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Přemýšlel jsem o zimě. O veliké zimě.
O zimě, která zalézá za nehty a pod kůži.
O zimě, která dokáže vzít lidem i zvířatům hodně energie a která je dokáže
i zabít. Podle světových statistik umírá
každoročně na následky nízkých teplot
mnohonásobně víc lidí, než na následky
teplot vysokých.
Pomalu končí období, kterého se lidé
vždy báli. Ne, že by se netěšili na Vánoce
a na novoroční oslavy. Báli se zimy. Báli
se, že mrazivé období bude příliš dlouhé
a že jim nevystačí zásoby jídla a paliva.
Dnes se takovým obavám našich pradědů a prababiček většinou pouze usmíváme. Málokdo z nás si přitom umí
přiznat, jak bezvýhradně se spoléhá na
moderní vymoženosti typu elektřina,
plyn nebo dálkové topení. Spoléháme
bezvýhradně na věci, jejichž existenci
a funkčnost vlastně neumíme ovlivnit.
I když letošní zima postupně pomine
a po jaru přijde léto, je jisté, že za necelý rok se zimní království do naší krajiny zase vrátí. Roční cyklus, ve kterém
žili naši předkové a ve kterém budou
žít naše děti, je neúprosný. Jediné, co
můžeme jako lidé sami ovlivnit, je teplo, které si bez ohledu na roční období
udržíme ve vlastním srdci.
Vladimír Mana

Ocenění pro nejsympatičtější českou školu

Příprava masek na Fašank

Aktuálně …
•

Žádáme všechny majitele popelnic, aby zkontrolovali, zda mají na těchto odpadových nádobách viditelné a nesmazatelné označení popisného čísla jejich domu a případné chybějící číslování v co nejkratší době doplnili.
• Žádáme občany, aby nenechávali svá vozidla odstavená u krajnice obecní komunikace, ale parkovali je ve vjezdech svých domů. Takto
odstavená vozidla brání našim pracovníkům v odklízení sněhu a tím zajištění požadované provozuschopnosti dané komunikace.
• Děkujeme občanům, kteří třídí jimi vyprodukovaný domovní odpad na jednotlivé komodity a ukládají jej do kontejnerů, které jsou
přistaveny k tomuto účelu v naší obci. Chci občany tímto zároveň požádat, aby tyto druhotné suroviny vhazovali do kontejnerů ve
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vhodnou denní dobu a nerušili vznikajícím hlukem ostatní spoluobčany.
Jaromír Hastík, místostarosta obce Podolí

Co se do minulého zpravodaje nevešlo
Zpráva z 10. zasedání zastupitelstva - doplnění
konaného dne 7. 12. 2011 v budově Obecního úřadu Podolí
Zastupitelstvo obce neschválilo:
Nabídku pana Pavla Podškubky, Podolí čp. 113 na odkoupení všech jeho pozemků v lokalitě
Přední Díly, které získal do svého vlastnictví na základě

kupních smluv uzavřených v roce 2011. Výměra předmětných
pozemků je cca 8 ha, pozemky byly Obci Podolí nabídnuty za
cenu jejich pořízení bez dalšího navýšení. Neschválením této
nabídky zůstávají předmětné pozemky ve vlastnictví pana Pavla Podškubky, finanční částka rovnající se ceně pozemků mu
nebude Obcí Podolí zaplacena.
Miroslav Křižka, starosta obce Podolí

Podolské informace – 1. část
V letošním roce bych Vám chtěl představit některé předchůdce dnešního zpravodaje Život v Podolí. Jako první by se daly
uvést Podolské informace vydané MNV Podolí v květnu 1970
u příležitosti 25 let ČSSR. Jedná se především o přehled realizovaných akcí od osvobození obce až do roku 1970. Tento zpravodaj je
členěn do 3 částí. V první části je zpracována veřejná výstavba.
Na úvod je napsáno, že za 25 let od osvobození naší vlasti
bylo také v naší obci dosaženo význačných úspěchů v rozvoji
a zvelebení vesnice. Díky snaze a úsilí našich občanů dospěli jsme
k podstatnému zvýšení životní úrovně v obci. Naši občané svojí obětavou prací přispěli k rozvoji na úsecích veřejné výstavby
budov a komunikací, ke zkrášlení a zvelebení obce, k socializaci
zemědělské výroby a k rozvoji kulturně společenské činnosti.
Přehled úkolů a akcí, které se od roku 1945 uskutečnily
v naší obci na úseku výstavby v akci „Z“ – pro rozvoj vesnice
i pro zlepšení životních podmínek našich občanů.
I. Veřejná výstavba
Byl zbudován obchodní dům z části dodavatelsky, a též svéSvoz plastů v pytlích bude probíhat v prvním
pololetí roku 2012 v obci Podolí následovně :
16. 1.
13. 2.
12. 3.
23. 4.
7. 5.
4. 6.

