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Sloupek redaktora
Únor nepatří mezi nejveselejší
měsíce. Vrcholí zima a jaro o sobě ještě zdaleka nedává vědět. V letošním
roce se na nás navíc z medií valí ještě víc informací o krizích, než tomu
bylo v letech minulých zvykem. Jedna
dobrá zpráva v záplavě špatných tady
ale je – Informační listy obce Podolí
budou nadále vycházet v pravidelném
dvouměsíčním cyklu. I když se zásadně nezmění jejich vzhled a zůstane
zachován také název „Život v Podolí“,
obsah listů by měl více než dřív informovat občany naší obce. Informovat
nejen o událostech minulých i budoucích, ale také poskytovat praktické
informace, které souvisí s vydáváním
nových zákonů a s životem celé české společnosti. Osobně se těším na
spolupráci s členy redakčního týmu
a se všemi z vás, kteří budete mít chuť
přispět textem, fotografií nebo jenom
sdělením informací v některém z příštích čísel „Života v Podolí“. Budu rád,
když se Informační listy obce Podolí
stanou vašimi listy a když se na nová
čísla budete pravidelně těšit.
Vladimír Mana

Fašank včera, dnes a zítra
Fašank je slavnost, která se v našich
zemích traduje minimálně několik století. Původ slova je nejasný (snad z německého „Fasching“ = masopust či karneval)
podobně, jako je tomu u názvu podobných slavností ve středomoří - karnevalů (snad z latinského „carne“ = maso
a „vale“ = odejít).
Fašank byl původně vyhrazen pro svobodnou
mužskou
mládež a mladé
ženaté muže. Důležitou roli hrály v průběhu fašanku masky,
které měly svůj symbolický význam. Nejznámější fašankovou
maskou byla maska
medvěda, jemuž se
přisuzovaly magické
vlastnosti, především
pak plodnost, která
mohla být přenesena
na ženy i na celé hospodářství. Při každé zastávce během
průvodu dědinou si
s medvědem musela

děvčata i hospodyně zatancovat, odepřít
mu tanec bylo nemyslitelné a přinášelo to
smůlu. Medvěda na provaze vodil medvědář nebo žid. Další nezbytnou maskou byl šiřic, který vedl průvod. Ženy se
maskovaly za muže, muži za ženy. Masky
představovaly nejenom zástupce různých
profesí, ale nejednou konkrétní osoby,
pokračování na str. 2

Dětský fašank 2009

Aktuálně …
- Přestože zastupitelstvo naší obce nejprve schválilo nákup
pozemků za prodejnou Dolanka, následně své rozhodnutí
revokovalo (zrušilo) a od svého záměru odstoupilo. Kupní
smlouva se stávajícím vlastníkem nebyla uzavřena a o tom,
zda se tak vůbec stane, musí zastupitelé znovu jednat.
- Při staré silnici za naší obcí směrem na Veletiny je často možné vidět vyhozené pytle s různými odpady. Tento stav
přírodě rozhodně neprospívá a úklid zaplatí všichni občané
Podolí prostřednictvím obecního rozpočtu. O co víc se zaplatí
za likvidaci odpadů, o to míň peněz zůstane na jiné aktivity
v naší obci.
- Na opravu staré kapličky při hlavní silnici požádala naše
obec Zlínský kraj o dotaci ve výši 363 tis. Kč. Pokud bude dotace schválena, kaplička bude opravena nákladem v celkové výši
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726 tis. Kč. Pokud však dotace schválena nebude, oprava se
pro nedostatek finančních prostředků opět odloží. Letos stará
kaple slaví 100 let od svého postavení a prvního vysvěcení.
- Místní poplatky je možné platit na OÚ v Podolí vždy ve
středu od 10.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.30 hodin a ve čtvrtek od 7.30 do12.00 a od 12.30 do 13.45 hodin.
- V úterý 3. března 2009 v čase od 7.30 do 15.30 hodin
bude přerušena dodávka elektřiny téměř v celé obci Podolí.
Bez přerušení bude pouze ulice Žleb, Dražné a úsek při hlavní
silnici od Pastviště po konec obce směrem na Veletiny.
- Mimořádný sběr plastu proběhne v sobotu 28. března
2009 od 15 do 17 hodin v průjezdu základní školy. Další sběry
budou vždy poslední sobotu v lichém měsíci.
Miroslav Křižka, starosta obce Podolí
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Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Podolí
Zastupitelstvo se konalo ve středu 11. února 2009.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Žádost o dotaci od Zlínského kraje z Podprogramu na podporu venkova ve výši 363 000,- Kč na neinvestiční akci Oprava
kapličky v Podolí a vyčlenění částky 400 000,- Kč z rozpočtu
Obce Podolí na dofinancování této akce.
- Zrušení předkupního práva ve prospěch Obce Podolí u pozemků, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto usnesení (stavební pozemky v lokalitě Dražné). K zániku předkupního práva
dochází na základě splnění podmínek uvedených ve smlouvě
o předkupním právu k těmto pozemkům.
- Zásady výběru nájemníků na obecní domky v lokalitě Dražné
s osobami s vymezenými příjmy – příloha č. 2 tohoto usnesení.
- Uzavření nájemních smluv na byty v domcích v lokalitě Dražné pro tyto osoby s vymezenými příjmy:
a) čp. 287/1 paní Lenka Matuštíková
b) čp. 287/2 paní Miroslava Borutová
c) čp. 288/2 paní Anna Šišáková
Nájemní smlouvy se ve všech případech uzavírají na dobu
určitou s trváním 2 let, od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2011. Měsíční
cena nájmu je stanovena ve výši 3 500,- Kč.
- Plán Finančního výboru zastupitelstva obce Podolí na rok 2009:
a) provedení finanční kontroly v Základní škole a Mateřské
škole, Podolí, příspěvková organizace, termín do 30. 6. 2009.
b) prověření fungování vnitřního kontrolního systému Obce
Podolí, termín do 30. 9. 2009.
- Darovací smlouvu vztahující se k převzetí propustku u železnice, k.ú. Podolí nad Olšavou v blízkosti hranic katastru obce
Veletiny do majetku Obce Podolí.
- Způsob sběru použitých PET láhví v obci Podolí, který bude
uskutečňován formou jednorázových sběrů jednou za dva
měsíce v průjezdu budovy místní základní školy. Za odevzdané
pytle s použitými PET láhvemi obdrží občané zdarma prázdné
pytle žluté barvy s logem firmy Rumpold UHB s.r.o., které bude
možné použít pro příští sběr.
- Záměr prodeje pozemků parc. č. 650/47 a 650/53, k. ú. Podolí

