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Obecní úřad

OOOprraavvy aa úúddrržbbba 

oobeeecnníhhho mmmaajeeetkkuu

Konntejnneryy a úkliddd obce,, anebb nněkteříí z nnás jssou neepppoučiteelní

Milí spoluobčané,
tři měsíce uběhly jako voda a je 

tu opět čas pro vydání nového čísla 
zpravodaje a  také čas pro aktuální 
informace o práci na úřadě. Zdá se, 
že s letním počasím přišlo i uvolně-
ní protiepidemických opatření a po-
hled na svět je pozitivnější, veselejší 
a lépe se nám pracuje.    

Starostka aktuálně

Uplynulé měsíce jsme věnovali přede-
vším opravám obecního majetku. Největší 
pozornost si žádají hrací prvky na dětských 
hřištích. Každoročně je nutné některé čás-
ti hracích prvků vyměnit a  některé neo-
pravitelné části úplně demontovat. Hrací 
prvky je nutné téměř každoročně opatřit 
ochranným nátěrem a provést revizi auto-
rizovanou fi rmou. Hřiště jsou zrevidována, 
funkční a bezpečná.  

Pracovnice fi rmy Kovář plus s.r.o. zajisti-
ly úklid autobusové čekárny a obec vymě-
nila lavičku uvnitř. Dále jsme opravili a na-
třeli dřevěný přístřešek u  potravin Javor 
a  vyměnili u  výsadeb stromů uhnilé kůly. 
Vypleli jsme záhony, doplnili kůru do výsa-
deb, vysadili zeleň u základní školy, ořezali 
větve u obslužné komunikace, zrevidovali 
sekačky a křovinořezy. Tyto práce a opravy 
nikdy nekončí.

S opravami majetku také úzce souvisí 
úklid obce především u  sběrných hnízd. 
Věřím tomu, že většina z  nás se snaží, 
aby naše okolí bylo čisté a upravené, ale 
co se objevuje u kontejnerů a některých 
částech našeho katastru, je opravdu ne-
uvěřitelné. Zdá se mi celkem normální, 
že když nesu do kontejneru odpad např. 
textil a  zjistím, že kontejner je plný, tak 
určitě není řešení odpad odložit na zem 
ke kontejneru. Využijte dalších možností! 
Textil odvezu do jiného kontejneru např. 

u  některého nákupního centra, dále je 
možné do sběrného dvora v Podolí, nebo 
také můžu počkat až se kontejner vy-
prázdní. Dalším příklad jsou kontejnery 
na papír, které při prvním pohledu jsou 
přeplněné a při otevření zjistíme, že jsou 
tam vhozeny dvě rozměrné krabice, které 
stačilo sešlápnout. A  co dalšího nachá-
zíme v kontejnerech, co tam nepatří, od 
komunálního odpadu až po plasty, v bio-
odpadu, hračky, nábytek aj.  

Ve sběrném místě je možné uložit vše-

chen odpad, a  přesto nacházíme černé 
skládky sutě, železa a jiného nepořádku.

Tak vás žádám o  uložení odpadů na 
místa, která jsou k tomu určena!   

Snažíme se, aby uložení odpadů bylo 
pohodlnější a  dostupnější k  tomu má 
také sloužit nově vybudovaná zpevně-
ná plocha před sběrným místem. Plochu 
jsme vybudovali svépomocí, rozšířili jsme 
počet modrých kontejnerů na papír o dva 
a je zde také umístěn kontejner na malý 
kovový odpad.
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Reggeneracce veřejnných pprostraannství

Výsaadbaa zeeleně

Nejvíce nás zaměstnává situace ko-
lem rekonstrukce kulturního domu a jeho 
okolí. Naše původní záměry se za poslední 
tři měsíce radikálně změnily a  zastupitel-
stvo nakonec rozhodlo, že úpravy okolí 
kulturního domu obec uhradí z  vlastní 
pokladny a  nebude čekat na vyhlášení 
dotací. K  tomuto nás vedlo také zjištění, 
že pro kolaudaci budovy je nutné mít dle 
projektu a  stavebního povolní s  názvem 
„Regenerace veřejných prostranství v  Po-
dolí a  okolí radnice a  kulturního domu“ 
alespoň částečnou kolaudaci přilehlého 
okolí od speciálního stavebního úřadu – 
silničního. Stavbu jsme rozdělili do dvou 
časových etap, v  letošním roce budeme 

