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Fašankové veselí v ulicích Podolí

Změna je život
Řecký filozof Sokrates řekl: „Tajemství změny tkví v zaměření celé tvé energie
nikoli na boj se starým, ale na vytváření nového.“
Dění kolem nás přináší neustálé novinky a změny, a tak je tomu i v našem zpravodaji.
Ne vždy vnímáme změny pozitivně, snad z obavy z neznámého. Když ale chceme v životě něco zásadně změnit, potřebujeme mít odhodlání a odvahu naše
obavy překonat.
Ke změnám u zpravodaje došlo z důvodu nutnosti registrace na Ministerstvu
kultury, která několik let chyběla. Zpravodaj, nyní Podolské listy, je nový svým
názvem a grafickou úpravou, avšak ne zaměřením. I v nové podobě vám budeme přinášet informace, které se týkají činnosti obecního úřadu, jednání zastupitelstva obce a společenského, kulturního, sportovního a dalšího dění v obci.
Doufám, že si i v nové podobě zachováme vaši čtenářskou přízeň.
Zuzana Kubáňová
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Obecní úřad
USNESENÍ z 3. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 12.12.2014 v budově Obecního úřadu Podolí
1/3/2014
Zastupitelstvo obce neschválilo žádost
Ing. Miroslava Křižky o doplnění zápisu
2. zasedání zastupitelstva Obce Podolí.
Zastupitelstvo obce schválilo Zapisovatele zápisu Ing. Jarmilu Kasperovou, ověřovatele zápisu Zuzanu Kubáňovou a Pavla
Podškubku, členy návrhové komise Dagmar Smetanovou a Ing. Jaromíra Hastíka.
2/3/2014
Zastupitelstvo obce schválilo program
3. zasedání zastupitelstva obce Podolí.
3/3/2014
Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek ke
smlouvě „Podolí - průmyslová zóna, infrastruktura“ s firmou PROMONT Uherské
Hradiště, s.r.o. a pověřilo starostku k jeho
podpisu.
4/3/2014
Zastupitelstvo obce schválilo Změnu rozpočtu na rok 2014 č. 8.
5/3/2014
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na
rok 2015 v paragrafovém znění a oprávnění pro starostku k provádění rozpočtových
opatření mezi položkami v rámci jednotlivých paragrafů.

Rovněž schválilo cenu nájmu za obecní
byt Ondřeji Duháňovi od 1.11.2014 do
13.12.2014 za 3600,- Kč.
10/3/2014
Zastupitelstvo obce schválilo poskytování odměn pro předsedy komisí od
15.12.2014.

18/3/2014
Zastupitelstvo schválilo záměr nákupu nemovitosti č.p. 176 a pozemků: parc. č. 60/3
o výměře 836m2, 60/4 o výměře 235m2, 60/1
o výměře 100m2, parc.č. 251 o výměře 820m2
a pověřilo“ starostku jednáním v této věci.

11/3/2014
Zastupitelstvo obce schválilo redakční radu
ve složení: Jaroslav Míšek, Mgr. Martina Kozelková, Ing. Stanislav Vitásek a šéfredaktorku Zuzanu Kubáňovou. Roční odměna pro
všechny členy se schválila ve výši 12 000,- Kč.
Dále byla schválena Pravidla pro vydávání
obecního zpravodaje „Život v Podolí".

19/3/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí informace
starostky o nabídce firmy Siemens, s.r.o. na
bezplatné zhotovení hrubého odhadu, koncepce a podrobné analýzy modernizace a
rekonstrukce veřejného osvětlení v Podolí.

12/3/2014
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu
o nájmu plynárenského zařízení s nájemcem RWE GasNet, s.r.o. se sídlem v Ústí
nadLabem a pověřilo starostku k podpisu
smlouvy.
13/3/2014
Zastupitelstvo obce schválilo žádost
o udělení licence na provozování zvláštní
linkové osobní dopravy vnitrostátní firmě
SONA, s.r.o.

6/3/2014
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový
výhled na r. 2015-2020.

14/3/2014
Zastupitelstvo obce schválilo povodňovou
komisi ve složení: předseda Jana Rýpalová,
místopředseda Jarmila Kasperová, člen Pavel Podškubka.

7/3/2014
Zastupitelstvo obce revokovalo usnesení zastupitelstva č. 2/24/2013 ze dne
6.12.2013 a schválilo finanční příspěvek
na zajištění dopravní obslužnosti pro rok
2015 ve výši 100,- Kč na každého občana
Obce Podolí.

15/3/2014
Zastupitelstvo obce schválilo nabídku firmy Alena Chrástková z Kunovic na zajištění
zimní údržby vedlejších komunikací v Podolí a pověřilo starostku k podpisu smlouvy.

8/3/2014
Zastupitelstvo obce schválilo n.ákup pozemků: parc. č.4972 o výměře 428 m2,
parc. č. 4959 o výměře 631m2, parc. č.
4916 o výměře 661m2 od Hany Jindrové za cenu 10,- Kč /m2. Náklady spojené
s prodejem hradí nabyvatel.