nad Olšavou, lokalita Dražné. Předběžná cena je 450,- Kč/m2.
- Záměr vydání obecně závazné vyhlášky řešící povinné kosení
travnatých ploch v zastavěné části obce a v jejich blízkém okolí a spalování odpadů rostlinného původu.
- Neuplatnit předkupní právo na pozemek parc. č. 650/4, k.ú.
Podolí nad Olšavou, vlastník pan Bohumil Roza, bytem Bojkovice, Pitínská 187, PSČ 678 71 a slečna Martina Sedláková,
bytem Staré Město, Kopánky 1729, PSČ 686 03 za předpokladu, že výlučným vlastníkem se stane pan Bohumil Roza.
- Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Obce Podolí následovně: Tělovýchovná jednota Podolí 100 000,- Kč,
Sdružení pro výstavbu kaple Sv. Ducha v Podolí 40 000,- Kč,
Česká obec Sokolská Sokol Podolí 7000,- Kč, Český svaz chovatelů Základní organizace Podolí 5000,- Kč.
- Složení Redakční rady zpravodaje Obce Podolí. Předseda redakční rady Ing. Vladimír Mana, členové: Mgr. Pavla Martincová,
Jaroslav Míšek, Michal Paška, Lucie Manová. Finanční odměna
za každé číslo zpravodaje bude samostatně pro předsedu redakční rady 1 000,- Kč a pro všechny zbývající členy dohromady
1 000,- Kč, které rozdělí předseda dle množství odvedené práce.
Odměny budou splatné jednorázově ke konci kalendářního roku.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě č. PV 58/2005 o zajištění provozu vodohospospodářského zařízení uzavřené se Slováckými
vodárnami a kanalizacemi, a.s., Uherské Hradiště. Tento dodatek smlouvy specifikuje rozsah provozovaného vodohospodářského majetku – příloha č. 3 tohoto usnesení.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Změnu přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. vztahující se
k měsíčním odměnám členů zastupitelstev obcí.
Zastupitelstvo obce revokovalo:
- Bod č. 3. usnesení č. 15 zastupitelstva Obce Podolí ve věci
koupě budovy čp. 250 v Podolí a souboru pozemků od Ing.
Petra Majíčka, Kunovice, Lidická 1060.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- Žádost pana Josefa Kadlece o odprodej pozemku, na kterém
se nachází část domu čp. 21 v Podolí.

