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Obecní úřad

Škola v novém

Čilý pracovní ruch panuje při opravě zvonice

V minulém čísle našeho zpravodaje jsem Vás seznámila s re-
konstrukcí budovy školy. Provoz školy byl zahájen po vynucené 
přestávce 25.5.2020, ale pracovníky obce společně s personá-
lem školy čekalo ještě hodně práce. Na školním dvoře zbylo 
obložit dřevěnými deskami zdivo, které zůstalo po odbourání 
budovy skladu, instalovat madlo a desky na nové opěrné zídky, 
které budou sloužit k  sezení. Některé prostory školy bylo po-
třeba ještě vymalovat, dokončit natěračské práce a další údrž-
bářské práce. Následovalo stěhování archivu a nábytku do tříd 
a  úklid, tak aby budova byla připravena na začátek školního 
roku. Všem, kteří přiložili ruku k dílu, ještě jednou moc děkuji.

Zvonice sice před pár lety prošla re-
konstrukcí, ale tehdy nebylo stavebně 
vyřešeno odvodnění objektu a  vzlíná-
ní vlhkosti. V  důsledku toho docházelo 
k praskání a opadávání omítky. V loňském 
a letošním roce jsme požádali o dotaci na 
opravu zvonice a byli jsme úspěšní dokon-
ce ze dvou dotačních titulů.  Dotaci máme 
z Ministerstva pro místní rozvoj a ze Stát-

Milí spoluobčané,
čas nám nějak rychle plyne a je tu opět čas pro vydání našeho zpravodaje, kde Vás pravidelně informujeme o tom, co se stalo 

a co plánujeme.

Žáci i personál školy mají krásné prostředí pro učení i ven-
kovní aktivity.

Přeji jim mnoho trpělivosti při zvládání všech úkolů a mno-
ho úspěchů při učení.   

Budova a  třídy byly 1. září připraveny na příchod žáků, 
před budovou školy však práce pokračují, rozšířením chod-
níku u  vchodu do školy, plánujeme zde umístit lavičku, od-
padkový koš a nebude chybět zábradlí. Prostor před pomníky 
bude zadlážděn žulovou kostkou a vše bude doplněno zele-
ní. Tyto dokončovací práce bychom chtěli stihnout v co nej-
kratším čase.

ního zemědělského intervenčního fondu, 
oblast podpory – Údržba a obnova stáva-
jících kulturních prvků venkovské krajiny, 
podoblast kaple a zvonička. Výše dotace 
90% z  celkových plánovaných nákladů 
ve výši 864.900,- Kč. Práce začaly v  po-
lovině srpna osekáním mokrého zdiva 
z vnitřní i vnější části budovy, odvedením 
vody a vlhkosti. Vody svedeny do kanali-

zace a pro odvedení vlhkosti instalovány 
průduchy, které zajistí odvětrávání zdiva, 
dále byla provedena injektáž, která by 
měla zabránit vzlínání vlhkosti. Opatření 
jsou také podpořena použitím speciální 
omítky. Další práce probíhají ve vnitřních 
prostorách, dojde k výměně napadených 
dřevěných částí dřevokaznými houbami 
a červotoči, ostatní dřevěné části budou 

Starostka aktuálně
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Dokončení projektové dokumentace na novou kanalizaci

Kompostéry Volby

Lípa

Obec má také dokončenou projektovou dokumentaci na 
stavbu nové kanalizace pod názvem „Obec Podolí likvidace 
odpadních vod“. Abychom mohli požádat o  sloučené územ-
ní a stavební řízení je potřeba ještě získat souhlasy některých 
vlastníků pozemků přes které bude plánovaná stavba prochá-
zet. Pokud se nám nepodaří získat podpisy všech vlastníků ne-

O kompostér je možné požádat na obecním úřadě osobně, 
nebo emailem na elektronické adrese ucetni@obecpodoli.cz. 
V žádosti je nutné uvést, na kterém čísle parcelním bude kom-
postér umístěn. Při předání kompostéru uživatel vyplní předá-
vací protokol a zaplatí částku 300,- Kč. V předávacím protokolu 
se zavazuje, starat o kompostér tak, aby jeho životnost byla mi-
nimálně 5 let. Po uplynutí této doby se kompostér stává majet-
kem uživatele.

Ve dnech 2.a 3.října 2020 se uskuteční volby do zastupitelstev 
krajů a do Senátu. Druhé kolo voleb do Senátu proběhne 9. a 10. říj-
na 2020. V Podolí bude tentokrát volební místnost v budově základ-
ní školy. Voliči mohou odevzdat své hlasy následovně: 2.10.2020 od 
14:00 do 22:00 hodin, 3.10.2020 od 8:00 do 14:00 hodin, 9.10.2020 
od 14:00 do 22:00 hodin, 10.10. od 8:00 do 14:00 hodin.

