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Sloupek redaktora
Jestli je zimní slunovrat symbolem naděje, je období Hromnic
symbolem příchodu nové životní
energie, symbolem příchodu jara.
Keltové v tomto období slavili svátek Oimelc (někdy bývá označován
jako Imbolc). Součástí svátku, jehož
patronkou byla bohyně Brighid
vládnoucí Slunci a ohni, byla slavnost ochranných ohňů. Před vchodem do domu se zapalovaly malé
ohníčky, které měly ochránit obydlí
nejen před blesky, ale i před krupobitím. V období kolem svátku Oimelc se začínala rodit první jehňata, což bylo také velkou příležitostí
k oslavě. Ostatně také sv. Brigita,
která v křesťanské době nahradila
bohyni Brighid, bývá často zobrazována jako pastýřka s jehňátky.
A z ochranných ohňů nám do
dnešních dnů zůstaly svíčky nazývané „hromničky“.
Oheň je symbolem energie, kterou většina z nás po dlouhém zimním období potřebuje načerpat. Ať
vám tedy přicházející jaro přinese
hodně životní energie.
Vladimír Mana
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K Fašanku patří i smažení božích milostí (suků)

Fašank v Podolí 2010

Aktuálně …
• Schůzka komise k rekonstrukci kanalizace v Podolí a její
napojení na čistírnu odpadních vod se uskuteční v pátek 5. března v 17.30 hodin na obecním úřadě v Podolí. Všichni občané,
kteří mají o danou problematiku zájem, se mohou této schůzky
zúčastnit.
• V pátek 19. března od 18.00 hodin se na obecním úřadě
v Podolí uskuteční 24. zasedání zastupitelstva Obce Podolí.
Všichni občané jsou k účasti srdečně zváni!
• Na začátek měsíce května letošního roku plánuje místní
organizace zahrádkářů uskutečnit burzu sazenic zeleniny a květin, které si místní občané sami vypěstovali a které budou schopny venkovní výsadby. Zúčastnit se mohou členové i nečlenové
Českého zahrádkářského svazu. Přesný termín a místo konání
bude včas oznámen místním rozhlasem.
• V sobotu 27. března 2010 od 16.00 hodin se v kulturním
domě v Podolí uskuteční další ročník místního Koštu slivovice.
Zájemci o účast na této akci dodají soutěžní vzorek v množství
½ litru do středy 24. března 2010 předsedovi ZO ČZS v Podolí
panu Liboru Hanáčkovi nebo na obecní úřad v Podolí. Účast na
akci je omezena pouze na občany, kteří dodají soutěžní vzorek.
Za dodaný jeden vzorek slivovice se mohou zúčastnit dvě osoby,
které budou mít ochutnávku zdarma.
• Příští sběr použitých PET láhví bude v sobotu 27. března 2010
od 15.00 do 17.00 hodin v průjezdu základní školy v Podolí.
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Miroslav Křižka, starosta obce Podolí

Beseda s důchodci

Takových akcí víc!

V sobotu 12. prosince 2009 uspořádala sociální komise
tradiční besedu s důchodci. Program byl tentokrát zpestřen
o vystoupení dechové hudby Hradčovjanka, která navodila
mezi přítomnými tu správnou atmosféru. Dalším hostem, který svým krátkým výstupem přispěl k dobré pohodě, byl Vašek
Martinec z Popovic. A ani naše nejmenší děti z mateřské školy
nezůstaly pozadu a svými básničkami a písničkami o vánocích
vyloudily u babiček a dědečků úsměv a právem si zasloužily velký potlesk. Každý ze seniorů dostal poukázku na drobný nákup
v hodnotě 200,- Kč v obchodech „Dolanka“ a „U Snopků“. Při
dobrém víně a cukroví se přišlo v tomto předvánočním čase
pobavit 90 našich starších spoluobčanů.
Štěpánka Míšková

