-
ky Emma Révay, Kristýnka Havránková 
a Ema Ferencová zavěštily nejmladšímu 
účastníkovi tour, osmiměsíčnímu Honzí-
kovi Bickovi, vše dobré do života a s  pí-
sničkou přišli také Podolští Sekáči. Jako 
poděkování za vřelé přijetí v  Podolí své 
umění na oplátku předvedla trojnásobná 
mistryně světa v krasojízdě na kole Marti-
na Trnková. Dárky pro cyklisty přichystaly 
také Sokolky a některé z Frišek, když pře-
daly 12 krabic plných napečených dob-
rot. Nechybělo ani překvapení na konec, 
kdy mezi nás zavítala olympionička a dr-

žitelka světového poháru v biatlonu Gab-
riela Koukalová a její manžel, olympionik 
a mistr ČR v badmintonu Petr Koukal. Ce-
lým hřištěm ve Žlebě se nesly obrovské 
emoce a euforie, a nejedno oko tu ukáplo 
slzu dojetí. Následující dny pak ještě do 
Podolí putovalo spoustu poděkování a 
pozdravů všem od Pepy Zimovčáka, Nely 
Bickové i manželů Koukalových. Ráda 
Vám je vyřizuji…

Na fotky i video z celé akce se můžete po-
dívat na www.obecpodoli.cz ve Fotogalerii a 
Videogalerii.

Dáša Vacková
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Jízda zručnosti v Podolí
V neděli 5. června se v Podolí uskutečni-

la již tradiční „Jízda zručnosti“. Po patáliích 
s počasím, díky kterým musel být původní 
termín akce zrušen, našli pořadatelé spor-
tovní komise spolu s koordiátorem Zlínské 
krajské pobočky Besip panem Patíkem 
termín náhradní, ač letos netradičně padl 
na neděli, díky bohu slunečnou. Přesto se 
na hřišti ve Žlebě sešla řada cyklistů a nad-
šenců, kteří svědomitě vyplňovali testy do-
pravních znalostí a zvládali jízdu zručnosti 
přes překážky s  naprostým přehledem. 
Součástí byla i prohlídka kol účastníků a 
posouzení jejich technické způsobilosti. 
Za všechny tyto části soutěže byly děti 
obodovány a následně byli vyhlášeni ti 
nejlepší jezdci. A jelikož byli po přihlášení 
účastníci rozděleni do dvou kategorií po-
dle věku, měli jsme vítězů hned šest. 

Vítězové v 1. kategorii ( do 7 let)

1. Toník Vaculík 
2. Vojta Snopek
3. Nikola Hanáčková

Vítězové v 2. kategorii (8 – 13 let)

1. Zuzana Petrůjová
2. Natálie Snopková
3. Edita Stašková

Všichni vítězové byli oceněni hodnot-
nými dárky od společnosti Rumpold , Zdra-
votní pojišťovny ministerstva vnitra, Minis-
terstva dopravy Besip a pro cyklisty, kteří se 
umístili na zlaté příčce, darovala společnost 
KOVOSTEEL (REC group) volné celodenní 
vstupenky pro dvě osoby do KOVOZOO ve 
Starém Městě. Avšak i ti, kteří na stupínky 
vítězů nedosáhli, získali malou cenu útě-
chy, aby nikdo neodešel s prázdnou. 

Mimo samotné jízdy zručnosti si děti 

mohly vyzkoušet projet dráhu ve šlapa-
cím autíčku, nasadit si brýle simulující 
opilost, zdrogovanost nebo únavu či si 
zaskákat v  pytlích. Velký úspěch slavilo 
hasičské auto, se kterým přijeli dobrovol-
ní hasiči z Nivnice. Děti i dospělí si mohli 
auto prohlédnout a dokonce se jim do-
stalo i ukázky hasičské techniky a odbor-

ného výkladu od samotných hasičů. 
Nakonec si děti opekly špekáčky a i 

když nás od ohně vyhnala velká bouřka, 
věříme, že si všichni akci užili. 

Gratulujeme ještě jednou vítězům, 
děkujeme všem zúčastněným a budeme 
se na vás těšit zase za rok!  

