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Zpravodaj obce Podolí  Číslo 4/2020 Datum vydání 10.12.2020

Na Nový rok o slepičí krok,

 na Tři krále o krok dále,

 na Hromnice o hodinu více.



2

Obecní úřad

Revitalizace budovy kulturního domu

Milí spoluobčané, držíte v ruce poslední vydání zpravodaje letošního roku.
Měsíc prosinec je nejen čas Vánoc, oslav konce roku, je to čas ohlédnutí za uplynulým rokem, čas plánů, co v roce nadchá-

zejícím.
Letošní rok bude nezapomenutelný pro nás všechny. Do dějin se rok 2020 zapíše především rozšířením velice nakažlivé 

a smrtelné nemoci známé jako Covid - 19, spojené s nepopulárními opatřeními ze strany státu, aby se šíření nemoci co 
nejvíce zpomalilo. Může se zdát, že vlivem epidemiologických opatření se život obce téměř zastavil, ale neplatí to pro za-
stupitelstvo a pracovníky obce. Pro nás to byl rok plný pracovního úsilí.

Starostka aktuálně

V  posledním čísle loňského zpravo-
daje jsme poprvé informovali o  našem 
záměru Revitalizace budovy kulturního 
domu.

A dnes můžeme radostně říct, máme 
hotovo!

Stavbu provázely větší či menší pro-
blémy, které nelze dopředu odhadnout. 
Díky špatné epidemiologické situaci 
spojené s  vyhlášeným nouzovým sta-
vem, který nedovoluje pořádání kul-
turních akcí, se zastupitelstvo na svém 
listopadovém zasedání rozhodlo, že do 
oprav zahrneme i  výměnu jeviště. Po 
odstranění linolea bylo zjištěno, že jevi-
ště je položeno na dřevěných trámech 
napadených dřevokaznými houbami 
a v některých částech na dutých cihlách. 
To zřejmě způsobilo nerovnost a  hou-
pání jeviště. Rozebráním jeviště byly 
ukončeny hrubé a prašné práce. Po této 
činnosti došlo k  fi nální montáži světel, 
obložení stěn, doplnění a  přebrouše-
ní parket. Nakonec fi rma Unis-Jakos, 
s.r.o. instalovala nové, moderní zařízení 
kuchyně. Sál kulturního domu je také 
vybaven novým nábytkem. K  otevření 
budovy pro veřejnost je nutné zajištění 
přístupu, které je zatím řešeno provizor-
ním zadlážděním a  také kolaudace bu-
dovy, na které pracujeme.

Konečné úpravy před kulturním do-
mem a  obecním úřadem budou probí-
hat v následujících letech.  
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800 let od první zmínky o naší obci

V  letošním roce naše obec slaví kulaté a  velmi význam-
né výročí. Rok 1220 spojujeme s  první historicky doloženou 
zmínkou o Podolí, které neslo původně název Dolní Popovice 
a bylo součástí rozsáhlého majetku cisterciáckého kláštera na 
Velehradě. Do osudu obce zasáhl uherský vpád do regionu 
a  následné neúspěšné znovuzaložení vsi kunovickými pány 
z Ungersberku před rokem 1354, jakož i loupeživý přepad vsi 
veselským pánem Petrem ze Štenberku. Název Podolí je spo-
jen s  rokem 1362 se jménem Bedřicha z  Podolí a  později se 
jménem Prokopa z Podolí. Změnu názvu lze vysvětlit s ohle-
dem na její položení v údolí řeky Olšavy, tedy obec rozkládající 
se v údolí na levé straně řeky Olšavy, proto nový název Podolí. 
Podolí slaví 800 let existence.

Podrobné informace o tom, jak Podolí vzniklo, jak prochá-
zela historie velmi dávná i ta nedávná, hospodářské poměry, 
kultura a společenský život, obyčeje, školství, příroda a krajina, 
se můžete dočíst v  připravené knize s  názvem „Podolí, obec 
nad Olšavou“.

Křest knihy plánujeme v roce 2021 společně s opožděnými 
oslavami výročí obce.   

Prostranství před budovou školy

Po rekonstrukci budovy školy a zvonice se snažíme upravit 
i prostor před těmito stavbami. Před vchodem školy jsme roz-
šířili chodník, umístili lavičku a odpadkový koš. Proběhla také 
úprava před pomníky. O vydláždění se postaral Antonín Švehla 
z Popovic a pomáhal Dalibor Mitana z Podolí. Vchod do školy, 
pro větší bezpečí příchozích bude ještě opatřen zábradlím. Na 
jaře ještě doplníme předzahrádku školy okrasnou zelení.

Kontejner na malý kovový odpad

Firma Sběrné suroviny ve spolupráci s fi rmou EKO - KOM 
nám nabídla k lepšímu třídění malého kovového odpadu kon-
tejner, který je obzvláště vhodný na uložení např. plechovek 
od různých nápojů. Kontejner je umístěn ve sběrném místě, 
kde odpad můžete uložit v době jeho otevření.