Krásné podzimní dny a pevné zdraví přeje Jana Rýpalová,                                                                                                                                   
Vaše starostka

Určitě jste někteří zaznamenali, že lípa u točny ve Žlebě na 
jaře nebyla olistěna a chřadne. Obec proto požádala o posouze-
ní zdravotního stavu Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Od-
borný pracovník agentury lípu prohlédl a konstatoval, že snížení 
olistění může mít různé důvody např. pokles hladiny spodních 
vod, poškození kořenů aj. Dostatečnou stabilitu kořenového 

obroušeny a napuštěny fungicidním pro-
středkem. Na závěr provedena povrcho-
vá úprava. Zvonice bude mít nové dveře, 
opravena a natřena okna i dřevěné žalu-
zie a počítá se také s kovanou mříží a ná-
těrem celé budovy. Práce jsou rozděleny 
do dvou etap a vše musí být dokončeno 
nejpozději do 25.9.2021. Firma Josefa Ti-
chého, Zednictví z Babic, chce práce stih-
nout mnohem dříve, uvidíme, jak se jí to 
povede. Na výsledek se už těšíme!

Intenzivní stavební práce probíhají 
také na stavbě kulturního domu. Pokud 
stavbu pozorujeme jen zvenčí, mohlo 
by se zdát, že práce pokračují pomalu, 
ale zdání klame. I  přes problémy, které 
se na stavbě vyskytly, pokračujeme dle 
časového harmonogramu předloženého 
realizační fi rmou SANIZO s.r.o. Nejdříve 
jsme řešili problém s  nedostatečnými 
základy, po odstranění keramických ob-

kladů ve spodní části budovy bylo zjiště-
no, že vlhkost dosahuje do výšky téměř 
dvou metrů. Na staveniště byl přizván 
odborník fi rmy Remmers, se kterou jsme 
spolupracovali při odstranění vlhkosti 
na budově Podolského ráje a  zvonice. 
Odborník pečlivě celou budovu prohlé-
dl a  navrhl opatření v  podobě injektáží 
a  speciálních omítek, aby v  budouc-
nu nedocházelo ke vzlínání vody a  tím 
k  opětovnému vlhnutí zdiva. Další pro-
blém byl zjištěn záhy po odstranění části 
stropu v sále. Problémům se nevyhnulo 
ani znovu umístění busty Jana Osohy. 
Revitalizaci budovy provází řada nepřed-
pokládaných problémů, které se snaží-
me řešit co nejrychleji, aby bylo možné 
dodržet termín otevření, tj. konec listo-
padu tohoto roku. Snad se vše zdárně 
povede a v prosinci se společně sejdeme 
v novém kulturním domě.

mohla by být stavba realizována v celém rozsahu. V tomto pří-
padě hrozí u rodinných domů, které nebude možné připojit na 
novou kanalizaci, budování vlastních domácích čistíren nebo 
jímek na vyvážení. Zákon umožňuje obci kontrolovat a poža-
dovat potvrzení o vývozu jímky a kontrolovat vzorky z domov-
ní čistírny odpadních vod.

systému může však prověřit pouze fi nančně nákladná tahová 
zkouška. Pro zajištění provozní bezpečnosti nám bylo doporuče-
no snížení koruny provedením řezu. V případě dalšího úbytku vi-
tality v následujícím vegetačním období by bylo nutné přistoupit 
ještě k výraznějšímu redukci koruny. Uvidíme, jak si lípa povede 
po letošním vydatném zavlažování a snížení koruny.
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30.9.2020 Svoz komunálního odpadu
1.10.2020 Svoz plastů
14.10.2020 Svoz komunálního odpadu
28.10.2020 Svoz komunálního odpadu
5.11.2020 Svoz plastů
11.11.2020 Svoz komunálního odpadu
25.11.2020 Svoz komunálního odpadu
3.12.2020 Svoz plastů
9.12.2020 Svoz komunálního odpadu
23.12.2020 Svoz komunálního odpadu

Svozy odpadů 

v následujícím období 

Vybráno z 16. zasedání zastupitelstva obce konaného 25.6.2020

Vybráno z 17. zasedání zastupitelstva obce konaného 6.8.2020

Vybráno z  18. zasedání zastupitelstva 

obce konaného 19.8.2020

Zastupitelstvo schválilo:

• Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

s názvem Zateplení objektu ZŠ Podolí č.p. 53 s fi rmou Lisoněk, 

s.r.o., Stolářská 491, 688 01 Uherský Brod, IČ 25345168.

• Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci Revitalizace 

kulturního domu s fi rmou SANIZO, spol. s r.o., Zátiší 1958, 688 

01 Uherský Brod, IČ 26945509.

• Uzavření nájemní smlouvy a  smlouvy o  smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti s Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 

602 00 Brno, veveří, IČ 70890013.

• Změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje. 

Nově budovaná infrastruktura bude splašková (oddílná) kana-

lizace. Obec Podolí je dotčena jako vlastník a provozovatel.

• Uzavření smlouvy o výpůjčce se Sdružením měst a obcí vý-

chodní Moravy, tř. T. Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ 45659168.

