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Olšavo, Olšavo řeko ty smutná, něco ty odneseš, něco zůstane u dna.
Olšavo, Olšavo, řeko ty zvláštní, co jednou odplavíš, odplavíš navždy.
Olšavo, Olšavo, řeko ty jasná, vzpomínka zůstane, na tebe krásná.
Olšavo, Olšavo, řeko ty hezká, ať nám už zůstaneš, jaká jsi dneska.
6/2017
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Obecní úřad
Vážení spoluobčané,
ráda bych vás seznámila s plány nového zastupitelstva na následující rok 2018.
Před realizací máme zateplení MŠ. V
projektu se dolaďují již jen detaily, dotaci
máme také přidělenu. Počítáme rovněž se
zateplením budovy ZŠ, o dotaci chceme
požádat v jarním kole dotací. Na budově ZŠ musíme v rámci zateplení vyměnit
okenní výplně, okapy, svody, upravíme
školního dvůr, který teď děti pro jeho ne-rovnost nemohou využívat. V loňském
školním roce jsme měli v ZŠ 1. a 2. třídu,
v tomto školním roce přibyla 3. třída. Tyto
dvě budovy hodláme opravit, protože
chceme školu zachovat a pokud bude ze
strany rodičů zájem, také rozšířit na celý
první stupeň. Přáním je, aby se děti i rodiče cítili dobře ve školce i škole.
V roce 2018 dojde také k opravě kamenného kříže. Máme naplánovánu i
kompletní rekonstrukci bývalého domu
chovatelů u kaple Sv. Ducha. O dotaci na
zateplení, výměnu oken, dveří a střechy
jsme požádali v říjnu letošního roku. Na
vnitřní opravy a vybudování sociálního
zařízení požádáme o dotaci z jiných programů, které budou vypsány na začátku
příštího roku tak, aby tento objekt mohl
být kompletně opraven.
V letošním roce zastupitelstvo věnovalo hodně času, jak řešit závažné otázky
týkající se čištění odpadních vod a také
otázce co s kulturním domem. Zastupitelé spolu s občany navštívili ekologickou
čistírnu v Koten-čicích a Dražovicích na
Vyškovsku, chemickou čistírnu v Horním
Němčí a Lidečku, přivaděč v Popovicích.
Ko-nečné rozhodnutí by mělo padnout v

co nejkratším termínu, ale ze studií, které
jsme si nechali zpracovat a z reakce občanů víme, že cestou ekologického čištění
nepůjdeme. Dořešení tohoto problému
je velice důležité, ovlivňuje rozvoj obce a
další naše plány. Cítíme pořád velký dluh
vůči ulici Pastviště, kde máme původní
chodníky. V této ulici je stav kanalizace ve
špatném stavu, silnice se bude rozkopávat, proto jsme zde letos alespoň částečně vyspravili vozovku a přeložili chodníky.
Pastviště bude první, kde dojde k rekonstrukci.
Další velice diskutované téma je kulturní dům. Všichni vidíme, že stav budovy
a zařízení je havarijní a neodpovídá dnešním požadavkům. Proto chceme v nejbližší době zadat zpracování projektu na
přístavbu a opravu stávající budovy. Dotace na opravu kulturních domů zřejmě
vypsány nebudou tak nezbývá nic jiného
než vše financovat z vlastních zdrojů. Můj
smělý plán je, aby vše bylo hotové v roce
2020, kdy naše obec oslaví 800. výročí od
první zmínky o naší obci. U příležitosti
tohoto výročí chceme také vydat knihu o
Podolí.
Plánů máme mnoho, mezi tzv. menší
plány patří také demolice dvou rodinných
domů ve Sklepničkách, vybudování nových chodníků od obecního úřadu k ulici
Dražné a spojovacího chodníku za kaplí
Sv. Ducha na Záhumní.
Nakonec jsem si nechala tu největší investiční akci jejíž realizace si vyžádá
nemalé finanční prostředky a bude také
časově náročná. Zastupitelstvo schválilo
vypracování studie na využití pozemků
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Mlynářské
by mohlo
budoucnu na místě vyrůst. Původně jsme
potřebovali projekt na úpravu chodníků a
pozemků kolem prodejny Javor, ale protože by komunikace měly navazovat na
sebe logicky, vznikla studie využitelnosti
celého prostranství. Práce budou rozděleny do několika etap v horizontu mnoha
let. Podle toho, jak budou vypisované dotace, budeme podávat žádosti a budovat.
Do studie je zahrnuto např. pečovatelské
zařízení, školní tělocvična a hřiště, obchod, cukrárna, malý parčík s rybníčkem,
venkovní posezení, lavičky, odpočivadla.
Plány máme se zastupiteli smělé, a tak
i vám přeju do nového roku smělé plány
a realizace v roce 2018. Ať se Vám vydaří
vše, po čem toužíte.
Vaše starostka Jana Rýpalová