Kompostéry

O kompostér je možné požádat na obecním úřadě osobně, 
nebo emailem na elektronické adrese ucetní@obecpodoli.cz. 
V žádosti je nutné uvést, na kterém čísle parcelním bude kom-
postér umístěn. Při předání kompostéru uživatel vyplní předávací 
protokol a zaplatí částku 300,- Kč. V předávacím protokolu se za-
vazuje, starat o kompostér tak, aby jeho životnost byla minimálně 
5 let. Po uplynutí této doby se kompostér stává majetkem uživa-
tele.

Upozornění pro řidiče

Upozorňujeme řidiče, aby neparkovali na veřejných komu-
nikacích v obci.

Auto stojící na chodníku překáží chodcům v  chůzi a  ma-
minkám s kočárkem v jízdě. Překážku musí obcházet a tím je 
vytvářena nebezpečná situace. Stáním na chodníku se řidič 
dopouští dopravního přestupku a  v  nadcházejícím zimním 
období stojící auta znemožňují zimní údržbu našim pracovní-
kům. Auta stojící na silnici způsobují pro ostatní řidiče nebez-
pečnou situaci a brání zimní údržbě komunikace. Podle záko-
na 362/2000 Sb., o pozemních komunikacích musí zůstat šířka 
komunikace 6 m (3 m v každém jízdním směru).

Na co se můžete těšit v příštím roce

Na listopadovém zasedání zastupitelstvo schválilo rozpo-
čet obce na příští rok. Od tohoto dokumentu se odvíjí před-
pokládané příjmy a výdaje obce. Rozpočet obce lze přirovnat 
k  rodinnému rozpočtu. Kde také počítáme s  předpokladem 
příjmů a  podle toho plánujeme své výdaje. V  případě obce 
tvoří největší část příjmů daňové příjmy, které dostáváme ze 
státního rozpočtu. Nedaňové příjmy souvisí s  hospodářskou 
nebo podnikatelskou činností obce (pronájem majetku, tržby 
z prodeje aj.). Příjem z dotace ovlivňují vypsané dotační pro-
gramy. Do výdajů jsme zařadili investice na projekt nazvaný 
„Regenerace veřejných prostranství v  Podolí v  okolí radni-
ce a kulturního domu“. Jak již sám název říká bude se jednat 
o  vybudování chodníků, parkovacích míst a  výsadbu zeleně 
v  prostoru před kulturním domem a  obecním úřadem. Dále 
budeme pokračovat v jednáních a pracích na plánované nové 
kanalizaci. Další náš záměr potěší sportovce, protože máme 
v  plánu vyměnit asfaltovou plochu na dětském hřišti na Zá-
humní za umělý povrch, vyměnit oplocení, doplnit zeleň. Hři-
ště by mělo sloužit pro košíkovou, volejbal, fl orbal aj. Výdaje 
počítají také s  novou střechou na budově obecního úřadu. 

Upozornění pro pejskaře

Upozorňuji majitele psů, aby si na procházce se svým psím 
mazlíčkem vzali se sebou sáček a po svém pejskovi posbírali 
exkrementy. Po obci jsou rozmístěny kontejnery s  popelni-
cemi, kde je možné tyto uložit. Nikomu z nás se nelíbí, že na 
chodnících po psích miláčcích zůstává znečištění.

V civilizované společnosti je úklid po vlastním psovi běžným! Výsadba cibulovin podél hlavní cesty
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Vybráno z 19. zasedání zastupitelstva obce konaného 1.10.2020

Poděkování

Jménem našich seniorů 65+ děkuji MUDr. Evě Dokoupilové, která jim ve složité epi-
demiologické situaci v letošním roce dvakrát pomohla darem vitamínových přípravků. 
Při distribuci vitamínových balíčků našim občanům pomáhali zaměstnanci obce.

 Jana Rýpalová, starostka

Nezapomínáme ani na životní prostředí, 
máme v plánu další protierozní výsadbu 
stromů. Nežijeme jenom prací, v  plánu 
máme také kulturní i  sportovní akce na 
které jste předem srdečně zváni.

Plánů máme hodně, uvidíme, jak se 
nám bude dařit jednotlivé projekty při-
pravit a  povolit na příslušných úřadech 
a také, jak příznivá bude epidemiologic-
ká situace k pořádání různých společen-
ských akcí.   

Závěrem bych chtěla poděkovat 
všem za skvěle odvedenou práci při pří-
pravě jarních akcí a  všem, kteří přiložili 
ruku k dílu při údržbě obce a uklízeli před 
svými domy, ale i na veřejných prostran-
stvích. Jsem opravdu moc ráda, že máme 
takové pomocníky a vaší pomoci si velice 
vážím. Bez Vás by naše obec nebyla tak 
krásná a upravená.