Zastupitelstvo schválilo:

• Uzavření smlouvy o dílo s fi rmou ARVITA P spol. s r.o., příčná 

1541, 765 02 Otrokovice, IČ. 60706708 na „Obnovu krajin-

ných prvků III – doprovodná zeleň polní cesty do Lipin a na-

vazující výsadby.

• Uzavření smlouvy o dílo s Petrem kovářem, Zednictví, 687 61 

Vlčnov 1066, IČ 02120518 na „Opravu zvonice v Podolí“

• Uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o  přenosu působnosti 

k projednávání přestupků s Městem Uherské Hradiště, Masa-

rykovo nám. 19, 686 01 Uherské hradiště, IČ 00291471.

Zastupitelstvo schválilo:

• Povolení výjimky z počtu žáků na školní rok 2020/2021.

• Uzavření smlouvy č. OT-001030059335/001-PROS o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene.

• Uzavření smlouvy o  dílo s  Josefem Tichým, 687 03 Babice 

599, IČ 62808621 na „Opravu zvonice v Podolí“.

• Uzavření nájemní (pachtovní) smlouvy s  Vlastimilem Med-

kem, Podolí č.p. 124, doba pachtu na dobu neurčitou, nebo 

do doby změny vlastníka. Účel pachtu bude údržba pozemku, 

sklizeň ovoce a výpěstků.

• Zprávu o inventarizaci majetku obce, se stavem k 31.12.2019, 

a to bez připomínek.

• Účetní uzávěrku obce Podolí se stavem k 31.12.2019, a to bez 

výhrad.

• Poskytnutí dotace pro Myslivecký spolek Boří Míkovice, z.s., IČ 

67009850 ve výši 30.000,- Kč.

• Text knihy „Podolí, obec nad Olšavou“. Knihu grafi cky upra-

ví a  vytiskne Tiskárna brázda, Tyršova 4, 695 01 Hodonín, IČ 

61414301. Počet kusů 600.

• Ceny pronájmu za Podolský rájnásledovně: občan Podolí 

1000,- Kč a spotřeba energií, ostatní zájemci 2000,- Kč a spo-

třeba energií. 

• Zařazení obce do územní působnosti Místní akční skupiny 

Dolní Poolšaví na programové období let 2021-2027. 

• Dodání zařízení kuchyně do kulturního domu fi rmou Unis 

Jakos, s.r.o., Vodní 110, 68601 Uherské Hradiště, IČ 46974822.

Zprávičky z naší školičky

Vlastivědná hra
Součástí opakování učiva vlastivědy byla i soutěž ve skládání 

map a orientace v nich.

4
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Malování venku
Počasí nám v  červnu přálo, a  tak mohly děti využívat nově 

zrekonstruovaný dvůr školy. Skupina dětí ze čtvrté a páté třídy se 
inspirovala moderním uměním a  vytvořila obrazy, které budou 
sloužit k výzdobě interiéru školy.

Výšlap do Amfíku
Ve středu 24.6.2020 jsme vyrazili na výšlap do Amfíku v Popo-

vicích. V průběhu cesty jsme pozorovali živočichy i rostliny, které 
se v okolí vyskytují. Zahráli jsme si hry zaměřené na spolupráci, vy-
plnili test, nakrmili labutě, protáhli si tělo a užili si krásný slunečný 
den v přírodě.

Pasování na školáky
Čtvrteční odpoledne 26.6.2020 v  MŠ patřilo předškolákům, 

kteří byli paní starostkou slavnostně pasováni na školáky. Děti za 
přítomnosti rodičů a zástupců obce složily školácký slib, zazpívaly 
písničku a zamávaly školce na rozloučenou. Na památku dostaly 
dárky, které jim budou tento den připomínat.

Poslední den školy
Pondělní dopoledne 29.6.2020 patřilo především zábavným 

hrám. Děti si vyzkoušely různé způsoby pohybu s nafukovacími 
balónky, zasoutěžily si ve družstvech i  otestovaly svoji tvořivost 
a dovednost spolupráce s ostatními.

Morseovka u Olšavy
Se skupinou čtvrťáků a páťáků jsme využili slunečného počasí 

a vyrazili k řece Olšavě, kde jsme se učili ve venkovním prostředí 
Morseovu abecedu a posílali si šifrované vzkazy.

ý y
Morseovu abecedu a posílali si šifrované vzkazy.
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Zahájení školního roku
V  nově zrekonstruované škole proběhlo 1.9.2020 zahájení 

školního roku 2020/2021. Pro 12 nových prvňáčků byl tento den 
obzvlášť významný. Paní starostka Jana Rýpalová je všechny při-
vítala v novém školním roce a popřála všem hodně úspěchů a sil 
do nové životní etapy. Paní ředitelkou byly představeny nové ko-
legyně. Třídní učitelkou pro 1.-.3. třídu je pro tento školní rok paní 
učitelka Mgr. Jarmila Glumbíková, třídní učitelkou 4. třídy je paní 
učitelka Mgr. Eliška Svitáková a třídní učitelkou 5. třídy je paní uči-
telka Mgr. Martina Pernicová. 

