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Kulturní dům se otevíral s úsměvy na rtech…
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Obecní úřad

Milí spoluobčané
čas neúprosně běží a  při vydání prvního čísla letošního 

zpravodaje tu máme jaro. Po optimistických zprávách, že vi-
rus ustupuje a my budeme zase normálně žít, nás nečekaně 
zasáhly zprávy o  napadení Ukrajiny. Současně s  válečným 

Slovo starostky

děním se zvedla obrovská vlna solidarity. Kdo má zájem po-
moci, může přispět fi nančním darem prostřednictvím např. 
Českého červeného kříže, Společností Adra, Charity České 
republiky, Člověk v tísni.  

Aktuální protiepidemická opatření na 
začátku roku neumožnila pořádání ně-
kterých tradičních akcí. Jsem moc ráda, že 
již na konci února se podařilo uskutečnit 
dlouho odkládané a možná o to více oče-
kávané otevírání nově zrevitalizovaného 
kulturního domu.

Nejdříve zalistuji v kronice obce, kde se 
dovídám, že již v roce 1950 byla zahájena 
iniciativa ke zřízení kulturního domu.  Po-
dolí i v minulosti žilo bohatým kulturním 
životem a jediným místem k pořádání spo-
lečenských akcí byla hospoda u Kovaříků 
v  čp. 1. Kulturní dům si Podolané začali 
stavět v roce 1956, kdy koncem roku byly 
vybetonovány základy a  bylo připraveno 
třicettisíc kusů cihel z bouračky. V té době 
byl velký nedostatek stavebního materiá-
lu. V tom roce započaly i práce na přestav-
bě kanceláře místního národního výboru 
a školy. Na správné provedení staveb do-
hlížel pan Florián Habarta. Stavba kulturní-
ho domu byla přes veškeré obtíže s dodáv-
kami materiálu dokončena v roce 1959. Při 
otevření vystoupil soubor Hradišťan. Od 
té doby se zde pořádaly plesy, divadel-
ní představení, koncerty, rodinné oslavy 
a  fungovalo zde i  kino. Dlouhá léta byl 
i  domovskou scénou hudební a  taneční 
skupiny Madison, která ho vždy dokázala 
zaplnit. V dalších letech byly zdemolovány 

okolní domky a majitelé dostali náhradou 
stavební pozemky v  jiných částech obce. 
Se zbouranými domky skončila i důležitá 
služba pro chovatele, stála zde obecní bý-
kovna. Podolí mělo zřejmě kulturní dům 
mezi prvními v širokém okolí. Od té doby 
se několikrát opravoval a  modernizoval. 
Došlo ke změně vytápění, opravovaly se 
toalety a kuchyň. V  roce 2011 vypracoval 
Ing. Petr Kročil na žádost tehdejšího za-
stupitelstva projektovou dokumentaci ke 
stavebnímu řízení k revitalizaci kulturního 
domu a na začátku roku 2013 bylo vydá-
no stavební povolení. V roce 2014 byla na 
kulturním domě vyměněna střešní kry-
tina a  částečně zatepleno jeviště. K  dal-
ším opravám dle vydaného stavebního 
povolení nedošlo. Nové zastupitelstvo 
po volbách v roce 2014 se začalo stavem 
kulturního domu intenzívně zabývat. 
Nejdříve bylo nutné stávající stavební 
povolení prodloužit, nechat přepracovat 
a  dopracovat stavební dokumentaci, aby 
byla možná realizace stavby. Na jaře roku 
2020 začala kompletní revitalizace, která 
byla dokončena v  prosinci. Stavba byla 
zkolaudována po dokončení venkovních 
úprav v  listopadu 2021. Na výsledek na-
šeho snažení se přišlo podívat asi dvě stě 
nejen místních obyvatel. K  slavnostnímu 
přestřižení pásky pozvání přijal Ing. Radim 

Holiš, hejtman Zlínského kraje, Ing. Martin 
Budař, majitel fi rmy Promont s.r.o., Ing. Mi-
roslav Krajsa, projektant z fi rmy Eurointer 
CZ, s.r.o. a  místostarosta obce Lubomír 
Novotný. Nově zrekonstruovanému kul-
turnímu domu požehnal otec Robert Po-
krywka Th.D.  Na občerstvení se podílela 
fi rma Kovář plus s.r.o. a zvěřinu dodal My-
slivecký spolek Boří Míkovice. Manželé Mi-
lan a Helena Snopkovi z dodaných surovin 
připravili výborné občerstvení a  postarali 
se o čepování piva a  limonády. Speciality 
ze zvěřiny uvařil a upekl pan Ladislav Pípal. 
K poslechu zahrála folková kapela Děvčice 
a Nedělní Martini. Akci ozvučil pan Martin 
Gerža se svými kolegy. Video z  akce vy-
tvořil Mgr. Karel Zerzáň, fotografovali Ing. 
Stanislav Vitásek, Ing. Dagmar Vacková, 
Ing. Jarmila Kasperová a  Lubomír Novot-
ný. Suky a sladké srnčí hřbety upekla paní 
Věra Hejnová. O chod kuchyně se postara-
la paní Marie Snopková a slečna Markéta 
Pašková. Figuríny do krojů oblékly paní 
Dagmar Doleželová a paní Jarmila Kovaří-
ková. Činnosti při otevření zajistili zaměst-
nanci a zastupitelé obce. Všem moc děkuji 
za pomoc a spolupráci.

Revitalizace kulturního domu i  s  veš-
kerým zařízením stála 17.188.745,- Kč 
z  toho vybavení 1.707. 077,- Kč. Zlínský 
kraj přispěl fi nanční částkou 997.000,- Kč 

Oteevvřenní kkultuurnííhho dommmmu
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a Státní zemědělský intervenční fond část-
kou 249.774,- Kč. Revitalizaci kulturního 
domu realizovala fi rma Sanizo spol. s  r.o., 
na subdodávkách se podílely i místní fi rmy 
Elgeko, s.r.o., Čertova kovárna a Stolářství 
Smetana s.r.o., která byla i  dodavatelem 
nábytku. Židle jsme nakoupili od fi rmy 
Kadlec-Židle.cz. Zařízení kuchyně dodala 
fi rma Unis-Jakos, s.r.o. Dá se říct, že celá 

revitalizace proběhla v  hodině dvanácté, 
vzhledem ke zhoršující se situaci přede-
vším z hlediska vývoje cen za stavební ma-
teriál a  nedostatek pracovních sil. Podolí 
má důstojné a  krásné místo k  pořádání 
společenských a sportovních akcí.

