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Sloupek redaktora
Svět se mění. Vždycky se měnil a vždycky se bude měnit.
„Pantha rei – vše plyne, vše je v neustálém pohybu,“ říkal
Herakleitos už pět set let před narozením Krista. I malá říčka neplyne pořád stejně rychle. Chvíli voda v jejím korytě
hopsá po kamenech a za pár minut či hodin protéká stejná
voda pomalu hlubokou tůní. A stále dokola. Cyklus se opakuje.
Vše na planetě Zemi podléhá stovkám pravidelně se opakujících cyklů. A přesto dnes připadají některým lidem změny klimatického systému planety Země nenormální a chtějí
s nimi bojovat. Nechtějí pochopit, že planetární cykly se
nedají poměřovat délkou života několika lidských generací.
V zaslepené lidské pýše vytvářejí ve společnosti atmosféru
strachu z přirozeného střídání klimatických cyklů. A strach,
jak známe z historie, je dobrým nástrojem pro ovládání miliónů svobodných lidských bytostí.
Přeji vám, ať se nejenom vaše děti, ale i vaši prapravnuci
těší na Ježíška, který se k nám po několik staletí vždy po
roce znovu vrací, a ať do vašich životů nezasahují samozvaní kazatelé nových klimatologických náboženství.
Přeji vám všem klidné Vánoce uprostřed neustále se měnícího světa.
Vladimír Mana

Školní Mikuláš
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Aktuálně …
• V sobotu 19. prosince 2009, to je dnes, bude asi v 9.25
hodin na ČT 2 pořad o draní peří a životě na venkově, který
byl natočen za účasti členek Klubu dobré pohody v Podolí.
• Výroční schůze Českého zahrádkářského svazu v Podolí se uskuteční v pátek 26. února 2009 od 18.00 hodin
v Kulturním domě v Podolí.
• Petardy, rachejtle a ostatní zábavnou pyrotechniku nemohou ani o Vánocích a novoročních svátcích používat děti
a další nezletilé osoby. Ostatní občané by ji měly používat uvážlivě a třaskaviny odpalovat na dvorcích a zahrádkách svých
domů, nikoliv tam, kde to bude obtěžovat ostatní občany.
• V sobotu 26. prosince 2009 se v kulturním domě v Podolí uskuteční tradiční Štěpánský turnaj ve stolním tenisu.
Zahájení turnaje mládeže bude ve 14.00 hodin, zahájení turnaje dospělých hráčů bude v 16.00 hodin. Účast přislíbili členové dechové hudby Hradčovjanka. K zapojení se do turnaje
a k povzbuzování hráčů zve Sportovní komise Obce Podolí.
• Z důvodu nebezpečí možného poškození aut zaparkovaných při krajnicích silnice, nebude možné sníh v takových
místech odhrnovat traktorem. Tam, kde se budou zaparkovaná auta v uvedenou dobu nacházet, budou muset majitelé
aut sníh ihned sami odklidit.
• Ve čtvrtek 31. 12. 2009 se uskuteční tradiční Silvestrovský
výšlap do Hradčovic. Odchod od obecního úřadu v Podolí bude
v 10.00 hodin. Případná změna bude vyhlášena místním rozhlasem.
Miroslav Křižka, starosta obce
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Zpráva z 20. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 20. 8. 2009, zúčastnilo
se 8 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- strategický plán LEADER MAS Dolní Poolšaví pro období
2007 až 2013 a souhlasí se zařazením do územní působnosti
MAS Dolní Poolšaví.
- podání žádosti o dotaci v rámci 1. výzvy MAS Dolní Poolšaví
na technickou dokumentaci na ZTV pro rodinné domy – Dražné, II. etapa (pozn.: na 21. zasedání bylo toto zrušeno a nahrazeno jinou žádostí o dotaci).