  Eva Záchvějová
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Z činnosti spolků

Zahrádkáři na Florii Kroměříž
Také v letošním roce 7. května uspo-

řádali zahrádkáři autobusový zájezd 
na jarní výstavu Floria Kroměříž. V 8.00 
hod. vyrazilo 30 zahrádkářů a rodin-
ných příslušníků do hanácké metropo-
le. Cesta byla zajímavější o to, že jsme 
se museli vyhnout Starému Městu, kde 
se pořádaly tradiční motorkářské závo-

Činnost Podolských Sekáčů za 1. pololetí 2016
 V  prvním pololetí tohoto roku byli 

Podolští Sekáči u několika akcí v  naší 
obci. Poprvé to  bylo v únoru na fašan-
ku, kde zastoupili neexistující družstvo 
fotbalistů. Po roce pak opět   vystoupili 
na výroční schůzi Českého svazu za-

Vařákovy Paseky
 Prvomájovou neděli podnikli podolští 

sokolíci výpravu na Vařákovy paseky. Po 
naučné stezce Čertovy skály a na jednot-

dy. Počasí nám tentokrát přálo, a tak za 
stálého sluníčka jsme si užili překrásné 
dopoledne. Do zahrádky jsme dokoupi-
li sazenice a doplnili chybějící zahrad-
nické nářadí.

Obědovou přestávku nám pak zpří-
jemnilo neplánované kulturní vystou-
pení. V  sobotním programu zazpíval 

Milan Drobný. A tak jsme mohli znovu 
obdivovat, jak se svou dívkou projde 
Boubín. Další hity pak na sebe nedaly 
dlouho čekat. Svým vitálním projevem 
uchvátil snad všechny posluchače. Bylo 
to příjemné doplnění zahrádkářské vý-
stavy.

 Jaroslav Míšek

hrádkářů. Podolští Sekáči také prošli 
obec na Velikonoční pondělí.

15. května se svým pásmem pís-
ní představili na Svatodušní pouti 
před  Kaplí Svatého Ducha. Polovina 
Sekáčů dostála svému názvu při kosení 

v  areálu zámeckého parku v Buchlovi-
cích.     A samozřejmě nechyběli ani 4. 
června na hřišti ve Žlebě při příležitosti 
průjezdu Pelotonu Na kole dětem Jose-
fa Zimovčáka.  

Jaroslav Míšek

livých zastávkách se dovídáme zajímavosti 
o zdejší fauně a fl óře. Se zájmem čteme na 
tabulích i vyprávění Františky Vařákové, 

které zachytila v kronice osudy své rodiny.  
V posledních dnech války zde bylo  vypá-
leno osm z  deseti zdejších chalup. Jejich 
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Vycházka na Rovninu
Cvičení sokolské všestrannosti není jen 

gymnastika a atletika, ale jeho nedílnou 
součástí je také pobyt v přírodě. V sobotu 
7. 5. 2016 se vydali žáci a žákyně se svým 
vedoucím Zdeňkem Kasperem na první vy-
cházku do okolí. Našim cílem je rozhledna 
na Rovnině  v nadmořské výšce 336 m n. m. 
Vycházíme od Amfíku a již od začátku puto-
vání si hrajeme. Začínáme hrou na Pašerá-
ky. Soutěží dvě družstva. Děvčata si zvolila 
název Kamzíci a hoši Agenti. Po prvním boji 
je stav 1 : 1. Potom přicházíme na území ná-
čelníka Divokého Bizona. Abychom mohli 
projít přes jeho loviště, musíme zasáhnout 
smrk alespoň jednou šiškou.   To všechny 
natolik zmohlo, že svačíme. Posilněni záso-
bami od maminek pokračujeme další sou-
těží s názvem Průnik lesem. Je to hra, která 
vyhovuje spíše chlapcům. Jde vlastně o 
hod šiškou na cíl. Každý má tři hody a musí 
zasáhnout nejbližší strom a teprve poté 
pokračuje k dalšímu. Kupodivu opět vítě-
zí děvčata. Povzbuzena dalším vítězstvím 
si vymyslela pokřik: „Jako kamzíci skáče-
me a soutěže vyhrajeme.“ Přicházíme k 
rozhledně. Zdoláváme 127 schodů a naše 
úsilí je odměněno nádherným výhledem 
do okolí.  Další cesta míří k Javoroveckým 
rybníkům. Aby rychleji uběhla, hrajeme 
hru „ Ano, ne, jo, “. To jsou zakázaná slova, 
která nesmíme použít. Ocitáme se u vody. 
Je zde posečená tráva a tak opět soutěží-
me. Nyní jsme lovci orchidejí. Souboj druž-
stev vyhráli Kamzíci nad Agenty 3 : 2. Vše 
proběhlo dobře, až na Emminu utopenou 
botu v blátě. Pomohly papírové kapesníky 
a tak věříme, že jí to doma projde. 

Kasper Zdeněk

obyvatelé byli odvlečeni do Hošťálkové 
. Matky a děti byly na přímluvu německé 
farské hospodyně propuštěni, ale tři muže 
a jednu ženu v posledních dnech války po-
pravili. 