Nyní jsou již prostory využívány pro 
cvičení rodičů s dětmi, starších dětí, ženy 
zde cvičí jógu a je možné navštívit i zdra-

votní cvičení. Zájem o  využití k  výuce 
hodin tělesné výchovy má i  naše základ-
ní škola. Páteční večery patří zájemcům 
o  hraní stolního tenisu. Přibývají rezerva-
ce ze strany spolků i  soukromých osob.
Ještě jednou děkuji všem za spolupráci 
a těším se v tomto roce na každé setkání 
nejen v  kulturním domě, ale i  na jiných 
místech při společných akcích.
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Co mmožnná nevvíte
První měsíce nového roku pracovníci úřadu věnují údržbě 

zeleně ve vysazeném biokoridoru nad Galdovým žlebem, úpravě 
porostů u polních cest a také u mokřadů. Stromy bylo potřeba 
uvolnit z úvazů, odstranit pletivo, ořezat větve, které zasahují do 
cesty a  porost u  mokřadů zredukovat.  Vyřezané dřeviny jsme 
poštěpkovali a použili k dosypání záhonů u dětského hřiště na 
Záhumní a u Podolského ráje. Mezi pravidelné činnosti v tomto 
období patří také práce v obecním lese a opakující se úklid veřej-
ných prostranství a sběrného místa. Tyto práce budou pokračovat 
zhruba do konce dubna, potom už přichází na řadu pravidelné 
sečení a údržba zelených ploch.

Občas se také potýkáme s úklidem černých skládek a neukáz-
něností některých spoluobčanů s odkládáním odpadů u kontej-
nerů a před sběrným místem. V zimních měsících nemá sběrné 

místo pravidelnou otevírací dobu, ale je možné si telefonicky 
nebo osobně uložení odpadu do sběrného dvora domluvit.

Žádám občany, aby dodržovali pořádek u  kontejnerů a  re-
spektovali nastavená pravidla!

Aktuálně se budeme spolupodílet na odstranění černé 
skládky stavební sutě a domovního odpadu společně s fi rmou 
JK Nástroje s.r.o. Skládka byla zjištěna na pozemku fi rmy a obec-
ním pozemku souběžně s  komunikací mezi Podolím a Veleti-
nami. V tomto prostoru dojde také k redukci náletových dřevin 
a vzrostlých stromů ohrožujících provoz na komunikaci. Stromy 
jsou polámané a napadené hnilobou. Následně dojde k výsad-
bě nové zeleně.  

Krásné jarní dny plné sluníčka přeje 
Jana Rýpalová, starostka obce.

Zastupitelstvo obce schválilo:

• Příspěvek na činnost TJ Sokol Podolí 30.000,- Kč na úhradu 
cvičebního nářadí 

• Příspěvek na činnost Českého svazu včelařů 10.000,- Kč na 
nákup materiálu a léčiv 

• Příspěvek na činnost Charity Uherské Hradiště 8.000,- Kč na 
nákup služeb

• Každý občan s  trvalým bydlištěm v Podolí k datu 1.1.2022 
dostane 6 ks žlutých pytlů na plasty zdarma

• Výrobu nábytku dle nabídky Stolařství Smetana, s.r.o.

• Rozpočet obce Podolí na rok 2022 jako schodkový s příjmy 
ve výši 17.031.838,- Kč a výdaji ve výši 17.871.112,- Kč. Scho-
dek rozpočtu bude kryt zůstatkem minulých let.

• Podání žádosti o  poskytnutí dotace v  roce 2022 na Minis-
terstvo pro místní rozvoj ČR z podprogramu 117d8210E Re-
konstrukce a přestavba veřejných budov – Podpora obnovy 
a rozvoje venkova, a to na realizaci projektu „Stavební úpra-
vy zdravoinstalace objektu MŠ Podolí č. 244.

• Navýšení rozpočtu pro Základní a mateřskou školu Podolí, 
příspěvkovou organizaci o 80.000,- Kč pro rok 2021

Vyybrránoo z 26. zaseeedání zzzaastuppittelsttvaa obbce PPoodolí konannéhho dne 2.12.220021
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Zastupitelstvo obce schválilo:

• Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
s majitelem pozemku p.č. 136 v k.ú. Podolí nad Olšavou

• Uzavření smlouvy o  zřízení služebnosti se Soxfo s.r.o., IČO 
07668881, Podolí č.e. 68, 686 04 Podolí

• Uzavření smlouvy o  právu provést stavbu a  smlouvu 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti 
inženýrské sítě s dohodou o vstupu na pozemek v souvislos-
ti s investiční výstavbou s vlastníkem pozemku p.č. 154 v k.ú. 
Podolí nad Olšavou

• Uzavření smlouvy č.: OT-001040021224/001-MPEL o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene s EG.D, a.s., lidická 
1873/36, 602 00 Brno-Černá Pole, IČO 28085400

• Uzavření kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek p.č. 
3224/104 o výměře 7 m² a pozemek p.č. 487/2 o výměře 1 
m². kupující Veronika a Viliam Brudní, Podolí č.p. 121. cena 
150,- Kč za m²

• Uzavření pachtovní smlouvy na pozemek p.č. 3206/5 o vý-
měře 3601 m² v k.ú. Podolí nad Olšavou s panem Šimonem 
Raclavským, Podolí č.p. 243, za cenu 2.000,- Kč za rok a ha, 
s dobou pachtu 5 let

• Uzavření smlouvy o výpůjčce na p.č. 52/5 v k.ú. Podolí nad 
Olšavou o výměře 138 m², za údržbu pozemku na dobu ne-
určitou s Lucií a Bronislavem Raclavskými, Podolí č.p. 243

• Uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci se společností 

Partnerství, o.p.s., se sídlem v Brně, Údolní 33, 602 00, IČO 
26268817

• Ceny pronájmu kulturního domu následovně:
 Pro místní občany hlavní sál  1.500,- Kč
    přísálí s barem  1000,- Kč
    kuchyně   500,- Kč
    za použité ubrusy  30,- Kč
 Pro ostatní  hlavní sál  3.000,- Kč
    přísálí s barem  2000,- Kč
    kuchyně   1000,- Kč
    za použité ubrusy  30,- Kč
• Cenu za uložení stavební suti na sběrném místě nad rámec 

veřejné vyhlášky 1 kg za 1,- Kč
• Uzavření smlouvy na výsadbu zeleně v rámci projektu „Re-

generace veřejných prostranství v  Podolí, okolí radnice 
a kulturního domu“ se Středním odborným učilištěm Uher-
ský Brod, Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod

• Zhotovení kovových soch od uměleckého kováře Vítězslava 
Bobčíka na prostranství před kulturním domem

• Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za 
kalendářní rok 2021

• Uzavření veřejnoprávní smlouvy na částku 5.000,- Kč pro 
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 
00092096, Domov pro seniory Nezdenice, 687 32 Nezdenice 
233

Vyybrránoo z 27. zaseeedání zzzaastuppittelsttvaa obbce PPoodolí konannéhho dne 244.2.220022

Hoolaa, hoola, poodolsskká škooolla vollá

30.3.2022 Svoz komunálního odpadu
13.4.2022 Svoz plastů
 Svoz komunálního odpadu
27.4.2022 Svoz komunálního odpadu
11.5.2022 Svoz plastů
 Svoz komunálního odpadu

Svozy odpadů v následujícím období

25.5.2022 Svoz komunálního odpadu
8.6.2022 Svoz plastů
 Svoz komunálního odpadu
22.6.2022 Svoz komunálního odpadu

Podolský tmel

Je mně smutno. A to nejen z absurdní situace, která se prá-
vě teď odehrává na východ od naší vlasti. Přesto pevně věřím, že 
s Boží pomocí zvítězí lidské srdce nad chamtivým rozumem…

Smutno z toho, že naše podolská škola má „jen“ pět tříd. Vy-
světlím. Syn právě běží do jejího pomyslného cíle. A  to, co zde 
zažil, troufám si říct, málo co překoná.

Chci ze srdce poděkovat všem paním učitelkám, vychovatel-
kám, asistentkám, kuchařkám, uklízečkám a  v  neposlední řadě 
všem zaměstnancům obce, kteří mají co do činění s místní školou.

Zcela přirozeně vedou žáky k  vzájemné pospolitosti, učí je 
vděčnosti a úctě k našim starším spoluobčanům, když vyrábí rok 
co rok přáníčka a jiné pozornosti k Vánocům a chodí je osobně 
potěšit do jejich domovů. Mně se to velice líbí! Říkám si, kéž se 
jednou také dočkáme, až budem prožívat svůj podzim živo-
ta a některé z dítek nám zaklepe na dveře a  jejich neutuchající 
energie a šibalský úsměv nás vytrhne z reality všedních dní. Líbí 
se mně, že naše škola nenechává děti lhostejné ke svému okolí, 
přírodě a zakořeňuje v nich vášeň pro svou obec, svou domovi-
nu. Děcka se znají od jejich nejútlejšího věku z mateřské školky 
a je pro ně víc než přirozené přejít jen o pár metrů dál do méně 

známého prostředí, zato s partou známých kamarádů. Toto zdra-
vé jádro se následně utužuje v Sokolovi, což by vydalo na další 
článek. Z pohledu rodiče nikdy nepřestanu litovat, že syn mohl 
absolvovat celý 1. stupeň školní docházky u nás v Podolí. Odpadá 
starost s vozením do školy. Učí se samostatnosti, syn svého času 
zvládal v době oběda vyvenčit naši psí slečnu a poté se vracel do 
družiny. Na krokoměru tak nabíhal každý metr cestou do školy, 
na oběd a zpět...Děcka tráví školní čas v pohodovém prostředí. Ti 
rychlejší pomáhají těm méně rychlým, učí se trpělivosti, nesobec-
kosti a ochotě být nápomocen slabšímu. Formuje se jejich charak-
ter a dotváří životní hodnoty.

Jsem lidsky vděčná za tuto příležitost. Děkuji celému školnímu 
sboru za vstřícnost, laskavost, ochotu, individuální přístup, zápal 
a motivaci jít stále dopředu a přeju jim i nám, ať to za žádnou cenu 
nevzdávají.

Vždycky mně začne cukat koutek při vzpomínce na rodinnou 
debatu, kdy syn nemohl kvůli nemoci či návštevě lékaře zůstat ve 
škole a jeho starší sestra nad tím jen neveřícně kroutila hlavou. Je 
tam upřímně rád. Toť jednoduchá matematika.

Jitka Révay
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Vedení Charity Uherské Hradiště děku-
je všem dárcům, dobrovolníkům z řad dětí, 
mládeže i dospělých, kteří se letos oběta-
vě zapojili do Tříkrálové sbírky. Všichni jste 
naprosto úžasní a máte náš obdiv. Plně si 
uvědomujeme, že by se bez Vaší pomoci 
a nasazení sbírka vůbec nemohla uskuteč-
nit. Letos se ve Vaší obci podařila tříkrálo-
vým koledníčkům vybrat rekordní částka 
ve výši  28 555 Kč. Všem dobrovolníkům 
i těm, kdo do sbírky přispěli, patří obrovské 
poděkování! Moc si toho vážíme! Mnohé 
jistě zajímá, jak bude letošní výtěžek Tříkrá-
lové sbírky v  působnosti Charity Uherské 
Hradiště využit. Ve všech 46 obcích, které 
pod Charitu Uherské Hradiště se podařilo 
vybrat celkovou částku 3 307 642 KČ. Ob-
rátili jsme se proto s  několika dotazy na 
projektového manažera Charity Dalibora 
Jiráska. 