Zastupitelstvo obce zmocňuje:
- starostu Obce Podolí k zastupování obce v MAS Dolní Poolšaví.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu starosty obce o průběhu komplexních pozemkových
úprav na území obce Podolí a o omezení rozsahu společných
zařízení nacházejících se zejména v lokalitě Galdův Žleb, Spodní Díly a Strážné.
- záměr Ředitelství silnic a dálnic ČR převést formou daru do majetku Obce Podolí některé pozemky a objekty vybudované
v rámci obchvatu Vésky – Veletiny.

Zpráva z 21. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 24. 9. 2009, zúčastnilo
se 7 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- změnu zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvková organizace, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení.
- podání žádosti o dotaci v rámci 1. výzvy MAS Dolní Poolšaví
na výměnu části veřejného osvětlení v obci Podolí
- poskytnutí finančního příspěvku 70 000,- Kč z rozpočtu Obce
Podolí na činnost MAS Dolní Poolšaví.
- žádost o finanční příspěvek z rozpočtu Obce Podolí ve výši
200 000,- Kč pro Sdružení pro výstavbu kaple Sv. Ducha v Podolí na dofinancování stavby nové kaple.
- záměr prodeje části pozemku parc. č. 734/1, k.ú. Podolí nad
Olšavou panu Martinu Kovářovi, bytem Vlčnov 1085, jak je
uvedeno v nákresu, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení, za
cenu 60,- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
- záměr budoucího vkladu veřejné kanalizace a vodovodu do
majetku Slováckých vodáren a kanalizací, a.s. Uherské Hradiště. Podmínkou je předání a převzetí celé kanalizační a vodovodní sítě, včetně dalších objektů, které s tím souvisí.
- způsob řešení pohledávek za občany Podolí z titulu neuhrazených místních poplatků za odvoz domovního odpadu.

- záměr dalšího jednání o vybudování fotovoltaické elektrárny
v lokalitě průmyslové zóny Závodí, jak je uvedeno v žádosti
firmy Galvena Energo s.r.o. ze dne 15. 9. 2009 a jejím dodatku
ze dne 17.9.2009
- závěrečný účet Základní školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvková organizace, za rok 2008, bez výhrad..
- osazení termostatických ventilů v budově MŠ, platba proběhne z rozpočtu Mateřské školy.
- změnu rozpočtu č. 4 Obce Podolí na rok 2009, jak je uvedeno
v příloze č. 3 tohoto usnesení.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- záměr prodeje pozemků manželům Jindřichu a Magdě Hanáčkovým, bytem Uherské Hradiště, jak je uvedeno v jejich
žádosti ze dne 10. 6. 2009, přijaté do pošty pod č.j. 299.
- darovací smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na objekty
vybudované v rámci obchvatu Podolí, úsek Vésky – Veletiny.
Zastupitelstvo obce zrušilo:
- bod číslo 3 zasedání zastupitelstva 20. ze dne 20. 8. 2009.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
- paní Štěpánku Míškovou vypracováním návrhu o poskytování finančního příspěvku rodičům narozených dětí, které mají
trvalé bydliště v obci Podolí.