16/3/2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí_
výši místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2015 ve výši 500,- Kč za jednoho občana ročně. Zastupitelstvo obce
schválilo výdej 6ks pytlů na plastový odpad na občana ročně zdarma.

9/3/2014
Zastupitelstvo obce schválilo žádost Zdislavy Šišákové a Petra Breznaie o pronájmu
obecního bytu od 1.12015 do 31.12.2015.
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geometrického plánu č. 493 522014
a navrhuje vyvolat nové jednání.

17/3/2014
Zastupitelstvo obce neschválilo žádost
o směnu pozemku Martina Kováře dle
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20/3/2014
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí na rok 2015 ye výši 1112 objemu
rozpočtu roku 2014 najeden měsíc.
21/3/2014
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace
starostky o průběhu výběrového řízení na
obsazení místa účetní, administrativní pracovník. Ze tří uchazečů byl vybrán Roman
Baumrukr, který nejvíce odpovídal vypsaným požadavkům.
22/3/2014
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace
ředitelky školy Jany Buršové o pruzkumu
mezi rodičinastávajících školáků. Vzhledem
k malému zájmu se zápis do 1. třídy v Podolí
zřejmě neuskuteční.
23/3/2014
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na
nákup fotbalových bezpečných branek ve
výši 18 000,- Kč fotbalovému oddílu TJ Podolí
a vzali na vědomí jejich žádost o příspěvek na
činnost v r. 2015 ve výši 207 630,- Kč. V této
věci rozhodnou po předložení a kontrole
účetnictví jednoty za roky 2012, 2013, 2014.
24/3/2014
Zastupitelé berou na vědomí cenovou nabídku Ing. Petra Maj íčka na prodej stavebních
pozemků v lokalitě za Dolankou Rozhodnou
v době, kdy bude jasné, zda přivaděč a kanalizace povede přes tyto pozemky.
V Podolí 12. 12. 2014
Bc. Jana Rýpalová, starostka obce
Ing. Jarmila Kasperová, místostarostka obce

1/2015

Výzva
Obecní úřad v Podolí v souvislosti se zamýšlenou obnovou pomníku padlých ve válce 1914 – 1918 vyzývá občany
a žijící potomky o dodání fotografií jejich padlých předků. Současně žádáme o kontakt na mimo bydlící občany,
dříve rodáky z Podolí. Za jakékoliv informace děkujeme.

Aktuálně…
Na OÚ se vybírají POPLATKY NA ROK 2015:
• poplatek za popelnice – 500 Kč/os/rok
• poplatek za kanalizaci – 200 Kč/číslo popisné/rok
• poplatek za psa – 50 Kč/psa/rok
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční ve středu 1. 4. 2015
od 15:00 - 17:00 hodin
Svoz plastů proběhne 2. března 2015 a 13. dubna 2015

Majitelům psů: je zakázán volný pohyb psů a znečišťování veřejných prostranství. Povinností majitele je znečištění uklidit.
Upozorňujeme občany, že chodníky a dětská hřiště nejsou určeny k parkování vozidel!
Tradiční dětský bazárek je předběžně naplánovaný na druhou
polovinu dubna, více informací získáte na webových stránkách
obce a ve vývěskách.

Zprávičky z naší školy a školičky
Tříkrálová sbírka
Naše škola spolupracuje s různými komisemi
obce Podolí. V oblasti sociální se žáci naší školy se již několik let zúčastňují tříkrálové sbírky,
letos tomu bylo také tak.
Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 15. ledna jsme měli ve škole den
otevřených dveří, to znamená, že se mohl v
dopoledních hodinách kdokoliv přijít podívat na naši školu, na práci pedagogů a žáků
samotných. Zavítali k nám rodiče, prarodiče a
také děti z mateřské školy.
Zápis do první třídy
Po několikaleté pauze se u nás opět konal zápis dětí do 1. ročníku. Zájem ze strany rodičů
je znatelný, Obec Podolí jako zřizovatel naší
školy tento počin také podporuje, takže se v
novém školním roce můžeme těšit na „prvňáčky“.
Preventivní program I.
V rámci prevence jsme si do školy pozvali
psycholožku, která v průběhu dopoledne pracuje s kolektivem 4. a 5. třídy, zjišťuje vztahy
mezi žáky, mezi žáky a učiteli, to vše hravou
formou, aby to žáky bavilo. První lekce byla
velmi úspěšná, žáci samotní ji hodnotili velmi
kladně.
Vysvědčení ze Smajlíkova
Poslední školni den 1. pololetí jsme jeli do
Uherského Hradiště do herny do Smajlíkova,
kde jsme v netradičním prostředí dostali naše
vysvědčení. Odměnou nám byl dopolední
pobyt v herně, kde jsme si náležitě zařádili.
Nebyli jsme tam sami, společně s námi tam
byla i sportovní škola, která taktéž získala pro
své žáky velmi výhodné vstupné, čehož jsme
rádi využili.
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Kouzelnické představení
V úterý 3. února jsme společně s dětmi z mateřské školky navštívili kouzelnické představení v Kulturním domě v Podolí. Pan kouzelník
předváděl triky a fígle, které se nám později
snažil objasnit, ale něco fakt pochopit nešlo,
má velmi šikovné ručičky. Někteří z nás si
mohli na jevišti zakouzlit s ním. Nás velké školáky bavila nelíčená radost malých dětí, které
tleskaly a výskaly při každém triku. Nad některými kousky kroutily hlavami i paní učitelky.
Předškolička
V souvislosti s přijetím budoucích žáků 1. třídy bude od února do května ve škole každý
čtvrtek odpoledne probíhat předškolička,
která má za úkol připravit děti i jejich rodiče
na vstup do 1. třídy. První předškolička se
uskutečnila 5. 2. února. Dětí přišlo více než
jsme čekali. Přišli dokonce někteří mladší
sourozenci, kteří si chtěli školu a paní učitelky
prohlédnout. Děti plnily úkoly, zpívalo se, pracovalo se ve skupinkách. V závěru nechybělo
ani zadání domácího úkolu, který budou děti
plnit společně s rodiči.
V angličtině jen anglicky
Naše škola přijala nabídku jazykové agentury,
která se specializuje na výuku rodilými mluv-