Už před zahájením sbírky se vědělo, 

že bude letos část výnosu věnována na 

podporu Domácího hospice Antonínek. 

Můžete prozradit, co bude konkrétně 

v hospici podpořeno? 

Náš  tým domácího hospice ve složení 
lékařů, zdravotních sester, sociálního pra-
covníka a  dalších odborníků pracuje 24 
hodin denně po celý rok v  celém okrese 
Uherské Hradiště. Pracovníci této služby 
najezdí za volantem aut více než 50 000 
km ročně. Není proto jednoduché zajistit 
fi nancování mzdových a provozních nákla-
dů tohoto tak důležitého projektu. Zvláště 
pak s přihlédnutím k tomu, že je hospicová 
péče ze strany zdravotních pojišťoven stá-
le podhodnocena. Potřebujeme ale také 
specializovanou zdravotní techniku, kte-
rou u většiny nemocných, o něž pečujeme, 
používáme. Jedná se například o koncent-
rátory kyslíku, dávkovače léčiv, odsávačky, 
pulsní oxymetry, elektrická polohovací  lůž-

ka,  antidekubitní pomůcky a řadu dalších 
věcí. Budeme se proto alespoň něco z této 
činnosti a pomůcek zajistit a podpořit. 

V tiskové zprávě zaznělo, že část pe-

něz půjde i na podporu vozového par-

ku. Co si pod tím máme představit?

K  tomu, abychom mohli sloužit ne-
mocným a  různě hendikepovaným spo-
luobčanům, potřebujeme automobily. 
Vzhledem k tomu, že naše terénní sociální 
a zdravotní služby zajíždí do 48 obcí naše-
ho regionu a  patří svým rozsahem s  více 
než tisícovkou klientů ročně mezi největší 
v republice, potřebují ke své práci nezbyt-
ně vozový park. Dnes musíme myslet také 
na ekologii. Možná to každý neví, ale ně-
které naše pečovatelky používají ve velké 
míře jízdní kola. Vzhledem k  přejezdům 
mezi obcemi to ale bez aut opravdu nejde. 
Proto chceme postupně přejít na elektro-
mobilitu. Jsme rádi, že se nám podařilo zís-
kat dotaci z Evropské unie. Chceme proto 
našich deset nejstarších automobilů s větší 
spotřebou, a tím také s vyšším podílem na 
znečišťování prostředí, nahradit elektro-
mobily, případně hybridy s emisním limi-
tem 95 g CO2/km. Vzhledem k  tomu, že 
tuto dotaci musíme spolufi nancovat ve 
výši pěti procent z vlastních zdrojů, chce-
me k  tomu využít část výtěžku Tříkrálové 
sbírky.

Stejně jako v  minulých letech má 

sbírka pomoci během celého roku  také 

lidem, kteří se ne vlastní vinou ocitli 

v nouzi.  Kdo na ni může dosáhnout?

Přímá pomoc je cílená na lidi, kteří se 
ocitli v nouzi či krizi, a není v jejich silách, 
aby tuto situaci sami vyřešili.  Těmto lidem 
pomáháme překlenout toto náročné ob-
dobí mimo jiné fi nanční pomocí. Nejčastě-
ji se jedná o osoby v sociální nouzi, která je 

spojená s dlouhodobou nezaměstnaností, 
nemocí či rozpadem manželství. Samotná 
pomoc může být různá, může proběhnout 
úhradou částky například dlužného nájmu 
či školného, můžeme koupit nutné vyba-
vení do domácnosti, často je to také nákup 
potravin či školních potřeb. 

Jsou nějaká pravidla pro poskytová-

ní přímé pomoci?

Základním pravidlem je, že naše po-
moc musí situaci restartovat, aby měl kon-
krétní  člověk snahu  podílet se na zlepšení 
své nelehké situace. Není proto možné, 
že bychom například za někoho uhradili 
dlužnou částku za energie a dotyčný po-
tom dál nebude platit a za půl roku přijde 
znovu pro fi nanční pomoc. Pomáháme 
proto lidem, kteří se svou situaci snaží 
dlouhodobě řešit s nějakou naší službou. 
Může to být například s  Centrem svaté 
Sáry, které je zaměřené na rodiny či osa-
mělé rodiče s dětmi.

Pooděěkovvánní dobroovolníkkkůům i ddáárcům
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Z podolské knihovny

Od prvního března je knihovna 
pro všechny čtenáře otevřena v pro-
storách nově zrekonstruovaného 
kulturního domu. Půjčovní doba je 
v  úterý od 8.00 do 10.00 hodin a  ve 
čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin. 
Tato otvírací doba je dočasná. Bě-
hem několika měsíců bude probíhat 
sledování, zda čtenářům vyhovuje 
a  případně bude upravena. Samo-
zřejmostí je i  stále fungující mobilní 
knihovna, která je zde především pro 
občany, kteří nemohou knihovnu 
navštívit osobně například z důvodu 
špatného zdravotního stavu. Pro vy-
užití této služby stačí zavolat vedoucí 
knihovny- Jitce Raclavské. Knihovna 

prošla velkou proměnou, a  to nejen 
prostorovou. Došlo k velké aktualizaci 
knižního fondu. Můžete se tedy těšit 
na knižní novinky, které jsou naku-
povány v průběhu celého roku a po-
těší čtenáře různých žánrů. Knihovna 
bude i v letošním roce pořádat kultur-
ní akce. První z  těchto akcí je Zelená 
burza, která se koná 27. března u Po-
dolského ráje. Knihovna se připravuje 
i  na období jarních svátků, a  to akcí 
malování vajíček v  knihovně, nebo 
akvarelovým kurzem pro začátečníky. 

Těšíme se na vás a  doufáme, že 
knihovna zde bude opravdu pro 
všechny.

Jitka Raclavská

Víttejjte vv knnihoovněě!

Peněz se vybralo přece jen více, než 

se očekávalo. Máte ještě nějaké projek-

ty, které byste z výtěžku mohli podpo-

řit?