Zpráva z 22. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 27. 11. 2009, zúčastnilo se 7 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- odkoupení pozemků parc. č. 1281/2, 1282/1 a 1282/2, k.ú.
Podolí nad Olšavou, celková výměra 1906 m2, stávající majitelka paní Ludmila Suchá, Uherské Hradiště. Cena 10,- Kč/m2,
tj. celkem 19 060,- Kč. Náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a poplatek za změnu vlastnického práva v evidenci
Katastru nemovitostí v Uherském Hradišti zaplatí Obec Podolí. Předmětné pozemky budou využity při pozemkových
úpravách v obci Podolí.
- odkoupení pozemků parc. č. 803/82 a 803/83, k.ú. Podolí nad
Olšavou, celková výměra 1353 m2, stávající majitelka paní
Božena Řezníčková, Uherské Hradiště, Míkovice. Cena 10,- Kč/m2,
tj. celkem 13 530,- Kč. Náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a poplatek za změnu vlastnického práva v evidenci Katastru nemovitostí v Uherském Hradišti zaplatí Obec
Podolí. Předmětné pozemky tvoří součást tzv. Galdova žlebu.
- záměr vydání obecně závazné vyhlášky Obce Podolí, která by
zakazovala na území obce provozování výherních hracích automatů.
- navýšení finančního příspěvku z 50,- Kč na 70,- Kč za každého
občana obce Podolí, který zaplatí Obec Podolí v roce 2010 Zlín-
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skému kraji jako podíl sloužící k úhradě prokazatelné ztráty
z provozování autobusové dopravy na území Zlínského kraje.
- předložený návrh na umístění nových pozemků v rámci KPÚ
Podolí nad Olšavou a plán společných zařízení.
- nepřevzetí objektů vybudovaných v rámci obchvatu silnice I/50,
úsek Vésky – Veletiny a pozemků na kterých se nachází v obci
Podolí od ŘSD ČR, správa Zlín. Důvodem jsou zejména obavy
z budoucí finanční zátěže při údržbě těchto objektů a pozemků
a možné provozní problémy, které by šly k tíži Obce Podolí.
- záměr neměnit výši poplatku za vyvážení popelnic, který budou hradit občané Podolí v roce 2010.
- změnu č. 5 rozpočtu Obce Podolí na rok 2009.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- smlouvu o spolupráci s firmou Galvena Energo, s.r.o., Zlín.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
- Finanční výbor a zaměstnance Obecního úřadu Podolí vyhodnocením nabídek na pojištění majetku Obce Podolí a rizik plynoucích z činnosti jejích orgánů. Se zprostředkovatelem, který
předložil nejlepší nabídku, budou uzavřeny pojistné smlouvy.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- návrh na směnu pozemků parc. č. 300/3 a 3233/5, k.ú. Podolí
nad Olšavou, celková výměra 482 m2, za pozemek parc. č. 165,
k.ú. Podolí nad Olšavou, výměra 523 m2.
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Podolští fašančáři…

Podolané na Slavnostech vína

Podšable, podšable, aj pod obušky,
my všecko bereme, aj plané hrušky.
Tady nám nedali, tady nám dajú,
komára zabili, slaniny majú.
Podolská chasa všeckým na vědomosť dává, že v sobotu
6. února 2010 túto pěsničku učujete po celéj dědině!
Ve 13,00 hodin totiž bude u Obecního úřadu v Podolí začínat fašanková obchůzka, do keréj sú zvaní všeci malí aj velicí,
v maskách a lebo v kroji. A dyž nebudete patřičně vyšňoření,
tož také nevadí. Dojděte sa na nás podívat a lebo nás počkajte
u vašého domu. Šak my k vám dojdem. A budem aj rádi, dyž
nám nachystáte koblihy, dáte nám vajca, lebo nám na šavlu
napichnete kus slaniny lebo klobásy. A dyž nám přispějete aj
nejakú korunú na muziku, tož také budem vděční. My vám
za to na oplátku zazpíváme a zatančíme „podšable“ a možná
předvedem aj nejaký rozverný kúsek.
Večer od 20,00 hodin nás pak v kulturním domě čeká fašanková muzika s CM Lintava pod vedením Ondřeje Simana
a vystoupení Old Star Hradišťanu. No a jak jinak, k večeru
bude také neodmyslitelně patřit pochovávání basy. Potom, co
si poslechneme dědinské klebety a pochováme basičku, tož aj
patřičně zapijeme smutek a bude hotovo…
Je to sice o týdeň spěš jak inde, ale to nevadí. Tož si to napište do kalendářa, ať nezapomenete!
Srdečně vás všecky zve podolská chasa

Opět po roce se Uherské Hradiště 12. a 13. září 2009 zaplnilo krojovanými z mnoha obcí Uherskohradištska a Uherskobrodska. Vystoupení mnoha souborů, muzik a pěveckých sborů bylo
možné spatřit v každém zákoutí města. Podolí je součástí Mikroregionu Dolní Poolšaví,který měl své stanoviště v pasáži hotelu Slunce
na Masarykově náměstí. Podolanů se sešlo u zimního stadionu asi
čtyřicet krojovaných, kde se zástupci našeho mikroregionu připojili
k hlavnímu průvodu Slavností. Sobotní den proběhl v pěkné pohodě, ke které určitě pomohla spousta dobrého vína, muziky a nádherná krása tisícovek krojovaných. Velké poděkování patří Všem lidem,
kteří reprezentovali našu Slovácků dědinu Podolé v krojoch.
Petr Smetana, místostarosta obce Podolí