Všem dětem a  rodičům přejeme do nového školního roku 
hlavně hodně zdraví a sil.

Táborák na zahájení školního roku
Čtvrteční odpoledne 3.9.2020 patřilo setkání u  táboráku ve 

Žlebu. Kromě dobré nálady nás provázela i hudba a smích. Děti 
a pedagogy potěšilo mimo opékání i setkání s dnes už bývalými 
žáky základní školy v Podolí, kteří se také zúčastnili.

Projektový den Sluneční soustava
V pátek 4. září proběhl první projektový den zaměřený na pla-

nety naší sluneční soustavy. Děti se dozvěděly mnoho nových 
informací o planetách, vesmíru kolem nás i o planetě Zemi. Vý-
stupem z projektového dne byly složky nabité informacemi - la-
pbooky a také mnoho poznatků, se kterými budeme nadále pra-
covat.

Jana Buršová

y y
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Podoláci a Podolané se poprvé setkali v Podolí

Ne každá obec se může pyšnit origi-
nálním a  jedinečným názvem. Některé 
z nich, například různé Lhoty, mají dokon-
ce tu smůlu, že je jich jako máku a rozlišit 
je od sebe bývá složité. V našem omylném 
a nedokonalém světě pak dochází k řadě 
humorných i  trapných situací, při nichž 
více či méně důležité zprávy putují od 
jedné obce ke druhé, než konečně nalez-
nou správného adresáta. Ani obec Podolí 
není výjimkou. Najdeme ji v  několikero 
vydáních v Čechách i na Moravě, a tak se 
nemůžeme divit, že ne všechny dopisy do-
razí včas na své místo. Takže když si úřední 
poštu museli mezi sebou měnit dva sta-
rostové ze dvou Podolí, slovo dalo slovo 
a dohodli se, že přetaví styk ryze úřední na 
poněkud vyšší a přátelštější úroveň. A pro-
tože obecní zastupitelé obou obcí byli pro, 
došlo v srpnu 2020 k prvnímu družebnímu 
setkání českých Podoláků a  moravských 
Podolanů. 

Ta „druhá“ obec Podolí leží mezi Pískem 
a Táborem asi 15 km od Písku ve výšce 457 
m n.m. Obec má 375 obyvatel a rozkládá 
se na území o  rozloze 896 ha. Tvoří ji tři 
místní části - Podolí I, Rastory a Podolsko. 
V Podolí I se nachází 113 domů, na Podol-
sku 8 domů a na Rastorách 43 domů.  První 
písemná zmínka o obci je z roku 1368, kdy 
místní tvrz drželi vladykové z Podolí. Ti měli 
v erbu pilu, která se (v zeleném poli) na po-
lovině obecního znaku dochovala dodnes.  
Druhou část znaku spojeného s  Rastory 
(v modrém poli) tvoří atribut Panny Marie 
– zlatá královská koruna převýšená zlatou 
hvězdou. Obě pole jsou oddělena šikmou 
čarou, jež tímto označuje lokalitu – Podolí, 
podole, obec ležící pod svahem, případně 
ve svahu.  

V obci je kulturní dům s kapacitou 220 
míst, obecní knihovna s veřejným interne-
tem, hasičská zbrojnice a zvonice. V místní 
části Podolsko se u Podolského mostu na-
chází rekreační a chatová oblast okolo pře-
hradní nádrže Orlík. Vždy poslední neděli 
v  květnu se v  Podolí koná v  kapli Panny 
Marie Královny pouť, na Rastorech je pouť 
v neděli po 15. srpnu v kapli Nanebevzetí 
Panny Marie. V obci působí Sbor dobrovol-
ných hasičů Podolí I a Myslivecké sdružení 
Jižiny. Současné zastupitelstvo obce pra-
cuje ve složení: Vladislav Michal (starosta), 
Renata Caltová (místostarosta), Bc. Micha-
ela Hrnečková, Milada Jiroušková, Josef 
Mácha, Inka Opavová, Jiří Růžička, Ing. 
Ludvík Staller a Milan Vlček.

Historicky první setkání začalo slav-
nostním obědem v  Podolí v  píseckém 
okrese 2. srpna 2020 za přítomnosti obou 
téměř kompletních zastupitelstev obou 
obcí. Hlavním bodem programu byla vy-
nikající česká kachna se zelím a společnost 
jí dělaly pravé moravské svatební koláčky. 
A  protože byla neděle, nechali domácí 
pracovní povinnosti stranou a rozhodli se 
ukázat svým hostům nejzajímavější místa 
ve svém okolí, například Zvíkov nebo Po-
dolský a Stádlecký most.

