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V dnešní době, kdy žijeme stále rychleji,
je potřebné se i pozastavit. Krátkou, ale krásnou zastávkou jsou Vánoce. Dávají nám prostor pro vydechnutí od starostí všedních dní.
Umožňují nám trávit čas s lidmi, které máme
rádi a na kterých nám opravdu záleží. Dávají
nám také prostor pro hlubší zamyšlení nad
tím, co se nám za uplynulý rok podařilo a na
čem je naopak potřeba zapracovat. Doufáme,
že je prožijete v pohodě, klidu, vzájemné úctě
a krásné lidskosti.
Do nového roku Vám přejeme všechno
nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních
i pracovních úspěchů a splnění alespoň některých tajných přání a nadějí. Přejeme Vám
rovněž hodně tolerance, umění odpouštět,
vzájemnou úctu mezi námi i spoustu dobrých pocitů z možnosti pomoci svým blízkým
i svému okolí.
Děkujeme zastupitelům obce, členům
výborů a komisí i zaměstnancům obecního
úřadu, organizacím, spolkům i jednotlivcům,
všem, kteří smysluplně pomáhali a podíleli se
na zdárném průběhu investičních, kulturních
a sportovních akcí. Děkujeme rovněž těm,
kteří svou reprezentací šíří dobré jméno naší
obce v různých oblastech činnosti.
Vaše starostka a místostarostka
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Obecní úřad
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce pracuje rok
a kousek v novém složení a je proto
vhodný čas k rekapitulaci. V listopadu
2014 měla většina zastupitelstva mnoho
plánů a hlavně nadšení. Po prvním roce
musím konstatovat, že nás optimismus
nepřešel, a plány? Těch máme ještě hodně, ale hlavně jsem ráda, že jsme v uplynulém období zvládli plno aktivit.
Nejprve jsme zaregistrovali zpravodaj na Ministerstvu kultury. Dostal název
„Podolské listy“, má novou tvář a je celobarevný. Do kulturního domu jsme pořídili novou oponu a boční paravány. Byl
opraven pomník obětem 1. světové války. Mokřady administrativně připravilo
bývalé zastupitelstvo a nám se podařilo
stavbu bez problémů dokončit a pečovat o výsadbu téměř 900 stromů a keřů
tak, aby suché léto přežily. Martin Smetana vyrobil lavičky nad ulicí Žleb a k
Olšavě, kde vznikly nové odpočinkové
zóny. U příležitosti slavnostního otevření
mokřadů jsme vyrobili propagační letáčky a pexeso. Jsou vytvořeny nové webové stránky obce a zasíláme zájemcům
o novinky infoemaily. Za to děkuji našim
webmasterům Dáši a Jirkovi Vackovým.
Obecní zastupitelstvo nakoupilo několik nemovitostí: RD čp. 120 – Valovo
a RD čp. 176 – Malinovo, kde budujeme
sběrné místo. V současné době se zde
za novou branou odevzdává bioodpad.
Koupili jsme také pozemek uprostřed
obce za bývalou Dolankou, kde by v budoucnu mohly vyrůst rodinné domky,
hřiště, park, aj.
Na obecním úřadě proběhla rekonstrukce za účelem znovuobnovení obřadní síně na malé slavnosti. Bylo vymalováno, přelakovány vchodové dveře,

přetřeny klempířské prvky na budově
a vyměněn nábytek, který slouží ve škole. Ten vyrobila firma Stolařství Smetana
s.r.o. a zásluhy za veškeré nátěry a malby
patří Víťovi Bobčíkovi.
Letos máme po dlouhé době ve škole
i 1. třídu. O prázdninách proběhla rekonstrukce školní budovy. Ve třídách se po
výměně podlah i vymalovalo a v tělocvičně přebrousily parkety. Pomáhali i zaměstnanci školy a školky. Prvňáčci mají
zelenou třídu, páťáci modrou, pirátskou.
Dokončujeme nový územní plán obce.
A určitě jste si všimli čilého pracovního
ruchu u kaple Sv. Ducha a na dětském hřišti v ulici Záhumní. Na stavbu jsme dostali
dotaci z ROP Střední Morava. Práce mají
být ukončeny do konce roku. O této akci
se více rozepíšeme příště.
Od 1. listopadu máme dalšího pracovníka údržby. Rozšíření pracovního týmu
se určitě pozitivně projeví na vzhledu naší
obce. Pracujeme na vyřešení likvidace
odpadních vod v obci. Hledáme vhodné
a šetrné způsoby, jak toto zajistit.
A co plánujeme v dalším období?
Chceme v roce 2016 zorganizovat
několik akcí věnovaným ochraně přírody, vydat na toto téma letáčky, nebo jiné
tiskoviny. Budeme pokračovat v řešení
ekologického čištění odpadní vod v obci
s následnou úpravou cest a chodníků
v obci. Plánujeme zateplit školu a školku
a pokračovat v opravách malých sakrálních staveb. Chceme začít sázet novou
alej podél polních cest tak, aby každý občan měl možnost zasadit svůj strom. Bude
jich celkem 877?
Příští rok v květnu by měly být zahájeny práce na protipovodňových opatřeních Galdův žleb. Je již vybrána realizač-

ní firma. Stavba by měla být dokončena
v roce 2016 a celou ji financuje Pozemkový úřad ČR.
Rovněž se zaměříme na sledování
a získávání dotací, které by nám pomohly investovat naše záměry, ale hlavně co
nejdříve zpracovat rozvojový plán obce
Máme v plánu i jiné akce, ale úmyslně
o nich nechci hovořit, protože ty souvisí
s množstvím financí využitelných pro tyto
záměry. Chceme, aby všechny naše kroky
směřovaly jasně k jednomu cíli: zvelebovat naši obec a její okolí tak, aby byla
radost v Podolí bydlet. Je toho dost co se
povedlo, ale ještě více chceme udělat.
Děkuji pracovitým a konstruktivně se chovajícím členům zastupitelstva
a odborných komisí, které máme v obci
a rovněž všem občanům, bez jejichž pomoci by Podolí nevypadalo tak, jak vypadá a nepořádaly by se zde akce, které se
uskutečnily. A že jich nebylo málo, se můžete přesvědčit na obecních webových
stránkách. Od loňského listopadu, kdy
se konalo ustavující zasedání nově zvolených zastupitelů, zorganizovala obec,
její komise, zahrádkáři, Frišky, Sekáči, ČOS
Sokol Podolí, Sdružení pro výstavbu kaple, Josef Fiksel , škola a další dobrovolníci
skoro 40 akcí pro nás všechny.
Takové aktivity vítám a jsme na nejlepší cestě uspět za pár let i v klání o titul
Vesnice roku. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zviditelnit obce, ve kterých se snaží obyvatelé
udržovat a rozvíjet společenský život
a tradice a upozornit širokou veřejnost
na význam venkova. Co myslíte? Uspějeme?
Vaše starostka