Přeji Vám klidné a  pohodové prožití 
svátků vánočních, do nového roku hod-
ně zdraví, štěstí, lásky a osobní spokoje-
nosti.  

 Jana Rýpalová, Vaše starostka

Zastupitelstvo schválilo:

• Uzavření Kupní smlouvy a Smlouvy o zřízení věcného břemene 

– služebnosti užívání na č. ev. 57 v Podolí, za cenu 110.000,- Kč.

• Nákup židlí do KD u fi rmy Kadlec – Sedie s.r.o., Holešovská 44, 

768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 2623788.

• Nákup vánočních světelných dekorací.

•• Zveřejnění záměru pronájmu RD čp. 109, v Podolí. Cena pro-

nájmu 6.000,- Kč měsíčně a úhrada energií.

Vybráno z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24.11.2020
Zastupitelstvo schválilo:

• Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Revitalizace 

kulturního domu“ s fi rmou Sanizo, s. r. o., Zátiší 1958, 688 01 

Uherský Brod, IČ 26945509.

• Uzavření smlouvy o dílo na akci „Výroba a montáž závěsového 

systému v kulturním domě“ s fi rmou Ing. Radomíra Petroše, Zá-

mecké nám. 44, 738 01 Frýdek Místek.

• Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě Regenerace veřejných pro-

stranství v Podolí – okolí budovy obecního úřadu a kulturního 

domu s fi rmou KONIG Iandscapers s.r.o., Kostelní Lhota 55, 289 

12 Kostelní Lhota, IČ 08351163.

• Podání žádosti o poskytnutí dotace v  roce 2021 na Minister-

stvo pro místní rozvoj ČR z podprogramu 117D8210 – Podpora 

obnovy a rozvoje venkova, a to na realizaci projektu „Obnova 

veřejného hřiště v Podolí“.

• Uzavření smlouvy o  umístění telekomunikační technologie 

s fi rmou Nordic Telecom Regional s.r.o., Dornych 489/47b, Tr-

nitá, 617 00 Brno, IČ 04593332.

• Uzavření nájemní smlouvy č. 202011-1 s  fi rmou TkomNET 

s.r.o., 687 54 Bánov 501, IČ 46968865.

• Uzavření smlouvy o odběru obalových a dalších druhů od-

padů č. 1380 s fi rmou Sběrné suroviny UH, Průmyslová 1147, 

686 01 Uherské Hradiště, IČ 25599895.

• Rozpočet obce Podolí v paragrafovém znění na rok 2021 dle 

návrhu jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 14 208 612,- Kč.

• Střednědobý plán rozpočtu na období let 2022 až 2026.

• Uzavření kupní smlouvy na p.č. 5642 o výměře 3.186 m², orná 

půda v k.ú. Podolí nad Olšavou za 27,- Kč za m².

• Finanční dar 10.000,- Kč pro skupinu Děvčice na výrobu CD.

• Navýšení rozpočtu pro ZŠ a MŠ Podolí, příspěvkovou organi-

zaci o 200.000,- Kč na rok 2020.

Svozy odpadů v následujícím období

  6.1.2021 Svoz komunálního odpadu
  7.1.2021 Svoz plastů
20.1.2021 Svoz komunálního odpadu
  3.2.2021 Svoz komunálního odpadu
  4.2.2021 Svoz plastů

17.2.2021 Svoz komunálního odpadu
  3.3.2021 Svoz komunálního odpadu
  4.3.2021 Svoz plastů
17.3.2021  Svoz komunálního odpadu
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Soudy a morálka

Mapa hřbitova v Popovicích

Na webových stránkách obce Podo-
lí je nově odkaz na aplikaci pro veřejný 
přístup k  mapovému portálu s  mapou 
popovického hřbitova – zde https://po-
povice-uherske-hradiste.gis4u.cz/…ort-
-hrbitovu.

Ve výchozím zobrazení uvidíte zá-
kladní mapu zamířenou na hřbitov v Po-
povicích s vrstvou vyznačující jednotlivá 
hrobová místa. Umístěním kurzoru myši 
a kliknutím na konkrétní hrob, se zobrazí 
identifi kační karta s  jeho číslem, jmény 

pohřebných a datem, kdy končí platnost 
nájemní smlouvy. Další šikovnou funkci, 
například pokud máte zájem o  proná-
jem nového hrobu, naleznete v  záložce 
„Vrstvy“, kde si výběrem zaškrtávacího 
pole „Volné hroby“ můžete v mapě zob-
razit aktuálně volná hrobová místa. Zá-
ložka „Hledat“ zase nabízí vyhledávání 
hrobů podle pohřbených osob zadáním 
jména či roku/období úmrtí, podle jmé-
na nájemce, nebo podle čísla hrobového 
místa.

