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Úvodník

Milí Podoláci,
srdečně vás zdravím prostřednictvím tohoto úvodníku jar‑
ního čísla podolského Zpravodaje. Dostává se vám do rukou
poněkud opožděně, protože jsme pro vás chtěli připravit maxi‑
mum informací k tomu, co se aktuálně děje v našem Podolí.
Po dvouletém covidovém půstu začíná opět ožívat společen‑
ský život v obci. Plesy se v letošní plesové sezóně ještě nekonaly,

ale v dubnu již spousta z vás navštívila ve vyprodané sokolovně
skvělé divadelní představení „Skleněný zvěřinec“ s hereckou ce‑
lebritou paní Simonou Stašovou. V květnu se opět konala tradič‑
ní Podolská pouť, které letos vše přálo. Jakoby nám počasí chtělo
vynahradit ty dva roky prázdnoty a podolská náves se zaplnila
kolotoči, stánky i množstvím návštěvníků. Pouť byla doplněna
také již tradiční výstavou místní organizace chovatelů zvířec‑
tva i tradiční výstavou obrazů podolských autorů Josefa Kose
a Arnošta Obenause. Na sobotu 4. června připravujeme už také
tradiční akci pro děti „Podolí žije sportem“. Věříme, že se povede
stejně skvěle, jako ty dvě předchozí.
Stejně jako náš život osobní a společenský se aktivně rozbíhá
v obci dění investiční a odpadové. V současné době probíhají
stavební úpravy sběrného dvora, koncem června budou zahá‑
jeny práce na poslední etapě obnovy ulic Za obecním úřadem
a ulice Nová. Od 1. července bude spuštěn nový systém třídění
odpadů způsobem dům od domu. Podrobné informace k těmto
i dalším obecním projektům i aktivitám obce naleznete stan‑
dardně v rubrice „Co se děje v obci“.
Vážení přátelé,
chci vám všem popřát krásné jaro nabité optimismem, akti‑
vitou a radostí ze života a přátelských setkávání.
Vítězslav Eliáš, váš starosta

Co se děje v obci
DOTACE SPOLKŮM V OBCI
Zastupitelstvo obce rozdělilo dotace spolkům v obci na
základě jejich individuálních žádostí. Prioritou podpory je čin‑
nost s dětmi spolu se společenským a kulturním životem.
Vzhledem k vývoji příjmu z daní v loňském i letošním roce
se na návrh starosty vrátil objem rozdělovaného finančního
balíku na úroveň roku 2020, který činil více jak 800 tisíc korun.

V roce 2021 byla celková částka ponížena na 500 tisíc korun
z důvodu nejistých daňových příjmů ve vztahu k epidemii co‑
vidu, stejně tak i částka pro rok 2022. Schválená rozpočtová
rezerva pro rok 2022 ve výši 500 tis. Kč byla tedy navýšena na
částku 784.500 Kč.
Jednotlivé spolky obdržely následující dotace:

PŘÍSPĚVKY SPOLKŮM V OBCI PODOLÍ 2022
Schválená
částka v rozpočtu obce
11
Příjem z hazardu v rozpočtu 2021

374 000 Kč

500 000 Kč

126 000 Kč
Dotace v r.
2020

Dotace v r.
2021

Požadavek
2022

110 000 Kč

činnost s mládeží

SK Podolí

180 000 Kč

130 000 Kč

200 000 Kč

180 000 Kč

činnost s mládeží

FK Podolí

140 000 Kč

105 000 Kč

190 000 Kč

160 000 Kč

činnost s mládeží

25 500 Kč

15 000 Kč

21 500 Kč

21 500 Kč

170 000 Kč

115 000 Kč

204 000 Kč

145 000 Kč

SFS Zpěváček

25 000 Kč

0 Kč

30 000 Kč

28 000 Kč

činnost s mládeží, kultura

Římskokatolická farnost Podolí

15 000 Kč

8 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

činnost s mládeží, chrámový sbor

Keramika - Nataša Kotvová Vitková

20 000 Kč

10 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

činnost s mládeží

Podoláci - spolek pro rozvoj obce Podolí

25 000 Kč

20 000 Kč

56 500 Kč

45 000 Kč

letní kino, pinpongový turnaj

Volejbal Podolí, z.s.

25 000 Kč

20 000 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

údržba kurtů, sportovní potřeby, turnaje

0 Kč

10 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

údržba kurtů

8 000 Kč

2 000 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč

SPOLEK
TJ Sokol Podolí

Orel jednota Podolí
SDH Podolí

Tenisový klub Podolí u Brna z.s.
Český svaz chovatelů základní org. Podolí
Klub důchodců pod OÚ

Celkem

120 000 Kč

100 000 Kč

15 000 Kč

5 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

813 500 Kč

500 000 Kč

897 000 Kč

784 500 Kč

Zůstatek rozpočtových prostředků
Schváleno Zastupitelstvem obce Podolí dne

60 000 Kč

Přiděleno
2022

ÚČEL

činnost s mládeží, kultura
činnost s mládeží, hody, TFA,

místní výstava, výstava pro ZŠ a MŠ, údržba klecí
činnost

-284 500 Kč
02.05.2022

Ing. Vítězslav Eliáš, v.r.
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CHODNÍKY A PARKOVACÍ STÁNÍ ZA OBECNÍM ÚŘADEM A NOVÁ
Na základě vyhlášení veřejné zakázky
jsme úspěšně vybrali zhotovitele této po‑
slední etapy rekonstrukce ulic Za Obecním
úřadem a ulice Nová. Je jím společnost
SWIETELSKI stavební, s. r. o., odštěpný zá‑
vod Dopravní stavby Morava, stejná, která
v minulém roce realizovala komunikaci.
V zadávacím řízení podala nejvýhodnější

nabídku s nejnižší cenou. Je spolehlivou,
v obci Podolí dobře zavedenou stavební
firmou, která odvádí standardně kvalitní
práci a je obci dobrým partnerem. Práce
budou zahájeny koncem měsíce června
a dokončeny do konce tohoto roku. Reali‑
zační náklady jsou 6 917 694 Kč. Vzhledem
k tomu, že na tyto práce není možné získat

žádnou dotaci, budou náklady plně finan‑
covány z rozpočtu obce, z uspořených
finančních přebytků z minulých let.
Podrobná dokumentace je zveřejněna
na webových stránkách obce v kapitole
OBČAN A OBEC > CO SE DĚJE V OBCI >
OBNOVA ULIC ZA OBECNÍM ÚŘADEM
A NOVÁ

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ V ULICÍCH
Parkování v obci je již dlouhou dobu
tématem, znějícím v obci. Vozidel při‑
bývá, v každém domě je několik aut
a v některých ještě navíc vozidla sloužící
k podnikání. V některých ulicích, kde jsou
zbudována, jsou využívána parkovací stá‑
ní, na ostatních ulicích parkují občané ’kde
se dá’ a působí tak problémy s bezpečným
průjezdem, bezpečnou a plynulou dopra‑
vou, a to zejména na hlavním průtahu
obcí. Auta většinou parkují v rozporu se
zákonem o provozu na pozemních komu‑
nikacích. Dle něj může vozidlo parkovat na
komunikaci pouze tehdy, zůstane‑li volný
pás 2 x 3 m v případě obousměrné silnice
nebo 1 x 3 m v případě jednosměrky.
Jak z toho ven?
Provést rekonstrukci všech ulic, zbu‑
dovat chodníky a vymezit parkovací
stání. K tomuto cíli jsou postupně obcí
zpracovávány projektové dokumentace
na rekonstrukce komunikací, chodníků
a zřízení parkovacích stání. Vyřešit tento

problém se již podařilo na části hlavního
průtahu krajskou silnicí, a to v ulici Výhon,
v letošním roce dokončíme rekonstrukci
chodníků a parkovacích stání v ulicích Za
Obecním úřadem a Nová.
Největší problém s parkováním je
v ulici Dědina, kde si během rekonstruk‑
ce ulice Výhon řidiči navykli parkovat
a po jejím dokončení již tento zvyk neo‑
pustili. Zaparkovaná vozidla na Dědi‑
ně porušují zákon, působí problémy
průjezdu autobusů IDS a jsou nebez‑
pečím vzniku dopravních nehod, jež
zde byly zaznamenány. Po jednáních,
vyvolaných policií, bylo dohodnuto do‑
sažení cíle odsunu parkujících vozidel
z hlavního průtahu obcí, tedy především
v Dědině. Proto VYZÝVÁME ŘIDIČE
A MAJITELE VOZIDEL, ABY NEPARKO‑
VALI NA SILNICI V ULICI DĚDINA! Po
nějakou dobu bude tento přetrvávající
stav tolerován a majitelé a řidiči budou
upozorňováni písemnými výzvami. Od

1. 7. 2022 bude parkování na Dědině še‑
třeno policií jako přestupek. Abychom
však vyšli majitelům a řidičům vozidel
vstříc, jsme připraveni po individuálním
projednání vydat souhlas se zbudová‑
ním parkovacích stání formou zatrav‑
ňovacích tvárnic na travnatých pásech
v Dědině a ulicích, kde nejsou parkovací
stání vybudována. Na vedlejších ulicích
bude nekolizní parkování, byť v rozporu
se zákonem, policií tolerováno.
V Uličkách zase nejsou prostorové
možnosti situaci řešit při zachování stá‑
vajícího obousměrného provozu. Aktu‑
ální stav je takový, že všechna vozidla
v Uličkách parkují v rozporu se zákonem.
Proto jsme přistoupili k vypracování ná‑
vrhu řešení, kdy provoz na místní komu‑
nikaci bude stanoven jako jednosměrný,
a to shora dolů. V tom případě mohou
v Uličkách parkovat vozidla jako dosud
aniž by se jejich řidiči či majitelé dopou‑
štěli dopravního přestupku.

CHODNÍK A KOMUNIKACE V ULICI ZA ZÁMKEM, KOLONKA – ZPRACOVÁNÍ
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Vzhledem k tomu, že dotační politika
Ministerstva pro místní rozvoj je trvale
směrována do oblasti oprav a rekonstrukcí
místních komunikací včetně parkovacích
stání, rozhodli jsme se připravit podklady
pro rekonstrukce dalších ulic v obci.
V ulici Za Zámkem bylo již před ča‑
sem uloženo elektrické vedení do země

a spolu s ním i zbudováno nové úsporné
LED veřejné osvětlení. V ulici Kolonka
byla již před léty zpracována projektová
dokumentace na chodník pro pěší.
Zpracováním projektové doku‑
mentace pro plošnou opravou silnice
s vyznačením parkovacích stání a rekon‑
strukcí chodníků připravíme novému

zastupitelstvu podklady pro podání žá‑
dostí o dotace na rekonstrukce dalších
ulic. Postupně tak dostanou tato i další
ulice vizuál novoty, a především bude
zvýšena bezpečnost osob i parkujících
vozidel, jejichž parkování bude v soula‑
du se zákonem.