Druhý den setkání byl vyhrazený přede-
vším seznamování s životem Podolí I.  Počasí 
pěšímu putování příliš nepřálo, protože in-
tenzivně pršelo, a tak jsme po katastru obce 
cestovali osobními automobily a s připrave-
nými deštníky. Čekalo nás několik zajíma-
vých zastávek a  první z  nich byla v  Podol-
sku. Tato osada je v historických pramenech 
zmiňována v souvislosti s přívozem přes Vl-
tavu. Vedla tudy důležitá dopravní spojnice 
mezi Pískem a Táborem. Podstatná část osa-

dy ale byla zatopena Orlickou přehradou. 
Dnes je to oblíbené místo vodáků a turistů. 
Z Podolska jsme pokračovali do Rastor, kde 
jsme si prohlédli místní kapličku. Vedle ní 
má obec k dispozici krytou stavbu nazýva-
nou Koliba. Využívá ji k setkání občanů při 
různých příležitostech, jako je například 
místní pouť. Nejvíce času jsme ale věnovali 
procházce po Podolí I.  Obec má obecní vo-
dovod napojený na místní vrty a vodárnu je 
třeba obsluhovat každý den. Odpadní vody 
odchází přes kořenovou čističku do Vltavy. 
Mateřská a  základní škola v  obci nejsou 
a děti dojíždí do střediskové školy v Bernar-
ticích. Budova původní obecní školy dnes 
slouží jako místní muzeum a sídlo obecního 
úřadu. V budově bývalé mateřské školy je již 
mnoho let kulturní dům s velkým i malým 
sálem, knihovna a  hasičská zbrojnice. Nej-
aktivnějším místním spolkem jsou dobro-
volní hasiči, kteří již řadu let úspěšně vítězí 
v hasičských soutěžích, což dokládá bohatá 
sbírka pohárů zdobící zdejší hospodu.

Dopoledne posledního dne jsme vě-
novali návštěvě hřbitova v  Albrechticích. 
Odtud jsme vyrazili do Písku. Čekal na nás 
nejstarší dochovaný most v  Česku, který 
překlenuje řeku Otavu, a prohlídka histo-
rického centra. Stejně jako v předchozích 
dnech, i tady nám dělali osobní průvodce 
ochotní Podoláci. Díky jejich pozornosti 
jsme mohli nahlížet na procházená místa 
z jiného, zasvěcenějšího pohledu, než jen 
jako běžní turisté a zjistili jsme, že i když se 
naše běžné životy v něčem liší, máme také 
hodně společného. Nezbývá než doufat, 
že se na oplátku všichni objeví v tom na-
šem Podolí a  že jim jejich pohostinnost 
budeme moci brzy oplatit.

Štěpánka Míšková
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Podolský tmel

Z činnosti SK Podolí

První ročník turnaje „O Podolské fi fteen“

Sláva vítězům, čest poraženým.

Dne 23.8.2020 se v drslavském útulném areálku odehrál te-
nisový turnaj o  nekorunovaného tenisového krále Podolí. Jak 
je jasné z názvu, šlo jen o krále nekorunovaného, a to proto, že 
turnaj nebyl nijak vyhlášen, nikde nebyly ofi ciálně zveřejněny 
přihlášky pro případné další zájemce. Správce areálu nám vyšel 
vstříc a rezervoval nám na celé nedělní odpoledne 2 kurty. A tak 
jsme si jako parta tenisových nadšenců z Podolí mohli dokonale 
užít krásný sportovní zážitek a poměřit vzájemné síly. Již od jara 
se totiž setkáváme na kurtech v Drslavicích v různých sestavách 
téměř týdně. Zvláštní poděkování tady patří Vlastovi Kadlčíkovi, 
který obětavě týden, co týden zajišťuje kurty a obvolává zájem-
ce. Tak vznikl nápad se sejít všichni najednou a zahrát si. Jak je 
vidět, podařilo se záměr uskutečnit. Hrálo se každý s každým, na 
jeden set. Zápasy byly napínavé a dramatické. Nikdo nikomu ne-
dal ani fi fteen zdarma. Kořením turnaje byly i velmi prestižní ur-
putné nesmiřitelné rodinné zápasy. V případě rodiny Křenů otce 
Zbyňka a  syna Adama, v  případě rodiny Kadlčíků otce Vlasty 
a syna Honzy. V obou případech můžeme prozradit, že zvítězilo 
pro tentokrát velmi, ale velmi těsně mládí. Šestici hráčů doplnili 
Libor Hanáček a Zdeněk Řezníček. Můžeme říct, že zvítězil duch 
fair play, nadšení a sportovní zápal. Pro úplnost je přece jen ješ-
tě potřeba na závěr sdělit, že turnaj se nejlépe vyvedl Řezníčku 

V sobotu 1. srpna se na fotbalovém hřišti uskutečnil dru-
hý ročník turnaje ulic. Přihlášení účastníci byli rozděleni do 
čtyř družstev dle ulic. Bohužel účast nebyla natolik velká, aby 
měla každá ulice z Podolí svůj vlastní tým. Snad si další rok 
zástupci Dražného, Žleba a Pastviště vezmou příklad ze Zá-
humního a Pocestí, které své týmy vytvořily (Pocestí bylo do-
konce rozděleno do tří družstev). V turnaji hrál každý s kaž-
dým a podle vyhraných zápasů se poté určila jednotlivá mís-
ta. První místo obhájil vítěz z minulého roku Pocestí západ.