Mapový portál spravuje obecní úřad 
v  Popovicích, který databázi údajů se-
stavil na základě evidence smluv, údajů 
vedených v  pohřební knize, případně 
z  údajů na náhrobcích. Ne vždy byla 
všechna data dostupná v  přehledné 
a  srozumitelné formě, proto pokud ve 
zveřejněných údajích naleznete chybu, 
kontaktujte prosím obecní úřad v Popo-
vicích, který nesprávné údaje ve spolu-
práci s vámi rád opraví.

Obecní úřad Popovice

Zápisky kronikáře

Z historie obce Podolí
Obec Podolí se rozkládá v  údolí na 

levé straně řeky Olšavy. Leží 7 km jihový-
chodně od Uherského Hradiště. Má roz-
lohu 600 hektarů a žije v ní 760 obyvatel. 
Její historie je úzce spojena se sousední-
mi Popovicemi. Zatímco ty se původně 
nazývaly Horními Popovicemi, Podolí 
neslo jméno Dolní Popovice. V roce 1220 
daroval Přemysl Otakar I. obě vesnice 
cisterciánskému klášteru na Velehradě. 
V  roce 1401 se změnil název z  Dolních 
Popovic na Podolí. Za husitských válek 

se obce zmocnil Burián z Vlčkova.
V roce 1467 byly Podolí i Popovice za-

staveny městu Uherské Hradiště. Zástavu 
potvrdil v  roce 1469 král Jiří z  Poděbrad 
a v roce 1528 Matyáš Korvín. V témže roce 
se obec stala trvalým majetkem hradišť-
ského velkostatku a obyvatelé poddaný-
mi města Uherské Hradiště. Poddanství 
bylo zrušeno až v roce 1848.

V  roce 1448 se připomíná v  zápise 
mlýn a  dvůr nad ním ležící, v  předbělo-
horské době vinohrady. 17. století bylo 

pro obec obdobím těžkých zkoušek. Při 
vpádu Uhrů na Moravu v roce 1663 byla 
celá obec vypálena. Částečně vypálena 
byla ještě v  roce 1687 a  1709. Od roku 
1698 měla obec vlastní správu a  vlastní 
pečeť, na níž bylo vyobrazeno kolo od 
vozu s  osmi loukotěmi. V  čele obce stál 
fojt.

Obec patřila zpočátku do farnosti 
Derfl e (Sady), v  18. století do Kunovic. 
Od roku 1798 se obec vrátila opět pod 
derfl anskou farnost. Po zřízení fary v Po-

Zastupitelstvo obce Podolí by rádo 
touto cestou ve stručnosti informovalo 
občany o  vymáhání vyplaceného od-
stupného Ing. Miroslavu Křižkovi, bý-
valému starostovi. V  roce 2010 nařídil 
tehdejší starosta Ing. Miroslav Křižka, 
aby mu obec vyplatila odstupné v  cel-
kové výši 235.020,- Kč. Vyplacení od-
stupného při ukončení funkčního ob-
dobí starosty, zařadil starosta jako bod 
k  jednání zastupitelstva, které s udě-
lením odstupného souhlasilo. V  roce 
2011 při pravidelné kontrole pracov-
níky Zlínského kraje byl Ing. Miroslav 
Křižka upozorněn, že mu odstupné bylo 
vyplaceno neoprávněně. Stejné stano-
visko zastávalo i Ministerstvo vnitra ČR. 
Zákon skutečně o odstupném pro od-
stupujícího starostu hovoří, Křižkův pří-
pad však kritéria požadovaná zákonem 
nesplnil, neboť pokračoval další 4 roky 
ve funkci starosty neuvolněného. Od-
stupné splňující kritéria podle zákona o 
obcích mu bylo vyplaceno v roce 2014. 

Po změně vedení v roce 2015 byl Ing. 
Miroslav Křižka písemně vyzván obcí k 
vrácení vyplaceného odstupného, pení-
ze ale nevrátil. V  roce 2016 bylo podáno 
trestní oznámení a Státní zastupitelství 
v Uherském Hradišti vyhodnotilo toto 
podání jako oprávněné. Celý spor o vy-
placené odstupné projednával Okresní 
soud v Uherském Hradišti  v roce 2019, 
kdy byl Ing. Miroslav Křižka nepravo-
mocně uznán vinným ze spáchání poru-
šení povinností při správě cizího majet-
ku a přečinu zneužití pravomoci úřední 
osoby a byl odsouzen k trestu odnětí 
svobody v trvání 1 roku s podmíněným 
odložením na zkušební dobu v trvání 2 
let. Odsouzený se odvolal ke Krajskému 
soudu v Brně, pobočce ve Zlíně a v roce 
2020 byl odsuzující rozsudek Okresní-
ho soudu v Uherském Hradišti zrušen 
a Ing. Miroslav Křižka obžaloby zproš-
těn. Krajský soud shledal, že vyplacení 
odstupného ve výši 235.020,- Kč nena-
plnilo znaky trestného činu, ale zároveň 