Milí Podolané,
dovolte mi zhodnotit činnost nového zastupitelstva, které
bylo ustanoveno 15. června letošního roku. Byť pracuje teprve
šest měsíců má se čím pochlubit.
Nejprve jsme museli vyřešit problém ve škole, kde bylo nutné přestavovat. Ve školce ubylo pár dětí, proto se z jedné třídy
stala opět jídelna i díky novému nábytku, také jsme nechali vyrobit do školky novou velkou skříň na lůžkoviny.
Ve škole naopak dětí přibylo a změn bylo více: počítačová
učebna se přeměnila na třídu pro druháky a odpoledne slouží
jako družina. V horní modré třídě se učí prvňáčci, v zelené třídě
třeťáci. Školní dvůr je ve špatném stavu, proto jsme nechali zpracovat studii na jeho rekonstrukci.
U mokřadů jsou instalovány tři naučné tabule s informacemi,
jaké zde žije ptactvo, zvířata, jaké tam rostou rostliny, k čemu
mokřady slouží a proč jsou důležité. Spolupracovali jsme s mi2

kroregionem a pomohli uspořádat tábor, kterého se zúčastnily
i děti z Podolí.
Dále jsme podali žádost na dotaci na zateplení MŠ. Školka
bude mít moc hezkou fasádu, kterou navrhnul Martin Fornůsek.
Použil obrázky zvířat, které nakreslily děti z místní školky a školy.
Dále jsme schválili dotaci místním spolkům na jejich bohatou činnost, pronajali fotbalové hřiště spolku SK Podolí.
Opět jsme reprezentovali jako obec na slavnostech vína v UH
i na setkání mikroregionu v Popovicích. Hody se konečně konaly
na krásném prostranství před kaplí a moc jim to tam slušelo.
Neustále se potýkáme s různými protivenstvími z řad bývalých zastupitelů a mezi to patří i zpochybnění i jimi schváleného
územního plánu. Tady bude nutná jeho změna, která nás připraví nejen o čas, ale i o dost peněz, řádově o několik desítek tisíc,
možná i více.
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Zrušili jsme pronájem pozemků Agrokomplexu z důvodu neplacení nájemného a pronajali je dále. Koupili jsme fotopasti a
instalovali je různě po katastru obce. Pořídili jsme nový traktorek na sečení trávy a sypač na zimní údržbu, novou aparaturu do KD a na ozvučení
venkovních akcí. V sále KD je nově internetový bod. Mandlovna má nová okna i
výmalbu.
Nechaly jsme pro účely reprezentace
vyrobit nové pohlednice, pořídili jsme čokolády a žvýkačky s logem obce.
Děti byly díky senátorovi Ivo Valentovi
a jeho nadaci na Slovensku a mnozí z vás
v říjnu na tři dny ve Velkých Karlovicích.
Dokončila se 1. etapa protierozní výsadby stromů nad ulicí Sklepničky v rámci

pozemkových úprav podle tzv. plánu společných zařízení zabraňující splavování zeminy.
Je to slušný výčet činnosti, co říkáte? Bez dobré práce členů
výborů a komisí bychom ale vše nezvládli,
proto všem, kteří pomáhali patří velký dík.
Čeká nás ještě spousta práce, proto si dopřejte o Vánocích oddech, ať jdeme společně do nového roku s odhodláním konat tak,
aby se naše obec rozvíjela a vzkvétala. Děkujeme za všechnu dobře odvedenou práci.
Přeji Vám, milí spoluobčané, radostné
prožití svátků vánočních a hodně zdraví a
štěstí v novém roce 2018. Ať se Vám žije
tak, abyste se nestyděli ohlédnout do minulých let.
Vaše místostarostka Jarka Kasperová

Nový traktorek
Máme nový traktorek! Starjet Excluzive P4. Je vhodný na sečení pozemků do
cca 25 000 m2 a o max. sklonu 20 stupňů.
Díky dvouválcovému motoru může sekat
i vysokou trávu. Silný motor zvládne i sněhovou frézu, kterou časem zakoupíme, a
nebude tak zahálet ani v zimě. Může být k
němu připojen i zametací kartáč.
Stroj je vybaven pro sečení pravidelně udržovaných ploch sběrným košem na
posečenou trávu, takže fotbalové hřiště
hravě připraví na zápasy nejen našich fotbalistů. Nespornou výhodou našeho nového přírůstku na úpravu obecních ploch
je jeho celoroční využití.