Vybráno ze 13. zasedání zastupitelstva obce Podolí
konaného 20. 11. 2015
Zastupitelstvo obce schválilo:
- provedení prací nesouvisejících s výstavbou DARAP dle
položkového rozpočtu ve výši 99 490 Kč firmou PROMONT
Uherské Hradiště, s.r.o. a provedení víceprací ve výši 273
748 Kč
- vypracování Programu rozvoje obce Podolí a pověřilo starostku oslovením vhodných firem, výběrem zhotovitele,
podepsáním smlouvy s vybranou firmou a vyřízením potřebných formalit a místostarostku sestavením pracovní
skupiny pro tento účel
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opravu cesty Přední díly
vydání nového jednacího řádu dle předloženého návrhu
s tím, že v čl. 6 bod 4 bude znění: Na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech, které byly schváleny do programu na počátku jednání zastupitelstva. V čl. 7
bod 9 bude text: Zastupitelstvo se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání. Současně se ruší
dosavadní jednací řád.
změnu rozpočtu č. 5. paragraf 3392 pol. 6121 se navyšuje
ze 4 950 000 Kč na částku 5 350 000 Kč.
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-

odeslání výzvy k vydání bezdůvodného obohacení bývalého starosty dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo obce nesouhlasilo:
- s uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor
se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a nebude se spolupodílet na nákladech spojených s provozem
čekárny.

Zastupitelstvo obce vyjádřilo souhlas:
- s pověřením předsedů jednotlivých komisí na vypracování plánů a rozpočtů na rok 2016 a jejich předložením do
7. 12. 2015
Zastupitelstvo obce pověřilo:
- starostku podepsáním Smlouvy č. 15232654 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Upozornění

Měli bychom si hlídat společný majetek

Mezi vánočními a novoročními svátky bude pracovníky obce
čerpána řádná dovolená a obecní úřad bude od 28. 12. 2015 do
3. 1. 2016 uzavřen.

Rád bych se v tomto článku krátce zamyslel nad tím, zda
by měla naše obec investovat finanční prostředky pro nákup fotopastí. Jedná se o digitální zařízení určené pro denní
i noční záznam snímků ať už fotografií nebo videa. Spustí se
pohybem člověka, vozidla nebo zvířete a jejím významem je
především mít přehled o tom, co se děje v odlehlých místech
a následně mít tyto údaje zaznamenány. Pokud je mi známo,
trápí nás zloději, kteří kradou z obecních pozemků dřevo a v
neposlední řadě jsou tu nezodpovědní řidiči, kteří svými auty
a těžkými stroji ničí obecní lesní či polní cesty, které nechala obec spravit ze svých finančních prostředků a příští rok je
musí na své náklady zase renovovat!!!
Abychom nemuseli v budoucnu opakovaně opravovat
cesty a řešit, kdo nám dělá v lese neplechu, navrhuji na začátek a konec obce umístit cedule s upozorněním, že je naše
obec s přilehlými pozemky monitorována a na vytipovaná
místa umístit fotopasti. Toto je důležité, abychom mohli vymáhat v budoucnu způsobenou škodu. Domnívám se, že
s ohledem na případné monitorování vytipovaných míst není
potřeba, aby každý z nás věděl, kde přesně jsou fotopasti
umístěny. Ten kdo ví, jak se chovat v lese slušně, se nemusí
ničeho obávat. Zjistil jsem, že zdaleka nejsme jediná obec,
která se potýká s ničením cest a dostal i jednoduchou radu
jak se s tímto problémem aspoň částečně vypořádat. Obec by
si měla na příslušných místech vyjednat umístění dopravních
značek s omezením hmotnosti vjezdu strojů na cesty např. za
mokra a pak již pouze upozornit dopravní policii při zjištění
jejich následného porušení.
Předseda investiční komise

Pozvánka

Srdečně zveme všechny spoluobčany
na slavnostní otevření

„Duchovního a relaxačního areálu Podolí“
ve středu 23. 12. 2015 v 15.30 hod
na dětské hřiště na Záhumní.

Bruslení
Příznivcům zimních radovánek sdělujeme, že v případě
mrazivého počasí bude veřejnosti k dispozici ledová plocha na
dětském hřišti ve Žlebě.

Kalendáře Podolí 2016
Děkuji tímto paní Ing. Dagmar Vackové za spolupráci a metodickou pomoc při tvorbě nového kalendáře Obce Podolí.
Občanům naší obce, pěveckému spolku Podolské Frišky a mužskému pěveckému spolku Podolští Sekáči přeji
v nastávajícím novém roce 2016 pevné zdraví a osobní
spokojenost, hodně radosti ze zpívání a radostných setkání s přáteli folkloru i mimo něj a životní optimismus.
Ing. Jaromír Hastík.