konstatoval, že odstupné bylo vyplace-
no neoprávněně a  zcela v  rozporu se 
zákonem. Jinými slovy - odstupné býva-
lému starostovi Ing. Miroslavu Křižkovi 
nenáleželo, nepatří mu a  nikdy na něj 
neměl dle zákona nárok. Zastupitel-
stvo nebylo oprávněno o udělení od-
stupného rozhodnout, když nárok na 
odstupné defi nuje jednoznačně zákon, 
a to bez ohledu na vůli zastupitelstva. 
Zastupitelé obce respektují rozhodnutí 
soudu, že vyplacení odstupného ve výši 
235.020,- Kč nebylo trestným činem, ale 
apelují na morální vlastnosti Ing. Miro-
slava Křižky a  žádají ho o  vrácení ne-
zákonně vyplacené částky do pokladny 
nebo na účet obce. 

Výše uvedený názor zastávají tito čle-
nové zastupitelstva: Jana Rýpalová, Lu-
bomír Novotný, Ilona Vlachynská, Jitka 
Raclavská, Jarmila Kasperová, Štěpánka 
Míšková, Zdeněk Kasper, Pavel Podškubka, 
Miroslav Révay
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povicích roku 1913 přešla obec pod tuto 
farnost, kde setrvává dodnes.

Na jejich pozemcích vznikla v  roce 
1888 Vlárská dráha, která spojuje Mora-
vu se Slovenskem. Elektrický proud byl 
do obce zaveden v  roce 1929, místní 
rozhlas roku 1948 a telefon v roce 1958. 
Státní silnice z  Kunovic vedoucí přes 
Podolí do Uherského Brodu náležela již 
v polovině 19. století k předním komuni-
kacím. Byla rozšířena a zrekonstruována 
v letech 1930 a 1931.

Školou náležela obec do Kunovic. 
Teprve v 60. letech 19. století byla v obci 
zřízena vlastní škola. Současná budova 
je z roku 1882 a v roce 2003 prošla roz-
sáhlou opravou.

Podolí byla typicky zemědělskou 
obcí s  chovem dobytka a  pěstováním 

zemědělských plodin. Z  průmyslových 
zařízení tu v minulosti stál pouze válco-
vý mlýn a  strojní stolařství. V  současné 
době je v  Podolí několik podnikatelů 
a fi rem (kovovýroba, drobné služby, sto-
lařství a  truhlářství). Obyvatelé za prací 
dojíždějí převážně do okolních měst, 
a  to do Kunovic, Uherského Hradiště 
a Uherského Brodu.

K zásobování obce slouží tři prodejny, 
tři pohostinství a kavárna. V posledních 
letech byl vybudován obecní vodovod 
a  dokončena plynofi kace. Místní komu-
nikace a  chodníky byly nově upraveny. 
V rámci územního plánu jsou připraveny 
podmínky pro výstavbu nových rodin-
ných domů a průmyslové zóny. Kulturní 
a společenské akce probíhají v kulturním 
domě. V obci je též mateřská škola.

Občané mají možnost kulturního, 
sportovního a  společenského vyžití 
v různých spolcích (sportovci, zahrádká-
ři, chovatelé, Sokol). Významnou spole-
čenskou akcí v  obci jsou slovácké hody 
s  právem, které se konají každoročně 
v říjnu.

Na katastru obce se nachází chrá-
něná oblast „Přírodní památka Olšava“. 
Vysoké břehy řeky Olšavy jsou zde tvo-
řeny navátou zeminou – tzv. spraší. Pro 
svoji výšku je tato spraš výjimečná v celé 
České republice. V této chráněné oblasti 
hnízdí ve větším množství ledňáčci a sla-
víci.   

Podle úvodu ke kalendáři obce Podo-
lí na rok 2005, který sepsal Petr Kovařík, 
tehdejší kronikář obce, zpracoval Jaroslav 
Míšek

Aktivity v kulturním domě v roce 2000  
Od ledna letošního roku probíhalo 

každý čtvrtek od 19.30 hodin v kultur-
ním domě cvičení žen, kterého se zú-
častňovalo přes 20 cvičenek. Cvičitelkou 
byla paní Zuzana Viktorová z Veletin.

Od téhož měsíce se hrál v kulturním 
domě také stolní tenis. Děti hrály kaž-
dý čtvrtek od 16.30 hodin do 18 hodin, 
dospělí od 18 hodin do 19.30 hodin. 
V neděli 23. dubna se konal Velikonoč-

ní turnaj za účasti 30 dětí a dospělých. 
Předsilvestrovský turnaj se uskutečnil 
29. prosince.  