V jarních měsících se nám také podařilo zrealizovat další výsadbu dle projektové do-
kumentace fi rmy Arvita P spol. s r.o. s názvem projektu Obnova krajinných prvků II – rea-
lizace v biocentru Hluboček na ploše 1,3 ha. Firma Kavyl, spol. s r. o.  vysadila dle projektu 
přesně 4101 ks stromů a keřů. Ve výsadbě můžeme najít dub zimní, javor, habr obecný, 
své místo tu mají i ovocné dřeviny - slivoně a hrušně a nechybí keře – hloh, kalina, líska aj. 
O dotaci jsme žádali na podzim roku 2019 Státní fond životního prostředí ČR. Přes dlou-
hou schvalovací fázi jsme nakonec byli úspěšní a dotace nám byla přidělena ve 100% 
výši. Tento projekt je spolufi nancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským 
fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí. Dotace 
kryje výsadbu, projektovou přípravu i tříletou následnou péči. Po třech letech přebere 
péči o výsadbu obec. Celkové způsobilé výdaje 1.753.392,- Kč.

Krásné letní dny přeje Jana Rýpalová, Vaše starostka

Vybráno z 22. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23.3.2021

Vybráno z 23. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27.5.2021

ZZassttupitttelsttvo oobcee sschhválliiilo:

• Objednání kompletní administrace projektu „Obnova kra-
jinných prvků v Podolí II. – realizace v biocentru Hluboček“ 
u fi rmy Auditorium nostrum, Ppl. Sochora 435/5, Praha 7, IČ 
01495321.

• Uzavření smlouvy na výkon funkce technického dozoru in-
vestora na akci „Obnova krajinných prvků v Podolí II. – reali-
zace v biocentru Hluboček“ s Ing. Janou Rulíkovou, Partyzán-
ská 162, 686 04 Uherské Hradiště, IČ 72891491.

• Uzavření smlouvy o  dílo na akci „Obnova krajinných prvků 
v  Podolí II. – realizace v  biocentru Hluboček“ s  fi rmou KA-
VYL s.r.o., Bohunická 251/37, 619 00 Brno, Horní Heršpice, IČ 
49975358.

• Uzavření smlouvy č.: OT-001030059334/001-Pros o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene s fi rmou EG.D, a.s., Lidic-
ká 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ 28085400.

• Uzavření dodatku č. 1, k nájemní smlouvě s Marií a Pavlem 
Havránkovými, Podolí čp. 288, prodloužení doby trvání ná-
jmu od 1.4.2021 do 31.3.2023.

• Uzavření nájemní smlouvy na část pozemků p.č. 3222/2 

ZZassttupitttelsttvo oobcee sschhválliiilo:

• Zprávu o inventarizaci majetku obce.
• Souhlas s účetní uzávěrkou a celoročním hospodařením ZŠ 

a  MŠ Podolí, příspěvkové organizace ve výši 0,- K4 za rok 
2020, a to bez výhrad.

a  3233/2 dle geometrického plánu ze dne 31.3.2003 jako 
pozemek p.č. st. 385 o výměře 130 m² Vlastimilu Javorovi, 
Vlčnov 1146, za následujících podmínek: roční pronájem 
8.000,- Kč, zachování stávajícího sortimentu, tj. potraviny 
a smíšené zboží, doba pronájmu 5 let.

• Uzavření kupní smlouvy na p.č. 5124/47 v  k. ú. Popovice 
u Uherského Hradiště o výměře 67 m². 

• Uzavření pachtovní smlouvy na p.č. 5642 v k .ú. Podolí nad 
Olšavou o výměře 3.186 m², orná půda s Liborem Bajčevem, 
Podolí čp. 80, IČ 62824040 za cenu 3000,- Kč/rok a ha, na 
dobu 5 let.

• Plán lesní činnosti na rok 2021.
• Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek PAHOPu, 

Zdravotní ústav paliativní a  hospicové péče, Palackého 
nám. 293, 686 01 Uherské hradiště ve výši 3.000,- Kč.

• Vyhlášení výběrového řízení na projekt „Regenerace veřej-
ných prostranství v Podolí okolí radnice a kulturního domu“ 
a  fi nancování z  vlastních zdrojů. Vyhlášením výběrového 
řízení bude pověřena fi rma IS Projekt, s.r.o., Na Chmelnici 
2166, 688 01 Uherský Brod, IČ 27744442.   

• Účetní závěrku obce Podolí se stavem k 31.12.2020 a závě-
rečný účet obce Podolí, se stavem k 31.12.2020, a to bez vý-
hrad.

• Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné 
za kalendářní rok 2020.

realizovat úpravy v bezprostřední blízkos-
ti budovy kulturního domu, opěrné zídky, 
přístupové schodiště, chodníky, parkovací 
místa a mobiliář.

V příštím roce by mělo dojít k úpravě 
před budovou obecního úřadu a  malé 
úpravě travnaté plochy před sběrným mís-
tem. Celý prostor bude také osázen okras-
nou zelení. Na základě těchto požadavků 
bylo vyhlášeno výběrové řízení a  zhoto-
vitelem stavby je fi rma Promont Uherské 
Hardiště s.r.o., která již také práce zahájila.
Firma Promont Uherské Hradiště s.r.o. není 
v  Podolí nováčkem, zrovna tak autor ar-
chitektonického řešení, Ing. arch. Martin 
Konig. Obě fi rmy se potkaly při realizaci 

Duchovního a relaxačního areálu v Podolí 
před 6 lety. Zatímco venku práce začínají 
uvnitř budovy kulturního domu doplňuje-
me zařízení šatny, do baru výčepní zařízení 
a jiné.

Věřím, že fi rma termín stavby dodrží 
dle smlouvy a bude možné v říjnu kulturní 
dům otevřít pro veřejnost.
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• Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě s majitelkou pozemku p.č. 139/2 v k.ú. Podolí 
nad Olšavou.

• Uzavření dodatku č. 1., k nájemní smlouvě s paní Annou Ši-
šákovou, Podolí čp. 288/1, prodloužení doby trvání nájmu od 
1.7.2021 do 30.6.2023.

• Uzavření dodatku č. 1., k  nájemní smlouvě s  paní Vlastou 
Prokopiusovou, Podolí čp. 287/1, prodloužení doby trvání 
nájmu od 1.6.2021 do 31.5.2022.

• Uzavření smlouvy na výsadbu Polní cesty do Lipin s fi rmou 
Kavyl spol. s.r.o., 675 75 Mohelno 563, IČO 49975358.

• Úpravy polní cesty do Lipin a polní cesty u Chrastí.
• Uzavření smlouvy o dílo na akci Regenerace veřejných pro-

stranství   v Podolí okolí radnice a kulturního domu s fi rmou 
Promont Uherské Hradiště s.r.o., Kněžpole 218, 687 12 Bílovi-
ce, IČO 27677443.

• Uzavření příkazní smlouvy na akci Regenerace veřejných pro-
stranství v  Podolí okolí radnice a  kulturního domu s  fi rmou 
IS Projekt, s.r.o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod, IČO 
27744442.

• Doplnění zařízení kulturního domu dle předloženého návrhu.
• Firmu NVB LINe s.r.o. k dodání a montáži dopravního značení 

dle projektu Změna dopravního značení Podolí – ulice Past-
viště.

• Úpravu prostranství před sběrným místem.
• Úpravu pozemku p.č. 729/1.
• Příspěvek na činnost ve výši 10.000,- Kč Záraze z.s.  Příspěvek 

je určen na údržbu naučné stezky Les v Podolí pro všechny.
• Prodejní cenu knihy Podolí, obec nad Olšavou ve výši 

300,- Kč.

Svozy odpadů v následujícím období

7.7. Svoz komunálního odpadu

8.7. Svoz plastů

21.7. Svoz komunálního odpadu

4.8. Svoz komunálního odpadu

5.8. Svoz plastů

18.8. Svoz komunálního odpadu

1.9. Svoz komunálního odpadu

2.9. Svoz plastů

15.9. Svoz komunálního odpadu

29.9. Svoz komunálního odpadu

Podolský tmel

Cyklotour Na kole dětem 2021
Opět po roce k nám 4. června zavítal peloton cyklistic-

ké tour Na kole dětem pana Josefa Zimovčáka. Letos to byl 
již 12. ročník. Přes Podolí jel peloton už po páté. V naší obci 
jsme v minulých ročnících cyklisty přivítali u obecního úřa-
du a na hřišti ve Žlebě. Tentokrát jsme na ně čekali v Podol-
ském ráji. 

Cyklistická tour Na kole dětem vznikla před dvanácti lety 
jako pomoc a podpora onkologicky nemocným dětem. Mo-
tto cyklotour: „My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme 
pomáhat těm, kdo ho mají méně“. Jezdí se napříč celou naší 
republikou.  A jednotlivá města, obce i jednotlivci přispívají 
fi nančními prostředky na léčbu dětí. Za jedenáct let se po-
dařilo získat pro nemocné děti skoro čtrnáct milionů korun.