Kaplička v roce 2009

Vánoční přání a poděkování

Objevení Pamětní listiny – rok 1958

Zpívejte Hospodinu novou píseň,
Neboť učinil obdivuhodné věci.
(Ž 97,1)
Požehnaný čas vánoční, plný lásky, pokoje a radosti, prozářený milostí betlémského dítěte a mocnou ochranu Boží v Novém Roce 2010 přeje všem občanům správce farnosti p. Bedřich
Jagoš a občanské Sdružení pro stavbu kaple Sv. Ducha.
V závěru roku děkujeme všem, kteří nezištně pečují o celoroční provoz kaple.
Občanské Sdružení pro stavbu kaple Sv. Ducha děkuje zastupitelstvu obce Podolí za poskytnutý finanční příspěvek z rozpočtu obce k dofinancování stavby kaple.
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Počátkem října přehnala se přes naši obec velmi silná vichřice, která strhla z věže místní kapličky železný kříž s bání.
Stalo se tak proto, že dřevěný násadec, na němž byla báň upevněna, byl již zpuchřelý a nevydržel nárazu vichřice. Kříž i báň
zůstaly viset na střeše věže a dne 19. října byly sundány.
Při otevření plechové báně byla nalezena v papírovém obalu zapečetěna Pamětní listina, která bude do nové báně opět
vložena. Pro případ, že by po letech při opravě kapličky byla
již listina příliš vetchá a písmo nečitelné vpisuji do pamětní
knihy celý obsah Pamětní listiny.
Dále následuje opis Pamětní listiny, který v roce 1958 provedl kronikář obce pan Karel Bača.
Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek
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Pamětní listina
Pamětní listina, kterou jsme dne 25. září 1909 napsali, abychom časům pozdějším aspoň nějakou úpomínku zanechali. Přijde-li se při opravě báně na ni, žádáme, by se nezničila, nýbrž
znovu opsala, bude-li už vetchá, zase tak uschovala. Podobná listina nalézá se ve zdi metr od země u dveří od příkopy i se starými
mincemi.
Tato zvonice je vystavěna v září r. 1909 stavitelem p. K. Málkem z Uh. Brodu za obnos 4000 K. Polírem byl p. Klečkář z Derfle se zedníkama z Vések a Derfle.
Pokud víme z dějin, založeny byly Míkovice r. 1301 1. března
a Podolí již tehdy bylo. Leč jak listiny děkanství Spytinovského
svědčí, patřilo Podolí do Spytinova, ale jmenovalo se Dolní Popovice, na rozdíl od nynějších Popovic, které se tehdáž jmenovaly
Popovice Horní. Potom patřilo Podolí pod farnost Hradčovskou,
a když císař Josef II. vystavěl kostel v Derfli, přifařeno bylo do
Derfle a poněvadž v Popovicích staví letos hřbitov a faru, možná
bude Podolí přifařeno do Popovic.
Za válek husitských bylo Podolí pod panstvím mnichů Velehradských, jak o tom svědčí starý mlýn se svými celami a stavbou
i sklep hore za dědinou 30 metrů dlouhý. Tam se jim ukládali
desátky. Hned nad sklepem měli velký včelín. Ale roku 1466 za
panování krále českého Jiřího z Poděbrad, jenž toho času sídlel
v Malenovicích, prodali mniši Podolí i s Popovicemi městu Hradišti na 50 roků za 50 hřiven, což dle našich peněz (6 x 50) jest
300 zl. čili 600 K.
Kup došel a tu r. 1530 znovu a na vždy Podolí, Popovice,
Kněžpol a Jarošov mniši prodali obce tyto městu Hradišti, které
až do dnes má u nás háj co svůj majetek. Jindy vybíralo Hradiště
u nás poplatky a desátky.
Mimo to i robotovali lidé městu Hradišti. Až Josef II. upravil
daně, nechtěli prý Podolané háj, nynější les, aby z toho nemuseli
platit daň a tak připadl háj Hradišti, jež se uvolilo daň platiti.
Josef II. nařídil ve všech obcích postaviti zvonice, a tu Podolané asi postavili poprvní dřevěnou zvonici, která stála, opravována
byvší, až do letoška.
Byla to dřevěná, čtyřhranná bouda, z jejíž střechy trčely dva
sloupy a na nich pod stříškou zvonek.
Stříška byla na spadnutí. Již za starostování p. Bartka, Podškupky a hlavně
p. Májíčka se mnoho o stavbě mluvilo,