Výměna oken

Natřené čekárny u Dolanky

Na mandlovně září nová okna a je zde
nově vymalováno. Výměna proběhla tak
rychle – 2 dny, že jste akci nemuseli ani
zaznamenat. Plastová okna, parapety i žaluzie dodala a zasadila firma Ševčík okna,
s.r.o. z Hodonína, vymaloval Víťa Bobčík a
jeho žena Anička se postarala o pořádek.
Děkujeme. Časem do mandlovny ještě pořídíme nové stoly a židle.

Autobusové čekárny u prodejny Javor
jsou nově natřené. Malíř a natěrač v jedné
osobě – Víťa Bobčík je krásně přetřel na
zeleno, jsou jako nové. Popravdě bychom
si my všichni zasloužili čekárny nové, ale
plánujeme postupně velkou rekonstrukci
chodníku a celé plochy od silnice až k pozemku rodiny Havránkové, proto se nám
zdá zbytečné vyhazovat peníze za nové
zastávky, když začas bude mobiliář vyměněn za nový.

Svozy odpadů
v následujícím období
Komunální odpad každou středu v sudý týden:
10. 1., 24. 1., 7. 2., 21. 2.
Plasty jednou měsíčně ve pondělí:
8. 1., 5. 2.
Sběrné místo č. p. 176 u Olšavy je otevřeno v době zimního provozu
pouze v sobotu od 8 do 10 hod po předchozí telefonické domluvě na
tel č. 737 762 290.
Jak
6/2017
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Protierozní výsadba
Jistě jste zaznamenali v minulých měsících čilý ruch nad Podolím mezi lokalitami Strážné, Lopaty a Bařinské díly. Postarala se o
něj firma KAVYL, spol. s r.o. z Mohelna, která realizovala dílo: „Obec
Podolí – Protierozní výsadba“ dle projektové dokumentace Ing. Ladislavy Nagyové a Ing. Barbory Šnajdarové – nyní Bobčíkové. Další
tři roky se pracovníci z firmy KAVYL postarají i o následnou péči.
Cílem projektu je zvýšení ekologické stability v krajině, vytvoření pomocného vegetačního prvku, který doplní stávající charakter krajiny a upraví stav bioty v narušené lokalitě svahu významně
ohroženým vodní erozí. Dílo navrhuje výsadbu liniového remízu z
přirozených druhů dřevin (javor mléč, javor klen, habr obecný, buk
lesní, třešeň ptačí, dub zimní, lípa srdčitá, lípa velkolistá), které byly
pro lokalitu voleny dle cílového typu přirozeného společenstva
území. Okraje remízu jsou osázeny ochrannou bariérou keřů (brslen evropský, ptačí zob
obecný, zimolez pýřitý, růže šípková, hloh
obecný).
Výsadba tak doplní regionální biokoridor
na požadované parametry jak z prostorového tak z druhového hlediska a vytvoří menší
segmenty krajinné zeleně s ochrannou funkcí. Vzhledem k napojení biokoridoru na již
funkční a existující vymezené plochy územního systému ekologické stability - Hluboček
- lze předpokládat rychlé začlenění nových
výsadeb do krajiny a kolonizaci širším spektrem živočichů.
Na tento projekt má obec přislíbenu
dotaci z Evropské Unie v rámci Operačního

Prohlídka extravilánu
Dobrý hospodář nespustí ze svého majetku oko. Proto se členové zastupitelstva sešli jedno sobotní odpoledne a vydali se na
obchůzku za dědinu, obhlédnout své hospodářství.