V sobotu 12. února pořádalo Mys-
livecké sdružení Boří Myslivecký ples. 
Ve stylově vyzdobeném sále panovala 
mezi účastníky veselá a přátelská nála-
da. Na jídelním lístku byla uvedena tato 
jídla: srnčí medailonky paní nadlesní, 
myslivecká směs Diana, kančí kýta po-

dle fořta, pochoutka mlsného nimroda, 
lovecký špíz, pytlákova pomsta a srnčí 
guláš. K tanci a poslechu hrála dechová 
hudba Sadovanka. V tombole byla řada 
hodnotných cen, z nichž většinu tvořila 
ulovená zvěř.

V sobotu 25. listopadu se konal v 
kulturním domě v 17 hodin kulturní ve-
čer pro důchodce, který pořádal Obecní 
úřad v Podolí. Večer zahájily děti z ma-
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Zprávičky z naší školičky

Podolskou naučnou stezkou

Dvouhodinovka tělesné výchovy patřila pobytu venku. Na 
podolské naučné stezce jsme si kromě čtení zajímavých infor-
mací z  informačních tabulí vyzkoušeli různé způsoby běhu, 
překonávání překážek v přírodním prostředí i protahovací cvi-
čení. Závěrem následovaly pohybové hry na hřišti ve Žlebu.

Cvičí celá škola

v rámci středečních hodin tělesné výchovy jsme všichni vyra-
zili na dětské hřiště a přilehlou plochu, kde si děti vyzkoušely pro-
tahovací cvičení, sportovní hry, obratnostní cvičení s obručemi, 
přihrávky s míčem i hry na průlezkách - vše zaměřené na rozvoj 
pohybové koordinace, obratnosti a pohybových dovedností.

Vzpoura úrazům

Jako každoročně i  letos v  naší škole 
proběhl preventivní program zaměřený 
na předcházení úrazům a  nebezpeč-
ným situacím. Při besedě se děti dozvě-
děly o  rizicích, která jim hrozí při hrách 
i  sportech a  způsobech ochrany zdraví. 
Program doprovázelo instruktážní vi-
deo a především poutavé vyprávění lidí, 
kterým chvilková nepozornost změnila 
život.

teřské a základní školy pásmem písni-
ček a básniček. Po nich vystoupil soubor 
Popovjánek s tanci a oblečením ve stylu 
country. Toto vystoupení mělo u přítom-
ných návštěvníků velký ohlas.

Po krátkém zahájení starostou obce 
Miroslavem Křižkou začala volná zába-
va. Součástí této zábavy byl vědomostní 
kviz o historii a současnosti naší obce. 
Účastníci kvizu byli odměněni drobnými 
dárky.

Po společné večeři následovala ta-
neční zábava s hudbou pana Maliny z 

Míkovic. Nejstarší tanečnici na parketu 
bylo přes 80 let. Této zdařilé společenské 
akce se zúčastnilo 95 spokojených dů-
chodců.

26. prosince uspořádalo opět Mysli-
vecké sdružení Boří od 20 hodin Štěpán-
skou taneční zábavu. K tanci a poslechu 
hrála hudební skupina Madison. Pro 
návštěvníky byl připraven srnčí guláš a 
další zvěřinové speciality. Zábavy se zú-
častnilo 100 spokojených návštěvníků.

Kulturní komise naší obce uspořá-
dala již tradiční ukončení roku opět v 

kulturním domě. Silvestrovskou akci za-
hájil v 18 hodin dětský karneval s hud-
bou. Od 20 hodin dospělí návštěvníci si 
mohli zatančit a pobavit se při hudbě 
pana Maliny z Míkovic. O přestávkách 
mezi tancem a zábavou mohli účastníci 
sledovat televizní program na instalova-
ném televizoru. Této akce se zúčastnilo 
60 účastníků. Většina mladých lidí slavila 
konec roku v kavárně u Snopků, kde bylo 
asi 50 návštěvníků.   

 Ze zápisů z kroniky obce Podolí 
zpracoval Jaroslav Míšek
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Co se děje v družině

Ve školní družině je každý den pro děti připravena spousta 
aktivit. Od různých technik vyrábění, přes pečení, pohybové 
aktivity až po zasloužený odpočinek.
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Podzimní vyrábění

I  když se letos nemohlo uskutečnit plánované dýňování, 
děti si vydlabané dýně a také podzimní strašáky z lahví vyro-
bily doma.

Drakiáda ve školní družině

Kvůli nepříznivému počasí byla drakiáda přesunuta z  do-
poledne do odpolední družiny. Děti si řádění s draky užily na 
školní zahradě zalité odpoledním sluncem a dobrou náladou.
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Projekty v angličtině

V  rámci domácí práce si páťáci tvořili projekty s  názvem 
About you. Děti psaly o své rodině, zálibách, mazlíčcích, kres-
lily, vystřihovaly a lepily. A jejich práce byly velmi povedené.

Z domácích prací dětí

O prázdninách měly děti možnost vy-
užít pracovní listy, ve kterých mohly najít 
nejen zábavu, ale i rozšířit si své znalosti.