Od spočítání výsledků uběhla přece 
jen krátká doba, takže nebyl čas na něja-
ké velké plánování. Možná se ale vrátíme 
k  některým požadavkům na vybavení 
našich domovů, které jsme nebyli zatím 

schopni realizovat. Dlouhodobě chys-
táme investiční projekt směřující k  se-
stěhování terénních služeb do jednoho 
objektu. Zde potom bude určitě potře-
ba spolufi nancování. V  průběhu celého 
roku se ale může objevit cokoliv, co bude 
nutné řešit. Přece jen nabízíme více než 
dvacet služeb, takže dopředu člověk ni-
kdy nemůže vědět, co se stane. Věřte, že 

ať získané prostředky využijeme na ten 
či onen záměr, vždy půjde o smysluplné 
využití k  prospěchu potřebných a  za-
jištění plynulého chodu našich služeb, 
které celoročně pomáhají nemocným či 
jakýmkoliv způsobem hendikepovaným 
lidem. 

Lenka Fojtíková, pracovnice Charity 
Uherské Hradiště
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Zprávičky z naší školičky

V hodinách tělesné výchovy pilujeme formu v  různých disciplínách, protože se blíží nejen začátek ZOH, ale také začátek 
školní Podolympiády, která odstartuje už v únoru a bude probíhat až do června, kdy se plánuje slavnostní vyhlášení úspěšných 
sportovců v jednotlivých disciplínách.

Čtvrteční dopolední hodiny tělesné výchovy patřily pohybu venku. 
Vyšli jsme na kopec v Podolí, protáhli se a proběhli se na dětském hřišti.

Páťáci v  rámci angličtiny oslavili 14. února svátek sv. Valentýna, a  to 
konkrétně čtením o historii jeho patrona a zábavnými aktivitami. V rámci 
nich si procvičili poslech s porozuměním, sledování videa v anglickém ja-
zyce i pojmy spojené s valentýnským dnem.

Pracovní činnosti v  pátek patřily keramice. 
Mladší žáci vytvářeli krmítka, ptáčky a další zví-
řata. Hotové výrobky rovnou putují na vypálení 
do nové pece.

Chhyystttámmmmee seee nnaa olymmmppiááádduu

ŠŠŠkoolaa vv ppoohyyybbu

VVValeenntýýnn

TTvvvoořeeeníííí z kkeerraammmickééé hhlínnyyy

Úterní den patřil zimním sportům, které si žáci vyzkoušeli 
v  rámci připraveného programu v  areálu Zbrojovky v  Brně. Pro-
gram začal předáním společně vytvořené vločky za ZŠ Podolí, pak 
následovaly různé disciplíny. Žáci si vyzkoušeli například orientač-
ní běh, bruslení, běžecké lyžování, curling, jízdu na bobu a další. 
Bohatý program byl zakončen slavnostním předáním diplomu 
a medailí od olympioniků.

OOlyyymmppiijskkkký ffeessttivvall
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Pondělní dopoledne patřilo v mateřské škole maskám a kar-
nevalovému veselí. Děti si užily spoustu zábavy při hrách a pak 
vyrazily na obchůzku kolem vesnice.

Starší žáci si vyzkoušeli technikou xeroxované grafi ky vy-
tvořit portréty osobností z historie národa.

Žáci základní školy se pravidelně zapojují do různých sou-
těží. V soutěži Malujeme s Uprkou se dařilo Matymu Révayo-
vi, v soutěži Můj knižní hrdina získali ocenění Viktorka Krčová 
a Tadeáš Křemeček. Dále se děti zapojily do mezinárodní sou-
těže Auto snů pořádané společností Toyota.

KKaarneevvaal  MMMMŠ

PPoorrtrréttty zzz hiisstoorriee

ÚÚssppěěchhhy vvvee vvýýttvvaarnnýých soouttěěžžíchhh

y y

Poslední únorový pátek patřil ve škole tématu maso-
pustu. Děti se převlékly do kostýmů, povídaly si o tradicích 
a původu tohoto obyčeje a také si užily spoustu zábavy.

MMaasooppuusttt a kkkarrnneevvaal

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 
2022/2023 

se uskuteční 
v pátek 8.4.2022 od 13.00 hodin 

do 17.00 hodin. 

Jana Buršová

Den otevřených dveří

V pátek 1.4.2022 od 8.-12.00 hodin 

se uskuteční v naší škole 

den otevřených dveří
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Z činnosti Sokola

Z činnosti zahrádkářů

Sokool a jjá

Výýrooční čleenskká scchhůze zzzaahráddkkářů

„ČOS byla založena ve veřejném zájmu, jejím účelem a cílem 
je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů, organizovat a vykoná-
vat tělovýchovnou, sportovní, kulturní a  společenskou činnost, 
podporovat rozvoj osobnosti a  vychovávat k  čestnému jednání 
v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a nábožen-
ské snášenlivosti, k demokracii, svobodě a humanismu, k osobní 
skromnosti a sebekázni, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu 
dědictví našeho národa, přičemž vychází z odkazu Miroslava Tyrše 
a Jindřicha Fügnera. Sokol je nejstarší českou tělovýchovnou or-
ganizací založenou 16. února 1862.“ Tolik citace ze stanov Sokola.

A co znamenal Sokol pro mě, jako malého chlapce? Od mlá-
dí jsem navštěvoval cvičení základní rekreační tělesné výchovy 
(ZRTV), ale vždy mi rodiče říkali, že chodím do Sokola. A aby ne. 
Vedl nás starší pán, kterého všichni oslovovali bratře. Jmenoval se 
Vojtěch Matulík. Učil nás cvičit na nářadí, na hrazdě, kruzích, žíněn-
kách a cvičenci ho respektovali. 