říká, poutníci na chvíli zastavili, aby se
osvěžili vodou vytékající z pramene, těs‑
ně přiléhajícího k okraji cesty. Snad zde
zapustila kořeny legenda o tom, že právě
z tohoto místa byla od roku 1592 vedena
dřevěným potrubím voda do podolské‑
ho pivovaru.
Nyní se po létech zapomnění dostává
pozornosti i této studánce. Obecní úřad
by ji chtěl obnovit a patřičným způso‑

bem kultivovat její okolí. Stala by se tak
důstojným sousedem v loňském roce
restaurovaného křížového kamene, leží‑
cího jen o několik metrů výše.
Jeden z historických pramenů k němu
uvádí: „…stojí při cestě k Velaticím asi uprostřed, je 1,5 m vysoký, 95 cm široký a 22 cm
tlustý. Je při něm vykopán společný hrob
vojínům z roku 1805 a nalézají se tu kosti
lidské. Jednou na den svaté Háty, která se

STUDÁNKA VINOHRADY
Jedna z cest, která kdysi spojovala
naši obec s blízkým okolím, se táhne
dlouhým stoupáním od konce ulice
Kolonie do Borků, za kterými dále po‑
kračuje k Hostěnicím. Tento úsek byl
také částí cesty, kterou ještě po konci II.
světové války každým rokem procházela
procesí věřících na pouť do Křtin. Zde se
pak „U Studánky“, jak se tomuto místu
ležícímu asi v polovině svahu dodnes
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v Podolí světí, oral na tomto místě hospodář. Neznámý muž jej zastavil řka:,Nevíte,
že je den svaté Háty?‘ On na to:,Háta sem
Háta tam!‘ V tom se na tomto místě i s koňmi propadl.“ Jen pro upřesnění jména
světice: Háta byla lidovým výrazem pro
svatou Agátu (kolem r. 225–250), která
byla mimo jiné uctívána také jako pat‑
ronka pasaček.
Další z dokumentů popisuje původ
tohoto kamene následujícím způsobem:
„…křížový kámen v Podolí s kolem ukazuje
spíše na nehodu koňského povozu nebo
Rabenstein“ (tj. popraviště). Pokud by se
skutečně jednalo o místo exekuce, tak jen

3
pro pořádek připomínáme, že zde kapitu‑
la sv. Petra v letech 1652–1754 obdělávala
rozlehlý vinohrad. K jeho ochraně bylo
vydáno z dnešního pohledu až příliš kruté
„Horenské právo“. Jeden z jeho článků va‑
ruje: „…kdo by si z vinice vytáhl a odnesl dobrý kůl, tak se trestá na hrdle.“ Výjimka platila
jen pro unaveného pocestného, který si
směl k podpírání vzít jeden kůl. Pokud by si
vzal dva, čekala ho pokuta pěti tolarů nebo
ztráta ruky, při třech mu již hrozil trest smr‑
ti. Stejně přísně se trestala krádež hroznů:
„…kdo by ve vinohradě popaden byl, ve dne
aneb v noci, když by víno zralé bylo, a nabral
by vína, ten jest hrdlo propadl.“

Iniciátorem tohoto záměru je několik
občanů obce Podolí, kteří chtějí podpořit
obnovu studánky ve Vinohradech. Na zá‑
kladě ní obec zahájila jednání s vlastníky
pozemků podél cesty nad sadem, které
tvoří meze a tok pramene ze studánky.
První pozemky se již podařilo vykoupit.
Cílem je jednak obnovit starou histo‑
rickou studánku do, co možno původní
podoby a vytvořit zde spolu se smírčím
kamenem a kamenem s legendou o sed‑
lákovi propadajícím se do země, místo
k zastavení, ale také tyto pozemky a od‑
tok ze studánky využít pro regulaci odvo‑
du dešťových vod z přilehlé cesty.

ROZŠÍŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA
Pro realizaci rozšíření dalších zpevněných
ploch sběrného dvora a dodávku vybavení
navrženými technickými a technologickými
prostředky byly na základě veřejné zakázky
vybrány následující společnosti, které poda‑
ly nejvýhodnější nabídky.
Stavební část: s polečnost SWIETELSKI sta‑
vební, s. r. o., odštěpný závod
Dopravní stavby Morava,

Dodavatelská část: společnost KOVOK
kontejnery, s. r. o.
Celkové náklady jsou 1 555 600 Kč.
Tento projekt je spolufinancován Evrop‑
skou unií – Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životní prostředí
2014-2020 – Výstavba a modernizace
zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpa‑
dů. Výše schválené dotace je 979 249 Kč.

ZAVEDENÍ SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU DŮM OD DOMU
Obec Podolí spolu s dalšími obcemi
Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko
se zapojila do projektu zavedení svozu
tříděného odpadu dům od domu,
tzv. systém „Door‑to‑door“.
Tento projekt je spolufinancován Ev‑
ropskou unií – Fondem soudržnosti v rám‑
ci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je vybudování
systému pro předcházení vzniku odpa‑
dů na území Jihomoravského kraje. Rea‑
lizací projektu dojde ke zkvalitnění
nakládání s odpady.

Proč obce a města zavádí Door‑to
‑door systém a proč je nutné víc třídit?
Zavedení změn je v souvislosti s no‑
vým zákonem o odpadech, který nutí
obce zásadně změnit pohled na odpado‑
vé hospodářství, minimalizovat sklád‑
kování a přejít na systém oběhového
hospodářství.
Jak jste si jistě všimli, množství odpa‑
dů narůstá geometrickou řadou. Čekat,
že budou všichni zodpovědní, nelze. Ev‑
ropská unie i náš stát tedy legislativně
přitvrdili. Znamená to, že obce, které
nebudou dělat nic se vystaví razantní‑
mu zdražení odpadového hospodářství
v obci a následně velkému zvýšení po‑
platků za odpad pro občany. V budouc‑
nu je budou čekat i sankce za
nedodržení předepsaných procent vy‑
třídění směsného komunálního odpadu
(dále jen „SKO“).

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU
DOOR-TO-DOOR
Jak bude systém fungovat a s jakou frekvencí svozu?
1x za 4 týdny
Směsný komunální odpad,
1x za 4 týdny
Plasty, Papír
1x 14 dní
Bioodpad (duben - listopad)
1x za 4 týdny
Bioodpad (prosinec - březen)
Od kdy bude tato změna platit?
Zahájení svozů podle tohoto nového systému začne od 1. 7. 2022

Systém Door‑to‑door má přispět k lep‑
ší separaci odpadů a snížení množství
SKO. Má více zapojit obyvatele do třídění
a přináší tak větší čistotu vytříděných ko‑
modit oproti společným, veřejně dostup‑
ným nádobám.
Ideální by bylo odpady vůbec nevy‑
tvářet či je alespoň minimalizovat. Zemi
máme jenom jednu a budoucím genera‑
cím ji nenecháváme zrovna v pěkném
stavu. Minimalizovat odpady se některým
daří výborně, jiní se snaží třídit, někteří
netřídí, ale najdou se i tací, kteří znehod‑
nocují snahu jiných, kdy ve společných
veřejných nádobách na tříděný odpad
končí i odpad, který tam nemá co dělat.
Bohužel zde nalézáme často jiný, dokon‑
ce i stavební a nebezpečný odpad, který
lze uložit ve sběrném dvoře. Takto zne‑
hodnocený odpad nakonec musí zbyteč‑
ně končit právě na skládkách.

Nevím si rady, kam jaký odpad vyhodit?
Hlavní přehled lze nalézt buď na stránkách www.kts-ekologie.cz/
vse-o-odpadech, popřípadě přímo pod odkazem www.kamto‑
vyhodit.cz, kde zadáte, co chcete vyhodit a systém vám odpoví.
SKO bude smrdět – kam s odřezky masa, kostmi, kam
s plínkami?
Pokud budete správně třídit bio odpad a nebudete ho dávat do
SKO, kam nepatří, pak by problém se zápachem neměl nastat. Plín‑
ky doporučujeme balit do dvou sáčků před vyhozením do SKO.
Pokračování na str. 6
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K vyšší míře třídění nás nutí
nový zákon o odpadech.
Od roku 2025 musíme vytřídit více než
60 % komunálních odpadů a v roce 2035
dokonce 70 %.
Čím více směsného odpadu budeme mít,
tím více budeme platit.
Systém svozu tříděných odpadů přímo
od domu vám umožní třídit
pohodlně.
Každé 4 týdny vám papír a plast
odveze svozová společnost přímo od domu.
Nádoby o objemu 240 l vám budou zapůjčeny
zdarma a po 7 letech přejdou
do vašeho vlastnictví.
Není třeba vyplňovat žádnou objednávku,
pouze si ve vyhlášených termínech přijít nádoby
vyzvednout na sběrný dvůr.
Nový svoz začne fungovat od 1. 7. 2022.
Každá domácnost obdrží přehledný
harmonogram svozu a základní
přehled, co do které popelnice patří.
Obec Podolí

2 | 2022
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Informace k odpadovému hospodářství
v obci Podolí za rok 2021
Jaké máme složení odpadů:
29%

2%

4%

6%

Plast

Sklo

Bio

Množství odpadu na 1 občana ( v kg)

Celkem

719,599 t

SKO

Co nás stojí odpadové hospodářství :
Výdaje:

17,636 t
31,398 t
41,132 t
421,17 t
208,263 t

Oleje 36 litrů / rok

59%
Papír

Papír
Plast
Sklo
Bio
SKO

SKO
143,43

Celkem za svoz, likvidaci nebo odevzdání k dalšímu zpracování SKO, bio, plast, papír, sklo, jedlé oleje, velkoobjemové odpady a
nebezpečné odpady ( Kč/ rok)
Z toho:
Za svoz a likvidaci SKO, velkoobjemových o. a nebezpečných o.
Za svoz a předání ke zpracování BIO, plast, papír, sklo, jedlé
oleje
Příjmy:
Celkem vybráno na poplatcích (500 Kč/občan/rok)
Celkem odměny za třídění od Ekokomu
Rozdíl:
Doplatek obce z obecního rozpočtu
Svozová firma: RESPONO a.s.

papír
12,15

plast
21,62

sklo
28,33

bio
290,06

2 287 556 Kč

1 125 470 Kč
1 162 086 Kč

681 305 Kč
256 415 Kč
1 349 836 Kč

Počet nádob:
Přibližně 124 ks (140 l) a 288 ks (240 l) nádob je občanům zapůjčeno na bioodpad,
744 ks nádob mají občané na směsný - zbytkový komunální odpad.
Na sběrných místech má obec kontejnery 1100 l: plast 23 ks, papír 6 ks, sklo čiré 11 ks, sklo barevné 9 ks, 3
ks nádoba na jedlé oleje.