stav opravené a zatravněné cesty v prosinci 2014

Nové kalendáře s tematikou spolková činnost je možné zakoupit na obecním úřadě za 80 Kč. V kalendáři jsou uvedeny
termíny svozů popelnic, plastů a sběru nebezpečných odpadů.
vyjeté koleje a zničená tráva v květnu 2015
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Děkujeme, že třídíte
Dalším dílem našeho seriálu navazujeme na problematiku třídění jednotlivých druhů odpadů. Dnešní téma:
plasty
S nadsázkou se dá říci, že po době
kamenné, železné a bronzové tu dnes
máme dobu plastovou.
Plast je hmota, která se sama o sobě
nikde v přírodě nenachází, proto je u nás
stále ještě hodně používané označení
umělá hmota. Označení plast vzniklo
z vlastnosti této látky, která je pro průmyslové využití asi nejvíce ceněná. Jde
o plasticitu, tedy tvarovatelnost. Po
chemické stránce jsou plasty makromolekulární látky nebo také syntetické,
polysyntetické nebo polymerní. První
průmyslově vyráběnou umělou hmotou
byl celuloid a po něm legendární bakelit, který mimochodem nebyl vynálezem
východoněmeckých soudruhů, ale belgického vědce v amerických službách.
V současnosti existuje nepřeberné
množství různých druhů plastů a každým dnem přibývají s pokračujícím výzkumem další. Plasty někdy považujeme
za nebezpečné látky, ale není to úplně
fér. Nebezpečné mohou být snad jen
tím, jak s nimi zacházíme. Podle údajů
OSN vzrostla spotřeba plastů na zeměkouli z 1,5 milionu tun v roce 1950 na
228 milionů tun v roce 2012. A předpoklad pro rok 2050 je 700 miliónů tun!
Je tedy nadmíru jasné, že není možné plasty jen vyrábět a po použití vyvážet na skládky nebo spalovat ve spalovnách. Pokud je to jen trochu možné,
musíme plasty recyklovat. Nejen proto,
aby se naše matička Země nedusila a neúpěla pod haldami použitých plastů, ale
i z ryze pragmatického důvodu, typického pro naši současnou civilizaci. Totiž

kvůli omezenému množství ropy. Na výrobu plastových materiálů se celosvětově spotřebovává 8 % vytěžené ropy. Díky
recyklaci plastů se podíl ropy na výrobě
nezvětšuje.
Náš trh za posledních 20 let doslova
masově zaplavily láhve z materiálu PET,
jehož nezkrácený název může působit
na běžného smrtelníka jako jazykolam –
Polyethylentereftalát.
Tak jako je to většinou s každým lidským výmyslem, i PET láhve jsou jedněmi
zatracované jako civilizační svinstvo, jinými vyzdvihované jako geniální obal pro
všechno tekuté. S jistým nadhledem se
dá ovšem souhlasit s obojím. A tak trochu
jako chytrá horákyně vymysleli průmysloví byznysmeni recyklaci. Protože, málo
platné, i v třídění plastů jde v prvé řadě
o peníze. Nedělejme si iluze, že by svoz
a zpracování tříděných materiálů prováděly různé firmy jen pro poděkování za
zlepšení životního prostředí. Zpracovaný recyklát je běžnou tržní komoditou.
Třídící a zpracovatelské společnosti za
svůj podíl, kterým přispívají ke zlepšení
(či spíše k nezhoršení) životního prostředí, dostávají svůj zisk a my, občané, na
nejnižším stupni spotřebního řetězce se
podílíme na tomtéž svým trpělivým tříděním. „A jaký je náš zisk?“, ptáte se možná
v duchu. Podívejte se kolem sebe. Naším
profitem je ještě stále prostředí, kde v povětří nepoletují a v řekách neplavou tisíce
plastových pytlíků, igelitových tašek a po
zemi se neválejí stovky PET láhví na každém kroku. A vězte, že jsou taková místa
na Zemi, kde jejich obyvatelé toto prostředí vnímají jako nutné zlo, které k životu patří. Proto díky za Vaši cennou energii,
kterou věnujete na třídění nejen plastů,
ale odpadů všeobecně.

V Podolí zajišťuje svoz tříděných plastů společnost Rumpold UHB s.r.o vždy
jednou měsíčně – konkrétní datum svozu najdete na webových stránkách obce
(www.obecpodoli.cz), nebo v kalendáři
Podolí 2016. Plasty musí být uloženy ve
žlutých pytlech s nápisem Rumpold, jež
jsou k vyzvednutí či zakoupení na obecním úřadě v Podolí. Nejlépe večer před
ranním odvozem připravte naplněné
pytle před dům. K jejich vyzvednutí totiž
může dojít velmi brzy ráno. Svoz plastů
v obci Podolí probíhá před domy obyvatel v pravidelných měsíčních intervalech.
Plasty v jiných pytlích nebudou sebrány.
Při zaplacení poplatků za svoz popelnic
na rok 2016 dostane každý občan na
obecním úřadě 6 pytlů zdarma, další pytle
je možno zakoupit za 10 Kč (Obecní úřad
platí za jeden pytel 18 Kč, což je částka nejenom za pytel samotný, ale také za službu odvozu plastů). Rozměrnější plasty je
možné odložit do žlutých kontejnerů.
Co tedy do žlutých pytlů patří:
Čistý obalový plast – sešlápnuté
PET lahve, vypláchnuté kelímky, sáčky,
plastové pytle, balicí folie – od potravin
a průmyslového zboží, přepravky, polystyren, prázdné plastové obaly od šamponů, kosmetiky a čisticích prostředků,
nápojové kartony - vypláchnuté krabice
od džusů a mléka
A co naopak ve žlutých pytlech
nemá co dělat:
Bakelit, guma, PVC, linoleum, novodurové trubky, plastové obaly od desinfekčních prostředků, chemikálií, olejů,
pohonných hmot, léčiv, injekční stříkačky, pneumatiky, pryž. Jakýkoliv plast
znečištěný (např. od bahna, smíchaný
s pískem nebo jiným stavebním materiálem apod.).

ní přívalových vod bez narušení krajiny
a ohrožení půdního fondu, v oblasti šetrného hospodaření. Odborníci z Mendelovy university, z Masarykovy univerzity,
z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy přijali nabídku obce k provádění
výzkumu v mokřadech i jejich bezprostředním okolí z hlediska osídlování druhů fauny a flóry a zkoumání postupného
vytváření nových ekosystémů a začleňování mokřadů do přirozeného prostředí.
V rámci konference Venkov 2015, které
se zástupci naší obce zúčastnili, jsme odborníky i laickou veřejnost provedli lokalitou podolských mokřadů a současně

jsme pro účastníky uspořádali krátkou
přednášku. Zájem o tuto problematiku
byl skutečně značný a pro nás potěšující.