Krásný a plný zajímavostí byl večer, který jsme prožili
ve čtvrtek 18. února 2010 v „Klubu dobré pohody“. S radostí
a s velkým zaujetím nám paní Ing. Dagmar Vitásková předávala své zkušenosti, jak se zdravě stravovat, jak a čím nahradit
tradiční suroviny zdravějšími, co je vhodné vyloučit a co čím
nahradit v naší tradiční moravské kuchyni, abychom byli plni
energie a alespoň trochu přispěli k lepšímu zdraví. Moc jí za
zajímavé povídání a za výbornou ochutnávku uvařených jídel
a dobrůtek děkujeme. Věříme, že tento večer byl jen začátek
našeho snažení o zdravější styl života. Příště přijděte i vy. Uvidíte, že vás téma zaujme a přidáte se k těm, kteří se snaží žít
zdravěji.
KDP Podolí

Černá armáda

Zruší občané pronájem popelnic?

V dobách, kdy Podolí vypadalo jinak než dnes a kdy do
stavby železnice zbývalo mnoho let, se vesničané dostali pod
nadvládu krutého a dobyvačného Brachibalda VI. Tento krutý
dobyvatel nechal vykácet obrovský kus lesa a postavit nad vesnicí hrad černý a hrůzostrašný jako noc. Lidé se ho báli, někteří cítili nenávist, a všichni si přáli, aby se Brachibaldovi někdo
postavil a zahnal jej na útěk. Přes den bylo za hradbami slyšet
řinčení zbraní a ostrý hlas velitele armády. A jednou za čas se
v noci otevřela kovová brána hradu a Brachibaldova černá
armáda vyjela plenit okolní vesnice. Synové vesničanů museli rukovat do Brachibaldovy černé armády a často se nevraceli
zpět. Všichni si začínali zoufat.
Jednou k ránu přiběhl do vesnice Vlčnov mladičký voják.
Ukázalo se, že je to syn podolského mlynáře, který musel vstoupit do černé armády. Voják varoval obyvatele Vlčnova, že následující noc vtrhne Brachibald se svojí armádou od lesa do jejich
vesnice a celou ji zpustoší. Pak se mladík vydal na cestu zpět
a modlil se k Bohu, aby byl milosrdný a ušetřil tolik nevinných
lidí. Nejraději by za ně sám položil život. A tu se snesla mlha.
Mlha tak hustá, že nebylo vidět na krok, zahalila celý hrad.
A po mlynářově synovi jakoby se slehla zem. Nikdo jej už nikdy
nespatřil. Když nadešla noc, bylo slyšet Brachibaldův zlostný řev.
Jeho vojáci nemohli kvůli mlze opustit hrad. Potom vše utichlo. A když se nad ránem mlha rozestoupila, Podolané s údivem
zpozorovali, že hrad je pryč. Nezbylo po něm ani památky.
Někteří říkají, že se hrad propadnul do země, a dodnes
jsou vojáci i s krutým Brachibaldem uvězněni v kopci. Kdo ví?
Ovšem občas, když se procházíte lesem, je slyšet slabé řinčení.
LuM

Ani po dalším jednání s firmou Rumpold UB s.r.o. nebylo
pro občany naší obce dosaženo lepších podmínek v pronajímání popelnicových nádob na odpad z domácností. Stávající
výklad obsahu předmětné smlouvy je takový, že ani po pěti či
sedmi letech pronájmu nepřejde vlastnictví popelnic z firmy
Rumpold UH s.r.o. na občany, kteří popelnici užívali a platili
jejich řádný roční nájem. Ve svém důsledku to znamená, že placení nájmu nebude po dobu užívání popelnic nikdy prominuto a roční poplatek budou občané platit každým rokem znovu
a znovu. Uvedená svozová firma argumentuje tím, že protihodnotou občanům bude, že každá opotřebovaná nebo poškozená
popelnice může být na základě žádosti jejího uživatele kdykoliv
vyměněna za popelnici nepoškozenou, schopnou dalšího užívání. Stejné podmínky pronájmu popelnic mají také občané
Popovic a dalších obcí.
Pokud budou chtít občané Podolí stávající pronájem ukončit, mohou ve středu 31. března 2010 v době od 15.00 do 16.00
hodin přivézt čisté popelnice k obecnímu úřadu v Podolí, odkud
si je odvezou pracovníci firmy Rumpold. V takovém případě
zaplatí občané za letošní rok pouze ¼ ceny pronájmu. Ti občané, kterým byl v minulém roce poplatek za pronájem popelnic
neoprávněně prominut, budou jej muset co možná nejdříve na
obecním úřadě doplatit. O vrácení pronajatých popelnic projevilo v Podolí zájem zatím asi 20 občanů, kteří chtějí vrátit více
než 30 popelnic na domovní odpad.
Obecní úřad Podolí