1.místo – Pocestí západ
2.místo – Pocestí střed
3.místo – Záhumní

Nejlepší střelec – Libor Popelka (5 gólů)
Nejlepší brankář – Jakub Mikel
Nejlepší hráč – Aleš Sedlář

Eva Záchvějová

Zdeňkovi, druhý skončil Adam Křen a třetí byl Zbyněk Křen. Po 
turnaji hraném za velkého tepla jsme se sešli všichni na „tiskov-
ce“ u malého občerstvení, vyhlásili výsledky a dohodli, že turnaj 
určitě příští rok znovu zopakujeme. 

Zdeněk Řezníček
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Tančili jsme v rytmu VSP Band 

Fotbalová drobotina zažila 5. září křest ohněm proti Šumicím
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Z činnosti Sokola

Ukončení školního roku 

v sokolském cvičení dětí - 

30.06.2020

Prodloužený víkend na kolech

Každá akce se Zdeňkem Kasperem je 
skvělá! I  poslední cvičení malých Sokolů 
v  tomto školním roce se povedlo na vý-
bornou! Sokolíci se naučili hned několik 
dovedností, které se budou o prázdninách 
hodit, třeba jak rozdělat oheň na táborák, 
nebo, jak postavit a složit stan. Při rozlouče-
ní nechyběli ani rodiče, špekáčky a zpívání 
u kytary.

http://www.obecpodoli.cz

Jako každý rok i letos se vydala skupin-
ka podolských sokolů poznávat krásy naší 
vlasti. Tentokrát jsme navštívili Olomouc.  
Petra Jakšíková zajistila ubytování na škol-
ním internátě a také se ochotně nabídla, že 
nás provede historickou částí města. 

3. července jsme tak obdivovali olo-
mouckou radnici, orloj, sloup Nejsvětější 
Trojice, Arionovu kašnu, kostel sv. Michala, 
vilu Primavesi, kapli svatého Jana Sarkan-
dra a vyslechli si jeho životní příběh.

Druhý den nás čekala cyklotrasa Lito-
velským Pomoravím. Sluníčko nás prová-
zelo od samého rána a  tak s  povděkem 
jsme vjeli do stínu lužního lesa, který se 
rozprostíral podél řeky Moravy. Cyklostez-
ka vedla k rozcestníku U Tří Mostů, nedale-
ko od Lovecké chaty, která byla naší první 
zastávkou. Druhá neplánovaná zastávka 

na informačním centru Litovelského Po-
moraví pozměnila další cíle. Od zdejší pra-
covnice jsme se dověděli, že

Lichtenštejnové vybudovali u  svého 
sídla v  Nových Zámcích podobné roman-
tické stavby jako v Lednicko-valtickém are-
álu. Konkrétně Obelisk, Chrám přátelství 
neboli Templ a Rytířskou síň na kopci Tře-
sín. Zajímavostí zdejšího zámku, který nyní 
slouží jako léčebna pro mentálně postiže-
né je, že má 365 oken (jako dní v roce), 52 
dveří (jako týdnů v roce) a 12 komínů (jako 
měsíců v roce).

Proto po prohlídce Litovle a občerstve-
ní naše cesta pokračovala do Nových Zám-
ků. Za mostem přes Moravu jsme spatřili 
žlutou značku, která nás blátivou cestou 
necestou dovedla k  Obelisku. Bohužel 
dávno zašlá sláva tohoto mocného rodu 

a  vzrostlý les nám 
odsud neposkytly 
výhled na Chrám 
přátelství ani na lich-
tenštejnský zámek. 
Obelisk vyrůstal 
z  hustých kopřiv, za 
nimiž si svou píseň 
zpívala řeka Morava 
a  množství komárů. 
Špatná cesta nás do-
nutila místy i  sesed-
nout z kol. 

Našim posled-
ním cílem byl Nový 
Dvůr, kde jsme si 
prohlédli zdejší kra-
vín a  porodnici te-
látek. To byla naše 
poslední zastávka. 

Celá cesta od startu přes Štěpánov a Cho-
mutov, kolem Poděbradských jezer zpět 
do Olomouce měřila 67 km.

Další den jsme zamířili na Náměšť na 
Hané. Ranní malý provoz umožnil projet 
bez potíží městem do Neředína k  židov-
skému hřbitovu. Po chvíli se nad námi na 
kopci objevila pevnost Fort 17 Křelov, kte-
rá byla prvním cílem. Před námi se rozpro-
stíraly úrodné pole Hané a děvčata koneč-
ně naplno využila svá elektrokola, neboť 
dnešní trasa vedla mírně kopcovitou kra-
jinou. Brzy se před námi objevila Náměšť.