Jak se daří mokřadům
Od slavnostního otevření mokřadů
v létě tohoto roku uplynula již nějaká
doba a při procházce v jejich okolí si nebylo možné nevšimnout, jak se příroda
i za tak krátkou dobu činila. Obnažená
půda zarostla vegetačním krytem, vodní
ptactvo si našlo cestu k novým vodním
plochám, i ostatní zvířata se postupně
osmělila a k novým napajedlům už vedou cestičky z různých stran.
Obec Podolí navázala kontakty
s odborníky v oblastech ochrany půdy,
ochrany a tvorby krajiny, výzkumu
vodního režimu v krajině a zadržování
vodních srážek, bezpečného odvede-
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Odborníci se vesměs shodovali ve
svých názorech, že lokalitu mokřadů je
potřeba chránit před civilizačními návyky a vypracovat pro návštěvníky zásady
chování při procházkách. Rádi bychom
v budoucnu vybudovali kolem mokřadů naučnou stezku s vysvětlením vazeb
a vztahů mezi společenstvy živočichů
i rostlin, pozorovací místa pro sledování
vodního ptactva, hnízdišť a života vůbec
bez rušení a zasahování do vnitřního
řádu ekosystému.
Proto bychom Vás, občany, chtěli
požádat, abychom společně přistupovali k území v okolí mokřadů podobně
jako k přírodní rezervaci. Záměrem tvůrců mokřadů bylo navrátit toto území
přírodě a dovolit jí, aby nás odměnila
pohledem na všemožné formy života,
abychom mohli být takříkajíc v přímém
přenosu při samovolném zrodu oživování nešetrným zemědělským hospodařením zmrzačené půdy, násilně vysušené
a připravené o životodárnou vodu.
Pojďme se společně i s našimi dětmi
učit, co to znamená chovat se šetrně ke
krajině, kterou byť podle katastrálního
úřadu třeba vlastníme, ale která nám
nikdy nebude patřit. Bude navždy patřit
jen a jen naší Zeměkouli. Místa kolem
mokřadů by měla sloužit klidové relaxaci, procházkám a pozorování života bez

vyrušování jejich obyvatel. K tomu by se
měla využívat polní cesta zbudovaná po
jedné straně mokřadů a protilehlá strana by měla být klidovým územím pro
hnízdění ptactva, měla by sloužit jako
bezpečný úkryt pro ostatní živočichy.
Pejskové, naši nejmilejší přátelé a kamarádi, by v této lokalitě neměli běhat
osamoceně, jelikož jejich smysly jsou
výtečně přizpůsobené ke stopování
a usmrcení drobné zvěře. Procházejte
se s nimi prosím na vodítku a mějte je
vždy pod kontrolou. Toto území není
vhodné pro aportování ani pro dovádění psíků ve vodě.
Stejně tak jakékoliv sportování nebude tato lokalita přijímat s radostí.
Cyklistické terénní závody, koupání
v nádržích, nácvik vodáckých prvků
v kajacích nebo kánoích nebo i zimní

radovánky od bruslení, sáňkování či
hraní hokeje se hodí do sportovních
areálů. V případě příznivé sněhové pokrývky může být projížďka na běžkách
příjemným zpestřením zimního dne. Tak
jako botanickou zahradu není možné
využívat ke sportovnímu vyžití, tak ani
území mokřadů neprahne po této lidské
činnosti.
Mokřady budou ponechány na první pohled svému osudu, nebudou se
do nich vysazovat ryby, nebudou se na
vodní hladině a okolí chovat kachny ani
husy, území nebude hospodářsky využíváno. Pouze porost se bude spásat dobytkem nebo se bude sekat pro získání
sena.
Podaří se nám s Vaší pomocí vybudovat naši „podolskou přírodní rezervaci“?
Jiří Trávníček

Zprávičky z naší školičky
Halloween
V pondělí 26. října jsme slavili ve škole Halloween. Večer
jsme se všichni sešli ve škole, kde byly připraveny soutěže, hry
a diskotéka. Každý žák přišel v nějakém strašidelném kostýmu.
Rodiče připravili občerstvení. Starší žáci také ve škole přespali.

Sběr papíru
Tradiční podzimní sběr papíru byl letos trochu slabší. Papíru
bylo méně, za to kartonů a starých vyřazených elektrospotřebičů byla pěkná hromada.

Návštěva ze Slovenska

návštěva Slovensko

Naše škola má družbu se školou Častkovce ze Slovenska
v rámci přeshraniční spolupráce. Několikrát jsme si poslali dopisy, kde jsme se navzájem představovali a seznamovali. A 20.
listopadu jsme se všichni konečně setkali, protože k nám přijeli. Setkání bylo fantastické, po půl hodině nebylo možné rozeznat, které dítě je naše a které cizí. Všechny děti se promíchaly,
konverzovaly navzájem, byly zvědavé a vyptávaly se na vše
možné, smály se jazykovým rozdílům. Všichni dohromady ve
smíšených skupinách plnili úkoly, hráli jsme hry v tělocvičně,
tancovali, zpívali slovenské i české písničky. Nakonec jsme se
všichni společně občerstvili a s těžkým srdcem se loučili. Velice
se těšíme na naši návštěvu u nich.
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Mikuláš
Také k nám do školy zavítal v pátek 4. prosince Mikuláš s Andělem a Čertem.
Všichni museli říct nějakou básničku nebo zazpívat písničku. Jelikož byl Čert drobnějšího vzrůstu, tak nikoho do pekla neodnesl…

Praha
Výlet do předvánoční Prahy byl krásným dárkem pro všechny žáky. Největším lákadlem byla návštěva zrcadlového bludiště a muzeum LEGA. Vyšlápli jsme 300 schodů na Petřínskou rozhlednu, prohlédli jsme si chrám sv.Víta na Hradčanech, orloj na
Staroměstském náměstí, kde probíhaly tradiční vánoční trhy.

Vánoční dílničky
Ve čtvrtek 10. prosince jsme pořádali ve škole vánoční tvořivé dílničky pro všechny, kdo rádi vyrábí vánoční ozdoby. Nejčastěji naše dílničky navštěvují maminky ze
školky s malými dětmi. Každá vyučující má připravený nějaký pěkný výrobek, který
si můžete odnést domů.