Fašank včera, dnes a zítra - doknčení ze str.1

Silvestr 2008

ze kterých si tak obec tropila posměch. Běžné byly postavy
démonické nebo pohádkové, pravidelně se objevovala maska
smrti a anděla.
Konec masopustu znamenal začátek čtyřicetidenního velikonočního půstu. V tomto období se nesmělo tančit ani zpívat,
neboť se věřilo, že země je během půstu samodruhá a odpočívá,
stejně jako odpočívali hospodáři, kteří se chystali na nový hospodářský rok a na novou úrodu.
Dnes není mnoho oblastí, kde je tradice fašanku udržována.
Bylo by jistě příjemné, kdyby se naše obec v příštím roce vrátila
k původnímu zvyku a kdyby opět patřila mezi obce, které tuto
krásnou zimní tradici udržují.
(VFM)

Silvestrovské výšlapy se opět uskutečnily dva. Klub dobré
pohody se vydal v 9.00 hodin k tradičnímu cíli – studánce na
„Popovsku“. Nenáročnou vycházku zvládly všechny členky klubu, vnoučci i ostatní účastníci.
V 10.00 hodin odstartovala druhá část na trasu přes Veletiny
do Hradčovic. Na trať vyšlo 27 vyznavačů pěší zimní turistiky.
Ve Veletinách všechny zastihla nepříjemná zpráva. Místní hospoda dveře vyprahlým poutníkům vůbec neotevřela. Jelikož se
ale řídíme heslem „kdo je připraven, není překvapen“, měli jsme
sebou „slováckou výhřevu“ a cesta do Hradčovic uběhla rychle. Po nezbytné občerstvovací zastávce v Hostinci U Holuba se
všichni v poklidné předsilvestrovské atmosféře vrátili do svých
domovů.
Jaroslav Míšek

Bruslení na hřišti ve Žlebě

Fašank v Podolí v šedesátých letech minulého století
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Pro zpestření dlouhých zimních dnů byla na hřišti ve Žlebě
vybudována ledová plocha. Jelikož paní Zima nebyla příliš štědrá, bruslilo se pouze od 31. prosince 2008 do 17. ledna 2009. Po
dobu bruslení se zde vyřádili děti i jejich rodiče. Sešli se tady
i příznivci hokeje, kteří na ledě vybojovali nejednu hokejovou
bitvu. O vybudování ledové plochy se zasloužili sportovní nadšenci – Jaroslav Ježík, Vlastimil Rýpal, Miroslav Kryštof, Petr
Stauber, Michal Stauber, Jakub Vaculík a Tomáš Tetera. Všem
patří dík za sportovní vyžití.
Jaroslav Ježík

ŽIVOT v Podolí
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Činnost „Klubu dobré pohody Podolí“ v roce 2007 a 2008
Členové klubu se zabývali v průběhu roku 2007 a 2008 různorodou činností, z nichž velkou část tvořila podpora charitativních akcí: Vyráběli dárky a výrobky pro děti v nemocnicích,
podporovali dětský fond OSN (UNICEF), sbírali staré brýle pro
Afriku, starší oblečení do chudších zemí světa, či pletli obvazy
pro malomocné.
Z další činnosti Klubu pak zmiňujeme pouze několik z dlouhé řady akcí:
- beseda s PhDr. Bohumil Riedlem, dlouholetým dobrovolníkem a pracovníkem oblastní charity v Uherském Hradišti,
- poštěpánské posezení 27. prosince 2007 s hraním a zpíváním
koled, ochutnávkou různých čajů a míchaných nápojů, které
připravili starosta obce Miroslav Křižka a Dagmar Doleželová
ml.,
- beseda s Jaroslavem Šáchou z Hluku, který se zabývá slováckými ornamenty a jejich malbou,
- výstava „Hrnky a hrnečky“ na které bylo vystaveno 298
hrníčků, z nichž nejstarší byl po babičce Milady Paškové, který
si její babička přinesla ze služby v Berndorfu (nyní část Vídně),

- výroba velikonoční výzdoby ze sena a z proutí pod vedením
Marie Majíčkové,
- Josefský pochod k Hlucké búdě,
- výlet vlakem do Brumova - Bylnice a návštěva hradu Brumov,
- prezentace obce Podolí ve dnech 13. až 14. září 2008 na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek v Uherském
Hradišti, do které se členky „Klubu“ aktivně zapojily,
- akce „Babičky čtou z Babičky a s dětmi pečou perníčky“ spojená s výstavkou knihy Boženy Němcové „Babička“, která byla
hojně navštívena účastníky od dvou do osmdesáti pěti let,
- výroba vánoční výzdoby pod vedením paní Marie Majíčkové
doplněná zpíváním koled,
To je jenom velice skromný výčet aktivit „Klubu“. Kromě toho členky „Klubu“ zvládly složit příležitostné básničky,
vymyslet a nacvičit kratší divadelní episodky ze života členů
„Klubu“ a vystoupit s nimi na podolských hodech a na různých
slavnostních akcích.
Dagmar Doleželová (redakčně kráceno a upraveno)