čimi. Žáci absolvovali jednu ukázkovou hodinu, na které se mluvilo pouze anglicky. Obstáli, všichni se domluvili – což svědčí o kvalitě
vzdělávání jazyka anglického na naší škole.
Lektorka bude jezdit pravidelně jedenkrát za
měsíc nejen do školy, ale také do školky, kde
se také angličtina v rámci kroužku vyučuje.
Vzhledem k tomu, že angličtinu navštěvují i
naši předškoláčci v mateřské školce, bude do
učebního plánu naší školy zahrnuta výuka
angličtiny již od 1. ročníku a taktéž se počítá s
pravidelnými návštěvami rodilé mluvčí v dalším školním roce v ZŠ i v MŠ.
Fašanková obchůzka
Zatímco se žáci 4. a 5. třídy pilně učili, malé
děti z mateřské školy se vydaly společně s
paními učitelkami a některými maminkami
na fašankovou obchůzku po obce. Také k
nám do školy zavítali, kde jsme je obdarovali
drobnými sladkostmi. Masky byly propracované do posledního detailu, písničky a veselá
nálada se nesla po školních chodbách. Těžko
se nám po jejich návštěvě usedalo zpět do
školních lavic k výuce.
Ráda se zde pochválím tím, jak je naše škola
oblíbená, přestože stále bojujeme s malým
počtem žáků. Naši bývalí žáci školu pravidel-

Budoucí prvňáčci
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ně navštěvují, chodí se podívat, co máme nového, jak se nám tu všem daří, rádi se také svěří s problémy, které občas vyvstanou v souvislosti s přechodem na velkou školu a hlavně na
2. stupeň, kde je výuka již náročnější. Udržují
s námi kamarádské vztahy. Také úspěchy našich bývalých žáků v kunovských školách jsou
nemalé, pravidelně o nich čítávám v kunovském zpravodaji. Naši bývalí žáci zde dosahují
předních míst v soutěžích jazykových, matematických, výtvarných i tělovýchovných. Tady
je krátký výňatek z anglické olympiády.
Ve škole U Pálenice proběhlo školní kolo Olympi-

ády v anglickém jazyce, kterého se letos zúčastnilo celkem 25 žáků. Kromě tradičního poslechového testu a mluvního cvičení byl letos nově
přidaný i všeobecný test slovní zásoby a gramatiky. Největší důraz při celkovém hodnocení se
kladl na plynulost projevu, rozmanitost slovní
zásoby, výslovnost, schopnost pohotové reakce.
Porota byla příjemně překvapena vyrovnanými
výkony a v porovnání s minulými ročníky i zodpovědnější přípravou všech soutěžících.
V kategorii šestých a sedmých ročníků zvítězil
Ondřej Staník, na druhém místě byl Lukáš
Švec.

Ale nejen naši bývalí žáci k nám zavítají. Například odpolední kroužek Zajímavá matematika navštěvují i děti, které naší školu vůbec
nenavštěvovali, přestože bydlí v Podolí nebo v
Popovicích. Toto vše je pro nás pozitivní zpětná vazba a důkaz toho, že to co tu děláme, jak
s dětmi pracujeme, je přijímáno velmi kladně.
I ve druhém školním pololetí se ve škole vyučuje náboženství, taktéž pracuje kroužek Zajímavá matematika. Nadále pokračuje cvičení
rodičů s dětmi a kurz cvičení pilates ve školní
tělocvičně.
Martina Kozelková

Z knihovny…
V novém roce najdete v knihovně novou nabídku knih z výměnného fondu. Zaujmout by vás mohla kniha Evžena Erdélyho Baťa švec,
který dobyl světa. Kniha byla poprvé vydána roku 1932, podruhé až
v roce 1990. Knižní výběr z článků a úvah MUDr. Jana Hnízdila Mým
marodům lze vřele doporučit všem, kteří si váží vlastní zdraví a jsou
ochotni pro ně něco udělat. Za zmínku stojí i kniha vzpomínek Madeleine Albrightové Pražská zima, nebo vzpomínka Jiřího Jilíka na malíře francouzského původu, působící značnou část svého života na
Slovácku Moarch Miško Eveno: Byl jsem tu s vámi rád. Nechybí ani
detektivky, romány ze současnosti a knížky pro děti.