6
Pokračování ze str. 3
Velké kosti rovněž zabalit do sáčku před
vyhozením do SKO. Drobné kosti (od
ryb, kuřecí) a malé odřezky masa lze ho‑
dit i do bia, s tím si kompostárna dokáže
poradit.
Budou zachována sběrná hnízda?
Ano hnízda budou zachována. Dle vývoje
odpadů v hnízdech může dojít k jejich op‑
timalizaci, nebo jen k optimalizaci někte‑
rých kontejnerů v nich. V hnízdech budou
zachovány kontejnery na sklo a plasty.
K zániku sběrných hnízd by však dojít ne‑
mělo. Vše bude záležet na tom, jak bude
systém fungovat a na aktuálních potře‑
bách - letos se bude systém nastavovat.
Kdy dostaneme nádoby domů a jak
bude probíhat distribuce?
Obec má již popelnice naskladněny.
V měsíci červnu budou určeny výdejní
termíny, kdy si je občané ve stanove‑
ných časech budou vyzvedávat u sběr‑

Zpravodaj Podolí
ného dvora. Rozvoz seniorům bude
obec řešit individuálně. Každý dostane
možnost třídit – popelnice jsou zajiště‑
ny pro každý dům, v případě nedostat‑
ku místa se bude vše řešit individuálně
- lze využít i odpadové pytle v barvě
odpadu od svozové společnosti, které
dle potřeby a dohody zajistíme. Přípa‑
dy, kdy žijí v domě samotní senioři apod.,
bude vedení obce řešit individuálně.
Jak bude řešena řadová zástavba, kde
není mnoho místa?
I zde mají lidé možnost pořídit si nádoby
ke svým domům, prostor se dá najít. Vní‑
máme však, že nalézt vhodné umístění
je trochu problematičtější a budeme vše
v případě potřeby s obyvateli řešit.
Musíme si popelnice koupit - budeme
za popelnice platit?
Ne. Popelnice budou zapůjčeny zdarma.
Vzhledem k tomu, že se jedná o dotovaný
projekt, musí každý zástupce domácnosti

při převzetí popelnic podepsat smlouvu
o výpůjčce nádob. Po sedmi letech pře‑
jdou popelnice do vašeho vlastnictví.
Jak bude systém fungovat? Jak budu
vědět, kterou nádobu mám připravit
před dům?
Občané obdrží kalendáře svozu, kde bu‑
dou barevně vyznačené konkrétní dny
svozů papíru (modrá barva), plastů (žlutá),
směsného odpadu (fialová) a bioodpadu
(hnědá).
Odpovědi na další otázky se dozvíte
ve videozáznamu z veřejné besedy
s občany o odpadech, konané ve čtvr‑
tek 19. 5. 2022, který je zveřejněn na
webových stránkách obce.
Máte‑li přesto další dotazy k tomuto
tématu, můžete je posílat na mail
k tomu určený: odpady@podoliubrna.
cz. Odpovědi budou zodpovězeny pří‑
mo mailem a případné konkrétní problé‑
my řešeny s vámi individuálně.

VSTUP OBCE PODOLÍ JAKO SPOLEČNÍKA DO OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI KTS EKOLOGIE s.r.o.
V souvislosti s přechodem na nový systém
sběru tříděného odpadu D2D (dům od
domu) a právním převodem dosavadní
svozové společnosti RESPONO, a. s. na RE‑
SPONOCom, s. r. o. bylo žádoucí dle záko‑
na vybrat novou svozovou společnost. Za
tímto účelem byly podány výpovědi dosa‑
vadní společnosti RESPONO k 30. 6. 2022,
a to jak ze smlouvy na svoz odpadu v obci,
tak ze smlouvy na provozování sběrného
dvora v obci. Cílem je zajištění obou čin‑
ností jednou nově vybranou společností.
Obec prověřila dvě možnosti řešení:

• Vstup obce Podolí jako společníka do
obchodní společnosti KTS EKOLO‑
GIE, s. r. o., která zajišťuje svoz odpadu
ve svých členských obcích, k čemuž
byla obcemi založena.
• Vyhlášení veřejné zakázky na výběr
nové společnosti pro svoz tříděného
odpadu v obci i provozování sběrného
dvora v obci.
Zastupitelstvo obce posoudilo ceny více
svozových společností a ceny společ‑
nosti KTS Ekologie, s. r. o., která se také
na pracovní schůzce představila členům

zastupitelstva. Vedle cen byly zváženy
také další ukazatele, zejména ochota
k přechodu na systém svozu tříděného
odpadu D2D.
Mezi dvěma možnostmi řešení převládl
názor zastupitelstva na vstup obce do
společnosti KTS Ekologie, a to také
z toho důvodu, že společnost aktivně
spolupracuje na zavedení tohoto systé‑
mu svozu v rámci projektu DSO Šlapa‑
nicko, ve kterém je obec Podolí zapojena.
O vstupu do společnosti KTS Ekologie
následně zastupitelstvo obce rozhodlo.

PROJEKTY K ÚSPOŘE ELEKTRICKÉ ENERGIE
Vzhledem k razantnímu navýšení cen za energie se vedení
obce rozhodlo prověřit dva možné zdroje zásadních úspor.
1. VÝMĚNA LAMP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ZA ÚSPORNÉ LED
Výměna všech starých lamp VO za nové LED s méně jak polovič‑
ní spotřebou. Za tímto účelem jsme provedli předběžné konzul‑
tace k posouzení jak z pohledu úspor, tak z pohledu možnosti
získání dotace. Na základě předběžného orientačního propočtu
by mělo dojít k roční úspoře až 55 MWh, což při aktuální ceně
5742 Kč/MWh činí roční úsporu 315 000 Kč. Jedná se o relativně
rychle řešitelný projekt s rychlou úsporou.

Orientační odhad nákladů na výměnu lamp je cca 2,3 mil. Kč,
dotace může být až 1,165 mil. Kč, vlastní financování obce
cca 700 tis. Kč. Návratnost by byla tedy cca 2,5 roku.
2. REALIZACE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY NA BUDO‑
VÁCH OBCE
Například na budově sportovní haly, školní jídelny nebo základ‑
ní školy. Podmínkou pro zahájení přípravy je zpracování studie
proveditelnosti. Teprve na základě ní lze spočítat náklady na
realizaci a vzniklou úsporu.
Zastupitelstvo rozhodlo o přípravě těchto projektů.

CYKLOSTEZKY POZOŘICKO I. ETAPA
Jak jsme již opakovaně informovali
v rámci této etapy budou realizovány cy‑
klostezky na katastru obce Podolí, Velati‑
ce a Tvarožná. Nositelem projektu a celé
investiční akce je Dobrovolný svazek obcí
Šlapanicko, jehož jsou tyto obce členy.
Aktuálně je vydáno stavební povolení, vy‑

braným zhotovitelem je společnost SWI‑
ETELSKI stavební, s. r. o., odštěpný závod
Dopravní stavby Morava, stejná, která rea‑
lizovala i etapy na Sokolnicku a Jiříkovicku.
Zahájení stavby bude v 6/2022, na
úseku Velatice – Tvarožná: 9/2022. Ukon‑
čení stavby: do 30. 4. 2023.

Projektovou dokumentaci naleznete
na webu obce v sekci OBČAN A OBEC
> CO SE DĚJE V OBCI > INTEGROVANÝ
PROJEKT CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS
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PODOLÍ ŽIJE SPORTEM

Sobota 4. 6. 2022
Podolský sportovní areál
• Dětské sportovní odpoledne
od 15 do 17 hodin
• Soutěžní úkoly pro všechny děti
napříč podolskými sporty
• Občerstvení v baru FK Podolí
• Hudební večer od 18 do 22 hodin

Obecní úřad informuje
ZASTUPITELSTVO OBCE PODOLÍ
SCHVÁLILO:
• Výběr nejvýhodnější nabídky a přidělení zakázky „Rozšíře‑
ní sběrného dvora Podolí – část I – stavební práce“ uchazeči
SWIETELSKI stavební, s. r. o., odštěpný závod Dopravní stav‑
by Morava,
• Smlouvu o dílo na realizaci projektu zakázky „Rozšíření sběr‑
ného dvora Podolí – část I – stavební práce“ mezi obcí Podolí
jako objednatelem a společností SWIETELSKI stavební, s. r. o.,
odštěpný závod Dopravní stavby Morava,
• Výběr nejvýhodnější nabídky a přidělení zakázky „Rozší‑
ření sběrného dvora Podolí – část II - dodávky“ uchazeči
KOVOK kontejnery, s. r. o.,
• Smlouvu o dílo na realizaci projektu zakázky „Rozšíření
sběrného dvora Podolí – část II - dodávky“ mezi obcí Podolí
jako objednatelem a společností KOVOK kontejnery, s. r. o.,
• Darovací smlouvu na pozemky parc. č. 907/5 a 907/7 ostatní
plocha, v k. ú. Podolí u Brna, mezi Ing. Josefem Hofírkem,
• RO 1/2022, na straně příjmů částku: 225 500 Kč a na straně
výdajů částku: 691 600 Kč,
• Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK,
• Rozdělení schválené rozpočtové rezervy pro rok 2022 pro
individuální dotace zájmovým složkám v obci navýšené na
celkovou částku 784 500 Kč,
• Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2022 o poskytnutí účelové ne‑
investiční dotace TJ Sokol Podolí z rozpočtu obce pro rok
2022 ve výši 110 000 Kč na podporu činnosti,
• Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2022 o poskytnutí účelové ne‑
investiční dotace SK Podolí, z rozpočtu obce pro rok 2022
ve výši 180 000 Kč na podporu činnosti,
• Veřejnoprávní smlouvu č. 3/1/2022 o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace FK Podolí, z rozpočtu obce pro rok 2022
ve výši 160 000 Kč, na podporu činnosti,
• Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2022 o poskytnutí účelové ne‑
investiční dotace SDH Podolí z rozpočtu obce pro rok 2022
ve výši 145 000 Kč, na podporu činnosti,
• Výběr nejvýhodnější nabídky a přidělení zakázky „Chodníky
a parkovací plochy na ul. Za OÚ a ul. Nová“ společnosti SWIETEL‑
SKY stavební, s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,