Projektový den č. 3 - „VALENTÝN“

Program Klubu dobré pohody v měsíci březnu 2009

V pátek 13. 2. jsme se správně naladili na svátek sv. Valentýna. Nejprve jsme si v testu zkusili vybrat správného kluka
nebo holku. Páťáci přišli do školy jako na první rande (dokonce se objevila i kravata) a spolu se čtvrťáky zakoušeli ve scénkách pocity při navazování prvních kontaktů s „vyvolenou
osobou“. Dobře jsme se pobavili, ale později přišlo i na vážnější téma. Dozvěděli se o vzniku lidského života, o vývoji plodu až do porodu, zodpověděli jsme si i dotazy týkající se nás
„dospívajících“. Závěrečnou tečku tvořily vlastnoručně vyrobené „Valentýnky“. Originální texty si můžete přečíst na školní
nástěnce. Všem se den líbil a doufáme, že některé ovlivnil i do
budoucna a jednou si dobře vyberou ten správný protějšek.
Držíme palce!
PaM

Výstava budíků a budíčků, kapesníků a kapesníčků – čtvrtek 5. března 2009 od 17 h v Kulturním domě v Podolí.
Jízda historickým vlakem z Kunovic do Brumova – sobota 7. března 2009, odjezd v 9:58 z nádraží v Kunovicích
a v 10:23 z nádraží v Uherském Brodě.
Josefský pochod k Hlucké búdě – sobota 21. března 2009,
registrace od 8:30 do 8:45 u Hospody u Slezáčků v Míkovicích.
Dagmar Doleželová

Jednou větou
Organizátoři Tříkrálové sbírky vykoledovali letos pro Charitu v obci Podolí celkem 18 684,- Kč, děkujeme všem dárcům
i organizátorům.
redakce

Historie? Legendy? - Černohvozdský rarášek
Málokdo dnes ví, proč jsou lesy tam, kde jsou. Některé lesy
vyrostly samy, některé dal vysadit člověk. Aby oživil přírodu
kolem sebe, aby se chránil před nepřáteli. Nebo taky proto,
aby se pomstil.
Povím vám příběh z dávných dob, starý tak, že už ani není
jisté, jak moc pravdivý vlastně je.
V době, o které hovoříme, se kolem Podolí mnoho lesů
nerozkládalo. Až na lesík na Popovském území byly kolem
Podolí spíše paloučky a louky. Jedna taková louka byla spojující cestou z Podolí do Vlčnova. Někteří povídají, že v noci se
z louky ozývaly sladké tóny, a když jste se dobře dívali, uviděli
jste tancovat víly. Podolané chodili na procházky, potkávali
sousedy z Vlčnova a nikoho ani nenapadlo, že by tomu mohlo
být někdy i jinak.
V roce 1416, po smrti Prokopa z Podolí se naší vesnice násilím zmocnil pan Burián z Vlčnova. Burián byl velký
bojovník, který ale území získával řekněme zvláštními způsoby. Povídá se o něm, že měl k ruce divotvorná a ďábelská
stvoření. Byli ovšem i lidé, kteří z pana Buriana strach neměli.
Velehradský opat Štěpán pohnal pana Buriana k zemskému
soudu. Roku 1220 totiž Přemysl Otakar I. daroval Podolí cisterciáckému klášteru a opatovi se jednání Buriana z Vlčnova
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nelíbilo. Zemský soud zbavil pana Buriana moci nad Podolím
a vrátil ji zpět klášteru. To pana Buriana natolik rozohnilo, že
přísahal, že se pomstí. Lidé ho však nebrali vážně.
Dne 12. 7. 1417 se občané Podolí kráčející obvyklou cestou
do Vlčova nestačili divit. Na louce, která byla nejkratší spojkou Vlčnova s Podolím, stál les. Černý a neproniknutelný les.
Nikdo dodnes neví, jak pan Burian dokázal, aby vyrostl za tak
krátkou dobu, nicméně – svou přísahu splnil. Lidé mu začali
říkat Černohvozd. Dlouho se do něj nikdo neodvážil, možná i díky strachu z Burianova spojení s černou magií. V noci
už nebyly slyšet libozvučné zpěvy, ale ohavné kvílení a křik.
Začalo se povídat, že v lese sídlí rarach, který pochytal všechny víly a každému, kdo by se snažil jít přes les do Vlčnova,
ublíží. Lidé se lesu vyhýbali obloukem.
Po nějakém čase kvílení ustalo a nahradil jej usedavý pláč.
Trvalo to dlouho, až se jednou mladá dívka (možná jí říkali Anežka) rozhodla, že se do lesa podívá. Cestu do Vlčnova
lesem nenašla, nikdo už ji nikdy nenašel, ale dívka prý spatřila vílu, jak sedí na okraji lesa a pláče. Za pár let ustal i pláč,
jen na místě, kde seděla víla, je dnes malá studánka. Nejspíš
Vyplakaná.
Lucie Manová