Trochu jsme bloudili, než byla nalezena 
cesta k zámku. Po jeho prohlídce následo-
val prudký sjezd do malebného Terezské-
ho údolí, kterým protéká říčka Šumice.  Na-
učná stezka údolím nás vyvedla na asfal-
tovou silnici do velkého kopce. Tentokrát 
jsme si vyměnili úlohy. Zabzučely motorky 
elektrokol a holky na mě a na Petru dlouho 
čekaly na jeho vrcholu. V  Drahanovicích 
stála za prohlídku tvrz Černá věž. Přátelé 
poradili, že nejlepší cesta zpět do Olomou-
ce je pře Rataje. A byla. Dnešní den jsme 
ujeli 58 km.

 Vše jednou končí. Ráno nás Petra za-
vedla ke katedrále sv. Václava, která byla 
počátkem 13. století přestavena v román-
sko - gotickém slohu a její hlavní 100 met-
rová věž je významnou dominantou měs-
ta. Další cesta vedla podél olomouckých 
hradeb do botanické zahrady a  poslední 
zastávkou se stala bazilika Navštívení Pan-
ny Marie na Svatém kopečku. 

Olomoucko je krásná krajina a  vřele 
doporučujeme, abyste tato místa navští-
vili.

Zdeněk Kasper
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Sokolské zálesácké odpoledne - 12.08.2020

Pravidelné trénování nese ovoce

Kdo z malých sokolů nebyl na prázdninách, spěchal ve stře-
du na hřiště do Žlebu na „Zálesácké odpoledne“. Děti se zde 
dověděly, kde je možné udělat ohniště, aby bylo bezpečné, co 
je hlídkový, užitkový a slavnostní oheň. Naučily se, jak pracovat 
se sekerou, pilou, jak rozdělávat oheň. Nově nabyté vědomos-
ti si ihned vyzkoušely. Soutěžilo se v  rychlosti rozdělání ohně, 
komu dřív zavře voda, která skupinka uvaří lepší polévku v kotlí-
ku. Všichni se úkolu zhostili velmi dobře, ale protože vítěz může 

V letních měsících čekala na členky po-
dolského agility náročná závodní sezóna. 
28.6.2020 jsme se zúčastnily zkoušek na 
Modré. Rozhodčí Lenka Pánková pro nás 
připravila technicky velmi obtížné tratě, 
na nichž se dokonale prověřila úroveň jed-
notlivých soutěžních týmů. Složité parkú-
ry museli psi absolvovat ve velmi horkém 
dnu, který nakonec skončil silnou bouřkou. 
I přesto se nám povedlo přivézt do Podolí 

být jenom jeden, tak pro tentokrát se radovali z vítězství hoši. 
Následoval dřevorubecký pětiboj, kde si mladí zálesáci prověřili, 
zda umí přeseknout větev sekerou či ji přeřezat pilou, zatlouci 
hřebík, přenosit polena na hromadu a zapálit svíčku. To vše na 
čas. Po vyhodnocení výsledků se ještě chvíli zpívalo při kytaře 
a pak se šlo domů. Díky všem rodičům, kteří přivedli děti a po-
mohli s organizací.

http://www.obecpodoli.cz

zlatou medaili za první místo v kategorii L1 
(Radka Míšková a  Bery), stříbrnou medaili 
za druhé místo v  kategorii L2 (Štěpánka 
Míšková a Jack) a bronzovou medaili za třetí 
místo v kategorii S1 (Eva Šilhavíková a Bela).

1.8.2020 se Jackovi podařilo navázat na 
předchozí úspěch a  vyběhal první místo 
ve zkoušce L2 v  Čebíně u  rozhodčí Petry 
Vyplelové. Na Nejdeckém trojskoku v Led-
nici se naše týmy sice neumístily, ale ani si 

v obrovské konkurenci a na opět mimořád-
ně náročných tratích rozhodčího Lukáče 
neudělaly ostudu a alespoň přivezly dobré 
známky.

Podzimních dvojzkoušek v  Čebíně se 
za náš tým účastnily pouze Kamila Sedláč-
ková se šeltičkou Guči a  skončily v  celko-
vém součtu v  kategorii S1 na výborném 
druhém místě.

Štěpánka Míšková
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Z činnosti TJ Popovice 

Z činnosti SDH

Fotbalové soustředění žáků TJ Popovice 

Hasičská soutěž

Ve dnech 17.-19.srpna 2020 se 14 mladých hráčů TJ Popovice a 3 do-
spělí zúčastnili fotbalového soustředění v areálu penzionu Boďa v Hor-
ním Němčí. Během tří dnů se naši kluci zdokonalovali ve fotbalových do-
vednostech a rozvoji týmového ducha. Ve volném čase jsme hráli golf, 
plavali v bazénu, opékali špekáčky a  relaxovali ve vířivce. Počasí vyšlo 
skvěle, nikdo se nezranil a všichni se v pořádku vrátili domů s mnoha no-
vými zážitky a zkušenostmi. Celý pobyt byl opět hrazen z grantu MŠMT 
Můj klub. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci i průběhu soustře-
dění, a věřím, že i příští rok se podaří podobné soustředění uskutečnit.