• Smlouvu o dílo na realizaci projektu „Chodníky a parkovací
plochy na ul. Za OÚ a ul. Nová“ mezi obcí Podolí jako objed‑
natelem a společností SWIETELSKY stavební, s. r. o. odštěpný
závod Dopravní stavby MORAVA,
• Vstup obce Podolí jako společníka do obchodní společnosti
KTS EKOLOGIE, s. r. o., se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Za‑
stávka, IČ: 28310942 zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60416 (dále jen „spo‑
lečnost“), se základním kapitálem 2 550 000 Kč, s předmětem
podnikání:
 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živ‑
nostenského zákona
 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 Silniční motorová doprava
o nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními souprava‑
mi o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny,
jsou‑li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
o nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami
o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny,
jsou‑li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.,
• Peněžitý vklad obce Podolí ve výši 50 000 Kč a převzetí závazku
ke splacení tohoto vkladu do základního kapitálu společnosti,
• Směrnici pro prodej a směnu nemovitého majetku obce Podolí,
• Kupní smlouvu na odkup garáže č. e. 33 v majetku Kalina
Daniel, č. p. 66, 66483 Rudka, ležící na pozemku ve vlastnic‑
tví obce Podolí parc. č. 762 v k.ú. Podolí u Brna za dohodnu‑
tou cenu 50 000 Kč,
• Kupní smlouvu na pozemky parc. č. 1102 a 1106 ostatní
plocha, v k. ú. Podolí u Brna, mezi Petrem Kotulánem, jako
prodávajícím a obcí Podolí jako kupujícím,
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pozemků přírodní
památky Horka za účelem realizace opatření ve veřejném
zájmu na úseku ochrany přírody a krajiny uzavřené dne
2. 5. 2012, kterým prodlužuje výpůjční dobu do 31. 12. 2032,
• RO 2/2022, na straně příjmů částku: 153 300 Kč a na straně
výdajů částku: 7 792 000 Kč,
• RO 3/2022, na straně příjmů částku: 0 Kč a na straně výdajů
částku: 284 500 Kč.
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POVĚŘILO:
• Starostu obce, Ing. Vítězslava Eliáše, nar. 12. 5. 1960, bydliště Po‑
dolí 395, 664 03 Podolí, k tomu, aby učinil za obec Podolí jako
společníka společnosti KTS EKOLOGIE, s. r. o. veškeré související
úkony, zejména podpis prohlášení týkajícího se převzetí vkla‑
dové povinnosti a zastupováním obce Podolí ve společnosti.,
VYJÁDŘILO SOUHLAS:
• S prodejem části obecního pozemku p. č. 945/97 před do‑
mem č. p. 441 odděleného GP pod p. č. 945/149,

• S prodejem části obecního pozemku parc. č. 684/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace, panu Přichystalovi před jeho
domem č. p. 5 v k.ú. Podolí u Brna,
• S prodejem obecních pozemků parc. č. 942/2 a části po‑
zemků parc. č 942/3 a 942/14 v k.ú. Podolí, které se nachází
za zahradou RD č. p. 527 v lokalitě Výhonem III,
• S přípravou projektu na výměnu starých lamp veřejného osvět‑
lení v obci za úsporné LED lampy za využití možných dotací,
• S provedením studie proveditelnosti a případnou přípravou
projektu realizace FV elektrárny na vybraných budovách obce.

Společenská kronika
V roce 2021 se v naší obci narodilo 15 nových občánků:
Nela Truksová
Kristýna Bočková
Šimon Krejčí
Eva Šoustalová
Emma Mádlová
Aida Hossein
Josef Svoboda
Adam Richter
Samuel Cikánek
Michaela Žolcerová
Ida Pustková
Lilli Polnerová
Darek Ducháček
Anika Šušková
Meda Kubová
Všem občánkům přejeme
mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do nového života.
Blahopřejeme spoluobčanům,
kteří v roce 2022 oslaví svá významná
životní jubilea

V roce 2021 nás navždy opustili tito naši spoluobčané:
Pavel Grolich
leden
Anna Strmisková
únor
Josef Horák
únor
Božena Kárná
březen
Pavel Šudík
duben
Jan Matula
duben
Milada Antonická
duben
Marta Žáková
květen
Marie Černá
červen
Miroslav Krajíček
červen
Josef Čalkovský
červenec
Jana Fišerová
srpen
Marie Blažková
listopad
Tomáš Horní
listopad
Pavel Rafaj
prosinec
Stanislav Hofírek
prosinec
Ať nám na ně navždy zůstane v srdci věčná vzpomínka.

František Matula
Zdeněk Procházka
Jarmila Poláčková
Jana Horrová

červenec
srpen
listopad
listopad

50 let
Petra Šperková
Sabina Žitná
Aleš Truksa
Michal Tauber
Ivana Šnyrchová
Daniela Prokešová

leden
únor
duben
květen
listopad
listopad

60 let
Miluše Kůřilová
Zdeněk Valehrach
Milan Fišer
Marie Eliášová
Jaroslav Hofírek
Vítězslav Truksa
Jitka Partyková
Jan Svoboda
Mario Hnilica
Marie Svobodová
Radoslava Jelínková

75 let
Ludmila Bezrouková
Libuše Žovincová
Marie Horynová
Miluše Horynová
Zdeňka Havránková
Eva Klementová

únor
duben
červenec
září
listopad
prosinec

leden
březen
duben
duben
květen
červenec
září
říjen
prosinec
prosinec
prosinec

70 let
Libuše Vlachová
Lubomír Kárný
Jan Kludský
Marie Čalkovská
Marcela Procházková

80 let
Emílie Procházková
Jiří Černý
Jiří Sýkora
Jarmila Truksová
Anna Holasová
Miloslav Kotulan
Pavlína Macková
Anežka Gregorovičová
Ivanka Černá
Dan Bárta
Eduard Žovinec

leden
únor
duben
duben
květen
červen
červen
červenec
říjen
říjen
prosinec

únor
únor
březen
březen
květen

81 let
Jaroslav Dostál
Eva Veselá
Jaroslav Uhýrek
Olga Pastyříková

únor
březen
květen
červenec

Eliška Dokoupilová
Jan Bajer
Jaroslava Bočková
Jindřiška Valehrachová
Věra Bočková
Karel Procházka
Anna Šmausová
Theodor Kaňok

červenec
srpen
srpen
srpen
říjen
listopad
listopad
listopad

82 let
Rudolf Horyna
březen
Květoslava Grolichová květen
Jarmila Umlášková
červenec
83 let
Drahomír Dokoupil
Vladimír Klanica

září
listopad

84 let
Emil Boček
Miroslava Gráblová
Marie Kadlčíková
Mikoláš Fišer
Ludmila Truksová
Eva Kašpárková

leden
únor
duben
listopad
listopad
prosinec

85 let
Jindřiška Grolichová
Jindřiška Lorencová
Františka Grolichová
Marie Miklášová
Jiří Březa

leden
leden
leden
červenec
prosinec
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86 let
Anna Ondrová
Ludmila Frimmlová
Josef Žák

duben
květen
říjen

93 let

87 let
Zdeňka Richterová
Marie Hodaňová
Jitka Kučerová

březen
červenec
listopad
únor
březen
květen
květen
červenec
červenec
září
říjen

89 let
Vilém Sitte
Jan Kašpárek
Arnošt Obenaus
Josef Eliáš
Vlasta Vašířová

leden
květen
červen
červenec
srpen

91 let
Marie Opletalová
Evženie Součková
František Grolich

leden

95 let
Dobromila Skotalová

prosinec

97 let
Ludmila Tománková
září
Oslavy manželství v roce 2022
50 let manželství

88 let
Ludmila Holá
Tomáš Chlup
Jan Truksa
Hedvika Sittová
Jaromír Mlejnek
Eva Odstrčilová
Vlasta Poláková
Josefa Kroupová

90 let
Milada Weinholdová

Anežka Lorencová

Libuše a Alois Vlachovi

říjen

55 let manželství
Libuše a Jiří Čalkovští
leden
Gilda a Jaroslav Uhýrkovi
duben
Zdeňka a Milan Dorušincovi duben

Zpráva z evidence obyvatel za rok 2021
V roce 2021 se v naší obci narodilo
15 nových občánků a 16 našich občanů
zemřelo. V průběhu roku 2021 se k trva‑
lému pobytu v naší obci přihlásilo 34 ob‑
čanů a 9 občanů si změnili trvalý pobyt
v rámci obce. Za toto období se z naší
obce odstěhovalo 26 občanů.
K 31. 12. 2021 měla naše obec
1453 obyvatel přihlášených k trvalému
pobytu, z toho 745 mužů a 708 žen. Věko‑
vý průměr obyvatel naší obce byl 41 let.
K 31. 12. 2020 bylo v naší obci přiděle‑
no celkem 509 čísel popisných.
Statistika věkové struktury obyvatel:
Věková kategorie
Počet obyvatel
0 – 9...............................171
10 – 19...............................191
20 – 29...............................139
30 – 39...............................166
40 – 49...............................253
50 – 59.............................. 204

červen

60 – 69...............................145

únor
duben
listopad

80 – 89.................................48

70 – 79...............................128
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.

90 – 99................................... 8
evidence obyvatel

Z historie obce
DRÁBOVÉ NA PODOLSKÉM PANSTVÍ
2. ČÁST – OBYDLÍ DRÁBA A VĚZENÍ
Nejvýznamnějším historickým objektem v obci Podolí je
bezesporu zámek pocházející konce 18. století. Jeho poloha
nebyla vybrána náhodou. Bylo z ní možné přehlédnout nejen
celou vesnici, ale také komplex budov statku, pivovaru
i chmelnici. Podnět ke stavbě vzešel z obsáhlého dopisu ze
7. července 1788, který kapitule adresoval vrchní úředník Ze‑
linka. Zmiňuje se v něm o patrové budově, která byla kdysi
hostincem a později sloužila jako letohrádek pro kanovníky
a nájemce panství.
Charakterizuje ji jako „bídnou budovu“, která byla povýšena
na úřadovnu pro celé rozptýlené petrovské panství o devate‑
nácti obcích: „Podepsaný hospodářský úřad by nikdy nepoužil
takto ponižující výraz, kdyby se o něm dalo pochybovat, avšak již
prostý pohled každého bez dalšího zkoumání přesvědčí o jeho
pravdivosti.“ Následný podrobný popis havarijního stavu bu‑
dovy byl natolik přesvědčivý, že bylo o rekonstrukci rozhod‑
nuto hned následujícího roku. Během vlastní realizace, která
proběhla v letech 1792–1795, byla v dvorním traktu nově vy‑
budována kancelář důchodního písaře, kůlna pro vozy, spižír‑
na, místnost k uložení krmiva a stáj. K nové úpravě těchto
prostor došlo v roce 1828, když vyvstala potřeba vybudovat
byt pro drába a vězení. Realizace tohoto projektu byla v červ‑
nu zadána staviteli Neuwerthovi, který koncem října předal do

užívání kancelář hospodářského správce panství, dvě cely
s pryčnami, byt drába s komorou, kuchyní a předsíní, stáj pro
pět koní a kůlnu pro vozy.
Po přestěhování drába do nového bytu začal vrchní úřad
jednat s kapitulou o využití původního drábova příbytku
v domě č. 89. Vzhledem k tomu, že objektu hrozilo zřícení, bylo
rozhodnuto o jeho opravě a pronájmu. Rekonstrukce se protáh‑
la natolik, že „dražba na pronájem“ mohla být vyhlášena až v říj‑
nu 1832. K licitaci se přihlásili dva zájemci: Vincenc Horák, posel
hospodářského úřadu, a vdova po ševci Petříčkovi Františka,
zastoupená svým bratrancem Josefem Drösslerem. Základní
vyvolávací cena byla stanovena na 20 zlatých konvenční měny
a v 31. kole se zastavila na částce 28 zlatých a 6 krejcarů, kterou
nabídl Vincenc Horák. V polovině příštího roku využil Horák vý‑
hodné příležitosti, koupil si v Uličkách domek č. 44 i s kouskem
vinohradu a bývalé drábovo stavení pronajal. Koncem listopa‑
du 1833 se obrátil na hospodářský úřad s prosbou o vyvázání
z nájemní smlouvy. Vrchní úředník Jakub Kern hledal další pří‑
padné nájemce, vydražená částka nájemného byla však příliš
vysoká. Kapitula nakonec posoudila Horákovu žádost o zrušení
nájemní smlouvy jako nemístnou a nařídila hospodářskému
úřadu, aby jej přiměl k plnění smlouvy až do termínu vypršení
její platnosti. Z nevyřízené agendy po zesnulém Jakubu Kernovi
Pokračování na str. 12
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ZVONICE SVATÉHO JANA