I letos vévodil v čele pelotonu na vysokém kole nepře-
hlédnutelný Josef Zimovčák. A celou tour, což je deset etap 
včetně prologu, s ním absolvoval i zástupce naší obce pan 
Zdeněk Řezníček. Jako všichni i on našlapal celkových 1263 
kilometrů. 

Jak je vidět z fotografi e, která zachycuje odjezd peloto-
nu, atmosféra je srovnatelná s takovými cyklistickými závo-
dy jako je Giro d´Italia nebo Tour de France. Jak před cyklis-
ty, tak za nimi, jsou doprovodné motocykly Policie ČR. Ono 
uhlídat skoro dvě stovky cyklistů, to není jen tak.

V  tomto ročníku také padl rekord v  počtu účastníků. 
V  etapě z  Luhačovic do Bzence, která vedla přes Podolí, 
šlapalo 201 cyklistů. Všichni si u nás pochutnali, občerstvi-
li se a  mnoho z  nich nasálo atmosféru našeho duchovně 
relaxačního centra, aby se poté mohli vydat vstříc dalším 
kilometrům. Za občerstvení pro účastníky děkujeme fi rmě 
Kovář plus s.r.o. A všem dětem přejeme, aby pomoc z pelo-
tonu nikdy nepotřebovaly!

Jaroslav Míšek
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Výsledky fotosoutěže 2020 - 17.06.2021
Podolskou fotosoutěž roku 2020 vy-

hlásil výbor pro společenské události. 
Soutěžilo se celkem ve třech kategori-
ích. Porota ve složení Antonín Fornůsek, 
Jarmila Kasperová, Zdeněk Kasper, Iva 
Němečková a  Stanislav Vitásek hodnotili 
celkem 70 fotografi í od 13 autorů. Nejví-
ce zastoupená byla kategorie Kolem Po-
dolí. První místo získala Dagmar Vacková 
za fotografi e Duchovního a  relaxačního 

areálu, druhé místo Aneta Juříková za 
fotografi e Noční Podolí a  třetí místo Jiří 
Vacek za fotografi i Zimní Olšava. V  kate-
gorii Doba covidová porota udělila jen 2 
ceny, první místo Dagmar Doleželové za 
fotografi i Školka v  době covidu a  druhé 
místo Radce Míškové za fotografi i Psům 
covid nevadí. V  kategorii Nevšedně vše-
dní maličkosti zvítězila Jarmila Šáchová 
s fotografi í Laděno do modré, druhé mís-

to obsadil Miro Révay s  fotografi í s  foto-
grafi í Pavučina a  třetí místo patří Adélce 
Vackové za fotografi e Ze zahrady. Všem 
výhercům blahopřejeme, děkujeme za 
účast a prosíme všechny, aby se nebáli fo-
tit a své fotografi cké úspěchy posílali do 
obecní fotogalerie. Velké poděkování pa-
tří porotě, která si našla čas a vyhodnotila 
výsledky soutěže.

Štěpánka Míšková
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Představili jsme naši knihu
Nikdo z historiků nemůže dnes přes-

ně stanovit rok, kdy došlo k osídlení úze-
mí naší obce, ale je pravděpodobné, že 
její dějiny sahají do dob dávno minulých, 
možná i  předslovanských. Nicméně my 
se kloníme k  názoru, že první písemně 
doložená zmínka o Podolí je z roku 1220, 
kdy olomoucký biskup Robert potvrdil 
v  Olomouci velehradským cisterciákům 
desátky z jejich vsí, mezi které tehdy pa-
třily i Horní a Dolní Popovice. Jména obcí 
se později pozměnila na současné Popo-
vice a Podolí. Na základě této informace 
odvozujeme, že v roce 2020 mohla naše 
obec oslavit své 800. narozeniny. Proto se 
v loňském roce měly konat oslavy, jejichž 
součástí mělo být i  vydání první knihy 
o  Podolí. Covidová pandemie ale všech-
ny plány narušila a připravená kniha stále 
čekala na svou cestu ke čtenářům. Aby-
chom předešli dalším prodlevám, využili 
jsme současného rozvolnění vládních 
opatření a poněkud narychlo uspořádali 
slavnostní představení knihy. A díky tomu 
jsme se, jak řekla jedna z autorek Dagmar 
Doleželová, konečně dočkali! 