O tom, proč mu ostatní říkali bratře, nikdo z nás nepřemýšlel. 
Později jsem při svých výpravách na půdu našeho domu objevil 
ve skříni nějaký kroj. Skládal se z kabátce, jezdeckých kalhot, čer-
vené košile, čapky a opasku, který by ozdoben zvláštní mosaznou 
sponou. Když jsem se svého dědečka zeptal, zda si sponu mohu 

V  pátek 11. února se v  nově zrekonstruovaném kulturním 
domě v Podolí uskutečnila výroční členská schůze místní organi-
zace českého zahrádkářského svazu. V úvodu zhodnotil předseda 
organizace Libor Hanáček ve zprávě o činnosti rok 2021. Ve svém 
vystoupení nastínil i plán akcí na letošní rok, z nichž nejbližší je 
26. března už 18. ročník koštu slivovice v kulturním domě v Podolí 
a 23. dubna jarní výstava Flora v Olomouci.

Organizace zakoupila nový postřikovač Ergo na 12 litrů postři-
ku a na schůzi byl tento postřikovač vystaven. Představen v akci 
bude na jarní brigádě ve školní zahradě. Po předchozí domluvě 
si jej může zapůjčit každý člen zahrádkářské organizace a provést 
jarní postřik ovocných stromů na své zahradě. 

Součástí výroční členské schůze byla i  tradiční ochutnávka 
vzorků vína. V diskusi vystoupil pan Vratislavský z Popovic. Sezná-
mil nás s aktuální činností na zahradě. Hudba byla letos opět pod 
taktovkou Josefa Machálka, který hrál ke zpěvu i tanci až do půl-

půjčit, jen zavrtěl hlavou. Byl to jeho slavnostní sokolský kroj. Hrál 
vněm za svého mládí v sokolské kapele a byl na něho obzvlášť 
hrdý a nechtěl, abych ho nějak poškodil. Také mi vysvětlil, že prá-
vě Sokolové se oslovují bratře. 

Také mi vyprávěla maminka, jak se svou sestrou jezdila na tá-
bory do Vizovic. Již tenkrát je vedl Vojtěch Matulík a další sokolové. 
Popisovala, jak s tatínkem a maminkou chodili pomáhat při bu-
dování přístavby Sokolovny v Uherském Hradišti, jak se zúčastnili 
v roce 1948 cvičení na XI. všesokolském sletu v Praze, jak pocho-
dovali městem a provolávali různá hesla, např. „ Chceme Beneše 
na hradě a ne někde v ohradě“, „Nikdo nesmí diktovat, koho máme 
milovat“. Tím dávali sokolové najevo svůj smysl pro demokracii. 

Nakonec vše dopadlo tak, že v  roce 1956 byl Sokol zrušen 
a nahrazen Československým svazem tělesné výchovy. Ale skalní 
sokolové, jako byl bratr Matulík, sestra Chytková, sestra Kellerová 
a mnoho dalších, vedli své svěřence dál v sokolském duchu. Do-
dnes si vzpomínám, jak na posledním táboře vedeném bratrem 
Matulíkem byl umístěný na táborové nástěnce sokolský znak, jak 
nám dlouhé hodiny vyprávěl o historii Sokola. Byl to vzácný člo-
věk a až později jsem pochopil smysl jeho vyprávění. Přál si, aby-
chom nezapomněli na sokolské myšlenky a až nastane vhodný 

noci. Navíc vyzkoušel i svou novou heligonku, která v přestávkách 
nahradila hudební produkci. U ní si mohli všichni zazpívat krásné 
moravské písničky.

Jaroslav Míšek
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VVVyyccchhházzkkkaa SSSokkoollůůů nnnaaaa PPPeeppčíín 
Chladné, ale slunečné počasí vylákalo 12. března podolské sokolíky do pro-

bouzející se přírody. V  rámci oslav 160. výročí založení sokolské organizace Mi-
roslavem Tyršem a  Jindřichem Fügnerem se vydali na pochod z Havřic k  torzu 
zámečku Pepčín. Zde si během krátké přestávky opekli špekáčky a po krátkém 
odpočinku jejich kroky směřovaly do Veletin a Podolí. Trasa měřila 9,3 kilometrů. 
Akce se zúčastnilo 8 dětí a 8 dospělých.

čas pokračovali v jeho práci. Když už nemohl cvičit, předal mi své 
mladší žáky a já se snažil, abych ho nezklamal. 

Obnovení činnosti Sokola v roce 1990 nás přimělo vystoupit 
z řad ZRTV a pokračovat v práci v duchu sokolských tradic. Popřej-

me tedy sokolské organizaci k  jejímu 160. výročí ještě mnoho 
let rozkvětu, aby se jí dařilo vést děti k  lásce ke sportu, přírodě 
a k naší vlasti. Moc úspěchů do dalších let bych chtěl také popřát 
naší Tělocvičné jednotě Sokol Podolí. 

Sokoolskáá OOdyssea
Tělocvičná jednota Sokol Podolí se již 

přes 30 let zabývá cvičením a  pobytem 
v  přírodě. Její členové putovali po mno-
hých místech naší vlasti pěšky, na kolech 
či na lodích. Jednalo se vždy o samostatné 
výlety na zajímavá místa naší vlasti.  

Letos se vydáme na „Sokolskou Ody-
seu“ po stopách cestovatele, fotografa 
a  publicisty Jana Hocka, kterou popsal 
v  projektu VIA CZECHIA. Jedná se o  dál-
kovou trasu vedoucí pohraničními hora-
mi a  jihomoravskými nížinami mezi nej-
východnějším a  nejzápadnějším bodem 
České republiky.

Cesta měří cca 1052 kilometrů a  je 
rozdělena do 44 jednodenních etap. Ces-
tou do Aše, nejzápadnějšího bodu naší 
republiky překonáme 15 pohoří, 6 chrá-
něných krajinných oblastí, 2 národní parky 
a vystoupáme na 20 tisícovek. Navštívíme 
mnoho kulturních, technických památek 
a zajímavých míst.

Čeká nás dlouhá pouť a  věřím, že se 
nám podaří dojít až do cíle. Volných víken-
dů je málo a čas letí jako voda. Naše blou-
dění po cestách nám bude trvat ne dny, 
ale roky. Neváhejte a vydejte se s námi na 
cestu. Většinu etap zdoláme pěšky, některé 
projedeme na kole. Cesta je určena všem 
zájemcům, nejen členům Sokola. Přidat se 
mohou zdatné děti a turističtí nadšenci.