i peníze a něco cihel od stavby školy bylo i plán od stavitele Schaniaka
a Laštovky byly, ale tak málo energie
měli a macešsky o ubohou zvonici se
starali, že peníze i materiál na jiné se
upotřebily a zvonici zvonili umíráčkem dále.
Až za starosty p. Šáchy Františka,
jenž v 5 roku starostování dostav po
ruce sobě rovné lidi do výboru smýšlením, jimž staří pokrokářů přezdívali,
nechal plán udělati a celý výbor stavbu
schválil a staviteli zadal.
Lidé chodí okolo a tak zvaní „klerikáli“ nadávají, co se to za hrozný babylon staví. Dokonce při bourání staré
dřevěnice mudrovali schovati 2 dm
starý železný křížíček, že se šikne na
novou. Staří, celkem tři, nemají ponětí
o vkusu. To také plyne odtud, že jsou
jen doma vyrostlí ba ani neumí čísti
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a psáti, neboť škola zde stojí 27 let. Dříve chodili do Popovic.
Od počátku učí zde p. nadučitel Jan Janáček z Raclavic,
a když r. 1902 přistavena byla druhá třída, sedmý rok pan
František Kočnar ze Skaličky u Hranic, jenž tento arch píše.
Zámožné osoby v dědině jsou p. Bohumil Niče, mlynář,
p. Matouš Snopek, rolník č. 3, p. Jan Podškubka č. 51, Šácha
František, rolník č. 55, Jiří Macháček č. 12, Josef Blažek č. 10
a jiní.
Radní jsou: Matouš Snopek I., Malina Tomáš III., František Májíček II.
Výboři jsou: Skrášek František č. 93, František Křivák č.
86, František Zpěvák č. 6, Josef Blažek č. 10, Bohumil Niče č.
66, Josef Bartek č. 47, Josef Macháček č. 62, Antonín Malina
č. 65.
Peníze jsou: 1 Koruna, 5 Koruna, 10 K, 20 K, 50 K, 100 K,
1000 K.
- 1 Koruna = 100 haléřů. Mince: 2 haléř, 10ti haléř, 20 haléř.
- 1 měřice pole = 20 arů stojí dnes 150 zlatých, tj. 300 Korun.
- 1 pěkný kůň 600 Korun, 1 pěkná kráva 400 Korun, 1 pěkné
hříbě 300 Korun.
- 1 metrický cent žita 26 Korun, 1 metrický cent rži 18 Korun,
- 1 metrický cent ječmene 18 Korun, 1 metrický cent cukrovky 2 Koruny – vloni byla velká drahota.
Platí se zedníkům 3 K 20 h., nádeníkům 1 K 40 h. V městech
jednou tolik. Dělný lid vydělá dnes pěkné peníze.
Po měřici pole = 20 a se letos urodilo: ječmene 8 mandelů
= 12 měřic zrna (mandel = 40 kg), réž trochu méně, oves 2 ½
měřice z 15 snopů. Úroda byla letos dobrá na jařinách, slabá na
oziminách, ale přesto nemohli lidé schovati obilí pod střechu.
Mají stodoly malé, dřevěné většinou a domy z kotů též malé,
těsné. Čísel se dnes čítá 122. Poslední jsou vystavěny k Míkovicím: Vašátovo a Blahovo.
Obecní přirážky jsou 160 procent. Obecní příjem asi 2200
Korun.
Volby na říšskou radu byly užší: 17 klerikálů, 17 agrárníků,
21 socialistů, 55 pokrokářů.
Do roku 1882 chodily dítky z Podolí do Popovic, kdež ve
staré, vetché, zcela nedostatečné budově vyučováno v jedné
třídě 230 dítek. Učitelem od 1.9.1879 do
1.8.1883 tam byl p. Jan Janáček, nynější nadučitel v Podolí.
V roku 1882 vystavěna přičiněním téhož nadučitele a tehdejšího starosty v Podolí
p. Antonína Šáchy, otce nynějšího starosty,
jednotřídní škola v Podolí, kdež od 1.9.1882
do 1.8.1883 vyučoval p. Ferdinand Labounek, nyní nadučitel ve Štarnově u Šternberku. Od 1.8.1883 až do roku 1903 vyučoval
na škole té sám nynější nadučitel. Bylo jemu
přemáhati obtíže zatemnělosti a předsudků,
následků to zbylých z dob otroctví, robot,
kterýžto duch otrocký u lidu pěstován byl
i ve škole staré doby.
Vlivem nynějšího starosty p. Františka
Šáchy, nadučitele p. Jana Janáčka a učitele
p. Františka Kočnara jeví se v obci zdejší pokrok patrný jak v ohledu hospodářském, tak
i sociálním a politickém.
Třída druhá přistavovala se za starostování p. Františka Májíčka.
V Podolí dne 25. září 1909.
František Šácha, starosta
František Kočnar, učitel
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Popelnice z Rumpoldu