Akce proběhla v  neděli 13. června 
u  Podolského ráje. Hlavním moderáto-
rem programu byl místostarosta Lubomír 
Novotný. Před diváky postupně předstu-
povaly se svým vystoupením místní děti, 
které hrály na hudební nástroje, zpívaly 
anebo předčítaly úryvky z knihy. Po nich 
nastoupily Podolské Frišky a závěr pozd-
ního odpoledne patřil folkové kapele 
Děvčice. Slovo dostali i  přítomní autoři, 
kteří knize popřáli úspěšnou literární kari-
éru. Součástí slavnosti bylo také vyhlášení 
vítězů fotosoutěže za rok 2020 a malá ver-
nisáž nejlepších snímků. Všichni zájemci 
si mohli knihu ihned koupit a nechat si ji 
na místě podepsat.

Opět máme být na co pyšní! Kniha má 
téměř 250 stran plných odborných statí 
a cenného obrazového materiálu. Na cel-
kem 11 kapitolách pracovalo 10 autorů. 
Čtenář se může dopodrobna seznámit se 
vším, co je v současné době o Podolí zná-
mo. Luděk Galuška popisuje, jak se Podolí 
vyvíjelo na počátcích slovanské historie, 
Jiří Mitáček zase rozebírá úvahy nad his-
torickými prameny vzniku obce ve stře-
dověku a  Lukáš Čoupek se zaměřuje na 
dobu, kdy byla naše obec součástí uher-
skohradišťského městského velkostatku. 
Modernější dějiny zpracovávali Jiří Čou-
pek a  Jana Rýpalová. Na místní sakrální 
stavby a jiné památky se zaměřila Blanka 
Rašticová a  místní obyčeje, zvyky či kroj 
zase podrobně popsala Marta Kondrová. 
Obsáhlou kapitolu je věnovanou pestré-

mu spolkovému životu a  tradičním ak-
cím v obci v průběhu kalendářního roku 
sepsaly Dagmar Doleželová a  Štěpánka 
Míšková. Přírodní poměry zanalyzoval 
Jaroslav Hrabec. Závěrečná část knihy je 
plná příloh, v  nichž je možné vyhledat 

jména bývalých starostů, fojtů, pudmist-
rů, ředitelů školy či složení obecních za-
stupitelstev.  

Příprava knihy trvala několik let a spo-
čívala v  pročítání obrovského množství 
historických materiálů, kronik či obecních 
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zpravodajů. Mimořádně důležitou roli 
sehrál osobní archiv Dagmar Doleželové 
a nápomocna byla i řada dalších občanů 
Podolí. Náročná práce čekala všechny, 
kdo se snažili odhalit všechny nesrovna-
losti, připomínkovat omyly a  provádět 
pravopisné korektury. Kniha byla vydána 
za fi nanční podpory Ministerstva kultu-
ry České republiky v  nákladu 600 kusů. 
O tisk i grafi ckou úpravu se postarala tis-
kárna Petra Brázdy. Zájemci si ji mohou 
zakoupit na obecním úřadě za velmi pří-
znivou cenu 300 Kč.   

Štěpánka Míšková
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Obrázky z naší školičky

V hodinách slohu se žáci inspirovali titulkem z časopisu 
a tvořili texty. A tady je ukázka jejich výborných nápadů.

V  rámci hodin tělesné výchovy 
vyrazili žáci čtvrté a  páté třídy na 
vycházku. Zvládli chůzi nesnadným 
terénem, rozmary aprílového poča-
sí i skákání po kamenech.

Mladší žáci se ve středu vypravili na 
okružní vycházku kolem obce. Kromě 
krásného výhledu viděli i mnoho zajíma-
vých rostlin a živočichů a vyzkoušeli si vý-
tvarnou techniku frotáže přímo v přírodě.

Podívejte se, jak děti umí fotit a jak zdo-
kumentovaly proměny letošního jara.

Veselé kočičí kamarády vytvořily 
mladší žáci a teď zdobí zdi v modré třídě.

V  hodině čtení na školním dvoře 
jsme četli úryvky v  čítance, psali hesla 
a  podle nich pak pátrali po autorovi 
a názvu článku.

Maminky budou mít v  neděli svátek, 
a proto jsme pro ně připravili malé překva-
pení pro radost.