pomocí občanů. Hodnota díla činí 1,200.000 Kčs. Byla provedena generální oprava budovy ZDŠ dodavatelsky a z větší části svépomocí. Hodnota díla 1,000.000 Kčs. Byl postaven nový
kulturní dům svépomocí v akci „Z“. Hodnota díla 800.000 Kčs.
Byla provedena adaptace budovy MNV a požární zbrojnice
v rámci akce „Z“. Hodnota díla je 65.000 Kčs.
Ve všech ulicích obce byly v akci „Z“ postupně zbudovány
pevné a bezprašné vozovky v celkové délce asi 1000 b.m., což
představuje hodnotu díla asi 350.000 Kčs. V celé obci byla během
posledních let zbudována kanalizace v rámci akce „Z“ v délce asi
2000 b.m. Hodnota díla činí 400.000 Kčs. Byly zbudovány chodníky podél hlavní silnice a v ulicích Pastviště a Žleb. Celková délka 2.350 b.m. – v akci „Z“. Hodnota díla 950.000 Kčs.
Bylo vybudováno nové hřiště a šatny TJ Sokol v akci „Z“.
Hodnota díla je 590.000 Kčs. Byl zbudován (původně dodavatelsky) a dvakrát svépomocí adaptován a rozšířen místní rozhlas. Hodnota díla 100.000 Kčs.
Z Podolských informací zpracoval Jaroslav Míšek

Jednou větou
V rámci Tříkrálové sbírky bylo v obci Podolí vybráno pro
charitu 19 869,- Kč. Děkujeme.

Zprávy z knihovny
S loňským rokem jsme se v knihovně rozloučili vánočním
punčem a výrobou cukrových svícnů. A do nového roku si
knihovna připravila několik novinek.
Od ledna se změnila provozní doba knihovny: otevřeno je ve
středu od 15 do 17 hod. a ve čtvrtek od 15.30 do 18.30 hodin.
Středeční Všeználkova knihovna je určena především všem
hravým a tvořivým dětem i maminkám. Zatím jsme vyráběli Tři
krále, Kofoláčky, muchomůrky, karnevalové masky, Valentýnská
přáníčka a strašáky. Plánujeme do našich aktivit zahrnout moderní
výtvarné a rukodělné techniky, už ve středu 29.2. budeme malovat
na sklo. Rádi mezi námi uvítáme každého, kdo by nás mohl něco
nové naučit. Taky nás potěší vaše podpora ve formě materiálu na
tvoření. Uvítáme zbytky vlny, látek, kůže, papír, bavlnky… prostě
cokoli, co vám třeba leží nepotřebné v koutě. Samozřejmě můžete
přijít jen si s námi popovídat a přečíst pohádky.
Na podporu čtení a knížek jsme v sobotu 4. února uspořádali Scénické čtení s herci Slováckého divadla. Všichni, kdo
přes nepřízeň počasí zavítali do budovy ZŠ, mohli zažít neobvyklé čtení. Jiří Hejcman a David Vacke přečetli dětem pohádky Miloše Macourka „Zuzanka a písmenka“ a „Žlutá bunda
s pokaženým zipem“. Ale nebylo to jen tak ledajaké čtení. Oba
skvělí herci text změnili na malé divadelní představení. Reakce
a rozzářené oči dětí jsou důkazem toho, že knížkám ještě neodzvonilo a pořád mají své místo v srdcích malých čtenářů.
V knihovně nezapomínáme ani na starší spoluobčany. Nejen
pro seniory připravuje knihovna 14. března trénink paměti
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s lektorkou, která vám poradí, jak posílit svou paměť.
Noc s Andersenem je noc strávená v knihovně, určena
dětem a milovníkům pohádek. První Noc s Andersenem proběhla na přelomu 31. března a 1. dubna 2000 v dětském oddělení Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Od roku 2001 se pořádá po celé České republice pod záštitou
Klubu dětských knihoven. V dalších letech se noc rozšířila
i za hranice České republiky, pořádá se v Polsku, Slovensku,
Rakousku, Slovinsku a Německu.
Letos se připojí i naše knihovna. V noci z pátku 30. března na
sobotu 31. března budou v knihovně nocovat malí spáči, aby zažili
noc plnou dobrodružství a pohádek. Přihlášky na akci si můžete
vyzvednout v knihovně a odevzdat nejpozději do 15.3.2012.
A pokud máte chuť pomoci s přípravou, ozvěte se v knihovně.
Nesmím zapomenout ani na knižní novinky z výměnného fondu. Jsou mezi nimi detektivky, romány pro ženy i historické romány, pohádky. Úplnou novinkou jsou zvukové knihy na CD. Zatím
jsou to jen první vlaštovky, do budoucna se jejich nabídka rozšíří.
Poslechnout si můžete Krátké pohádky pro unavené rodiče
od Michala Viewegha, příběhy podle černých knih práva loveckého na hradě Buchlově Soudilo je lovecké právo, Deset malých
černoušků od Agathy Christie, nebo soubor humorných povídek a fejetonů Františka Nepila Dobrou a ještě lepší neděli.
Celou nabídku knih, ale taky fotky z akcí a aktuální informace najdete na webových stránkách knihovny.
ZuK