Z novinek ve fondu knihovny by vám neměly uniknout dva díly Kuchařky tradičních pokrmů na Slovácku.
Pokud máte tip na knihu, kterou byste si chtěli přečíst, a chybí vám
v knihovně, dejte nám vědět.
Ke svátku Valentýna si děti vyráběly přáníčka pro své blízké a v březnu na ně čeká velikonoční tvoření. Na jejich výtvory se můžete podívat na webových stránkách knihovny.
A samozřejmě se přátelé pohádek i letos můžou těšit na Noc s Andersenem, která proběhne v pátek 27. března. Přihlášky jsou k vyzvednutí v knihovně.
ZuK

Ohlédnutí za rokem 2014
Výstava andělů

Štěpánský turnaj ve stolním tenise

V neděli 21. prosince sál kulturního domu zaplnili návštěvníci Výstavy
andělů. V úvodu se o sváteční náladu postarala šestice Frišek s Friščaty. Zajímavým zpestřením adventního odpoledne byla ukázka pečení
vánočních oplatků, které předvedla paní Májíčková z Vlčnova spolu
se svojí dcerou. O jejich oplatky a krásně zdobené perníčky byl velký
zájem. V ministáncích se prodávaly drobné ručně vyráběné dárečky,
jako sponky, bižuterie, výrobky z korálků a drátků, a spousta dalších
drobností. Vystavené byly andělské obrázky dětí z MŠ a úžasné výtvory žáků základní školy. Hlavní část výstavy tvořili andělé, které přinesli
návštěvníci výstavy. K vidění byly exponáty ze skla, porcelánu, keramiky, mramoru, dřeva, slámy, korálků nebo papíru. Šité, háčkované,
drátované, malé, velké, miniaturní i opravdu velké. K hodnocení přihlásilo 35 vystavujících 230 andělů. Porota měla nelehký úkol, vybrala
10 andělů a jejich majitelé byli oceněni dárkem. Ostatní vystavující
obdrželi drobnou pozornost. A dárek si zasloužily i dvě holčičky v andělských kostýmech.
ZuK

Letos se turnaje aktivně zúčastnilo 13 hráčů. Rozděleni do dvou
základních skupin si zahráli o postup do vyřazovacích bojů. Postupovali první čtyři z každé skupiny. O třetí místo se nakonec utkal
pan Toman s Honzou Kadlčíkem, o první místo si zahrál pan Mitana
s panem Hanáčkem.
Konečné pořadí:
1. Dalibor Mitana
2. Libor Hanáček
3. Rostislav Toman

Účastníci Štěpánského turnaje

Půlnoční mše v Kapli Svatého Ducha
Štědrý večer je časem, kdy na mši vyrazí i mnozí z těch, kteří jinak
do kostela nechodí. Letos poprvé, osm let od vysvěcení Kaple svatého Ducha, se konala půlnoční mše i v Podolí. Trubači - František
Ševeček na trumpetu a Martina Novotná na lesnici – zvali všechny
věřící i nevěřící k oslavě narození Ježíše Krista. Půlnoční mše začala ve 22:00 hodin, sloužil pan farář P. Robert Pokrywka. Zaplněnému kostelu zazpívaly během večera Podolské Frišky s Friščaty a
Podolští Sekáči. Nechybělo ani společné vinšování před Kaplí po
skončení půlnoční mše.
ZuK
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Silvestrovský výšlap do Hradčovic
Poslední den v roce krásně svítilo sluníčko, teplota byla jen pár
stupňů pod nulou a krajina byla zasněžená. Toto nádherné počasí
přilákalo rekordní počet účastníků tradičního výšlapu. Ano, asi šedesát dětí a dospělých šlo po staré cestě přes Veletiny do Hradčovic. Po malém občerstvení v Hostinci u Holuba následovala ještě
společná fotografie a všichni jsme se vydali zpět do Podolí. Rozešli
jsme se s přáním, abychom se za rok opět všichni ve zdraví sešli.
S. Vitásek
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Fašankový průvod
V sobotu 16. února si před obecním úřadem dalo sraz 60
masek. S úderem třinácté hodiny se vydal zástup na obchůzku po dědině. Jádro průvodu tvořili Podolské Frišky Děkujeme paní Velichové, Záchvějové, Pechové a panu Záchvějovi za
přípravu občerstvení a technický servis pro účastníky fašankové oba Podolští Sekáči.
Naše Frišky všechny zaujaly krásným provedením šavlové- chůzky.
Jaromír Hastík – Podolští Sekáči
ho tance. Několikrát je podpořily i ostatní masky. Podolští
Sekáči k dobré atmosféře pomohli nejen svým zpěvem,
ale také hudebním doprovodem. Tři Sekáči – Antonín Hanáček, Antonín Šavara a Vladimír Mana se s vervou chopili
harmonik a Zdeněk Kasper je doplnil na ozembuch. Jaromír Hastík nezapomněl doma svůj klarinet. Na Záhumní
se pak přidal na trubku pan František Májíček starší.
Nechyběla tradiční slivovice na zahřátí, koblížky a boží milosti. Teplota byla odpoledne +7°C. Svítilo sluníčko a bylo
azurově modré nebe. Lepší počasí jsme si nemohli představit. Zdá se, že po letech se opět fašank usadil v kalendáři kulturních akcí obce Podolí.
Jaroslav Míšek