Praha

Stalo se
Národní Konference Venkov 2015
Zúčastnily jsme se v listopadu se starostkou Národní konference Venkov 2015,
protože nás požádal modřanský starosta Miroslav Kovářík o představení našich
mokřadů účastníkům. Součástí prezentace mělo být i povídání o vlivu a významu
mokřadů v krajině a také o pastevectví
a rozdílu hospodaření ve velkém nebo
přesněji řečeno nešetrném hospodářství
a hospodaření na půdě s rozumem a citem.
Dostali jsme k dispozici čas 30 minut.
Ten jsme vyčerpali již prohlídkou. Další
půlhodinu jsme ještě mluvili při prezentaci
krátkého videa, popisu mokřadů a následné diskuzi.
Laici i odborníci byli nadšeni. Díky trpělivosti, ochotě, nezdolnosti a přesvědčení
Pavla Podškubky, že mokřady a voda vůbec má v krajině důležitou a nezastupitelnou funkci je Podolí u Uherského Hradiště
zapsané pro téměř 300 účastníků konference jako obec, která fandí přírodě, chrání ji a pomáhá jí k zachování všech jejích
funkcí.
Letošní rok je rokem půdy. Tato myš-
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lenka nás utvrdila v tom, že půda je vzácná
věc, která se nedá ničím nahradit, a nelze
ji koupit v supermarketu. Více jí na zeměkouli už nebude. Naopak: bude ubývat,
pokud se k ní budeme chovat jako barbaři.
Bude při špatném osazování sfoukávána
větrem a smývána vodou do řek a rybníků.
A to mluvím pouze a té horní, úrodné vrstvě. Proto na vás apeluji: starejte se o půdu
pečlivě, a pokud k tomu nemáte sílu nebo
finanční prostředky, pronajměte ji nebo
prodejte. Ale pouze tomu, kdo se Vám o ni
bude starostlivě starat. Pronajímat nebo
prodávat ji někomu, kdo chce pouze co
nejvyšší výnosy a podřídí tomu hnojení pesticidy namísto zeleného hnojení,
kdo ji udusává a zhutňuje čím dál těžšími
stroji namísto obdělávání lehčí a šetrnější
technikou, kdo orá pouze povrchně, protože udusaná země mu nedovolí hlubší
orbu namísto pořádné hluboké brázdy, to
nemá smysl. A scelování polí do lánu, tak
jak vtloukali do hlavy všech komunisté při
vyvlastňování namísto udržování menších
lánů střídaných s remízky, větrolamy a loukami je nevhodné rovněž.
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Vaše půda je vaše vlastnictví a starejte
se o ni s péčí dobrého hospodáře a opravdu pečlivě se poptejte člověka, kterému ji
chcete svěřit, jaké má s ní úmysly. Raději ji
pronajímejte kratší dobu, a pokud se nájemník neosvědčí, tak ji pronajměte jinému zájemci. A zase na krátkou dobu, třeba
jenom na 1 rok. A pokud ji přece jenom
chcete prodat, zase pečlivě vybírejte kupce, nebo se obraťte na nás, na obecní úřad.
Protože si uvědomujeme důležitost vlivu
na hospodaření v našem okolí, chceme
půdu v našem katastru vlastnit. Pokud tak
učiníte, budete moci i vy ovlivňovat krajinu kolem sebe. Půda je vlastnictví, které
předáváme další generaci a předejme ji
proto našim potomkům v dobrém stavu.
Na již zmiňované konferenci Venkov
2015 byly zformulovány závěry a doporučení k přístupu k půdě. Je jich celkem 18
a kdo má zájem, může do nich nahlédnout
na www.konferencevenkov.cz v sekci tiskové zprávy. Seznámím vás pouze s některými.
- Zachovávat co největší množství srážkových vod v krajině, tak aby byly pro
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krajinu využitelné v období sucha.
Posílit retenční schopnost zemědělské
a lesní půdy prostřednictvím povinného navracení organické složky do
půdy.
Při hospodaření na orných půdách
zvyšovat využívání krajinné zeleně
k protierozním opatřením a zavést
konzultování osevních plánů.

-

-

-

Povinně zachycovat vodu ze zastavovaných ploch, obnovovat nasákavost
ploch a následně využívat tyto vody
k plnění malých vodních nádrží.
Využívat přirozené čistící schopnosti
vodních mokřadních rostlin a u malých
obcí využít dočišťování odpadních vod
skrze rostliny.
Podpořit etický přístup k půdě např.

podporou výsadby dlouhověkých původních stromů, lesních či ovocných
kultur v územích, protože stromy mají
výrazný klimatizační efekt v krajině.
Tato doporučení nás inspirovala
a chceme i v naší obci v následujícím roce
přispět k těmto principům viz naše plány
do dalších období.
Místostarostka

Beseda s důchodci
Téměř šedesát seniorů se sešlo v sobotu 14. listopadu v kulturním domě, aby při sklence dobrého vína pobesedovali s přáteli.
Na úvod starostka obce přítomné seznámila s činností zastupitelstva obce a místostarostka představila plány do budoucna.
V programu vystoupily děti z MŠ Podolí s pásmem písní a tanců, zazpívaly Podolské Frišky, ke kterým se přidali i Podolští
Sekáči. K dobré náladě, poslechu i tanci hrála kapela Pohoda z Hluku.
ZuK

Retropárty
V sobotu 7. listopadu se Kulturní
dům v Podolí vrátil o desítky let zpátky.
Konala se tady Retropárty. Akce vznikla
nenápadně jako spontánní nápad na silvestrovské oslavě. Od prvního impulzu
k uskutečnění vedla dlouhá cesta. Ale
povedlo se. Sešlo se kolem padesáti příznivců starých gramofonových desek,
aby si s trochou nostalgie připomněli
hity šedesátých až devadesátých let.
V sále bylo vystaveno na 200 kusů
desek různých žánrů. Přesto, že na další
stovku už nezbylo na stěnách a stolech
místo, ani v bednách nebyly zapomenuty a našly si své zájemce.