První výprava se uskuteční 9. – 10. dub-

na 2022 a projdeme dvě etapy jižní stezky 
současně.

1. etapa: nejvýchodnější bod České re-
publiky u rezervace Bukovec, Komorovský 
Grúň, Gírová, Mosty u Jablunkova, Kyčera, 
turistická chata Skalka, délka trasy cca 16 
km        

2. etapa: turistická chata Skalka, Pod 
Velkým Polomem, Muřinkový vrch, sedlo 
pod Malým Polomem, Bílý Kříž, Suĺov, Do-

roťanka, Konečná, délka trasy  cca 24 km.
Ubytování je potřeba dopředu zajistit. 

Cena za noc 450,- Kč. Doprava vlastními 
auty, občerstvení vlastní. Kdo máte sílu 
a chuť vyrazit do jarní přírody, přihlaste se 
u  Zdeňka Kaspera, telefon 777 155 321, 
email zdenek.kasper@seznam.cz nejpoz-
ději do 27. března 2022. 

Těším se na vás.
Zdeněk Kasper
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Atletická naděje

Když jsme v roce 2020 v Podolských 
listech psali o Karolíně Mitanové, byla to 
ještě žákyně základní školy, plná očeká-
vání, jaká budoucnost ji čeká mezi do-
rostenci. Uplynuly dva roky a ukázalo se, 
že tahle dívka z Podolí se ve světě určitě 
neztratí. Bez ohledu na nelehké podmín-
ky covidové doby nepřestala pilně tré-
novat a nyní se řadí k juniorské atletické 
špičce. Na IX. letní olympiádě dětí a mlá-
deže v roce 2019 skončila v běhu na 300 
metrů na prvním místě. Poté přestoupila 
mezi dorostence a ve Vítkovicích získala 
bronz v  hale na trati 400 metrů. V  roce 
2021 už na MR vybojovala za čtyřstovku 

zlato a  reprezentovala naši zemi na MS 
v Keni a ME v Tallinu. Letos si z mistrov-
ství republiky dorostu a juniorů v Ostra-
vě díky času 55.98 s za běh na 400 metrů 
přivezla stříbrnou medaili. Takovým vý-
sledkům předchází pečlivá každodenní 
příprava. Jak se říká, bez práce nejsou 
koláče. A  bez tvrdého tréninku nejsou 
medaile. Je určitě spousta věcí, které si 
mladý sportovec musí upřít, aby dosáhl 
na stupně vítězů. Proto přejeme Karolí-
ně, aby ji atletika i nadále bavila. Kdo ví, 
možná že jednou jí budeme fandit, až 
poběží na olympiádě.  

Štěpánka Míšková  

SSokkollovvvé vvv noovvéémm
Tak jsme se konečně dočkali. Cvičení v opraveném kulturním 

domě přineslo větší prostor, šatnu, sklad i nové cvičební pomůcky. 
Nové jsou i některé termíny cvičení, proto přinášíme znovu jejich 
přehled.

Rodiče s dětmi do 6 let   pondělí  16–17 hod
Mladší žáci do 8 let  pondělí  14.45 -15.45 hod
Starší žáci 9-11 let  úterý 16.45 – 17.45 hod
Zdravé cvičení   pondělí 18–19 hod 
Jóga pokročilí   úterý  18–19 hod
Jóga začátečníci  čtvrtek 18–19 hod

Vchod pro cvičení je ten spodní u parkoviště. Otevřeno je cca 
15 min před začátkem hodiny, poté se KD uzamyká a není možné 
se jinak do budovy dostat, proto buďte dochvilní.

S sebou si vezměte vhodnou obuv na přezutí. Podložky na cvi-
čení jsou v KD k dispozici. 

Cvičit s námi mohou jak členové Sokola, tak i nečlenové. Děti 
a senioři od 65 let platí členskou známku ve výši 200 Kč na rok, 
ostatní 500 Kč. Nečlenové platí 70 Kč /hod, minimálně však 700 Kč. 
V oddílu Rodiče s dětmi platí poplatek jak rodič, tak dítě.

Platby zasílejte převodem na účet: 2501200026/2010.
Těšíme se na vás. Cvičte správně, cvičte se Sokolem!    

Jarka Kasperová

NNoovvinnkkyy z aagilittyy
Naše psí školka dospěla ke konci svého školního roku. Ve 

středu 16.3. proběhla poslední hodina a  další výcvik štěňat se 
prozatím neplánuje. Kurz navštěvovalo celkem osm pejsků spo-
lu se svými majiteli a někteří z nich si vodili i celou svou lidskou 
smečku. Kdo pečlivě a  pravidelně cvičil, tak se naučil na povel 
sedat, lehat, přiřazovat se k noze, chodit alespoň při jedné straně 
psovoda, počkat si na přivolání a občas i nějaký trik. Před všemi 
klobouk dolů, protože se cvičilo venku během zimních večerů, 
a to už chce velké zapálení pro věc. Kdo z absolventů bude chtít, 
může pokračovat v agility pro začátečníky. 

V jarních měsících bude rozpis tréninků 
na psím hřišti následující:
Středa  17:00 – 19:00 hod  agility začátečníci
Pátek  17:00 – 19:00 hod  agility pokročilí
Neděle 9:00 – 12:00 hod  agility začátečníci i pokročilí

I zde je možné cvičit bez členství v Sokole. V psí školce se pla-
tilo hotově, vždy 100,- Kč/hod. Za získané fi nanční prostředky 
bude nakoupena nová překážka. Za agility ale posílejte platby 
převodem na výše uvedený účet, 100,- Kč za den a psa, minimál-
ně však 500,- Kč. Členové mají právo na vlastní klíč a mohou proto 
trénovat i mimo ofi ciální časy. I my se na vás a na vaše psy těšíme.