ŽIVOT v Podolí

1/2012

Kulturní okýnko
Pro letošní první filmové okýnko jsem si nevybrala novinku běžící v kině, nýbrž dle mého mistrovský počin Joe Wrighta
s názvem Pokání. Film byl natočen podle stejnojmenné knihy
spisovatele Iana McEwana. Příběh o dívce, jenž kvůli své nerozvážnosti nařkne přítele své sestry ze znásilnění mladé dívky,
a zničí tím život nejen jemu, ale i své sestře a sobě, jde nevtíravým způsobem, a přesto velmi silně člověku pod kůži. Mladá
Briona si svou chybu uvědomí až když je pozdě, a životem ji

poté provází hořkost z jejího činu. Atmosféru příběhu dokresluje Marianelliho hudba, stejně skvostné jsou kostýmy. Navzdory
poměrně dlouhé stopáži se člověk ani na chvíli nenudí, záběry jsou dlouhé, umělecky provedené. V hlavních rolích uvidíme Keiru Knightley a Jamese McAvoye, vedle nich září Saoirse Ronan v roli mladinké Briony. Film můžete vidět v neděli
26. 2. 2012 na Primě ve 21. 15.
LuM

Zprávy ze školy a školičky

Soutěž Nejlepší česká škola
Děkujeme všem, kteří nám fandili, kteří pro nás hlasovali
nebo nás jinak podporovali. V konkurenci velkých škol jsme
neobstáli, nezískali jsme potřebné hlasy pro postup do dalšího
kola, nicméně to bylo „o chlup“.
O to více nás potěšil diplom, který po Vánocích přišel, od
odborné poroty, která nám udělila mimořádnou cenu - CENU
SYMPATIE. Je krásně zarámovaný a už visí u dveří do ředitelny.
Učíme se hrou 6. 1. 2012
V pátek 6. ledna jsme byli pozváni na interaktivní výstavu
UČÍME SE HROU do Popovic do Amfíku. Moc jsme netušili,
co nás čeká, do Popovic jsme se vydali pěšky. Už pan Komenský
propagoval ŠKOLU HROU a na této výstavě tomu tak opravdu
bylo. Vyzkoušeli jsme si zde všelijaké zajímavé hry, optické klamy,
hlavolamy, rébusy atd. Tato výstava je není věkově omezena, své
schopnosti a dovednosti si zde mohou vyzkoušet i starší občané.
Návštěva knihovny BBB v Uherském Hradišti 11. 1. 2012
Ve středu 11. ledna jsme vlakem jeli do Uherského Hradišti
do knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, abychom se dozvěděli více o knihách a o tom, jak to v takové knihovně vlastně
funguje, co vše se s knihou děje, než se dostane do našich rukou.
Knihovnu v Uherském Hradišti navštěvujeme již každoročně,
pokaždé je výukový program zaměřen na jiné téma.