ŽIVOT v Podolí
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Leden a únor ve školce

Společenská kronika
Naši jubilanti v březnu a dubnu
Anna Páleníková (čp. 214) - 60 let
Anna Malinová (čp. 4) - 84 let
Ludmila Ondrůšková (čp. 148) - 75 let
František Pestl (čp. 20) - 84 let
Úmrtí
Dne 20. prosince 2008 zemřela
paní Věra Šimeková, Podolí čp. 8.
Zpracovala Jana Rýpalová
Oznámení osobního jubilea nebo narození dítěte
ve společenské kronice je možné pouze v případě
písemného souhlasu jubilanta nebo rodičů narozeného dítěte se zveřejněním osobních údajů.
(Redakce)

Pohádkový den v Mateřské školce

Tříkrálová sbírka

Než jsme se nadáli, tak bylo po vánocích. Přestože byl v naší
mateřské školce Ježíšek ještě před Štědrým dnem, tak nás čekalo
ve školce další překvapení. Krásná nová třída plná nových hraček. A ještě pod stromečkem našla děvčata dodatečně domeček
pro panenky. Ale i chlapcům se tento domeček zamlouval, a tak
děti se ráno předbíhaly, kdo bude dřív ve školce a kdo se první
bude s domečkem hrát.
A akce pro děti na sebe nenechaly dlouho čekat: 14. 1. 2009
bylo velmi úspěšné tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi, kdy
jsme malovali barvičkami na sklo. 15. 1. 2009 zase „bílý den“,
to znamená - všichni jsme byli v bílém oblečení a celý den nás
provázela bílá barvička, ať při jídle nebo v pohádce. Barevné
dny jsou pro nás slavnostním dnem, kdy něco, co jsme dělali,
končí a něco nového pro nás začíná.
Přesto, že se říká, že únor je nejkratší měsíc v roce - u nás
to tak není. Naopak, spousta aktivit spojených s Fašankem nás
provázela celý měsíc.
Nejdříve k nám 11. 2. 2009 zavítalo divadlo s pohádkou
„O zvířátkách ze dvorku“. A protože jsme nemuseli tentokrát na
představení do Popovic, měli jsme možnost zjistit, jak se staví
takové maňáskové divadlo a co vše musí umět paní herečky kromě
hraní divadla. Náš obdiv však získaly i za herecké výkony a plni
dojmů jsme vše výtvarně zachytili a pověsili na nástěnku. Tento
den nás ovšem také čekalo tvořivé odpoledne s rodiči. A co jsme
tvořili? No přece masky! A protože dojmy o zvířátkách v nás zanechaly své, tak naše výrobky byly také převážně zvířecího rázu.
Další den jsme pojmenovali „Pohádkový den“. To bylo ale
něco! Hned od rána jste ve školce nepotkali Alánka, Aničku,
Pepíka nebo Rozárku, ale Červenou Karkulku, Krakonoše, kočičku, četníka, Makovou panenku, motýla, princeznu, Popelku,
vodníka, Ferdu mravence, Berušku, včeličku a dokonce i krále
a spoustu dalších krásných postaviček z našich českých pohádek.
Tento den se konal královský bál, na kterém měly premiéru naše
malé mažoretky. A nechyběla ani pravá královská hostina. Hned
se ukázalo, kdo rád tančí
a kdo rád papká. Den se
nám prostě vydařil.
Dále nás provázejí
přípravy na Fašank, který bude 24. 2. 2009. Celé
naše snažení vyvrcholí
průvodem po dědině.
A jako poslední akce
tohoto měsíce je třešnička
na dortu v podobě KARNEVALOVÉ
SHOW
v kulturním domě, kde
se všem představí nejen
naše malé mažoretky.
Lenka Šlosárová
Nezapomeňte přijít 28. února
(vedoucí paní
na Karnevalovou Show
učitelka v MŠ)

Pranostika nakonec…
Tříkráloví koledníci a organizátoři sbírky

„Kdo v Masopustě moc dělá, v létě to odleží.“
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