Poděkování

Z farnosti
Milí farnici, lidé dobré vůle,
současně prožíváme dobu postní,
která je časem naší duchovní obnovy. Nebojme se jít do sebe, vstoupit
na cestu pokání, abychom se víc přiblížili k našemu Spasiteli. Tu ochotu
práce nad svým nitrem jste vyjádřili
na Popeleční Středu účastí na bohoslužbě a přijetím popelce. Kéž
by to nebyla jen zvyková záležitost,
ale upřímná ochota prohloubit svůj
vztah s Bohem a bližními. Nakolik
využijeme tu dobu vnitřní obnovy,
natolik budeme prožívat naší radost
o Velikonocích z daru spásy. Proto
dovolte, abych už nyní Vám popřál
k Velikonočním svátkům.
Budeme slavit jedinečnou liturgii tajemství naší spásy. Oslava vzkříšení
začne liturgii Světla. V úvodu přání
cituji kratičký příběh od Bruna Ferrera, právě o světle:

„Jaká světla byla v kostele?“ zeptala se
učitelka náboženství dětí.
„Lustry.“
„Svíčky.“
„Malé červené světlo na oltáři.“
„Okna.“ Děti zmlkly.
„Ještě něco?“ zeptala se znovu učitelka. Jedno zvedlo ruku a řeklo“ OČI
LIDÍ.“
Proč tak často zapomínáme na světlo,
které je „uvnitř“ nás? Proč je necháváme vyhasnout?“ Když jsem byl malý,
tatínek mi na nočním stolku vždycky
nechával na noc rozsvícenou lampičku.“
„Můj tatínek byl světlo.“
Přeji Vám, aby Zmrtvychvstalý Kristus vzbudil v nás to, co ještě spí, oživil to, co je už mrtvé, aby světlo Jeho
slova vedlo nás životem k věčnosti.
Požehnané a radostné Svátky
P. Robert

POŘAD BOHOSLUŽEB
O VELIKONOCÍCH VE FARNOSTI
POPOVICE U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
DEN
29.3.
KVĚTNÁ
NEDĚLE
2.4.
ZELENÝ
ČTVRTEK
3.4.
VELKÝ
PÁTEK

POPOVICE

PODOLÍ

9:15

10:30

18:30 - MŠE SV.
NA PAMÁTKU
VEČEŘE PÁNĚ
15:00 –
pobožnost
křížové cesty
18:30 – OBŘADY
VELKÉHO PÁTKU

---

---

4.4.
20:30
--BÍLÁ SOBOTA
5.4.
SLAVNOST
9:15
10:30
ZMRTVYCHVSTÁNÍ PÁNĚ
6.4.
PONDĚLÍ
9:15
10:30
VELIKONOČNÍ
PŘEDVELIKONOČNÍ ZPOVĚĎ – 28. 3. - SOBOTA
V POPOVICÍCH OD 16:00 DO 18:00
V PODOLÍ OD 10:00 DO 11:00

Nejen fyzika je Boží
Muž s mikrofonem v ruce popisuje rozdíl v pohybu loďky při použití jednoho nebo dvou vesel.
O týden později s pomocnicemi demonstruje chování kapaliny
ve spojených nádobách. Zdá se vám, že popisuju výuku fyziky
ve škole? Když napíši jméno onoho muže, vyjasní to situaci? Muž
s mikrofonem se jmenuje Robert Pokrywka. Ano, pan farář. Ne,
nesupluje fyziku na základní škole. Tyto pokusy dělá v kostele při
kázání. Při dětské mši, ta je každou středu. Pan farář vysvětluje co
nejsrozumitelnější formou jak je to s láskou k Bohu a k lidem, jak
rozmlouvat s Bohem, jaké dvě základní činnosti má člověk vy-
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konávat, atd. Vždy jde na věc hezky pomalu, postupně. Pokládá
otázky a nechává děti, sedící hlavně vlevo hned pod kazatelnou,
aby odpovídali. Když děti mlčí, zapojí dospělé. Někdy použije i
názorný pokus. Zkrátka kázání pana faráře Pokrywky je velmi srozumitelné, živé, aktivně zapojuje děti i dospělé. Přidejte si k tomu
sbor za doprovodu kytary nebo elektronických varhan, a děti kolem pana faráře držící se za ruce při bohoslužbě oběti. Ale co vám
budu povídat. Přijďte se se svými dětmi sami přesvědčit každou
středu od 17:30 do kostela v Popovicích.
Stanislav Vitásek
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Z činnosti spolků
Královničky aneb nosení létečka