Štěpánka Míšková
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Zápisky kronikáře
Oteevvřenní kkultuurnííhho dommmmu - rookk 19559

Kulturní akce byly před výstavbou 
kulturního domu pořádány hlavně 
v  Hostinci u  Kovaříků. Zde byly také 
odehrány všechna představení místní-
ho ochotnického souboru. Se stavbou 
kulturního domu bylo započato v  roce 
1956, kdy byly vybetonovány základy. 
V  roce 1957 byly vystavěny obvodové 
zdi a zhotovena střecha. V roce 1958 pak 
dokončena hrubá stavba. Celkové do-
končení bylo provedeno až v roce 1959. 
Takto je popsáno v kronice obce Podolí 
tehdejším kronikářem panem Karlem 
Bačou.

Oslavy Velké říjnové socialistické revo-
luce spojeny byly letos u nás se slavnost-
ním otevřením nového kulturního domu. 
Ačkoli v tomto roce zbývalo dokončit na 
stavbě kulturního domu menší práce, 
přece byla stavba jen stěží do konce října 
ukončena, hlavně pro nedostatek mate-
riálu a  odborných pracovníků. Slavnost 
otevření a oslava výročí VŘSR byly určeny 
na neděli dne 8. listopadu. Ku předvedení 

slavnostního programu uvolil se ochotně 
národopisný soubor, laureát státní ceny 
Hradišťan. Oslav zahájení zúčastnil se kul-
turní inspektor ONV Borovička, zástupce 
ONV Pospíšil a za školský odbor rady ONV 
Veverka.

Ačkoli sál kulturního domu jest dosti 
rozsáhlý, stěží pojal všechny účastníky to-
hoto významného aktu. Při zahájení pro-
mluvil předseda MNV Zpěvák, inspektor 
Borovička a  zástupce ONV Pospíšil. Sou-
bor Hradišťan svým programem opravdu 
uchvátil účastníky nádherou slováckých 
tanců  v  národních slováckých krojích 
i  nádherou cimbálové hudby a  slovác-
kých písní a dostalo se mu odměny bouř-
livým potleskem.

Při této oslavě bylo též otevřeno stá-
lé místní kino a hned v příštím týdnu byl 
uspořádán místní fi lmový festival před-
vedením několika hodnotných fi lmů. Fil-
mová představení pořádají se pravidelně 
každou sobotu a  to odpoledne pro děti 
a  večer pro dospělé. Předvádění fi lmů 

a  obstarávání programu řídí správce OB 
Miroslav Koníček č. 208, práci s fi lmovým 
aparátem má na starosti Miloš Malina č. 
182 a  funkci pokladníka zastává Jan Ko-
vařík č. 90.

Uvádím zde občany, kteří se o  vybu-
dování kulturního domu nejvíce zaslouži-
li. Byl to především předseda MNV Josef 
Zpěvák č. 86, který ve své funkci obstará-
val fi nanční prostředky, materiál a  snažil 
se všemožně i  svými brigádnickými pra-
cemi, aby stavba byla s  urychlením do-
končena. Dále předseda osvětové besedy 
Miroslav Koníček č. 208. Možno říci, že 
obětoval všechen svůj volný čas zabezpe-
čování pracovních sil při výstavbě a sám 
odpracoval velký počet brigádnických 
hodin zvláště při dokončování stavby 
a  vnitřního zařízení a  při přípravě oslav 
otevření kulturního domu.

Pak to byli odborníci Jaroslav Měsíček 
č. 142,  Antonín Pochylý č. 203, Miloslav 
Malina č. 182, Jan Kovařík č. 90, Florián 
Habarta č. 124, František Pilka č. 127, Jan 
Macháček č. 41   a pracovníci ze stolárny 
Karla Smetany č. 151, kteří všichni se přiči-
nili hlavně o urychlené dobudování vnitř-
ního zařízení. 

Stavbu řídila komise pro výstavbu při 
MNV (Radomír Malina č. 141, František 
Skrášek č. 79 a Antonín Crla č. 76). Mimo 
tyto zde jmenované podílela se velká 
většina občanů brigádnickými pracemi 
na výstavbě kulturního domu. Předseda 
MNV při zahajovacím projevu poděkoval 
srdečně všem zde jmenovaným a  ostat-
ním občanům, kteří se o vybudování kul-
turního domu zasloužili. Bude to stánek 
kultury, kde pracující občané i  dítky na-
leznou poučení i pobavení.  

Ze zápisů z kroniky obce Podolí 
zpracoval Jaroslav Míšek
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Společenská kronikaSpolečenská kronika
Naši jubilanti

Narození
Dne 19.11.2021 se Veronice Bubeníkové a Janu Trávníčkovi narodila dcera Amálie.

Dne 23.11. 2021 se Janě a Viktorovi Kollandovým narodila dcera Kateřina.

Dne 26. 1. 2022 se Martině Sadílkové a Jiřímu Horákovi narodila dcera Karolína.

Úmrtí
Dne 8. 12. 2021 zemřel ve věku 102 let pan Vladimír Kryštof.

Dne 21. 12. 2021 zemřela ve věku 80 let paní Ludmila Tichoňová.

Dne 17. 1. 2022 zemřela ve věku 97 let paní Anna Smetanová.

Dne 3.2.2022 zemřela ve věku 93 let paní Anna Hrabalová.

Dne 5.3.2022 zemřel ve věku 74 let pan Jaroslav Ďurďa. 

Kenjová Františka 93 let

Novotná Antonie 90 let

Prachař Antonín 88 let

Juřičková Františka 87 let

Šišáková Anna 87 let

Doleželová Květoslava 86 let

Hrubošová Slavomíra 85 let

Kaňovská Ludmila 85 let

Prachařová Zdeňka 85 let

Matoušková Irena 83 let

Stojaspalová Františka 83 let

Fornůsková Bohumila 81 let

Majíček Antonín 81 let

Hruboš Ladislav 80 let

Kryštofová Milada 80 let

Lysoňková Marie 75 let

Majíček František 75 let

Susa Pavel 75 let

Painter Keith John 70 let

Skrášek Josef 70 let

Galuška Květoslav 65 let

Hyjánek Jiří 65 let

Šišák Petr 65 let

Juřík Ivo 60 let

Kaňovský Jaroslav 60 let

Kryštof Libor 60 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Všem miminkům přejeme pevné zdraví a šťastný život.

Čest jejich památce.