Mikulášská nadílka v mateřské škole

Popelnice pronajaté od firmy Rumpold, placené prostřednictvím Obecního úřadu Podolí, budou občané platit po celou
dobu jejich nájmu. To znamená, že ani po 6 letech, jak se původně předpokládalo, se popelnice nestanou majetkem jednotlivých občanů, a tudíž nebude ukončeno placení za jejich užívání (malá popelnice 132 Kč/rok, velká popelnice 264 Kč/rok).
Občané, kterým bylo placení pronájmu popelnic za letošní rok
omylem prominuto, doplatí příslušnou finanční částku za rok
2008 při příštím placení poplatků za svoz popelnic.
Zájemci o zakoupení nových popelnic se mohou zapsat na
OÚ v Podolí do 15. ledna 2010. Malá plastová popelnice bude
stát asi 560 Kč, velká plastová popelnice 800 Kč. Zaplatit bude
nutné předem. Po tomto společném nákupu popelnic pro občany Podolí se případný další nákup uskuteční až na podzim
letošního roku.
Obecní Úřad

V pátek 4. prosince dopoledne zavítal mezi děti do mateřské školy Mikuláš s čertem a andělem. Děti celou Mikulášovu
družinu přivítaly trochu rozpačitě s obavami a zároveň s velkým
očekáváním a písničkou „Mikulášek zvoní, cinká,“ na rtech.
Zatímco Mikuláš děti chválil a těšil se z nových básní a písní,
čert se již nemohl dočkat, až si s sebou odnese největší zlobidla
ze školky. Strach z čerta se opravdu v očích některých dětí našel.
Co když se přece jen čert dozvěděl, že občas někdo zazlobí nebo
neposlechne paní učitelku nebo maminku? Ale nakonec, jako
každý rok, pochodil čert s prázdnou. Děti slíbily, že se polepší!
Úsilí dětí, a to i těch nejmenších tříletých, při zpěvu písní
a koled Mikuláš odměnil vlídným slovem a balíčkem dobrot.
Na závěr se všechny děti s čertem „Dobromilem“ rozloučily,
pozvaly ho do kola a zatancovaly společný hravý „Čertí tanec“.
Prvotní obavy dětí vystřídala radost a úsměv na tváři.
A aby toho nebylo málo, čekala na děti ještě jedna „Mikulášská“, která proběhla v pátek odpoledne v Kulturním domě v
Podolí. Předškoláčci zahájili a obohatili program krátkým hudebně recitačním pásmem. S trochu jiným pásmem vystoupili
naši nejmenší i na sobotním setkání seniorů 12. prosince v Kulturním domě v Podolí. Vánoční atmosféru snad ucítil každý,
kdo na tyto akce zavítal.
Andrea Krhovská