Dočítáme smutný text, začíná hrát 
hudba, protože se tady dnes koná pietní 
vzpomínka na mrtvé spoluobčany. Od-
cházíme do  Lačnova   a přemýšlíme nad 
smutným osudem pasekářů, kteří denně 

riskovali životy při zásobování partyzánů. 
Zdolali jsme 12 km a prožili hezký jarní 

den v přírodě.  
 Kasper Zdeněk
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Letošní dětský den byl trošku jiný, 
spojený s Zimovčákovým charitativním 
peletonem. A tak jakmile cyklisté po pěk-
ném programu Frišek odjeli, patřilo hřiště 
cca 50 dětem. Střílely ze vzduchovky dle 
věkových kategorií. Komu se již nechtělo 
soutěžit, mohl sjet na lanovce nebo hrát 
různé hry. Vítězové soutěží si odnesli pěk-
né ceny, všichni opékali na ohni špekáčky 
a hráli pohybové hry. Snad se vám, děti, 
váš svátek líbil.

Výsledková listina střelby ze vzduchovky
Děti 5 – 6 let

1. Adéla Vacková, 7 b
2. Štěpán Vagdál, 6 b
3. Dominika Šišáková, 5 b
Děvčata 7 – 9 let

1. Ela Vitásková, 37 b
2. Emma Révay, 31 b
3. Klára Vysloužilová, 11 b
Chlapci 7 – 9 let

1. Jiří Brostík, 35 b
2. Vojtěch Snopek, 12 b
3. Matyáš Toman, 6, b
Děti 10 – 11 let

1. Karolína Mitanová, 40 b
2. Sandra Hladníková, 38 b
3. Natálie Snopková, Petr Toman, 37 b
Děti 12 – 14 let

1. Anna Smetanová, 40 b
2. Tomáš Smetana, 38 b
3. Zuzana Petrůjová, 33 b
Gratulujeme všem!

Kasper Zdeněk

Dětský den

Jeseníky 11. 6. 2016
Po mnoha letech se  vracíme do Je-

seníků na Ramzovské sedlo. Menší část 
naší výpravy jede na Šerák lanovkou a 
ostatní hrdě šlapou pěšky po cestě, kte-
rou využívali koňské povozy při stavbě 
a zásobování chaty Jiřího na Šeráku. 
Při výstupu se otevírají nádherné vý-
hledy na Ramzovské sedlo, Petříkov a 
Rychlebské hory s nejvyšší horou Smrk. 
Přicházíme k  přestupní stanici lanovky 

Střílí dobře. Pozor na ně!Střílí dobře. Pozor na ně!
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na Černavu. Cesta začíná být kamenitá 
a také eroze udělala své. Dnes by sem 
koňský povoz nevyjel. Počasí nám zatím 
přeje. Využíváme venkovního posezení 
před chatou, posilňujeme se a odpočí-
váme. Pod námi se rozkládá lázeňské 
město Jeseník, nad kterým se majestát-
ně tyčí rozhledna Zlatý Chlum. Další 
zastávkou je nejvyšší vrchol Keprnické 
hornatiny Keprník. Máme štěstí. Viditel-
nost je dobrá. Kocháme se pohledem na  
skalisko Vozka, které je další zastávkou. 
V  dálce vidíme nedávno vybudované 
sjezdovky  lyžařského areálu v Koutech 
nad Desnou, vlevo se tyčí hora Mrave-
nečník, na jejímž vrcholu je horní nádrž 
přečerpávací elektrárny a v  mlžném 
oparu je nejvyšší hora Jeseníků Praděd. 
Za chvíli se ocitáme na skalisku opřede-
ném pověstmi o zkamenělém vozkovi, 
který v době hladomoru vezl chléb hla-
dovějícím. Zapadl zde do bláta, a aby 
vyjel, házel pecny chleba pod kola. Sti-
hl jej trest a i se zkamenělým povozem 
se dodnes tyčí na vrcholu kopce. Začí-
ná poprchat. Spěcháme na Červenou 
horu. Máme ještě dostatek času, a pro-
to se ještě vydáváme ke Kamennému 
oknu. Je odsud krásný výhled na měs-
to Jeseník. Bohužel oblačnost klesla a 
tak vidíme jen nejbližší okolí. Mrholení 
houstne. Scházíme k Vřesové studánce, 
ochutnáváme její chladivou vodu a spě-
cháme k  autobusu na Červenohorské 
sedlo.

Tam nás očekává rychlejší skupina. 
Všech padesát účastníků přechod hravě 
zvládlo a doufám, že byli s  vycházkou 
spokojeni. A kam příští rok? Asi jako 

správní Moraváci k  pramenům Moravy 
na Kralický Sněžník, ne? No, ještě uvidí-
me….       