Do minulých let nás vrátil DJ Martin Gerža. Plánovaná hudební produkce
ustoupila přáním návštěvníků, kteří si
z vystavených desek vybírali své oblíbené
hity. Dva gramofony po celý večer skvěle
konkurovaly moderní technice, a tak jsme
si mohli vychutnat známé hity opravdu
retro: Beatles, Abba, Bee Gees, Karel Gott,
duo Hložek – Kotvald, Darinka Rolincová,
Jiří Schelinger, Petr Novák,…byl by to dlooooouhý výčet interpretů. Každý si přišel
na své. Do víru tance vtáhly přítomné děti,
které si užívaly barevné efekty hudební
produkce. Za jejich taneční kreace by se
nemusely stydět ani hvězdy Star Dance.

Návrat do mládí všem připomněla
i žvýkačka Pedro a děti potěšily balónky. Všichni si užili několik hodin skvělé
hudby a tance. Po celou dobu panovala úžasná atmosféra, za kterou patří dík
„dýdžejovi“. Poděkování patří také všem,
kteří zapůjčili desky.
ZuK

Výroba adventních věnců
Adventní věnce k předvánočnímu času patří a atmosféra bez nich by určitě nebyla dokonalá.
Proto jsme se v neděli 22. listopadu odpoledne sešli v kulturním domě,
abychom vyrobili vlastní originální věnce. Prostor zaplnila vůně jehličí
a všichni se s nadšením pustili do práce. Ukázalo se, že i kluci jsou velmi šikovní. Po obalení korpusů větvičkami se mohlo začít zdobit. Ozdoby a nápady nechyběly, k dispozici byly svíčky, šišky, ořechy, kaštany a jiný přírodní
materiál. K prodeji byly také dekorace z Květinářství Klívie. Adventní věnce
ze zahradnictví Janota bylo možné zakoupit nebo se jimi inspirovat. Práce
nám šla hezky od ruky a zakrátko už byly první věnce hotové a byly opravdu
krásné.
ZuK
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Z knihovny
S písmenky se seznamují teprve krátce, ale do knihovny už zavítali. Ano,
prvňáčci z družiny se byli podívat, jaké knížky na ně čekají v naší knihovně. Výběr je opravdu bohatý a na své si určitě přijdou nejen děti, ale i jejich rodiče.
Ve středu 2. prosince se v knihovně uskutečnily Hrátky s čertem. Děti
si vyrobily čertíka a čertovský kornout a samozřejmě dostaly balíček plný
sladkostí.
Vánoční punč před svátky je pomyslnou tečkou a poděkováním za
vaši přízeň. Knihovna bude uzavřena od 23. prosince. Budu se na Vás těšit
opět od středy 6. ledna 2016.
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce.
ZuK

Z činnosti spolků
Psí koutek
Od listopadu se v Mlýnské zahradě cvičí se
psy. Majitelé psů si tam mohou vyzkoušet prvky
z obedience a z agility a nechat své pejsky seznamovat s jinými psími přáteli. Celý prostor je
ohrazený, takže vlastně nabízí jedinou možnost
volného pohybu psů, který je jinak v katastru naší
obce zakázán. Cvičení probíhá volnější formou
podle zájmu jednotlivých účastníků a s jedinou
povinností, a to je dohled nad udržováním pořádku. Setkáváme se vždy v neděli v 10:00 hod,
případně podle zájmu i v pátek odpoledne.
Štěpánka Míšková

Činnost Podolských Sekáčů za 2. pololetí 2015
I druhou polovinu roku měli Podolští
Sekáči zpestřenou několika vystoupeními na akcích v obci i mimo Podolí. Po

roce bylo Sekáče opět vidět i slyšet na
Slavnostech vína a otevřených památek
v Uherském Hradišti. Poté následovalo
vystoupení na hodech v Podolí.
Koncem září nadělil Zdeněk Kasper
kolegům skoro vánoční dárek. A to fotoknihu mapující počátky a první rok
Mužského sboru Podolští Sekáči. Patří
mu velký dík nás všech za podrobné
zpracování dosavadní činnosti pěveckého sboru.
Na besedě s důchodci Sekáči podpořili kolegyně Frišky při společné písni Des

byl starý. Následovalo mikulášské zpívání koled u vánočního stromečku před
obecním úřadem. V prosinci se Sekáči
zajeli podívat a zazpívat do Domova pro
osoby se zdravotním postižením Kunovice Na Bělince.
V těchto dnech Podolští Sekáči pilně
cvičí koledy na Půlnoční mši v Kapli Svatého Ducha. Doufáme, že spolu s Podolskými Friškami a s Vámi všemi opět přispějeme k vytvoření nezapomenutelné
a krásné vánoční atmosféry.
Jaroslav Míšek

Veronika Luběnová z Podolí je mistryní světa v břišních tancích
Je nám velkou ctí, že v Podolí máme novou mistryni světa
v břišních tancích – desetiletou slečnu Veroniku Luběnovou.
Verča začínala taneční dráhu ve 4 letech s Friščaty a postupně od moravského folklóru přesedlala na břišní tance, kterým
se věnuje již 5 let v kunovském tanečním centru orientálních
tanců Layla.
Se svojí skupinou Kalila slaví jeden úspěch za druhým. Díky
letošním 1. místům na soutěžích Tanner Cup Zlín, Liptov Orient Festival, O valašský klobouk, Světlo orientu krajského kolo,
Světlo orientu národní kolo a Mistrovství ČR v Bohumíně postoupilo 6 děvčat z Kalily na Mistrovství světa 2015, které se na
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rozdíl od minulých let konalo v České
republice – v libereckém Centru Babylon.
Od 4. do 8. listopadu 2015 se zde
představilo více než 6 000 tanečníků
všech tanečních stylů a žánrů z více jak
100 tanečních škol, z 20 zemí, např. Číny,
Maďarska, Polska, Rumunska, Bulharska,
Ruska, Estonska, Jihoafrické republiky aj.
Zde skupina Kalila s Veronikou Luběnovou vybojovala 1. místo a tím děvčata
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získala titul Mistryně světa 2015.
Verča je nejenom dobrá tanečnice, ale také zpěvačka. Po
několik let jste ji mohli vidět na mnoha vystoupeních Friščat
nebo při vystoupeních na vítání občánků, na konci loňských
prázdnin spolu se svými kolegyněmi mistryněmi vystupovaly

také u nás v Podolí na rozloučení s prázdninami, které se konalo na fotbalovém hřišti.
Verči patří obrovská gratulace za výbornou reprezentaci
našeho regionu, potažmo i Podolí a přejeme ještě mnoho podobných úspěchů!