Školní kolo soutěže Zazpívej slavíčku 31. 1. 2012
V úterý 31. 1. se u nás ve škole nerozdávalo jen vysvědčení
s hodnocením naší práce za I. pololetí, ale také ceny ve školním
kole pěvecké soutěže Zazpívej slavíčku. Této soutěže se zúčastnili všichni žáci naší školy. Členky poroty byla paní ředitelka
Kozelková a paní učitelky Jančářová a Mitanová. Hodnotila se
intonace, znalost textu, výběr písně a vlastně celkový estetický
projev. Výherkyně postupují do okresního kola, které se uskuteční v březnu v Uherském Hradišti.
Výukový pořad HMYZ – mám se ho bát?
V pátek 10. února k nám do školy zavítala slečna Pavelčíková z přírodovědného centra TRNKA v Uherském Hradišti,
která nás blíže seznámila se zástupci hmyzu. Povídali jsme si
o tom, proč se hmyzu bojíme či štítíme. Připraveny měla nádherné fotografie mravenců, motýlů, brouků, vážek. Na šesti stanovištích nás čekaly nejrůznější úkoly, velmi se nám líbila práce
s mikroskopem. Přinesla nám také ukázat živé červy a obrovské
šváby – to vyděsilo některé slabší povahy
Fašankový průvod masek
V pátek 17. února se v 10:00 u obecního úřadu sešly účastníci fašankové obchůzky v maskách. I přes tuhou zimu nás bylo
hodně. Přidaly se také paní učitelky a maminky. Chlapci ze
základní školy předvedli ukázku tance Podšable, zpívali se tradiční fašankové písničky. Prošli jsme podél hlavní silnice, ulicí
Na Záhumní zpět do školky a do školy. Určitě nás bylo vidět
i slyšet a jak se zpívá v masopustní písničce Tady nám nedali,
tady nám dajú…..
Martina Kozelková

Farské obročí
Farní budova číslo popisné 186 jest postavena na stavební
parcele č. 298 vl. č. 1267 katastrální obce Popovické ve výměře
6 arů 39 m2.
Farní budova přízemní jest stavěna z ostropálených cihel
s asfaltovými vložkami nad kamennými základy a vykazuje tyto
místnosti:
- pod farní budovou jsou dva sklepy, kam ústí otvory 2 komínů
pro čištění
- 3 pokoje, 1 kuchyně, 1 spižírna, záchod a prostranná chodba.
Všude v pokojích je deštěnná podlaha
- z chodby se jde po betonových schodech železnými dveřmi
na prostrannou půdu
Na dvoře je prádelna s kotlem měděným, dlažbou betonovou, pekárna, 1 chlév se žlabem betonovým, hnojiště, chlévek
pro ošípané, drvarka a u schodů na dvůr studně dobrá, 1 stodola s přístodolkem. Vše je kryto impregnovanou falcovanou
břidlicí, před farou jsou dvě zahrádky.

1/2012

Farnímu obročí náleží pozemek role parcela č. 426/2 katastrální obce Popovic dříve role, nyní cesta ve výměře 4 ary 58 m2
a zahrada parcela č. 426/3 vl č. 1267 ve výměře 10 arů 44 m2
s čistým katastrálním výnosem 3.62 K.
Právo vlastnické na farní budovu číslo popisné 186 a pozemkové parcely č. 426/2, 426/3 vl. č. 1267 katastrální obce Popovické jest důvodem darovací smlouvy ze dne 24. ledna 1912
a protokolu ze dne 30. listopadu 1907 vloženo pro římskokatolické farní obročí v Popovicích.
Toto knihovní těleso jest všech knihovních břemen prosto.
Katastrální výnos zahrady parcela č. 426/3 per 3.62 K tvoří
část zákonné kongruy farářovy.
Doplněk zákonné kongruy jakož i zvýšení příjmů dle služební
doby podle zákona ze dne 24. února 1907 č. r. z. 56 bude se faráři
Popovickému vypláceti z náboženské matice dle výnosu c.k. ministerstva kultu a vyučování ze dne 13. března 1908 číslo 2869.
Ze zápisů z farní kroniky obce Popovice zpracoval Jaroslav Míšek
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Milé/nejenom/maminky,srde«n³Vászvemenajižtradi«ní

Společenská kronika
Naši jubilanti v březnu a dubnu
Ludmila Habartová
Josef Skrášek
Marie Snopková
František Prachař
Pavel Susa
Milada Kryštofová
František Vagdal
Karel Zerzáň
Marie Habartová
Antonie Novotná
Antonín Měrka
Miloslav Malina
Anna Malinová