V roce 1805 byla v ulici Dědina postavena zvonice Sankt Johann. Ze zákresu na indikační skici katastrálního plánu obce z roku 1826 je patrné, že byla na rozdíl od některých jiných
objektů v obci zděnou stavbou a stála před domem, který dnes nese č.p. 118. Olejomalba Arnošta Obenause zachycuje jeho stav před rokem 1960. Zvonice sloužila zároveň jako místo
setkávání, jak dokládá Kniha ohlášek služeb Božích v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Šlapanicích: „…9. května 1869 odpoledne o půl druhé bude svaté požehnání a po něm bude svěcení
nového kříže v Podolí – jestliže pohodlné povětří bude. Procesí nebude odtud vedené, nýbrž shromáždí se v Podolí u zvonice a odtud půjdeme v průvodu na místo svěcení.“ Zvonice „sousedy“
nejen svolávala, ale také oznamovala zprávy radostné i smutné. Sloužil k tomu zvon nesoucí
dedikaci, z níž je zřejmé, že jej nechal v roce 1805 odlít František Xaver Zelinka, správce Vrchnostenského úřadu panství peterského v Podolí.
Zvonice dosloužila v době, kdy se dokončovala stavba kostela sv. Jana Nepomuckého. Informuje o tom protokolární kniha obecního zastupitelstva, do které bylo 2. února 1898 zaznamenáno: „Pan radní Truksa táže se výboru, zdali se má to místo, kde stála zvonička, ohradit.“
Jak je patrné z farní kroniky, její zvon v té době již opět sloužil: „Dne 7. listopadu 1897 byl s přiměřenou oslavou zavěšen ,pozdvihováček/umíráček‘ na vížku nad kostelní lodí.“
Díky tomu, že snad jen zázrakem unikl válečným rekvizicím, je dnes zavěšený spolu se
dvěma dalšími zvony v prostoru pod věžními hodinami. Jeho hlas se rozeznívá vždy, když zemřel a navždy nás opouští některý ze sousedů.
Jiří Čalkovský
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Zpravodaj Podolí

Pokračování ze str. 9
však vyplývá, že Horák zaplatil jen část ze stanoveného nájem‑
ného. Dlužník tento prohřešek zdůvodnil obtížnou životní situ‑
ací a povinností živit pět dětí, nájemní smlouva s ním byla
ukončena a dlužná částka prominuta.
Koncem října 1835 se o pronájem starého bytu drába opět
ucházela Horákova konkurentka z dražby Františka Petříčková
a bývalý úřední posel Libor Kužela. Petříčková ve své žádosti
uvedla, že její manžel Matěj byl do Podolí přijat jako švec a zís‑
kal zde domovské právo. Po jeho smrti provozuje ševcovskou
živnost prostřednictvím svého vedoucího dílny a pravidelně
odvádí do panských důchodů roční ochranný plat tři zlaté
konvenční měny. Vzhledem k tomu, že nemůže v obci najít
pro své podnikání vhodnější prostory, žádá hospodářský úřad
o poskytnutí pronájmu v domě č. 89. Libor Kužela oproti tomu
uvedl, že se již před časem nastěhoval do Horákem pronajaté‑
ho starého drábova bytu a platil mu nájemné. Žádal, aby mu
byl tento pronájem prodloužen o další tři roky. Svoji žádost
podpořil tím, že před časem sloužil v Podolí pět let jako dráb
důchodního úřadu (sic!), poté byl ustanoven úředním poslem
a kancelářským sluhou. Připomenul také, že za podolské pan‑
ství sloužil 14 let a tři měsíce u c. k. pěšího pluku a dva roky
u pluku domobraneckého.
Dne 19. září 1835 odeslal nový vrchní hospodářského úřadu
Podlucký kapitule návrh na pronájem někdejšího drábova
domku: „Důvody uvedené žadateli je třeba po každé stránce zohlednit, ale hospodářský úřad hodlá upřednostnit žádost Libora
Kužely před Františkou Petříčkovou, protože Kužela po delší dobu
jakožto úřední sluha vykonává svou službu zcela spolehlivě, obzvláště při doručování úředních depeší nadřízeným úřadům a stranám a dokonce i při vybírání platů a jiných peněz prokázal věrné

a poctivé služby. Jak užitečný je takový člověk v úřadu, nepotřebuje
žádné další vysvětlování, tomu je ale také velmi nutné, aby úřední
sluha bydlel, pokud ne přímo v úřadu, tak aspoň co nejblíže z důvodu snadné dosažitelnosti. Už delší dobu tvoří tato budova byt úředních sluhů, kteří nemají vlastní obydlí, což je i případ Kužely. Jelikož
pro něj není žádný jiný byt v blízkosti kanceláře, ukazuje se byt
drába jako nejvhodnější, a to tím více, že kdyby Kužela tento byt
nedostal, musel by si asi hledat jiný ve vsi v dost velké vzdálenosti,
což by bylo nejen pro něj, ale i pro úřad obtížné. Úřední sluha je všeobecně potřebný v kanceláři k různým záležitostem, a kdyby bydlel
daleko, musel by být při nutných zásilkách nahrazen někým jiným
z úředního personálu.“ Kapitula Podluckého návrh přijala, prona‑
jala Kuželovi domek včetně sousedící části panského pole na
dobu tří let za roční částku 24 zlatých konvenční měny a hospo‑
dářskému úřadu nařídila provést nezbytné stavební opravy.
Problematika drábova obydlí se objevila v agendě hospo‑
dářského úřadu znovu až po 15 letech, kdy hrozilo nebezpečí,
že se střecha nad jeho zámeckým bytem zřítí. Přestože byla
projektová dokumentace vypracována již v březnu 1849, bylo
o opravě střechy rozhodnuto až v srpnu následujícího roku.
Toto prodlení způsobilo, že pověřený zhotovitel tesař Matouš
Strnad byl nucen upozornit na další zhoršení stavu střechy
a tím i na vyšší cenu použitého materiálu. Kapitula zvýšenou
cenu zakázky potvrdila, na konci srpna 1850 byla rekonstrukce
zahájena a v listopadu téhož roku zdárně dokončena.
Drábovo zámecké obydlí a vězení stojí v dvorním traktu
podolského zámku doposud. Navzdory jeho poškození lze
současný stav porovnat s plány jeho přestavby z roku 1828 – je
patrné, že v průběhu následujících let došlo na stavební dis‑
pozici objektu k mnoha dalším změnám.
Jiří Čalkovský

VYBRÁNO Z ARCHIVU
VZPOMÍNKA NA NEVIDOMÉHO PETRA MAZLA
Koncem listopadu 2016 byl na místní
radnici doručen dopis začínající slovy:
„Vážení, při dušičkové návštěvě podolského hřbitova jsem si všiml na hrobě Petra
Mazla tabulky s výzvou kontaktovat váš

úřad. […] Jsem podolským rodákem, který
však od roku 1955 bydlí v Brně.
Petr Mazel měl již od dětství těžké poškození zraku, byl sirotek a takzvaný obecní chudý. V dospělosti bydlel v obecní
pastoušce – v bývalé hasičce. Živil se příle-

Hynek Macháček
1850–1928

Petr Mazel
1884–1950

žitostnými pracemi, které při svém handicapu mohl vykonávat – např. šoustání
kukuřičných klasů apod. Snad jediný jeho
příjem byl za „šlapání“ měchů varhan
v podolském kostele a za předříkávání
kostelních písniček. […]
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Petr zemřel tragicky, když ho na státní
silnici srazilo vojenské auto. Pohřeb, kterého
se zúčastnilo velké množství lidí ze širokého
okolí, mu stihl zajistit ještě před svým zatčením podolský farář P. František Klempa.
Zřejmě zajišťoval i pohřební místo. V hrobě
je pochovaná i paní Machalová, tuším, že
byla Petrovou sestrou. Její syn Jan, ročník
1932, se kterým jsem sloužil u, černých výložek‘, se oženil mimo Podolí a je již řadu let po
smrti. […] Proto si myslím, že vás nemá kdo
kontaktovat. Jak naložíte s hrobovým místem, zůstane jen na vás, ale přimlouval bych
se o jakousi citlivost a posečkání, než zemřou poslední pamětníci. Přeji pokoj a dobro. Jaroslav Vašíček.“
Petr Mazel se narodil v Podolí Josefu
a Marii Mazlovým 26. června 1884. Když
Josef Mazel v roce 1896 zemřel, byl dva‑
náctiletý Petr svěřen do opatrovnictví
svému strýci z matčiny strany, rolníku
Hynkovi Macháčkovi, který v obci poží‑
val vší vážnosti. Od roku 1888 byl radním,
v letech 1906–1910 vykonával funkci sta‑
rosty, byl čestným členem spolku vojen‑
ských vysloužilců, zakládajícím členem
hasičského sboru a Živnostenského
spolku Svornost. Jeho manželství s Filo‑
ménou, rozenou Jelínkovou, bylo bez‑
dětné.
Opatrovnictví bylo stvrzeno „Dekre‑
tem poručenským“, který mimo jiné sta‑
novil, že: „C. k. civilní okresní soud v Brně
zřizuje Vás poručníkem nezletilého dítěte
po Josefu Mazlovi, továrním dělníku z Podolí dne 5. dubna 1896 zemřelém, pozůstalého jménem Petr Mazel.
Jest tedy na Vás, byste svého poručence
k počestnosti, bázni Boží a ku ctnosti vedl,
z něho podle jeho stavu užitečného občana vychoval, jej před soudem a mimo soudu zastával, jmění jeho pečlivě spravoval
a k vykonání slibu poručenského dne
29. července 1896 dopoledne o 9. hodině
se dostavil“.