Z básnické tvorby dětí

Jelikož se momentálně v  rámci českého jazyka zabýváme 
básněmi, některé děti se nechaly inspirovat hravými verši o zví-
řatech a vytvořily svoje vlastní.

Přišel k nám Mikuláš

..a samozřejmě také anděl a čert. Mikuláš, aby dětem při-
nesl nadílku, čert, aby postrašil ty, co se mají polepšit a anděl, 
aby jim připomněl, jak se mají k sobě navzájem chovat. Děti 
byly návštěvou nadšené a  my tímto celé trojici za návštěvu 
děkujeme a stejně tak i sponzorům, kteří se podíleli na nadíl-
ce pro děti.

Hodina s knihou

První říjnová hodina čtení ve čtvrté a páté třídě patřila volnému výběru knihy ze 
školní knihovny. Děti si s knihou najdou ve třídě místo, kde se jim bude příjemně číst 
a po domluvě si knížku, která je zaujme, mohou na dočtení půjčit i domů.
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Vítání adventu

Konečně jsme se opět sešli ve škole a společně zahájili adventní čas výrobou ozdob a následným zdobením stromečků. Za 
ně patří poděkování rodičům Karolínky a Radečka Smetkových.

Přání

Přejeme Vám příjemné prožití svát-
ků vánočních a  do nového roku hodně 
zdraví a štěstí

Děti a zaměstnankyně ZŠ a MŠ Podolí
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Podolský sokolman  
V  letošním roce naši sportovní čin-

nost nepříznivě ovlivnila koronavirová 
krize. Jarní zavedení nouzového stavu 
vedlo k  dočasnému ukončení cviče-
ní a  konání hromadných akcí. Proto se 
z našeho bohatého plánu v prvním po-
loletí podařilo uskutečnit jen zlomek. 
Po prázdninách se úspěšně rozběh-
lo cvičení předškolních i  starších dětí 
a v polovině září se uskutečnil 2. ročník 
„Podolského sokolmana“.  V  jednotli-
vých kategoriích závodilo celkem 50 
dětí a dospělých. Disciplíny zůstaly stej-

né jako v  loňském roce, aby závodníci 
porovnali, jakého dosáhli zlepšení.  Na 
osmi stanovištích se soutěžilo ve sprintu 
na 20 a 60 metrů, člunkovém běhu 4x10 
metrů, skoku z  místa, výskoku dosaž-
ném, výdrži ve shybu, hodu kriketovým 
míčkem, v počtu sedů a lehů za 1 minutu 
a dřepech čelem ke zdi ve vzdálenosti 20 
cm od ní. Další samostatnou soutěží byla 
překážková dráha, u  které se hodnotil 
nejrychlejší čas. Na vše měl závodník dva 
pokusy, z nichž se lepší započítal.  A jak 
vše dopadlo?

Z činnosti Sokola

Sokolman:

Chlapci Muži

kategorie 3-5 let 6 – 7 let 8 – 10 let 11 – 14 let 20 – 50 let

1. místo Sedláček Jakub Šilhavík Petr Krč Vojtěch Krč Jakub Kryštof Martin

2. místo David Strnad Mikula Albert Ševčík Dominik
Dědek Kryštof

Matoušek Milan

3. místo Šilhavík Radek Májíček František Sedláček Stanislav

Během podzimní části soutěže ode-
hráli žáci TJ Popovice 8 utkání, z  toho 
1 vítězství, 1 remízu a  6 porážek. Nej-
větší zážitek přinesla výhra nad týmem 
Hradčovic 6:0. V  tomto zápase vstřelil 
Libor Malina 4 góly. Do týmu žáků při-
šli během podzimu noví hráči. Jedná se 
o  Matěje Klímu z  Uherského Hradiště 
a Floriána Pašku z Popovic. Od srpna se 
také druhým trenérem žáků stal Tomáš 
Kuchař. Sezóna byla předčasně ukon-
čena v  říjnu po zápase s  Březovou. Ne-
stihli jsme odehrát 3 utkání, převážně 
se slabšími soupeři. V  listopadu jsme 
opět podali žádost o  dotaci na mládež-
nický fotbal z projektu Národní sportov-
ní agentury Můj klub 2021. V říjnu jsme 
obdrželi sponzorský dar od fi rmy Evek-
tor- Aerotechnik Kunovice a mohli jsme 
tak zakoupit tréninková trička pro naše 
mladé fotbalisty. Z loňského grantu Můj 
klub 2020 jsme nakoupili míče, malé hli-
níkové branky, sítě na žákovské branky 
a  zavlažovací vozík. Věřím, že se na jaře 
opět rozjede mládežnický fotbal, je však 
nutné, aby byl kádr žáků TJ Popovice po-

Fotbalový podzim žáků TJ Popovice 2020

Z činnosti TJ Popovice

p

sílen o nové zájemce. Pokud Tě baví fot-
bal, máš alespoň základní fotbalové do-
vednosti, chceš poznat nové kamarády 
a objevit nové zážitky, tak přijď si zahrát 
na hřiště. Chtěl bych poděkovat rodičům 

za pomoc při realizaci aktivit spojených 
s  fotbalem, sponzorům i  Obci Popovice 
za fi nanční podporu a klukům, kteří hrají 
fotbal v našem klubu za jejich zájem. 