Mgr. Petr Kočíř – trenér žáků TJ Popovice

Bude? Nebude? Bude! To byla jedna 
z  nejčastěji skloňovaných otázek před II. 
ročníkem hasičské soutěže o pohár starosty 
SDH Míkovice. V původním termínu se akce 
konat nemohla a tak všichni pořadatelé se 
znepokojením sledovali vládní opatření při-
jatá v  souvislosti s  pořádáním společných 
sportovních aktivit. Organizační skupina 
se nakonec rozhodla pro odpověď: Ano, 
bude! 4. července, hned zkraje prázdnin. 

Malí i větší požárníci byli již natěšení do 
soutěžení, členové přihlášených sborů ne-
jevili příznaky ničeho, tak i proto přijelo 17 
žákovských týmů z 10 okolních SDH (sbor 
dobrovolných hasičů). Měli se utkat v disci-
plíně požární útok a štafeta dvojic v kate-
goriích mladší a starší žáci. Dorostenci sou-
těžili ve dvojboji a mohli mít dva pokusy. 
Počítal se pak lepší dosažený čas. 

Počasí akci přálo a  tak se probudili 
pořadatelé do krásného slunného dne 
a  mohli již od časných ranních hodin 
kmitat po podolském hřišti a připravovat 
potřebné zázemí. Stan pro zvukaře a roz-
hodčí, dráhu pro soutěž jednotlivců, ta-
bulky na průběžný zápis soutěžících, ceny 
pro vítěze, mikrofony, stopky, praporky 
a další nezbytnosti. Podolští fotbalisté za-
jistili bufet a občerstvení jak pro soutěží-
cí, tak i pro diváky a mohlo se začít. První 
hasičská auta přijela již krátce po poledni 
a  následovala další. Týmy si postavily na 
hřišti útočiště v podobě stínících plachet 
či stanů, kontrolovaly přivezenou techni-
ku a vedoucí poskytovali svým svěřencům 
poslední, již stokrát opakované rady.  

Program byl zahájen bez zbytečných 
odkladů po krátkém přivítání všech zú-
častněných starostou SDH Míkovice. 
Vedoucí jednotlivých týmů na krátké po-
radě s  pořadateli přednesli připomínky 

a  upřesnění detailů a  zápolení bylo od-
startováno.  

Diváci se dokonce dočkali i  časového 
rekordu v požárním útoku. Povzbuzování 
se neslo jak ze strany spolubojovníků, tak 
ze strany diváků. Objevily se i slzičky rados-
ti a bohužel i slzy z nevydařeného pokusu, 
ale ty byly rychle zažehnány povzbuzová-
ním vedoucích. Nasazení malých hasičů 
bylo neuvěřitelné. Držíme všem pěsti, aby 
se jejich dovednosti zlepšovaly a  jejich 
zapálení neutuchalo. Důležitá při tomto 
sportu je i kolektivní spolupráce a ta byla 
vidět na každém kroku. 

Děkujeme všem vedoucím za oběta-
vou práci s  mládeží, pořadatelům za do-
konalou organizaci celé soutěže, městu 
Uherské Hradiště a  Zlínskému kraji za fi -
nanční podporu a  obci Podolí za poskyt-
nutí zázemí. 

Soutěžily SDH z  Míkovic, Modré, Os-
trožské Lhoty, Mirošova, Šumic, Traplic, 

Starého Hrozenkova, Veletin, Bojkovic, 
Ořechova.

Jarmila Kasperová 

Celkové pořadí mladší žáci:
1. Ostrožská Lhota B
2. Modrá
3. Míkovice

Celkové pořadí starší žáci:
1. Šumice
2. Bojkovice
3. Míkovice
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Naši jubilanti v říjnu, listopadu a prosinci

Narození:

Habarta Jiří 60 let

Křižková Dagmar  60 let

Kasper Zdeněk 65 let

Koníček Miroslav 70 let

Kovaříková Jarmila 70 let

Malina Jan 70 let

Snopek Antonín 70 let

Vaculka Pavel 70 let

Vlachynský Jiří 70 let

Dne 22. 7. 2020 se Monice Mrkvové a Martinu Rezkovi narodil syn Martin.

V  případě, že si přejete uveřejnit ve společenské kronice i  jiná významná jubilea, jako například výročí svatby, 
oznamte to prosím nejméně 1 měsíc před redakční uzávěrkou. Pokud si nepřejete být v naší společenské kronice 
zveřejněni, oznamte to písemně nejméně 2 měsíce předem na obecním úřadě v Podolí.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Doleželová Dagmar 75 let

Huňková Marie 80 let

Lodesová Jindřiška  83 let

Králová Věra 85 let

Malinová Ludmila 85 let

Červenková Ludmila 86 let

Pechová Terézia 86 let

Šilhavík Miroslav 87 let

Koníčková Anna 92 let

Kovaříková Jindřiška 92 let