Dětské cvičení

V loňském roce se u nás podařilo Občanskému sdružení Folklor a
kultura v Podolí po téměř 40 letech obnovit zvyk Nosení létečka
neboli Královničky, jak se v Podolí říkávalo.
Na Smrtnou neděli, tedy 14 dní před Velikonocemi, vyrazí i v letošním roce skupinky holčiček v krojích, které půjdou dům od
domu s borovicovou větvičkou, ozdobenou vyfouknutými vajíčky, papírovými ozdobami či krepovými růžemi za zpěvu starodávné písničky Stála panenka Maria, jak ta růžička červená…
Děvčátka dle staré tradice přináší do domů symbol jara a za to bývají odměněné (podobně jako kluci na „šlahačku“ o Velikonočním
pondělí) do košíčku či do „koledníčku“ (tedy za rožky svázaného
šátku) sladkostmi nebo penězi.
Holčičky, které by se rády přidaly, s radostí přijmeme mezi sebe.
V případě zájmu můžete kontaktovat Dášu Vackovou na adrese
podolske.frisky@gmail.com – zašleme vám nápěv písničky, slova,
popř. se můžeme dohodnout na zapůjčení kroje. První organizační zkouška se bude konat v pondělí 9. 3. 2015 od 17:00 hodin
v kulturním domě. Budeme trénovat písničku a připravovat ozdoby na létečka.
Na Smrtnou neděli 22. března 2015 pak děvčátka v krojích vyrazí
na obchůzku s létečky v 9:00 hodin a určitě budou rády, když jim
otevřete a oceníte jejich snahu.
Za OS Folklor a kultura v Podolí: Dáša Vacková

Od letošního ledna probíhá v tělocvičně ZŠ cvičení dětí ve věku 3-6
let pod vedením cvičitelky Jitky Králíkové, kterou už většina dětí zná
z předchozího Cvičení pro děti a rodiče.
Až na výjimky navštěvují děti cvičení bez rodičů, což je vede podobně jako mateřská školka k jejich osamostatňování. Učí se spolupracovat navzájem a orientovat se v pohybových aktivitách různého
zaměření. Osvojují si nejrůznější dovednosti pomocí rozmanitých
cvičení, her, pohybových i hudebních aktivit a manipulací s pomůckami, nářadím a náčiním. Kromě toho cvičitelka šije „úkoly“ přímo na
tělo každému z dětí, které cvičení navštěvují. A tak se přiměřeně svému věku učí třeba počítat, poznávat hudební nástroje, nové písničky, anebo nejenom poslouchat pohádky, ale také je sami vyprávět…
Kromě cvičení dětí organizuje OS Folkor a kultura v Podolí již druhým rokem cvičení Pilates, které probíhá každé úterý po cvičení dětí.
Za OS Folklor a kultura v Podolí: Dáša Vacková

Výroční schůze zahrádkářů
V pátek 20. února se v kulturním domě v Podolí uskutečnila výroční členská schůze Českého svazu zahrádkářů. Na úvod zazpíval
Mužský pěvecký sbor Podolští Sekáči. Poté zhodnotil předseda
organizace Libor Hanáček ve zprávě o činnosti uplynulý rok a nastínil plán akcí na rok 2015.
V diskusi vystoupil Jiří Vratislavský z Popovic. Všechny přítomné
seznámil s novinkami v oblasti zahrádkářství a ovocnářství. Za
dlouholetou činnost byli oceněni tito členové základní organizace – Vlastimil Vlachynský, Marie Huňková a Miroslav Navrátil.
Následovala volná zábava. Podolší Sekáči se neztratili ani v tanečních kreacích při hudební produkci Martina Gerži. Schůze končila
sborovým zpěvem moravských lidových písniček až po půlnoci.
Jaroslav Míšek

V tělocvičně ZŠ probíhá cvičení dětí 3-6 let pod vedením
cvičitelky Jitky Králíkové

Včelaři
Dne 8. února 2015 se konala v Uherském Hradišti výroční členská
schůze základní organizace ČSV Uherské Hradiště, o.s., pod kterou
spadá taktéž obec Podolí. Tohoto zasedání se zúčastnili chovatelé
včel z naší obce, a to paní Zálešáková a pánové Mařica, Rathouzský, Prachař, Novotný a Hastík.
Budeme rádi, když se nám přihlásíte a rozšíříte řadu podolských
včelařů. Budete mít zajímavého a celoživotního koníčka, který
kromě uspokojení nad výsledky vaší práce s tím nejpilnějším tvorem na naší planetě přinese užitek taktéž druhým neboť „ Bez včel
by nebylo ani lidského života.“
Ing. Jaromír Hastík
úsekový důvěrník