Ze základní školy
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Protokolární zápisy z jednání Obecní‑
ho zastupitelstva v Podolí pak dosvědču‑
jí, že starost o „potřebné“ sousedy ležela
především na obci:
„Petr Mazel žádá, aby mu byla udělena
almužna po obci, jest výborem usnešeno,
aby si pořídil nějaký hudební nástroj, že
mu bude obec nápomocna, aby dostal
povolení by mohl chodit s ním po světě.“
(2. února 1905).
„Na žádost Petra Mazla o podporu jsou
povoleny 2 koruny měsíčně. Dále starosta
oznamuje, že Jan Mertl vykazuje službu šlapání varhan. Dává se starostovi na starost,
by někoho pro tuto službu vynašel.“ (22. pro‑
since 1912) Je tedy možné, že Petr Mazel
ve svých 28 letech tuto nabídku přijal.
„Občan Petr Mazel žádá o vydání „žebravé licence“ na Okresním národním výboru.
Bylo usneseno doporučit ji.“ (22. srpna 1945)
„Rada se usnesla, že místo materiální
pomoci udělí sociálně slabým v naší obci
mimořádný příspěvek k vánocům t. r. po
200 Kč těmto občanům: panu Petru Mazlovi, Františku Kvasnicovi, pí. Apoleně Chlupové a pí. Šoustalové.“ (23. prosince 1947)
Konci II. světové války v naší obci se ve
svých vzpomínkách věnoval také Ing. Vla‑
dimír Klevar: „Náletem byl poškozen rovněž
protitankový zátaras před mostem u ‚hasičky‘ – dnes na jejím místě stojí památník
padlým z II. světové války. Střepinami byla
poškozena i stříkačka uložená v této hasičské zbrojnici. V budově hasičky byly rovněž
dvě místnosti – v první z nich u potoka byla
noclehárna pro pocestné a ve druhé žili staří
nemajetní občané Podolí. V té době tam byli
ubytováni: pan Petr Mazel, který byl slepý
(‚šlapal‘ vzduch do měchů kostelních varhan), paní Šoustalová a paní Hladíková (ta
občas prodávala na stánku před Měcháčkovou restaurací tvrdé bonbony).“
Na Petra Mazla zavzpomínal také Jiří
Jílek: „Matně si ze svého dětství vybavuji
chvíli, kdy vidím staršího shrbeného muže

hrajícího před naším domem na harmoniku, a moji babičku, jak vychází ven a zve
ho ke stolu.“
V březnu 2019 vyšel v Blažovickém
zpravodaji článek pana Jana Kašpaříka
nazvaný „Podolák“. Jeho úvodní část za‑
číná: „Každá vesnice mívala svého žebráka, kterého měla, prověřeného‘. Pro
blažovské to byl slepý, Podolák‘ – já ho
pamatuji nahrbeného s bohatými úplně
bílými vlasy a bílým strništěm na bradě,
s trvale přivřenými víčky a přívětivou tváří.
Přicházel kolem poledne od Tvarožné
s bílou holí, taškou přes rameno a harmonikou na řemenu. Zamířil k našemu
domu – neklepal, ale na schodech spustil
na heligonku. My jsme otevřeli, poslouchali (na rozdíl od Šebestiána Kubínka uměl),
babička šla zatím dovařit nebo ohřát polévku, ke které dostal krajíc chleba, a když
bylo hezky, tak pojedl hned u dveří na parapetu zídky. Pak ještě zahrál a dostal něco
do tašky na další cestu po vesnici. Jak přišel, tak odešel s křesťanským pořadem, že
si to dodnes pamatuji.“
Snaha zjistit něco více o tragické udá‑
losti, jež se tehdy stala na státní silnici,
byla bohužel uzavřena tímto sdělením:
„V odpovědi na Vaši žádost o poskytnutí
archivních dokumentů k osobě pana Petra
Mazla, nar. 26. 6. 1884 a tragicky zesnulého při autonehodě dne 6. 2. 1950, Vám sdělujeme, že jsme v našem archivu k této
události nenalezli žádný písemný materiál.
Archiv ministerstva vnitra, Brno - Kanice,
13. prosince 2001.“
Petr Mazel je pochován spolu s Anto‑
nií Machalovou na místním hřbitově. Je‑
jich hrob najdeme hned při vstupu na
pravé straně a na konci druhé řady, kde
již 71 let vzdoruje kořenům lípy, se kte‑
rou těsně sousedí. Poděkování pak patří
všem, kteří o jejich místo posledního
odpočinku stále pečují.
Jiří Čalkovský
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Rozhovor s osobností

Mgr. Tomáš Pětivlas, PhD.
Tomáš Pětivlas je basketbalista, tre‑
nér, vysokoškolský učitel a současný
ředitel základní školy v Mokré. Jeho
působení, ať už v oblasti basketbalu
nebo školství, ale výrazně překračuje
hranice regionu, takže se s ním může‑
me setkat i u nás v Podolí, kde je aktivní
v rámci SK Renocar.
Nikdy bych nečekal, že se z hráče
basketbalu stane ředitel školy.
Vystudoval jsem nejprve učitelství na
Přírodovědecké fakultě, čímž jsem poně‑
kud odchýlil od přání rodičů, kdy táta byl
doktor a očekával, že půjdu v jeho stopách,
ale pro mě tahle volba dávala smysl. Učitel
tehdy bral dva a půl tisíce, což bylo skoro
totéž, jako plat lékaře až na to, že učitel měl
ještě dva měsíce prázdnin. Za studia jsem
se sportem živil jako poloprofesionální
hráč a dotáhl jsem to pod taktovkou legen‑
dárního Mikyho Pospíšila až do Zbrojovky
B. Pak jsem hrál první ligu v Jihlavě. Takhle
jsem běhal po palubovce do dvaceti osmi
let, kdy jsem přešel na beach volejbal, ve
kterém jsem hrál ještě pět let Český pohár.
Pak jsem si udělal nejvyšší trenérskou
licenci, k tomu jsem prošel Vědeckým
institutem trenérů v Nymburce, abych
mohl trénovat vrcholová centra mládeže
a začal jsem jako trenér naplno. Od mlá‑
deže jsem postupně přešel až do nejvyšší
soutěže mužů a žen v České republice.
Pak jsem z toho kolotoče asi po osmi le‑
tech vyskočil a rozhlížel jsem se, co budu
dělat dál, až jsem vystudoval školu pro
ředitele základních škol.
Počkejte, na ředitele základní školy
je potřeba mít školu?
Je to tak. Skutečně se jedná o speci‑
ální školu a díky ní, teď dělám ředitele

tady nedaleko v Mokré. Do toho jsem
si udělal doktorát, tedy PhD. titul z ki‑
nantropologie a učil jsem na vysoké
škole v rámci Katedry sportovních her
na Kampusu a ještě předtím na Poříčí
v rámci Pedagogické fakulty. Celkem to
bylo asi patnáct let.

Ještě sám hrajete?
Bohužel ne. Mám už zoperovaná obě
dvě kolena, takže jsem rád, že aspoň
chodím, ale oči a hlava by chtěli. Zůsta‑
lo mi aspoň kolo a plavání, každé ráno
cvičím, abych se udržoval, ale na hraní
basketu to už prostě není

Nebylo Vám jako trenérovi líp?
On ten život profesionálního trenéra
je dost psychicky náročný a potřeboval
jsem změnu. Zároveň mám čtyři děti,
z toho dvě hodně malé, takže jsem po‑
třeboval ubrat z cestování a víkendů
v tělocvičnách, abych se mohl víc věno‑
vat rodině.

Od pana starosty Eliáše ale vím, že
máte rozjeté i další formy spolupráce
Vedle zmíněných aktivit máme
i program nazvaný „Začít spolu“ a je to
trochu alternativa k tomu klasickému,
zkostnatělému českému školství. Spolu‑
pracujeme s vaším starostou spolupra‑
cujeme s vaší školou a nabídli jsme, že
poté, co děti skončí první stupeň, tak se
nemusí rozutéct, ale my je převezmeme
jako celý ročník. Teď funguje systém, že
děti chodí tam, kam chodily jejich starší
sourozenci, tedy buď do Šlapanic. Sla‑
tiny nebo Líšně a na tu druhou stranu
k nám se jim moc nechce. Přitom auto‑
bus k nám jezdí úplně stejně, jenom ne
od kostela, ale z kruháče, ale časově to
vyjde úplně nastejno. Kapacitně s tím
nemáme problém a tím, že jsem z vy‑
soké školy zvyklý pracovat s granty,
tak jsme ve spolupráci s obcí Mokrá
‑Horákov z evropských peněz vybavili
dílny, laboratoře, výukové učebny, jazy‑
kovky, doděláváme bazén, takže ta ško‑
la je a bude úplně super. Zveme starosty
a místostarosty z okolí, aby to viděli
a doufáme, že trochu změníme myšlení
rodičů, aby začali své děti posílat opač‑
ným směrem, tedy k nám. Naše škola je
zaměřená na informatiku, kdy začínáme
od třetí třídy a v deváté už děti pracují
s 3D tiskárnou. Chápeme Brno jako vel‑
kou konkurenci, takže pokud chceme
obstát, tak víme, že musíme mít co na‑
bídnout. Totéž platí i o učitelích, které
musím přetáhnout z Brna, zaplatit je, ale
ta kvalita je pak opravdu vidět.

Proč jste vlastně aktivní v Podolí?
Podolí je pro mě úžasný, protože ve
chvílích, kdy jsem neměl angažmá, tak
jsem se vždycky vracel sem, protože Ve‑
ronika s Honzou Wiednerovým jsou jed‑
nak mí studenti, dokonce diplomanti,
Honza byl dokonce můj hráč v A týmu,
když jsem trénoval Brno a s oběma
výborně vycházím. Snažil jsem se jim
všechno vracet tím, že jsem trénoval
místní hráčské kategorie a k dětem jsem
trénoval i chlapy. Jsem Podolí hodně
vděčný, tak se mu to snažím vracet
a jsem rád, že to i vychází, protože letos
jsme odehráli krásnou sezónu a skončili
pátí. Jsem tu vážně spokojený, což je zá‑
sluha jak vedení s pány Buryškovými, tak
i pana Miloše Vránka, který to tu drží a je
úžasné, že Renocar tady přispívá a tre‑
nérsky mi do toho nemluví.
Jak dlouho jste už v Mokré?
Letos to je pátý rok.
A uvažoval jste, že byste rozjel něco
podobného i tam?
My tam už něco máme. Tím, že jsem
tam začal působit jako ředitel, tak jsme
hned Renocar Podolí rozšířili. Máme
týmy jak v Pozořicích, kde je ředitel Hon‑
za Dudek, tak u nás v Mokré, kde máme
basketbalové přípravky tak, aby hráči od
takové šesté, sedmé třídy mohli přicházet
připraveni k vám do Podolí. Hlavní krédo
Veroniky s Honzou přitom není připra‑
vovat děti na dráho profi sportovce, ale
nabídnout jim výkonnostní sport tak, aby
je bavil a udržel je. Bereme tedy všech‑
ny, pracujeme se všemi a když je někdo
opravdu moc dobrej, tak odchází do ně‑
které z basketbalových škol v Brně.