22. dubna se slaví den Země, a  proto 
jsme vyrazili na vycházku k neregulované-
mu toku řeky Olšavy. Kromě mnoha rostlin 
a živočichů zaujala děti zejména možnost 
zblízka si prohlédnout vrstvy země. Překva-
pením byla průzračná voda a  písčitá pláž 
se spoustou škeblí. Dalším plánem je na-
vštívit toto zajímavé místo znovu a vyčistit 
ho od naplavených odpadků.

Podívejte se, jak si žáci 4. a 5. 
třídy poradili s  úkolem vyfotit 
probouzející se jarní přírodu a jak 
krásné snímky vznikly.

Žáci 4. a  5. třídy se v  hodině 
geometrie zabývali osovou sou-
měrností rovinných a  částečně 
i  prostorových útvarů. V  tvůrčí 
atmosféře vzniklo mnoho zají-
mavých výtvorů.

Ž
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Ve středu jsme využili hezké-
ho počasí, vyrazili na vycházku 
a navštívili některé zvířecí kama-
rády.

V  hodině čtení si žáci čtvrté 
a  páté třídy vyzkoušeli experi-
mentování s  poezií - rytmizova-
né, postupné a  navazující čtení 
básně nebo třeba čtení za chůze.

Žáci naší školy se zúčastnili 
výtvarné soutěže vyhlášené DDM 
Klubko a získali dvě ocenění. Bla-
hopřejeme Matymu a Tomáškovi 
k úspěchu!

První červnový den pa-
třil tradičně dětem. Žáky 
navštívila s  přáním ke Dni 
dětí paní starostka s dopro-
vodem a přinesla jim sladké 
dobroty.

Žáci čtvrté a páté třídy zpracovávali 
závěrečné projekty z oblasti tělních sou-
stav a  ekosystémů. Jejich úkolem bylo 
pracovat s informacemi, třídit je a umět 
je zajímavě zpracovat a  zapsat. Děti si 
s úkolem výborně poradily a jejich práce 
měly vysokou úroveň.

Zpracovala Jana Buršová

Výlety jsme v tomto škol-
ním roce zakončili návštěvou 
Valtic. V  Muzeu železné opo-
ny jsme si připomněli dobu 
nedávno minulou včetně pro-
hlídky dobových předmětů 
a  zajímavého výkladu. Prošli 
jsme se na kolonádu a  po 
obědě si prohlédli knížecí byt 
v  zámku a  přilehlé zahrady. 
Děkujeme panu Krčovi za 
spoluúčast na této akci i mno-
ho zajímavých informací, 
které dětem předal. Díky jeho 
sponzorskému daru se tento 
výlet  mohl  uskutečnit. 

Ve středu 2.6.2021 vyrazila celá 
škola na výlet do Kroměříže. Prohléd-
li jsme si Květnou zahradu, prostory 
arcibiskupského zámku a  vystoupali 
po točitém schodišti až na věž, kde za 
odměnu čekal nádherný výhled na 
město. Závěr putování městem patřil 
prohlídce Podzámecké zahrady. Z vý-
letu si děti odvezly kromě drobností 
na památku mnoho zajímavých in-
formací i hezkých zážitků.

Mladší žáci se zúčastnili projektu 
Malý architekt a  následně v  družině 
pokračování s  názvem Malý inženýr, 
kde si vyzkoušeli práci s  projektem 
domu, zakreslování rozvodů a  ná-
slednou aplikaci poznatků do praxe.

V prostorách kroměřížského zámku byli nejmladší žáci 
pasováni na čtenáře. Slavnostního pasování se ujal sám 
pan kastelán a děti po složení čtenářského slibu dostaly na 
památku diplom, knihu a šerpu.

V neděli 6.6.2021 byly v rámci vernisáže výstavy výtvar-
né soutěže Dělám, co mě baví předány ceny. V  sále pod 
kostelem svatého Ducha ve Starém Městě byly za naši ZŠ 
oceněni Tomáš Vacek a  Matyas Révay. Kromě jejich prací 
jsou vystavena i další díla žáků naší školy. Škola také obdr-
žela poděkování za účast v soutěži.

V přírodovědě si čtvrťáci 
a páťáci vyzkoušeli, jak ná-
ročné je poskytnout první 
pomoc a  zda by v  takové 
situaci uměli reagovat.