Tříkrálová sbírka
Také letos vyrazily do ulic Podolí skupinky
Tříkrálových koledníků s doprovodem, aby
podpořily sbírku Charity na pomoc těm,
kteří se nemají v životě tak dobře. Vybrali
rekordních 23 778 Kč.Navazují tím na tradici, kdy v minulých stoletích chodily chudé děti převlečené za Tři krále a přinášely
požehnání, které zapsaly na rám vstupních

dveří do stavení ve formě tří písmen
K+M+B, což nejsou začáteční písmena
jmen králů Kašpara, Melichara a Baltazara,
nýbrž znamenají “Kyrios mansionem benedicet – Pane žehnej tomuto domu“.
Požehnání Tří králů mělo ochraňovat stavení i ty, kdo v něm přebývali, za což obyvatelé domů obdarovávali příchozí jídlem,

sladkostmi nebo penězi.
Dnes tedy opět přicházejí malí koledníci
do našich domácností, a přináší poselství
radosti, naděje a pokoje pro celý rok. Za
to dostávají do pokladniček peníze, které
poslouží na podporu projektů organizovaných Charitou Česká republika. Děkujeme
všem dárcům za jejich štědrost!

Postřehy občana
Postřehy nezávislého pozorovatele
Konec loňského roku se nesl na vlně andělů. Fanoušci Michala
Viewegha se v kině mohli podívat na zpracování jeho úžasného
románu Andělé všedního dne a anděly (pro neděli) jsme našli
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i u nás v Podolí. Byl jich plný kulturní dům. Z vosku, ze slámy,
z krajek i ze dřeva. Každý z nás si tam mohl vyhlédnout toho svého, podle svých vlastních představ. Škoda, že se s nimi v našich
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všedních dnech tak málo potkáváme. Až příliš často natrefíme
na jejich protipóly, na ty, kteří nám hází klacky pod nohy, zdržují
nás od smysluplné práce a kazí naši radost ze života. Proto všem

občanům Podolí přeji, aby měli kolem sebe andělů co nejvíce.
Dobré přátele, přející sousedy, v pondělí i pátek, v lednu i v prosinci, zkrátka po celý tento rok.
Štěpánka Míšková

Zamyšlení
Prohlížela jsem si na obecních www stránkách fotografie z fašanku….
Tolik radosti, úsměvů a rozzářených tváří mě přesvědčilo, že obnovovat staré zvyky v naší obci má své místo.I kdyby jen na rok,
pak pauza a zase nový začátek. Kdo chce, tak se přidá a nemusí
jej nikdo dvakrát pobízet a přemlouvat. Výsledkem jsou spokojené maškary i ti, kteří je vítají a nabízí fašankové koblihy, boží
milosti, klobásy, slaninu a něco na zahřátí…

Nostalgicky vzpomínám na jednu podobnou „obnovu“. Dotaz
hasičů „Nehoří u vás? Uhasíme!“, mám v paměti nezapomenutelně vryt. Taková snaha a úsilí všech zúčastněných má smysl a
potěší i spoustu jiných lidí.
Dalším vloženým příspěvkem na webu je odpověď na stížnost.
Rovněž zde je patrná snaha a úsilí mnoha lidí. Potěšili ale zúčastnění jiné osoby? Možná snad tazatele…
Jarmila Kasperová

Názor zastupitele
Podnět k provedení kontroly
Na posledním zasedání zastupitelstva Obce Podolí jsem navrhl, aby
do programu zasedání byly zařazeny body vztahující se k činnosti našeho kontrolního a finančního výboru. Většina zastupitelů ale
hlasovala proti tomu, aby zastupitelstvo obce společně s předsedy
uvedených výborů projednalo podezření, že s finančními prostředky
Obce Podolí bylo nakládáno nehospodárně a v rozporu s právními
předpisy. Dále jsem poukázal na skutečnosti, které nasvědčují tomu,
že o některých účetních případech nebylo buď úmyslně, nebo z nedbalosti vůbec účtováno, a že nebyla řádně provedena inventarizace
majetku a závazků k 31. 12. 2014. Můžeme jen domýšlet, proč zastupitelstvo obce nechtělo uvedené body projednat. Snad bude podnět
ke kontrole alespoň projednán v kontrolním a finančním výboru a
tyto výbory budou postupovat tak, jak jim ukládají příslušné právní
předpisy. V opačném případě by se totiž členové uvedených výborů
mohli pro svoji nečinnost dopustit přestupku nebo i trestného činu.
Bude zajímavé sledovat, zda kontroly budou provedeny a jak zjištěné
skutečnosti ve svých zprávách popíše kontrolní a finanční výbor.
Oprávněnost podezření na nehospodárné nakládání s finančními
prostředky a rozpor s právními předpisy je možné dovodit z žádostí
o informace a z jejich odpovědí, které jsou uvedeny také na webových stránkách Obce Podolí. Není ani tak podstatné, zda žádosti o
informace byly plně akceptovány a zda byly poskytnuty, jako to, že
je tím potvrzeno, že tyto informace, případně doklady existují nebo
neexistují. I tam, kde krajský úřad potvrdil nebo odmítl stížnost na
poskytnutí informací, je důležité zjištění, že existují nezpochybnitelné důkazy, že dle jiného právního předpisu je možné předpokládat,
že postup vedení Obce Podolí byl v dané věci nesprávný, k čemuž se
krajský úřad v rámci předmětného dokumentu raději nevyjádřil.