Máte změřenou úspěšnost při
zkouškách na střední školy?
Patříme mezi dvacet procent nejlep‑
ších škol v republice, a to už dlouhodo‑
bě, což je měřitelné podle výsledků Scio
testů a testů České školní inspekce. Je to
i vidět u žáků, kteří k nám přichází třeba
s jedničkami z jiných škol a u nás jdou
na dvojky a musí se hodně snažit, aby se
na ty jedničky zpátky dostali. Ale zase to
funguje i obráceně, že když přijdou do
deváté třídy a hlásí se na další školu, tak
se dostanou. My chceme být alternativou
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klasického českého školství, takže vedle
toho, že pracujeme s postiženými dětmi,
tak máme i kroužky pro nadané děti, kte‑
ré jsme rozdělili na přírodovědné obory,
dále na ty, kteří jsou nadaní na jazyky, na
češtinu a podobně. Máme tedy kroužky
pro ty, co vyčnívají, ale věnujeme se i těm,
kteří zaostávají. Obec Mokrá‑Horákov na
to naštěstí slyší, v našich aktivitách nás
podporuje a dávají nám určité peníze
navíc tak, abychom mohli tyhle věci dělat
a zaplatit ty správné lidi.

i my ty děti zařazujeme do různých krouž‑
ků a snažíme se, aby to dohnaly, ale bo‑
hužel za ty dva roky se ty sociální nůžky
hrozně rozevřely. Jsou rodiny, které s těmi
dětmi pracovaly a ty nemají problém
a potom jsou děti, kterých si rodiče celou
dobu nevšímali, a ty zapomněly všechny
základy a ztratily návyky. Hrozně těžko se
to odstraňuje, protože jedničkáři, dvojkaři
zůstali na svých známkách, ale z trojkařů
se stali čtverkaři, pětkaři. Ale pracujeme
na tom, abychom to změnili.

Jak se Vám po covidu podařilo vtáhnout děti zase zpět do běžného režimu?
Ministerstvo dalo na tyto programy
celkem hodně peněz a má to podporu,
protože ten problém tu prostě je, takže

Co je ještě nového v současném
školství?
Nejprve jsme měli období covidu, kdy
z nás stát postupně udělal zdravotníky
a hygieniky, zatímco teď, v souvislosti

s válkou na Ukrajině, z nás jsou specialisté
na cizojazyčnou výuku. Se všemi situace‑
mi si ale musíme poradit, takže vytváříme
teď ukrajinsko‑české materiály, jdeme do
toho a je to zase něco nového.
Kolik ukrajinských dětí teď máte?
Aktuálně dvanáct, ale cementárna je
velký zaměstnavatel, potom společnost
Tasy, takže uvidíme, kolik těchto lidí
tady v regionu nakonec bude. My máme
spočítanou volnou kapacitu až na ukra‑
jinských čtyřicet dětí, ale hlavní bariérou
bude spíš ubytování v Mokré, které pro‑
stě není. Takže uvidíme.
Děkuji Vám za rozhovor
Jan Rupp

Ze života spolků a organizací
TFA SEZÓNA NÁM NAPLNO ODSTARTOVALA TFA VÍKENDEM 23. A 24. DUBNA
V sobotu 23. dubna se konal pátý ročník TFA dětí a mládeže.
Za tu dobu si tak závod získal velkou oblibu a je považován za
jeden z největších v ČR.
Letos se na start postavilo celkem 130 malých závodnic a zá‑
vodníků z devatenácti sborů z blízkého i širokého okolí, kteří se
utkali ve třech věkových kategoriích. Trať byla letos upravena po
vzoru dospělé paralelní trati, kdy běží dva závodníci zároveň na
dvou drahách. Jedna z nových disciplín byl například transport
kanystru tunelem.
V nejmenší kategorii přípravka stupně vítězů ovládli: 1. místo
Nela Pešková z HS Křenovice, 2. místo Jan Bubeníček z HS Hrušky
a 3. místo domácí závodník Kryštof Slivka SDH Podolí.
V prostřední a nejpočetnější kategorii to byli: 1. místo Tereza
Tomková SDH Velké Karlovice‑Tisňavy, 2. místo Adam Kačírek
SDH Podolí a 3. místo David Flekač SDH Podolí.
U nejstarších to byli: 1. místo Denis Zezula SDH Moravská
Nová Ves, 2. místo Sebastian Jaskulka HS Rajhrad a 3. místo Filip
Kroulík HS Rajhrad.
Na sobotní dětské TFA navázalo v neděli TFA pro dospělé,
které je zařazeno v seriálu závodů Moravské ligy TFA, která závo‑
dem v Podolí zahájila letošní ročník.
Po dvou covidových letech Moravská liga TFA odstartovala
přesně dle plánů organizátorů, a to závodem u nás v Podolí.

V podstatě by se dalo říci, že navázala tam, kde minulou sezónu
skončila. Teda alespoň, co se místa a trati týče, protože stupně
vítězů se nám naopak pěkně promíchaly. No posuďte sami, kde
jinde trávit nedělní den, než na prvním závodě ML TFA, když se
na trati, tentokrát v jedné kategorii, objeví dva loňští vítězové –
pan Král a pan Máca.
Je nutno říci, že ačkoliv se počasí od rána na závodníky a or‑
ganizátory spíše mračilo, vydrželo skoro až do konce závodu bez
deště, což všichni vřele uvítali (nikdo nechce tahat 80 kg figurínu
nasáklou vodou). Závodu se zúčastnilo přes 70 závodníků, což
díky paralelní trati a skvělé organizaci nebylo vůbec znát a zá‑
vod hladce plynul.
Jako první se na start postavila kategorie mužů do 35 let. Vzhle‑
dem k postoupení pana Krále do zkušenější věkové kategorie, zů‑
stalo první místo i pro ostatní závodníky. Celkem se v kategorii do
35 let postavilo na trať 38 závodníků. Nejrychleji zdolal trať Ondra
Rybnikář (SDH Blatnice pod Svatým Antonínkem), který zmáčkl cí‑
lové tlačítko v čase 2:55.56 a zajistil si tak první místo. Jako druhý se
s tratí porval Jirka Tkaný (SDH Babice), který trať odběhl za 2:57. 48.
Stupně vítězů nám třetím místem doplnil Zdeněk Maňák (SDH Vel‑
ká nad Veličkou) s krásným časem 3:00. 00. Jak je vidno, již úvodní
kolo ukázalo vysoké kvality jednotlivých borců a my se tak může‑
me těšit na velmi zajímavé souboje v nadcházejících závodech.
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V nejzkušenější kategorii (muži nad 35 let) se na trať postavilo 19
závodníků. Mezi nimi i dva loňští vítězové, a to Zdenda Král a Tomáš
Máca, kteří svedli krásný souboj o první příčku. První, kdo zmáčkl
cílové tlačítko byl Zdenda Král (SDH Trpín), který si tak s neuvěřitel‑
ným časem 2:43.95 doběhl pro vítězství. Druhým byl jeho traťový
soupeř Tomáš Máca (SDH Brno Slatina), který doběhl do cíle v čase
3:09. 87. Jako třetí se s tratí porval Radek Tesař (SDH Sebranice), a to
s časem 3:25. 41. Moravská liga nabízí opravdu celou řadu kvalit‑
ních výkonů a naši nejzkušenější muži jsou toho důkazem.
Poslední kategorií byly ženy. I zde nebyla o krásné souboje
a úctyhodné výkony nouze. V kategorii žen se na start postavi‑
lo celkem 13 žen, které se úspěšně s jednotlivými disciplínami
porvaly. Boj o první a druhé místo svedly holky Marťa Švábová
a Peťa Čaganová, které byly na trať postaveny vedle sebe. Pro
první místo v kategorii si doběhla Peťa Čaganová (SDH Nižní
Lhoty) s časem 3:08. 55. Jako druhá skončila Marťa Švábová
(SDH Trpín), která trať zaběhla za 3:10. 36. Třetí se umístila loňská
vítězka Kačka Vodičková (SDH Rokytnice nad Rokytnou), která
cílové tlačítko stiskla v čase 3:13. 71. Holky bojovaly ze všech sil
a připravily pro diváky i ostatní závodníky krásnou podívanou.
Lze říci, že letošní sezóna bude plná krásných výkonů a soubojů,
a na ty se můžeme těšit i na dalších závodech Moravské ligy TFA.
Za tým pořadatelů - Petr Čandrla, Velitel SDH a JSDH Podolí
a Štěpán Svoboda, Zástupce velitele SDH a JSDH Podolí
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CHOVATELÉ INFORMUJÍ
Bývá zvykem na tomto místě v obecním zpravodaji informo‑
vat spoluobčany o novinkách z činnosti naší základní organizace.
Vzhledem k omezením, všem nám dobře známým, byla i naše
činnost velmi utlumena, a tudíž nebylo o čem informovat. Věřme,
že to bude v letošním roce lepší a budeme se moci opět setkávat
na našich výstavách.
Letos naše organizace dovršila 80 let našeho působení.
K tomuto výročí již proběhla výroční členská schůze spojená
s výstavkou ocenění, a to pohárů, diplomů a různých drobných

chovatelských zařízení jako jsou krmítka, budky, košíky, přenosky
na zvířata apod.
V měsíci květnu se uskutečnila naše tradiční výstava drob‑
ného hospodářského zvířectva, konaná 14. - 15. května 2022
v prostorách Agropod, a. s. Podolí, hojně navštívená účastníky
podolské poutě, kteří si prohlédli výsledky naší chovatelské čin‑
nosti, ocenili během rozhovorů výsledky naší činnosti a pěkně
si užili pouťový víkend.
Za Základní organizaci ČSCH, Jiří Grolich, předseda
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FK RENOCAR PODOLÍ ANEB BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE
Nejen v tomto duchu se nese probíhající
zimní příprava našich mužstev, ale naše ve‑
dení také nezahálí a s velkou odhodlaností
plní cíle, které si předsevzalo v listopadu
minulého roku. Ve jménu sebereflexe a tou‑
hy pozvednout úroveň podolské kopané se
v nejužším vedení odsouhlasila nová kon‑
cepce řízení klubu, která již začíná přinášet první ovoce. Tato
nová koncepce je tvořena čtyřmi základními okruhy, které
tvoří nejen kulturu uvnitř klubu, ale i jeho reprezentaci nave‑
nek. S tím správným týmem lidí a takto nastavenou strategií
věříme v rozšíření povědomí o tom, že PODOLÍ OPRAVDU ŽIJE
SPORTEM a podaří se nám tak motivovat další děti, ke spor‑
tovní aktivitě.
ZÁZEMÍ – Zázemí a jeho kvalitní správa je základním kame‑
nem, který nám umožňuje provozovat naší fotbalovou činnost.
Proto se ve společném tandemu s obcí snažíme nejen o jeho
kvalitní údržbu, ale i jeho postupné rozšiřování. V minulém roce
se rozrostl sportovní areál o nové „workout“ hřiště, které může
volně využít nejen veřejnost, ale i naši fotbalisté a zpestřit si tak
trénink hned na několika posilovacích zařízeních. Ve spolupráci
s obcí byla nově zahájena renovace travnaté plochy za bránou
na hlavním hřišti, kde proběhne její srovnání a nové zatravnění.
Tento prostor nám po úspěšném dokončení umožní zase o něco
širší využití areálu pro sportovní, fotbalovou a relaxační činnost.
Kdo by se chtěl během svého sportování či relaxování občerstvit,
může na hřišti navštívit náš Sportbar, kde se kromě nápojů dá za‑
koupit i něco k snědku.

