
 

Za poznáním 

integrovaných 

obcí města Mohelnice 

Libivá - Květín - Křemačov - Podolí - Řepová - Studená Loučka - Újezd 

 

 
 
HISTORIE OBCE : 
je menší , ale pěkná obec  za Mohelnicí. Vrchní část tvoří osada Horní Waldsee (v mapách uváděna zkomolenina Horní 
Válce), jež má své jméno odvozené od olomouckého arcibiskupa z 18. století Colloredo-Waldsee. Obec leží v 320 
m.n.m. První zmínka o vsi je z roku 1381. Od 16. století patřilo Podolí olomouckému biskupství. Roku 1551 bylo 
předáno do užívání Jindřichu Kobylkovi z Kobylího, který si zde vybudoval tvrz a hospodářský dvůr. Za účast ve 
stavovském povstání v roce 1620 bylo Kobylkům zkonfiskován majetek a Podolí následně přešlo pod mírovské 
panství. Škola v Podolí nikdy nebyla. 

 
DROBNÉ  ARCHITEKTONICKÉ  PAMÁTKY  místního významu  :  
• kamenný kříž z roku 1836 • vlastní hřbitov 
• kamenný kříž z 1.poloviny 19.století 
 
  KULTURNÍ PAMÁTKY zapsané v seznamu  : 
  • malá barokní kaple sv. Trojice z roku 1768 
  • budova bývalého zájezdního hostince před  
     obcí při příjezdu od Mohelnice  

          • ve vsi se nachází na první pohled nikterak výrazná tvrz rodu Kobylků. Její  
            dochovaná původní renesanční podoba z ní činí jeden z nejcennějších   
             architektonických skvostů mohelnického regionu 

 
ZA POVŠIMNUTÍ STOJÍ : výstavba nových rodinných domů • zachovalá řadová 
zástavba původních domů 
 

 
SLUŽBY V POHOSTINSTVÍ :  
hospůdka U Kájínka , v letních měsících pravidelné sobotní grilování na příjemné letní 
předzahrádce  
 
 

SPORTOVNÍ  ZAŘÍZENÍ :  fotbalové hřiště s kabinami  • dětský koutek  s průlezkami  
• tenisový kurt 
 
ŠKOLSKÁ a KULTURNÍ  ZAŘÍZENÍ :  knihovna s veřejným internetem 
 
TRADIČNÍ AKCE kulturní a sportovní :  kácení máje  • den dětí  • pravidelná fotbalová utkání okresního přeboru    
 
AKTIVNÍ SPOLKY v obci : fotbalový klub  • Sbor dobrovolných hasičů   • Myslivecké sdružení 
 
PODNIKÁNÍ  : autolakýrnictví  • stavební firma  • autoservis 
 

Počet obyvatel : 354  Počet domů : 112 
Vzdálenost od Mohelnice : 2,2 km  Rozloha území : 3,83 km² 
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