Děvčice desetileté!
Folková kapela Děvčice, pocházející
z Podolí, pokřtila své druhé CD při příležitosti 10. výročí založení kapely. Křest
se uskutečnil v sobotu 21. 11. 2015
v Klubu kultury a sportu ve Vlčnově.
Nový nosič s názvem Děvčice 10 let
je výjimečný tím, že jsou zde nahrány
pouze autorské písně. Text vytvořil Josef Ondrejka a hudbu složila Radka Ondrejková, frotmenka a taky zakladatelka kapely Děvčice. Ve zcela zaplněném
sále si mohli hosté nejprve poslechnout
začínající dětskou kapelu Frajeři, pod
vedením Radky Ondrejkové, jenž vznikla na hudebním táboře Talenti z ranče,

který pořádá již třetím rokem kapela
Děvčice. S humorem sobě vlastním,
uváděl celý večer Martin Rezek. Společně všichni zavzpomínali na těžké začát-

ky, zkoušky, koncerty, festivaly, ale i na
bývalé členky kapely. Zazněly písně, se
kterými Děvčice začínaly a také všechny
písně z nového CD. To pokřtili slivovicí
kmotři, textař Josef Ondrejka a Šimon
Pešl, který zastoupil svého nepřítomného otce Miroslava, dlouholetého
fanouška a sponzora kapely. Závěrečné písně křtu patřily společně kapele
Frajeři, Děvčicím a CM Ohnici, která po
koncertě vyhrávala do ranních hodin.
Prodejní místa nového CD naleznete na
www.devcice.cz.
Petra Ondrejková

Sokol
Cvičení děvčat
28. října 2015 začalo ve školní tělocvičně pod vedením Věry Kolkové a Zdeňka
Kaspera cvičení žákyň. Učíme se základní gymnastické dovednosti: kotouly, hvězdice, přeskok přes kozu a švédskou bednu. Také cvičíme na malé trampolíně a na závěr
hodiny hrajeme míčové hry. Zatím je nás jenom šest. Kdo máte rádi pohyb, přijďte
mezi nás. Cvičíme každé pondělí od 16 do 17 hodin. Členský příspěvek pro děti je
100 Kč za kalendářní rok. Těšíme se na vás.

Mikulášská beseda u cimbálu
5. prosince 2015 uspořádala ČOS TJ
Podolí 21. Mikulášskou besedu u cimbálu. Jako tradičně k tanci i poslechu hráli
mladí Burčáci a o kulturní vstupy se postaraly Podolské Frišky, bez Friščat a opět
mile překvapily. Jejich pěvecké výkony se
rok od roku zlepšují a jak je vidět studnici
nápadů zdaleka nevyčerpaly. Po loňském
čertovském vystoupení nám nejprve
zazpívaly klasické i novější koledy a pak
nás jejich andělský sbor přenesl před nebeskou bránu, kde vyzpovídaly některé
hříšníky, zejména primáše Zdeňka Staška,
manžele Vitáskovi a starostku obce Janu
Rýpalovou. Zda se dostali do nebe, můžete zjistit na videu na stránkách obce.
Zábavu pak přerušilo pouze vydávání
bohaté tomboly. Dobrou náladu trošku
pokazilo zjištění, že některý, zřejmě hladovějící spoluobčan, odcizil z předsíně
dvě ceny a to bažanta a zajíce.
Chtěl bych poděkovat všem členům
sokola nejen za přípravu mikulášské besedy u cimbálu, napečení cukroví, ceny
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do tomboly, ale i za pomoc při organizování akcí, které děláme pro ostatní.
Poděkování patří také Friškám za pěkný
program a ostatním dárcům, kteří nám
pravidelně přispívají do tomboly.
Za pár dní tu budou vánoce a s nimi
konec roku. A až budete v posledních
dnech hodnotit, co se vám letos podařilo a co by se mohlo v příštím roce zlepšit, nezapomeňte, že to záleží jenom na
Vás. Najděte si čas na cvičení, vycházky
a cyklovýlety, které společně pořádáme.
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Nebuďte pohodlní a líní a překonejte se,
neboť „ zahálka ničí největší talenty“.
Chtěl bych popřát nejen sokolům,
ale i ostatním občanům do nového roku
pevné zdraví, štěstí, spokojenost, radost, veselou mysl a schopnost překonávat zklamání a rozčarování z dění kolem
sebe. Také vám ze srdce přeji, abyste dokázali rozvíjet své dobré vlastnosti, jako
je odpovědnost, lidskost, soucit a schopnost milovat život a lidi kolem sebe.
Kasper Zdeněk
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Zábavné odpoledne pro děti s Dinokroky
V neděli 6.12.2015 k nám zavítala
Veronika Ivakina z JŠ Light Point z Brna
a přivezla si s sebou maskota dinokroka
Hocuse. Lektorka představila sebe, maskota a metodu výuky angličtiny, která je
aplikovatelná až na 5 světových jazyků.
Od slov se přešlo k činům a začala
část ukázkové hodiny - Hocus the dinocroc. Jako první nás čekalo divadýlko,
pak mini-muzikál a na závěr zhlédnutí
DVD s 1. příběhem Hocuse. Po této části
následovala kreativní aktivita, kde si Hocus přichystal výrobu žabiček z ruliček
od toaletního papíru, v druhé oddechovce jsme pak vyráběli vánoční svícny.
Poté nás dinokrok aktivně zapojil do
dalších her. Při hře mumie si maminky
mohly vyzkoušet „zabalit „ své děti do
toaletního papíru. Mumie byly skutečné
úchvatné. Mezi další hry patřilo házení
kroužků, přetahovaná s Hocusem, taneční židličky a mnoho dalších. Děti recitovaly či zpívaly. Nejodvážnější nebyly
slečny, ale naopak hoši. Za každou aktivitu děti dostaly razítko do sběratelské kartičky, kterou v úplném závěru odevzdaly
Hocusovi a za ni obdržely sladkosti.
S neúprosně ubíhajícím časem Hocus
odhalil své překvapení pro svoji kamarádku Julianku. Dortík. Všem moc chutnal. Poté si Hocus zatančil se všemi rodiči