Štrbáňský „Ďas“
Nejen ve Vancouveru se ve čtvrtek 18. 2. bojovalo o medaile. Také ve Strání-Květné proběhl každoroční závod na lyžích.
Poprvé se tohoto závodu zúčastnily i významné síly naší školy. Přes nepřízeň počasí a špatný technický stav trati se závod
uskutečnil. Ač jsme neměli čas na rozjezd či rozcvičku jako
ostatní účastníci, v silné konkurenci dalších škol se nejlépe vedlo našemu Tomáši Hanáčkovi, který získal krásné 5. místo ve
sjezdoslalomu.
Děkujeme i ostatním závodníkům, kteří reprezentovali naši
školu: Honzovi a Kubovi Koníčkovým, Radku Dědkovi, Danu
Bajajovi a nejmladšímu Daliborku Mitanovi ze 2. třídy ZŠ Popovice. Velké poděkování patří paní Janě Koníčkové z Popovic za
pomoc při celém závodu a hlavně s přepravou dětí.
PaM
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Silvestrovský výšlap
Silvestrovský výšlap měl opět trasu z Podolí přes Veletiny do
Hradčovic. Na startu u obecního úřadu bylo přítomno 18 účastníků. V cíli pochodu v Hostinci U Holuba bylo turistů dvakrát
tolik. Každému přišla k chuti dobrá klobáska. Po sněhu nebyla
ani památka. Na zpáteční cestu všechny vyprovázelo sluníčko,
které každého pozitivně silvestrovsky naladilo. Rozdíl mezi
nejmladším a nejstarším účastníkem pochodu byl 70 let, což
svědčí o tom, že pochod je určen pro všechny věkové kategorie.
Podolí v sobě nezapře sportovního ducha.
Jaroslav Míšek

Inzerce
Kompletní realizace střech včetně oprav a montáže
oken je možno objednat v Podolí čp. 71 nebo na telefonu
č. 732 525 045.

ŽIVOT v Podolí
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Výročí založení sboru dobrovolných hasičů
V loňském roce to bylo právě 85 let, kdy byl založen v obci
Podolí sbor dobrovolných hasičů. V kronice je o této události
z roku 1924 následující zmínka. „Dne 23. ledna založen byl místní sbor dobrovolných hasičů. Starostou sboru byl zvolen František
Zimolka, č. 83, místostarostou František Zpěvák, č. 84, pokladníkem Malina František, č. 4, vzdělavatelem Josef Galda, č. 45
a jednatelem Jan Černík. Velitelem sboru zvolen Josef Křivák,
první podvelitel Jiří Hanáček, druhý podvelitel Eduard Kolaja.“
V zakládací listině adresované Československému místodržitelství v Brně se pak dočteme, že „nížepodepsaní členové
zakládajícího komitétu hodlají zříditi v obci Podolí spolek pode
jménem „Sbor dobrovolných hasičů“.
Na fotografii z roku 1943 jsou zachyceni hasiči i se stříkačkou.
Ze zápisů z kroniky obce Podolí a z dalších dostupných
materiálů zpracoval Jaroslav Míšek

Ukázka z dopisu Československému místodržitelství v Brně
z roku 1924 o založení Sboru dobrovolných hasičů