Mgr. Petr Kočíř – trenér žáků TJ Popovice
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Den zdánlivě jako každý jiný. Den krutý a hrozně smutný. Zpráva o konci životní cesty naše-
ho kamaráda, člena bývalého turistického oddílu, Petra Smetany nás velmi zasáhla. Byť turisťák 
dávno nefunguje, vzpomínky na jeho členy přicházejí velmi často. Peťa byl pro všechny sluníč-
ko, hodný, pracovitý, usměvavý kluk, který by nikomu neublížil. A to platilo i v jeho dospělosti.

Měl rád svou rodinu a hlavně miloval dceru Barču. Jí se snažil věnovat co nejvíce svého volné-
ho času. Letos v lednu jsme byli společně se sokolskými dětmi na výpravě v Lipinách a Petr nám 
připravil na chatě oheň. Při opékání špekáčků jsme poseděli u ohně a vyprávěli. Nikdo z nás tehdy 
netušil, že tato výprava byla s Petrem a sokoly poslední. Budeš nám chybět, Petře…..

 Za členy Sokola Zdeněk Kasper

Vzpomínka na Petra Smetanu

Nejlepšího výsledku dosáhla Viktorie Krčová a stala se tak pro letošní rok „ Podolským sokolmanem.“
Děkujeme všem, kteří pomohli s  přípravou akce, tj. sokolům, členům fotbalového klubu SK Podolí, míkovským hasičům 

a rodičům dětí.  
Další plánovanou činnost opět přerušilo vyhlášení podzimního nouzového stavu. Snad bude v novém roce líp.
Závěrem bych chtěl všem občanům popřát do roku 2021 pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, spokojenosti a  optimismu 

a zdaru. Společně zvládneme vše.                                                                                                                            Zdeněk Kasper

Dívky Ženy

kategorie 3-5 let 6 – 7 let 8 – 10 let 11 – 14 let 20 – 50 let

1. místo Chaloupková Bára Chaloupková Anežka Krčová Viktorie Dědková Laura Ševčíková Lenka

2. místo Mimránková Lucie Vacková Adéla Čevelová Barbora Konečná Markéta
Míšková Štěpánka

3. místo Mikušková Šárka Fornůsková Vendula Sedláčková Kamila

Překážková dráha:

Chlapci Muži

kategorie 3-5 let 6 – 7 let 8 – 10 let 11 – 14 let 20 – 50 let

1. místo David Strnad Šilhavík Petr Ševčík Dominik Krč Jakub Kryštof Martin 
Mimránek Lukáš

2. místo Šilhavík Radek Mikula Albert Raclavský Matěj Sedláček Stanislav

3. místo Sedláček Jakub Májíček František Krč Vojtěch. Matoušek Milan

Dívky Ženy

kategorie 3-5 let 6 – 7 let 8 – 10 let 11 – 14 let 20 – 50 let

1. místo Chaloupková Bára Chaloupková Anežka Vacková Adéla Čevelová Barbora Konečná Markéta

2. místo Mimránková Lucie Krčová Viktorie Dědková Laura Sedláčková Kamila

3. místo Vagdálová Simona 
Ševčíková Tereza
Duháňová Míša
Mikušková Šárka

Fornůsková Vendula Raclavská Lucie
Němečková Iva
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Společenská kronikaSpolečenská kronika

Naši jubilanti v lednu, únoru a březnu:

Narození:

Bednaříková Jana 60 let

Kovaříková Jarmila 65 let

Klvaňová Miloslava 70 let

Lapčíková Jaroslava 75 let

Potomák Vlastimil 75 let

Raclavská Alena  75 let

Podškubková Marie 80 let

Škrášková Hedvika 82 let

Buráňová Ludmila 84 let

Habartová Marie 84 let

Ševčíková Ludmila 86 let

Měrková Lidia 87 let

Měrka Antonín 90 let

Král Václav 92 let

Všem jubilantům srdečně 

blahopřejeme.

Dne 2.9.2020 se Janě a Tomáši Staškovým narodila dcera Simona.

Dne 7.10.2020 se Gabriele a Františkovi Majíčkovým narodila dcera Lucie.

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.

Úmrtí

Dne 28.9.2020 zemřel ve věku 75 let PhDr. Michal Pernička.

Dne 12.11.2020 zemřel ve věku 74 let Antonín Šavara.

Dne 26.11.2020 zemřel ve věku 39 let Petr Smetana.

Dne 13.12.2020 oslavil

 pan Vladimír Kryštof 101 let. 

Přejeme pevné zdraví!
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