Kasper Zdeněk
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Představujeme vám nejmladší fotbalisty přípravky, kteří se 
seznamují s fotbalem na hřišti v Popovicích pod vedením pana 
Pavla Záchvěje a Martina Záchvěje. Tito malí fotbalisté a fotba-
listky (5-9 let) již několik měsíců poctivě trénují, osvojují si práci 
s míčem, učí se základům kopané, pohybovým dovednostem i 
kolektivním hrám. Tréninky přípravky se budou opět konat po 
prázdninách každou neděli od 10:30 na fotbalovém hřišti v Po-
povicích, takže kdo má chuť se k nám přidat, je srdečně vítán!

 Pavel Záchvěj

SK Podolí a TJ Popovice

Psí koutek

Sekvence  tří  překážekSekvence  tří  překážek Ukázka nácviku nástupu na target na Bílokarpatskych Ukázka nácviku nástupu na target na Bílokarpatskych 
slavnostech  v  Uherském  Broděslavnostech  v  Uherském  Brodě

Běh  parkuremBěh  parkurem Nácvik  poslušnostiNácvik  poslušnosti
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Podolský tmel
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Společenská kronikaSpolečenská kronika
Naši jubilanti v květnu a červnu:
Vagdalová Eva 65 let

Šibor Stanislav 70 let

Jakšík Alois    70 let

Šavara Antonín 70 let

Doležel František 70 let

Ševečková Anna 70 let

Majíček Antonín 75 let

Šišáková Anna 81 let

Prachař Antonín  82 let

Šilhavík František 86 let

Kenjová Františka 87 let

Hanáčková Marie 94 let

Všem jubilantům srdečně 
blahopřejeme.

Úmrtí:
Dne 6. 5. 2016 zemřel pan Jiří Matoušek (č. p. 59) ve věku 88 let

Dne 16. 5. 2016 zemřela paní Josefa Galušková (č. p. 74) ve věku 81 let

Dne 18. 5. 2016 zemřel pan Josef Jindra (č. p. 213) ve věku 68 let

Dne 25. 5. 2016 zemřela paní Viktória Kovalová (č. p. 52) ve věku 65 let

Zápisky kronikáře

Životní potřeby podražily opětně – 1 kg hovězího masa 10 K, 
1 kg telecího masa 9 K, 1 kg vepřového masa 10 K, 1 husa hladná 
16 – 19 K, 1 párek kuřat 6 – 9 K, 1 kůzle 18 – 24 K,      1 vejce 20 – 40 
h, 1 l mléka 34 – 40 h, 1 kg mouky pšeničné 2 K až 2 K 40 h, 1 kg 
mouky žitné 2 K, 1 kg másla 12 K, l kg sádla 14 K, 1 kg mýdla  8 K.

Jedny šněrovací botky 50 – 60 K, jeden mužský oblek střední 
jak. 200 K, párek selat           200 – 300 K, 1 tele 200 – 240 K, 1 kráva 
1600 – 3000 K. Úředně stanovené maximální ceny – 1 q pšenice 38 

Občanský  rok  1916  –  2.  část

 Oslava  Mezinárodního dne  dětí  v  roce  1979
Také další významný den, MDD, v  letošním roce slaven jako 

Mezinárodní rok dítěte, byl patřičně oslaven, zorganizován zcela 
pro plné kulturně zábavné vyžití těch, komu je určen, tedy dětem. 
Uskutečnil se v neděli dne 3. června jako Dětský karneval. Děti pro-
šly obcí průvodem vtipných masek na hřiště TJ Sokol.

Po reji 60 masek byli vyhodnoceni a odměněni nejlepší a pak 

již celé slunné odpoledne patřilo dětským zábavám s mnoha atr-
akcemi a soutěžemi o ceny. O pěkné zpestření zážitků se zaslou-
žila místní jednota ČSPO předvedením protipožární techniky ni-
koliv moderní, ale dřívější. Celé krásné odpoledne připravilo SRPŠ 
při ZDŠ, jemuž patří díky a uznání.   

Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek

K, 1 q žita 32 K, 1 q ovsa 32 K. Maximální ceny však dodržovány 
nebyly, žádáno o 100 až 150 % více.

Škola – vyučovalo se ve 2 třídách. Školu navštěvovalo 72 
chlapců, 66 děvčat, celkem 138 dětí. Hospodářský rok – pšenice 
byla ve stavu dobrém, žito špatném, pšenice prostředním, oves 
rovněž. Okopaniny daly hojnou sklizeň. Ovoce nebylo. Pšenice 
bylo hojnost.  
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