U nás ve školce se stále něco děje
Letošní zima přinesla spoustu radosti i našim nejmenším
dětem z mateřské školy. Užily si do sytosti každodenních zimních radovánek a dovádění na sněhu. V lednu předškolní děti
úspěšně ukončily půlroční předplavecký kurz a všechny se mohly pochlubit svým „mokrým“ vysvědčením z Plavecké školy.
S budoucími školáčky se paní učitelky vypravily do popovské ZŠ, kde se těšily z přátelského setkání s paní učitelkou, která
je uvedla do budoucí 1. třídy a seznámila je s prostředím školy.
Není divu, že při následném zápisu do 1. třídy se zde děti cítily
již jako doma.
Po několikáté v tomto školním roce přijel za dětmi do
mateřské školy pracovník ekologického vzdělávacího centra
Bílé Karpaty a přivezl dětem prožitkový, hravý program, tentokrát aktuálně motivovaný tématem zimní přírody.
Příjemným zpestřením jednoho dopoledne v mateřské škole byla pro naše děti veselá maňásková pohádka „O třech prasátkách“, kterou dětem zahrála divadelní společnost ze Šternberka.
Děti soustředěně poslouchaly, na závěr si s prasátkem zatancovaly a aktivně zaskotačily i ti nejmenší tříletí v bezprostřední
hudebně pohybové hře.
Pohádkové téma, které děti provázelo ve školce výchovně
vzdělávacím programem celý únorový měsíc, nás zavedlo také
do Sokolského divadla v Uherském Hradišti. Zde děti v útulném a příjemném prostředí loutkového sálu zhlédly kouzelnou
loutkovou pohádku „O sluníčku“. Výlet do Uherského Hradiště zakončily děti a paní učitelky návštěvou Městské knihovny
B.B.Buchlovana. Knihovnice děti přístupnou formou seznámila
s prostředím knihovny, předvedla, jak s knížkami zacházíme,
jak se o ně staráme a děti pochválila za jejich aktivitu, pozornost
a zájem o komunikaci. Odměnou byla pro děti krátká filmová
Ladova pohádka „O kocouru Mikešovi“.
Z nadšení a zaujetí dětí soudíme, že dojmy a prožitky z těchto aktivit a se stanou dětem nezapomenutelnými a jedinečnými
zážitky.
Andrea Krhovská
vedoucí učitelka MŠ

Zápis do Mateřské školy
Ve středu 3. března 2010 proběhne v Mateřské škole v Podolí
v dolní třídě zápis budoucích „školkáčků“. Zápis bude probíhat
dopoledne od 10.00 do 11.30 a odpoledne od 12.30 do 15.00.
Maminky či tatínkové by neměli zapomenout přinést rodný list
dítěte. Na děti i rodiče se těší kolektiv učitelek MŠ.
PaM

Sbor dobrovolných hasičů v roce 1943

Fašaňku, fašaňku…
… zelený krušpánku, nebudu ťa nosit, enom do fašaňku.
Tak nějak to bylo a tak nějak to bude. Díky nadšencům
z podolské chasy, díky poslednímu stárkovi Petru Oulehlovi
a stárkové Barboře Gejdošové, díky Petru Smetanovi a vlastně díky všem, kteří přišli a kteří se bavili, proběhl letos v naší
obci Fašank. Snad se tato znovu obnovená tradice podaří udržet
nejenom pro příští roky, ale také pro příští generace.
VFM
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Žáci Lidové školy v Podolí (byla zřízena při Osvětové besedě
v Podolí) někdy kolem roku 1961.
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Naši reprezentanti na závodech „Štrbáňský Ďas“

Ale závodit se dá pochopitelně mnoha způsoby

Společenská kronika
Naši jubilanti v březnu a dubnu
Josef Haluza
(č. p. 237) 65 let
Anna Malinová (č. p. 4) 85 let
Marta Haluzová (č. p. 237) 65 let

Narození dětí:
Dne 15. 12. se Antonínu a Kateřině Vaculíkovým narodil syn Antonín

Úmrtí
Dne 16. prosince 2009 zemřel pan Josef Kryštof (č. p. 177)

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)

Pranostika nakonec…
„Panská láska, ženská chuť
a březnové počasí není stálé.“
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