60let
60 let
60 let
65 let
65 let
70 let
70 let
70 let
75 let
80 let
81 let
85 let
87 let

Podklady zpracovala Jana Rýpalová

VELKÝ BAZAR
PRO DĚTI
Ǧjarníaletníd³tskéoble«ení,obuv,t³hotenskámóda,
hra«ky,knihy,sportovnípotâeby,ko«árky,
autoseda«kyajinépotâebnév³ci«kyproVaše
-,
milá«ky-

9.3.–11.3. 2012 v prostorách ZŠ Podolí

9.3.–11.3. 2012 v prostorách ZŠ Podolí
/uhl.cestybudecedulesesm³rovkami/

Silvestrovský výšlap

PěÍJEM VċCÍ K PRODEJI: 9. bĜezna 2012 /pátek/ 14.30 – 19.30 hod.
/ 1 ks = 1 Kþ poplatek pĜíjem, z prodaných vČcí 9%/

Letošní výšlap do Hradčovic se nám všem hodně PěÍJEM VċCÍ K PRODEJI: 9. bĜezna 2012 /pátek/ 14.30 – 19.30 hod.
PRODEJ: 10. bĜezna 2012 /sobota / 9.00 – 18.00 hod.
líbil. Krásné počasí, velký zájem turisticky založených
občanů to byl základ pěkně stráveného dne.
VÝDEJ:
bĜezna
2012
/nedČle/
Sluníčko nám všem hned na startu nalilo dobrou nálaPRODEJ:
10. 11.
bĜezna
2012
/sobota
9.00- 14.00-16.00
– 18.00 hod.hod.
du. Po srazu u obecního úřadu jsme své kroky nasměropĜichystejte seznam vČcí s þíselným oznaþením a krátkým popisem
vali směr Hradčovice. Po příchodu do Hradčovic jsme se K prodeji si prosím,
VÝDEJ:
11.Triko
bĜezna
/nedČle/
- 14.00-16.00
hod. vČc oznaþte
dané vČci a cenou
(napĜ. 1.
bílé 2012
s kytkou
kr. rukáv
35,- Kþ) a každou
občerstvili v pohostinství u Holuba a v příjemné atmosfédobĜe viditelným štítkem s poĜadovým þíslem dle seznamu, cenou a Vaší zkratkou –
delší, ne jen monogram ( napĜ. VEZA). Soupravy dobĜe sepnout k sobČ. Obleþení,
ře chvíli poseděli. Při zpáteční cestě spousta z nás spřádalo
prosím, jen þisté. V pĜípadČ dotazĤ tel. 777312002, 739222481.
plány na silvestrovské veselý a bujaré oslavy. Po příchodu
do Podolí a s přáním všeho dobrého do Nového roku jsme
ZAJIŠT4NIPRODEJNOVÉHOD4TSKÉHOZBOŽÍZA
se rozešli do svých domovů.
VELKOOBCHODNÍCENY!!!!!!!

Bruslení

Prod³tipâipravend³tskýkoutek!!!!

Tak jako jiné zimy, tak i letošní jsme přes mrazivé
počasí zprovoznili kluziště na hřišti ve žlebě. Kluziště si
oblíbila spousta našich občanů. Hojně ho využívají rodiče
s dětmi, místní škola nebo starší mládež ke hraní hokeje.
Všem, kteří mají rádi bruslení přejeme, aby se na kluzišti mohli vyřádit co nejdéle, pokud nám to počasí dovolí.

Štěpánský turnaj ve stolním tenise
Štěpánského turnaje se zúčastnilo 16 soutěžících.
Oproti minulému ročníku nebyl takový zájem hráčů
z řad mládeže, jaký jsme očekávali. Zúčastnili se 3 hráči.
Pořadí mládeže:
1.
Sedlář Aleš
2.
Matuštík Radek
3.
Mitana Dalibor
V turnaji dospělých soutěžilo 13 hráčů. Tady se už
bojovalo o každý vítězný míček a zápasy byli někdy hodně vyrovnané.
Pořadí mužů:
1.
Toman Rosťa
2.
Křen Zbyněk
3.
Hanáček Libor
4.
Kryštof František
Všem zůčastněným děkujeme za zájem o sportovní
dění v naší obci.
Jaroslav Ježík
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Strážce zimy
pan Sněhulák
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