V ř d 2 6 2021 il lá

Ž

Ž
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Z činnosti Sokola

Se Sokolem do života

Vycházka do Vizovických vrchů

Vycházka na hrad Brumov a do Pulčínských skal 

Se Sokolem do života je projekt, který 
si již pár let klade za cíl rozvíjet pohybo-
vou gramotnost u nejmenších dětí, tj. dětí 
předškolních. Domníváme se, že pohyb 
je důležitý pro všechny, bez rozdílu věku. 
Proto se Tělocvičná jednota Sokol Podolí 
inspirovala tímto projektem a rozvinula 
jej do následující podoby: nabízíme všem 
možnost zapojit se do cvičení nejenom 
v  průběhu školních měsíců, ale mimo-
řádně i o letošních letních prázdninách. 
Mladší žáci do 10 let mohou s námi cvičit 
v pondělky od 15 do 16 hod. Dětem do 

Konečně skončilo chladné počasí, příroda se zaze-
lenala, proticovidová opatření se začala rozvolňovat 
a k naší velké radosti bylo povoleno cvičení ve venkov-
ních prostorách a také společné vycházky do přírody. 

Skupinka sokolíků se sešla 15. května u základní ško-
ly, nasedla do aut a přesunula se nad Lhotku u Hradčo-
vic.  Velký noční déšť nás donutil změnit směr trasy v blá-
hové naději, že sluníčko vysuší nejen asfaltovou cestu, 
ale i les. Sokolové nejsou z cukru a rozblácená cesta, ani 
mračící se obloha je neodradila od soutěží a her. U mo-
hylových hrobů doplnili energii a vyrazili za pokladem 
krále Matyáše, který zde v  lesích ukryl po prohrané bi-
tvě u Bílovic.  Sotva byl poklad nalezen začalo poprchat. 
Úkryt poskytl altánek u  Hradčovských rybníků, kde se 
účastníci naučili pár uzlů a podařilo se i vyhodnotit sou-
těže. K autům byl odsud jenom kousek, a tak byli všichni 
doma brzy, aby mohli vysušit mokré boty a oblečení. 

 Zdeněk Kasper

šesti let a jejich rodičům je určeno cvičení 
v pondělky od 16 do 17 hod. Starší školní 
děti mohou cvičit od 17 do 18 hod. Sporto-
vat se bude vždy na hřišti ve Žlebě pod ve-
dením Zdeňka a Jarky Kasperových, Lenky 
Krčové a Lenky Mikulové. V případě nepří-
zně počasí se cvičební hodina nebude ko-
nat. Ostatní věkové kategorie, ženy, muži, 
dívky, chlapci, senioři, seniorky si mohou 
vybrat mezi zdravotním cvičením v pon-
dělí od 18.15 do 19. 15 hod (předcvičuje 
Jarka Kasperová) anebo nabízíme jógové 
cvičení pro pokročilé v úterky od 17.45 do 

19 hod nebo jógu pro začátečníky v pátky 
od 17 do 18 hod (cvičí Lenka Mikulová). 
Také toto cvičení bude probíhat pouze za 
příznivého počasí, rovněž na hřišti ve Žle-
bě. Překonejte ostych, lenost nebo cokoliv 
jiného, co vám brání ve cvičení a připojte 
se k nám. Není třeba se nikam hlásit, prostě 
přijďte, vyzkoušejte a my věříme, že přijde-
te i příště. Těšíme se na vás již od 28.června 
letošního roku. Cvičit se nebude pouze ve 
státní svátek v pondělí 5. července. Cvičte 
pořád, cvičte správně, cvičte se Sokolem!

Jarka Kasperová

yy ýý
V sobotu 29. května 2021 se vydali podolští so-

kolíci v  doprovodu rodičů na další výpravu. Cílem 
byl brumovský hrad, nacházející se v pohůří Bílých 
Karpat a Pulčínské skály, kterými začíná hřeben Ja-
vorníků. Přesun auty do Brumova byl dlouhý a tak 
jsme s  úlevou opustili auta a  vystoupali k  hradu, 
který střežil cestu vlárským průsmykem z  Uher na 
Moravu. Po prohlídce nádvoří a exponátů vystave-
ných v hradních sklepeních se všichni kochali nád-
hernými výhledy na malebnou krajinu. Dalším cílem 
byly nejprve Čertovy a poté Pulčínské  skály. Počasí 
se kazilo a každou chvíli turisty zvlažila dešťová pře-
háňka. Aby cesta lépe ubíhala, byly připraveny jako 
obvykle různé soutěže a hry.

Konečně vysvitlo sluníčko, které vysušilo mokré 
kořeny a umožnilo bezpečné zdolání skal ve skalním 
masivu. O zdárný průchod se postaraly i instalované 
řetězy. Další dešťová přeháňka zrychlila pochod, 
a tak se brzy objevil cíl cesty vesnice Pulčín.  Vycház-
ky se zúčastnilo 13 dětí a 10 dospělých.  