Jak jsme drhli „péří“
Netradiční dopoledne v útulném prostředí obecního domečku pro nás připravily podolské „tetičky“ z Klubu dobré
pohody. V pondělí 30. listopadu jsme se nic netušíce, místo
písemky z vlastivědy, ocitli v dávných časech, kdy se ještě téměř
v každé chalupě drhlo husí peří.
Samozřejmě jsme si tuto činnost „jen pro trpělivé“ vyzkoušeli
také. V zápětí jsme byli za výsledek své práce (pár gramů chmýří)
odměněni dobrotami z kuchyně našich štědrých hostitelek v podobě chleba s domácím sádlem, buchtami všeho druhu, perníčky
a sušeným ovocem. A na cestu jsme dostali i hašlerky.
Tetičky nám předvedly nejenom to, jak jsou zručné, ale také
nám krásně zazpívaly místní písničky a prozradily spoustu zajímavého o tom, jak se dříve žilo. Nechyběla ani pravdivá pověst
z Podolí.
Všem tetičkám – ženám - z Klubu dobré pohody tímto
velmi děkujeme. Bylo nám s nimi opravdu dobře!
PaM

Ochotníci z Podolí – poznáte se po letech?

O vodníkovi a husté mlze
Malý kousek od Podolí, tam, kde se háje nazývají Popovsko,
najdete malinký rybník. Vždycky tam byl, sice malý, ne zrovna
moc hluboký, ale byl. Okolo kousek pole a les, který dodnes spojuje Podolí a Popovice.
Nebylo to zrovna nejútulnější místo. Obyvatelé Podolí a Popovic toto místo nazývali Kuňky, nejspíš kvůli hojnosti žab, které
po nocích vyzpěvovaly skřehotavé árie. Čas od času se za teplých
i chladných rán na tom místě objevila mlha, která stoupala jako
hustý, bílý kouř z rybníka a zahalovala všechny cesty, pole i les.
V rákosí okolo rybníka to pak vždycky syčelo, vrčelo a mlaskalo,
jak vodník vařil mlhu a ochutnával, jestli je dostatečně silná. Dlouho potom trvalo, než ji vítr rozfoukal a zelený mužík zalezl do svého rybníka. Nikdo se neodvážil vydat hustou mlhou, každý se bál,
aby ho bludičky nebo víly, krásné vodníkovy pomocnice, nevlákaly
do rybníka. Sem tam se k mlhavému místu někdo zatoulal, a to pak
bylo slyšet mlaskání a syčení silněji, než kdy jindy.
Dobří lidé s čistým svědomím se ale ničeho bát nemuseli. Proto, když zamilovaní hledali klid a přišli večer k rybníku, ve kterém
se jako stříbrné šperky odrážely hvězdy spolu s měsícem, nechal je
zelený mužík v klidu naslouchat šumění rákosí a něžnému zpěvu
žab. Ti mu žádnou starost nedělali, měli oči jen pro sebe, a když
bylo třeba, přičaroval jim mlhu jemnou jako závoj, která je skryla
před celým světem. Sám pak seděl v koruně vrby, pokuřoval dýmku a přemýšlel o tom, jak je svět přeci jenom krásný. Sem tam se
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mu k rybníku přikradly i nečestné úmysly. To když mu lidé chodili
do rybníka pytlačit a kalili vodu harampádím, které do rybníka házeli. V takových chvílích vařil ze vzteku tu nejhustější mlhu a sem
tam nějakého lumpa stáhl za kabát do rybníka a jeho duši pečlivě
uschoval. Občas potkal vodník také neštěstí, když se mu do rybníka vrhali lidé, kteří už nechtěli žít. To potom mužík seděl v koruně
staré vrby, kouřil dýmku, a poslouchal příběhy nešťastných duší.
Jak čas plynul, rybník i s vodníkem osiřel. Až jednou, malou
chvíli před Vánocemi, když byla zima teplá jako tato, uslyšel vodník
šplouchnutí. Na dně rybníka objevil tělo chlapce a dívky. Přiložil si
jejich duše k uchu a poslouchal tak jako kdysi, jejich smutný příběh o
lásce, bolesti a krutosti jiných lidí, kteří zničili jejich štěstí. Vodníkovo
srdce se nad nimi ustrnulo. Přivolal k sobě na zem ďábla a s ním
pak uzavřel obchod. Navrhl výměnu všech duší, které měl, za tyto
dvě, které svíral ve své dlani. Ďábel souhlasil. Když vodník rozevřel
svou dlaň, obě duše se vrátily do svých těl a ožily. Mladík a dívka byli
vodníkovi vděční, nemohli se ale vrátit zpátky do vesnice. Proto se
s vodníkem dohodli, že zůstanou u rybníka a postarají se, aby měl
navždy klid a pokoj od lidí. Tak se i stalo. Cesta zarostla trávou, bodláčím a křovinami. Lidé na vodníka už nejspíš zapomněli, nikdy už
jej nikdo neviděl. I ten rybníček, jakoby zmizel z povrchu zemského.
Občas ale, když se člověk brzy ráno zahledí směrem k tomu místu,
může uvidět hustou mlhu, zahalující mlází a houští. A když se dobře
zaposlouchá, možná uslyší i slabé syčení a mlaskání.
LuM
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Společenská kronika
Naši jubilanti v lednu a únoru
Karel Křivák (čp. 184)
Jan Podškubka (čp. 51)
Hedvika Malinová (čp. 147)
Vlasta Vagdálová (čp. 216)
Anna Klvaňová (čp. 106)
Stanislav Zpěvák (čp. 134)
Antonín Klvaňa (čp. 106)