a dětmi při parádní diskotéce. V závěru
lektorka s Hocusem vylosovala 3 šťastlivce, kteří dostali drobnosti na památku.
Tímto bychom rádi poděkovali všem
maminkám a jejich dětem za ochotu, čas
a účast při všech aktivitách. Velké díky patří
také báječně a usměvavé lektorce Veronice.
Čím je tato metoda výuky jiná?
Jde o vyprávění příběhu, projevování emocí v řeči, správnou komunikaci,
používání výrazových prostředků tváře, hlasové intonace, zacílení pohledu,
akce a gestikulace, vše probíhá v kruhu,
všechny děti jsou tak zapojeny do děje.
Vyučovací hodina (říká se jí magická
hodina) je rozdělena do 4 bloků a trvá
60min.
V každém bloku děti
společně s Hocusem a Lotuskou prožijí jeden příběh
pomocí různých aktivit.
Příběh se děti naučí nejdříve formou divadelního
předvedení,
následuje
muzikální zpracování, četba z Dinoknihy a na závěr
zhlédnutí animované pohádky. Několikanásobné
opakování při různých aktivitách podporuje u dětí

snadné zapamatování si slovní zásoby
v kontextu.
Proč zrovna dinokrok Hocus?
Každý příběh musí mít hlavní postavu. Tato metoda výuky se opírá hned
o dvě a těmi jsou Hocus a Lotus, dinokrokové s dinosauřím ocáskem a jedním
krokodýlím zoubkem. Jednotlivé příběhy jsou vytvořeny tak, aby se děti dokázaly vžít do různých životních situací.
Bude se akce opakovat?
Dinokrok Hocus se za námi chystá na
dětský karneval. Provede průzkum zájmu rodičů a dle výsledku buď podnikne
znovu podobnou návštěvu, popřípadě
zavítá za dětmi jako host na jinou akci.

Pozvánky
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Zápisky kronikáře
Plynofikace
V měsíci září 1995 byla započata plošná plynofikace obce firmou Kadlčík – Koníček Plynotop Hluk. Do konce roku byla položena asi třetina z celkové délky potrubí. V pokládce se bude pokračovat v jarních měsících příštího roku. Celá trasa bude zkolaudována a topná sezona bude též ekologicky čistá. Celková délka potrubí dle projektu je asi 4340 metrů v různých profilech.
Plynofikováno bude asi 80 % domácností.
Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek
K uvedenému zápisu snad jen malý dovětek. Je to teprve 20 let, co máme v obci zaveden plyn. Dnes si žádný z nás už ani
neumí představit, že by to mohlo být jinak.

Společenská kronika
Naši jubilanti v listopadu a prosinci:
Kasper Zdeněk
Kovalová Viktória
Malina Jan
Koníček Miroslav
Kovaříková Jarmila
Vlachynský Jiří

60 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let

Doleželová Dagmar
Kryštofová Věra
Huňková Marie
Červenková Ludmila
Pechová Terézia
Šilhavík Miroslav

70 let
70 let
75 let
81 let
81 let
82 let

Kovaříková Jindřiška
Koníčková Anna
Mařica František
Kryštof Vladimír

87 let
87 let
93 let
96 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
Narození:
Dne 17. 11. 2015 se narodil Kamilovi a Barboře Čadovým (č.p. 194) syn Vojtěch
Dne 16.12.2015 se narodila Petru Májíčkovi a Romaně Šimíkové (č.p. 177) dcera Adriana

V případě, že si nepřejete být zveřejněni v naší společenské kronice,
oznamte to písemně nejméně dva měsíce předem na Obecním úřadě v Podolí.

Milí farníci, lidé dobré vůle,
je výjimečný večer v roce, kdy se
všichni ve svých domech shromažďují
kolem stolu. Je to večer, kdy mizí hádky,
závist… Večer, kdy na naších tvářích hostí úsměv a přejeme si všechno nejlepší.
Je to noc jedinečná, neopakovatelná noc
Božího Narození.
V tomto nejistém čase obrovské migrace a teroristických útoků Vám chci popřát především mír; ten v duši a ve vašich
rodinách i ve společnosti. Ještě v adventní reflexy, v soustředění na čekání první
hvězdy, v ten výjimečný večer, ať přijde
Pán do vašich otevřených srdcí a naplní
je svým pokojem. Rozdávejte ho všude
tam, kde budete, kde je ho potřeba. Požehnané Vánoční Svátky!
Do Nového Roku vám přeji hojnost
Božího požehnání, daru zdraví, radosti
a nadějí na lepší zítřek. Panna Maria, Královna Míru, ať vám vyprošuje potřebné
dary a milosti.
P. Robert
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POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH A NA NOVÝ ROK
VE FARNOSTI POPOVICE U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
DEN

POPOVICE

PODOLÍ

24.12 ČTVRTEK
ŠTĚDRÝ DEN

24:00

22:00

25.12 PÁTEK
NAROZENÍ PÁNĚ

9:15

10:30

26.12 SOBOTA
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA

9:15

10:30

27.12 NEDĚLE
SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

9:15

10:30

31.12 ČTVRTEK
SILVESTER

16:00
--Mše sv. na poděkování
za uplynulý rok

1.1 PÁTEK
SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

9:15

10:30

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚĎ – 19. 12. SOBOTA:

OD 16:00

OD 11:00
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Dětský jarmark
V pátek 4. prosince odpoledne se uskutečnil před obecním úřadem Dětský jarmark. Své výrobky prodávaly děti ze ZŠ Podolí. Nabídku výrobků k prodeji doplnily perníčky s mikulášskou a vánoční tematikou a další výrobky od místních občanů. Pro
děti byly připraveny soutěže s čerty v pekle, pro dospělé svařák na zahřátí. Po setmění jsme rozsvítili vánoční strom a společně
s Podolskými Sekáči si zazpívali koledy. Poté koledy zahrál i Žesťový kvintet z Olomouce. Samozřejmě nechyběl ani Mikuláš
s andělem, kteří rozdali všem hodným dětem balíček sladkostí. A hodných dětí máme u nás v Podolí opravdu hodně. Na náš
první jarmark zavítalo kolem 150 lidí a všichni si předvánoční atmosféru užili.
ZuK
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