Zdeněk Kasper
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Z činnosti SK Podolí

Přípravka SK Podolí - závěrečný trénink s rodiči - 18.06.2021

Dětský den a Zálesácký závod zdatnosti

Ačkoliv v letošním školním roce odehrála naše 
přípravka kvůli covidu jen 5 zápasů a měla omeze-
ný počet tréninků, tak fotbalová základna v Podolí 
se slušně rozrostla. Na konci sezony do ní chodilo 
téměř třicet dětí. I  na závěrečném tréninku hrálo 
nakonec 24 dětí proti svým trenérům a  rodičům. 
Velké poděkování patří Martinovi a Pavlovi Záchvě-
jovým, kteří se dětem poctivě věnovali, chystali hři-
ště a poskytovali také další zázemí pro malé hráče.

Z fotogalerie obce Podolí

Na přípravě letošního dětského dne a zálesáckého závodu 
zdatnosti se podílela jak sportovní komise obecního úřadu, tak 
sokolové. Zvlášť velký dík patří fi rmě Kovář plus s.r.o. Podolí, kte-
rá dětem věnovala sponzorský dar v podobě špekáčků na opé-
kání.  Přípravě jsme věnovali spoustu úsilí, aby akce proběhla co 
nejlépe. Bohužel, jak už to u letošních sokolských akcí bývá, naši 

práci opět zmařil déšť. Než se rozmístily kontroly na trasách, 
děti plnily připravené drobné soutěže. Ještě jsme stačili zavelet 
k nástupu závodníků a vysvětlit, jak bude závod probíhat, ale ke 
startu již nedošlo. Přišla bouřka s mohutným deštěm a zahna-
la všechny do úkrytu, odkud jsme sledovali, jak proudy vody 
zaplavují hřiště a  les. Sladké odměny připravené k  drobným 
soutěžím byly dětem rozdány, aby čekání na konec deště bylo 
příjemnější. Jakmile déšť ustal, část dětí odešla s rodiči domů. 
Ostatní zůstali a dali se do zametání louží na hřišti a  rozdělá-
ní ohně na opékání špekáčků. Teplo ohně a opečené špekáčky 
dětem dodaly do těla novou energii a chuť něco dělat. I když 
bylo pod lanovkou hodně bláta a mokré lano povolilo, otesto-
vali ti nejmenší  odvahu ke zdolání lanovky. Kvůli průvěsu byl 
vyhlášen váhový limit 26 kg. Vyšší váhová kategorie měla smů-
lu. Jezdilo se až do druhé bouřky. Současně probíhala soutěž ve 
střelbě ze vzduchovky a  i když se nehodnotila, posloužila jako 
dobrá zábava. Další déšť zahnal už i ty nejotrlejší domů.

 Chtěl bych poděkovat sokolům, členům sportovní komise, 
pracovníkům obce i občanům, kteří pomáhali s uspořádáním 
této akce.  

Zdeněk Kasper

g
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Společenská kronikaSpolečenská kronika
Naši jubilanti v červenci, srpnu a září:

Narození

Smetanová Anna 97 let

Hrabalová Marie 93 let

Včelicová Božena 91 let

Fornůsková Anna 90 let

Kováříková Marie 87 let

Svobodová Ludmila 87 let

Zatloukalová Jiřina 86 let

Huňka Zdeněk 86 let

Šmídová Marie 83 let

Rathouzská Františka 82 let

Hodesová Zdenka 81 let

Závodný Václav 81 let

Baičevová Marie 75 let

Malinová Zdeňka 70 let

Majíčková Dana 65 let

Novotný Lubomír 65 let

Snopek Rostislav 65 let

Dokoupil Ivan 60 let

Roza Bohumil 60 let

Dne 4.1.2021 se Marcele a Tomášovi Beníčkovým narodila dcera Dita.

Dne 3.3.2021 se Lucii a Jakubovi Švarcovým narodil syn Jakub.

Dne 8.3.2021 se Janě Rýpalové a Jiřímu Frýdovi narodil syn Jaroslav.

Dne 24.4.2021 se Janě Hanáčkové a Michalu Bičanovi narodil syn Marek.

Dne 25.5.2021 se Kristýně Lilien Hlůškové a Pavlu Vítkovi narodila dcera Barbora.

Všem miminkům přejeme pevné zdraví a šťastný život.

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.