Rád bych, abychom předešli situaci, kdy by externí kontrolní orgány
vyhodnotily jednání zastupitelů a vedení Obce Podolí jako protiprávní a uplatňovaly příslušné sankce. Rozhodně by bylo lepší kontroly
ze strany kontrolního a finančního výboru zastupitelstva Obce Podolí
uskutečnit, poučit se z nich a provést příslušná opatření. Zájmem nás
všech by mělo být, aby nedošlo k pokutám, které by mohly příslušné
kontrolní orgány vůči naší obci uplatnit
Ing. Miroslav Křižka, člen zastupitelstva Obce Podolí

Reakce na podnět k provedení kontroly
Je jistě dobře, že se dnes, kdy má bývalý pan starosta méně povinností, může zabývat činnostmi, na které mu, zřejmě díky velké spoustě práce, nezbýval čas. Mám na mysli především činnost kontrolního
a finančního výboru. Dle materiálů, které jsou na obci k dispozici, byly
v posledních letech kontroly prováděny velmi sporadicky. Bývalý pan
starosta pravděpodobně pochopil, jak je tato činnost důležitá. Proto
se nyní rozhodl, že bude dohlížet, aby na obci vše šlapalo bezchybně
a hlavně bez penále. Pokuta ve výši 300000 Kč, kterou obec za jeho
působení musela zaplatit, jej zřejmě natolik vylekala, že chce radami
a pomocí nyní předcházet podobným postihům. Velmi si jeho pomoci vážíme a ubezpečujeme občany, že kontroly dle jeho podnětů
budou provedeny, a že s jejich výsledky se budou moci všichni seznámit. Jeho dlouholeté zkušenosti tak určitě zúročíme a důsledně zkontrolujeme, zda nové vedení obce za 3 měsíce své činnosti nespáchalo
majetkový či jiný trestný čin.
Jarmila Kasperová, místostarostka

Zápisky kronikáře
Občanský rok 1925
V měsíci únoru provedeny volby nové školní rady. Zvoleni:
předsedou Josef Galda, místopředsedou Jan Kovařík, členy:
Matouš Podškubka, František Zpěvák, František Růžička, řídící
učitel.
Podzim byl neobyčejně krásný. Brambory a řepa byly sklizeny
v nejlepší pohodě. Jelikož bylo řepy mnoho nasázeno, dosti se
urodila a byla v ceně (25 Kč za 1 q), stržili za ni lidé slušné obnosy. Teplý podzim trval až do listopadu. Ještě dne 1. listopadu
byla bouřka. Zima byla rovněž mírná.
Ve škole se vyučovalo ve 3 třídách. Na škole působili František
Růžička, řídící učitel, Marie Bartošková, zatimní učitelka, Marie
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Růžičková, zatimní učitelka. Školu navštěvovalo 53 chlapců a
58 děvčat = 111 žáků.
Tohoto roku opravena střecha školní budovy nákladem 7200
K. Ve školní zahradě skácen byl asi 200letý ořech. Haluzí bylo
použito na palivo, kmen prodán za 320 K.
Na podzim byly volby do národního shromáždění a senátu. Ve
zdejší obci dostali nejvíce hlasů lidovci 107 národní shromáždění - NS (88 senát), komunisté 97 NS (83 senát), národní socialisté 69 NS (60 senát), republikáni 42 NS (34 senát), sociální
demokraté 24 NS (23 senát), živnostníci 5 NS (3 senát), strana
práce 5 NS (2 senát), národní demokraté 3 NS (2 senát).
Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek
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Společenská kronika
Naši jubilanti v březnu a dubnu
Lubomír Pestl
65 let
Antonie Novotná
Josef Haluza
70 let
Antonín Měrka
Marta Haluzová
70 let
Jiří Matoušek
Michal Pernička
70 let
Anna Malinová
Františka Juřičková 80 let

83 let
84 let
87 let
90 let

Úmrtí
rtí
Dne 20. 1. 2015 zemřel pan
Miroslav Rathouzský (čp. 245).
Dne 12. 2. 2015 zemřel pan
Miloslav Hruboš, (čp. 179).

Půlnoční mše se konala v Podolí letos poprvé

K fašanku patří koblihy

Tříkrálová sbírka na pomoc potřebným

… a šavlový tanec

Sluníčko vylákalo na tradiční silvestrovský výšlap rekordní počet účastníků
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