SPOROTVNÍ ČINNOST – v probíhajícím ročníku 2021/2022
nás soutěžně reprezentuje pět kategorií: muži A, muži B, dorost,
starší žáci a mladší žáci. Věkově mladší kategorie konkrétně
starší přípravky, mladší přípravky a mini přípravky se prozatím
zlepšují v tréninkovém procesu a reprezentují nás v přátelských
utkáních. Cílem nového sportovního vedení je především tvo‑
ření prostředí a jeho poskytnutí pro nové zájemce o sportovní
činnost se zaměřením na fotbal. Dalším cílem je organizace
a budování širší členské základny opírající se především o mlá‑
dež. Právě zde se nám postupně daří přecházet z kvantity do
kvality, a to nejen u hráčů, ale i trenérů. Trenérský tým u přípra‑
vek posílil Petr Strejček, který má dvacetiletou zkušenost s tré‑
nováním dětí od 5 do 12 let a v této kategorii dosáhl nemalých
úspěchů na republikové úrovni. Další novou trenérskou tváří
je Zdeněk Polák u A týmu mužů. Zdeněk Polák jakožto mladší
bratr známějšího českého reprezentanta Jana Poláka, nasbíral
ve své kariéře také několik prvoligových startů a pod jeho ve‑
dením se našemu mužstvu v zimní přípravě herně i výsledkově
velice daří. Když se však vrátíme k mládeži tak je důležité zmínit,
že se nám práce s ní vyvíjí tím správný směrem, což dokazuje
fakt, že se nám počet hráčů v mládeži skokově rozrostl z cca 60
na 100. Proto pokud je mezi vámi čtenáři někdo, kdo by rád
pomohl jako trenér v mládežnických kategoriích, budeme rádi,
když se nám ozvete!!! Viz inzerce v závěru čísla.
HOSPODAŘENÍ – provoz a chod klubu si z ekonomického hle‑
diska žádá obzvláště důležitou pozornost, a proto tento pilíř obsta‑
rává naše nejvyšší vedení. V čele s předsedou Michalem Günthe
rem je to ekonom Miloš Vránek senior a sekretář Josef Šeliga.
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Tento tým má za cíl udržet zdravý a vyvážený rozpočet, rozši‑
řovat a prohlubovat vztah s našimi partnery, kteří se podílejí na
celkovém úspěchu podolského fotbalu a především v podpoře
budování družstev mládeže.
PREEZENTOVÁNÍ KLUBU – toto téma je v dnešní době velmi
důležité a je nutné ho podporovat a přiblížit touto cestou nejen
formou, ale i obsahem k fanouškům a lidem se zájmem o fotbal.
V současné chvíli proto probíhá modernizace stránek, která bude
spuštěna do konce března a mohla by již obsahovat i rezervační
systém pronájmu umělé trávy. Dalším informačním kanálem jsou
naše „Facebook“ stránky, kde vám chceme přinášet více novinek
o klubu a také z tréninků a zápasů našich dospělých i mládežnic‑

Zpravodaj Podolí
kých kategorií. V neposlední řadě plánujeme pořádání sportov‑
ních dnů, fotbalových kempů, letních táborů, které pomohou
rozšířit povědomí o naší činnosti a podpoře vztahu dětí ke sportu
jako takovému.
PODĚKOVÁNÍ A VELKÁ GRATULACE NA ZÁVĚR – naši mladí
reprezentanti, ročníky 2007 a 2009, přesvědčivě zvítězili na halo‑
vém turnaji STAREZ CUP a Novoročním turnaji TCM v Brněnských
Ivanovicích. V obou případech nastoupili proti celkům hrajícím
o jednu nebo dvě mistrovské soutěže výše. Byly to: ČAFC Žide‑
nice, FC Kuřim, Sokol Dambořice, SK Slatina, FC Medlánky, RDR
Akademie, Sokol Bohdalice, Buď fér, SK Žebětín a FC Soběšice.
Pavel Knap

SEJDĚME SE U DIVADLA A PŘESKOČME GENERAČNÍ PROPAST, KTERÁ SE VYTVÁŘÍ V NAŠICH ŽIVOTECH
Radost, spokojenost a lidská společnost. S takovými myš‑
lenkami založila Jaroslava Sobotková neziskovku Sejděme se,
která se zaměřuje na seniory. „Naším cílem je umožnit jim,
aby měli koníček, který bude prospěšný nejen jejich zdraví
při trénování mozku, ale i psychice při boji proti osamělosti,“
vysvětlila zakladatelka.
Organizace doposud pořádala pravidelné lekce angličtiny
na Vinohradech a v Líšni a kurzy zaměřené na zvládnutí a na‑
stavení elektroniky. Nyní jsme se rozhodli rozšířit kurzy i do
samotného centra Brna a mimo to chceme také posunout své
cíle a spojit síly s rodinným divadlem Navlnce, protože co při‑
náší větší radost, než malé ratolesti?
Společně s provozovatelkou divadla Ivanou Findurovou
obě ženy věří, že se od sebe tyto generace mají navzájem co
učit a neodmyslitelně do života patří. „Vím, jaké to je, když
v životě mezigenerační kontakt není nebo přímo celá jedna

generace chybí. Proto se to snažím zprostředkovat ostatním,“
svěřila se Jaroslava, která vyučuje i jazykové kurzy.
Díky spolupráci spolků vzniká unikátní příležitost pro se‑
tkání s celou rodinou a rozzáření dne nejednoho dětského
i staršího obličeje. Zároveň si i zvýšíte povědomí o tom, jakými
způsoby se dá pomoci planetě Zemi, neboť součástí předsta‑
vení jsou i workshopy o tom, jak na to.
Nové kurzy angličtiny pro seniory začínají od 15. září a nej‑
bližší spolupráci s divadlem zahajujeme 11. září v Café Práh
a 18. září v KC Líšeň.
Více informací najdete na webových stránkách lektorky Ja‑
roslavy Sobotkové www.jaroslavasobotkova.cz, na telefonu
+420 603 223 353 nebo na e‑mailu sejdemese@volny.cz. Další in‑
formace o divadle Navlnce najdete i na stránkách www.navlnce.cz.
Těšíme se na vás,
Karolína Stárková za spolek Sejděme se

BOJÍTE SE O SVÉ ÚSPORY?
Jenže:

•
•

Nemáte na drahé nemovitosti
Nepohybujete se ve světě akcií, dluhopisů a
dividend
Přesto hledáte pro sebe i svoji rodinu bezpečný
přístav pro své úspory?
INVESTUJ
MĚJTE SVÉ ÚSPORY VE ZLATĚ
CHCETE SPOŘIT TAK, ABY TO MĚLO SMYSL?
• Chcete zabezpečit budoucnost svým dětem,
vnukům nebo vlastní důchod?
• Využijte „Postupný nákup a kovů‘ a spořte
si již 500 Kč měsíčně se všemi výhodami
SPOŘTE DO ZLATA

Chcete vědět víc?
Romana Třísková
Att investments
+420 604 410 670
Email: romana.brno321@gmail.com
www.zlatosjistotou.cz

Tisková maketa druhého dílu publikace Rukopisy
Obecní úřad v Podolí připravuje vydání II. dílu publikace Jiřího Čalkovského Rukopisy
obsahující následující kapitoly z historie obce.
Francouzská invaze v roce 1809 a polní ležení v Podolí (1809), text navazuje na bitvu u Slavkova. Sleduje pohyb francouzské armády po Evropě, místa významných bitev a její návrat do naší obce v roce 1809.
Záhadná mohyla Žuráň (1853–2008), kapitola připomíná historii nejslavnějšího místa podolského katastru. Základem je již vydaná brožura, s tím, že zde je příběh dále rozšířen v textové i obrazové části.
Deset příběhů z Velké války (1914–1918), rozsáhlý text doplněný 128 obrázky přináší pohnuté osudy
vojáků nasazených na ruské a italské frontě.
Z agendy Vrchnostenského úřadu v Podolí (1842–1877), vyšetřovací protokol z pokusu vrchnostenského písaře o sebevraždu a dva protokoly z vyšetřování vloupání do podolského zámku.
Mešní nadace Judity Raspové von Störzingen (1747), v roce 2020 ve Zpravodaji publikovaný pergamen
má doplněnou textovou a obrazovou část.
Drábové na panství kapituly sv. Petra (1801–1850), ukázka v současné době vycházející na pokračování
ve Zpravodaji, je rozšířena o fotografie a zásadní, dodatečně vyhledané dokumenty.
Gruntovní kniha obce Podolí (1653), tato kniha je nejstarším dochovaným soupisem občanů, kteří po
konci třicetileté války začali opět obnovovat „vypálenou a jakoby z kořene vyvrácenou ves“.
Panství kapituly sv. Petra v časech roboty ..., kapitola zachycuje dvě stě let (1645–1848) souběhu poddanství a dotěrné všudypřítomnosti vojska, válek o rakouské dědictví i obléhání Brna „Prajzy“ v roce 1742.
Před dokončením je ještě kapitola: Památník bitvy tří císařů u Slavkova (1927–1995) připomínající,
také na několika dosud nepublikovaných dokumentech, pohnutou historii pomníku na Žuráni.
Předpokládaný rozsah publikace je 370 str. Formát A4, šitá tuhá vazba v imitaci tmavě zelené kůže
a barevný tisk na natíraném papíře. Jednotlivé výtisky budou číslovány.
Předběžná cena: 850,- Kč.
Publikaci bude možné zakoupit na základě závazných objednávek přijímaných
v kanceláři OÚ nebo v knihovně Květy Legátové. K nahlédnutí zde bude také její maketa.

Chci jistotu a
stabilní práci
,,V KFC mám jistotu pravidelného
příjmu a čas na své zájmy.“

Přidej se do týmu KFC Rohlenka!
Přihlas se na www.kfc.cz/kariera a poznej nás blíž!
Zavolej na: 724 860 309 nebo nám pošli
e-mail: kfcrohlenka@amrest.eu
JEN ZA

iTwist
Strips
porce kuřete
+ běžná porce hranolků
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