60 let
60 let
80 let
81 let
86 let
87 let
90 let

Úmrtí
Dne 24. listopadu 2009 zemřel pan Karel Hrabal
( č.p. 146)
Podklady 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)

Studánka u „černého mostka“

Příjemné prožití svátků vánočních,
hodně štěstí a pevné zdraví v roce 2009
všem občanům přeje starosta,
členové zastupitelstva
a zaměstnanci Obce Podolí.

Bohoslužby v místní kapli Sv. Ducha
Bohoslužby ve vánočním období o nedělích a svátcích v kapli Sv.
Ducha a v kostele v Popovicích:

Tak vypadá v současné době studánka u „Černého mostka“.
Dřív z ní vyvěrala ta nejlepší voda v okolí. Nechoďme se zavřenýma očima, vnímejme krásu, šetřeme přírodu a životní prostředí vůbec. A hlavně, nebuďme lhostejní k tomu, co se kolem
nás děje.

24. 12. 2009 Štědrý den (půlnoční), v Popovicích ve 21.00 hod.
25. 12. 2009 Narození Páně (slavnost), v kapli v Podolí v 10.30 hod.,
v Popovicích v 9.00 hod.
26. 12. 2009 Sv. Štěpán (2. svátek vánoční), v kapli v Podolí
v 10.30 hod., v Popovicích v 9.00 hod.
27. 12. 2009 svátek Sv. rodiny, v kapli v Podolí v 10.30. hod., v Popovicích v 9.00 hod.
31. 12. 2009 Sv. Silvestr - děkovná mše v Popovicích v 16.00 hod.
1. 1. 2010 Nový rok – svátek - mše svatá za děti a mládež z Podolí, v Podolí v 10.30 hod., v Popovicích v 9.00 hod.

Pranostika nakonec…
„Na Štědrý den večer hvězdičky
– ponesou vajíčka slepičky.“
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