Rozorané cesty
A nestačili se divit. Polní cesty jako by mávnutím proutku
zmizeli. A nejedná se o zanedbatelnou výměru. Někteří zemědělci nyní neoprávněně obhospodařují o 39 823 m2 půdy navíc, což představuje asi 8 km dlouhou cestu šířky 5 m. Ano, je
to téměř neuvěřitelné, ale zaorané cesty skutečně představují
tak obrovskou výměru. Na obecním majetku tím vznikla značná
škoda v řádech několika set tisíc korun. Vždyť jen nové vytyče4

programu Životního prostředí „Posílit přirozené funkce krajiny“
ve výši 80% nákladů. Navrhované řešení vhodně implementuje
nové prvky krajinné zeleně do intenzivně obhospodařované krajiny. Cílem výsadeb je rozčlenit velké lány na menší půdní bloky a
snížit tak míru eroze. Dalším úkolem bude i propojení funkčních
remízků a zvýšit tak množství ekologických nik pro různé druhy
rostlin a živočichů. Jelikož se jedná převážně o pole, druhová diverzita konkrétního místa je velice nízká. Nové výsadby tento fakt
výrazně změní.
Protierozní výsadba je plně v souladu s cíli a záměry obce Podolí v oblasti péče a ochrany přírody a krajiny a je dalším krokem
obce při uvádění těchto cílů a záměrů do života.
Jak

ní polní cesty v délce
několika desítek metrů
může stát až desítek
tisíc korun, srovnání a
úprava povrchu cest
další statisíce korun a
nesmíme zapomenout
ještě na náklady spojené s osetím protierozA všechny cesty zmizely…
ními travinami.
Jediné cesty, které
zůstaly, jsou ty, jež obec revitalizovala, osela a následně zabránila
vjezdu motorových vozidel položením mohutných kmenů napříč
cestou.
Jednou z důležitých povinností zastupitelů je řádně pečovat
o svěřený obecní majetek. A tak nezbývá nic jiného, než podat
trestní oznámení a nechat policii věc vyšetřit.
V letošním roce bylo realizováno protierozní opatření Galdův
žleb na ochranu zemědělského půdního fondu, jehož součástí
byla i revitalizace polní cesty vedoucí podél celého protierozního
průlehu se stromořadím. Tato cesta je nezbytně nutná pro údržbu celého díla. Po jejím rozorání se navíc ještě ničí protierozní
průleh, který nezodpovědní řidiči využívají jako náhradu za zničenou cestu.
Mrzí nás, že snahu obce o zlepšení stavu přírody a krajiny
maří ti, kterým by měla ochrana zemědělského půdního fondu
ležet na srdci ze všeho nejvíc.
Jak
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Jak jsme se fotili na PF
Zastupitelstvo je dobrá parta, co nezkazí žádnou legraci.
Dokázali to např. při focení na PF. Jitka Raclavská pomohla s
„maskováním“ a Pavel Princ jen mačkal spoušť. Martin Gerža
pomohl s nasvícením, aby bylo některé i vidět, starostka s místostarostkou PF naskládaly a svázaly a výsledek můžete zhodnotit na poslední straně Podolských listů. Zde přinášíme pár
momentek z příprav. No, nejsme kouzelní?
Jak
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Kalendář
d 2018
Nové kalendáře na rok 2018 si můžete za cenu 80
Kč zakoupit na obecním úřadě. Kalendář je týdenní a
naleznete v něm kromě termínů svozů odpadů a termínů akcí příštího roku i fotografie z obecních i spolkových akcí. Obsahuje i záběry krásných míst v Podolí.
Jak

Ať se daří mokřadům
Od června 2015 se staly součástí Podolí, dnes už patří k chloubě
obce. Nebylo dosud slyšet žádné hlasy, které by jejich existenci odsuzovaly. Řeč je o mokřadech, jak jinak. Občas nějakého výjimečného
nepřejícníka napadne zkomplikovat jejich poklidný životní běh a řád.
Je to ale jen taková společenská chřipka, po čase odezní a upadne v
zapomnění…
Na stránkách tohoto zpravodaje už jsme několikrát psali o významech mokřadů, jejich přínosech pro přírodu, krajinu, pro obec i pro
občany. O čem jsme ale dosud nemluvili, je přínos občanský. Díky
vybudování mokřadního ekosystému se dokázali spojit občané soucítící s léta zkoušenou krajinou. Občané, kteří si i díky nově vzniklým
mokřadům dokázali uvědomit, jak těžce se rodí nová přírodní místa.
O to více pak dokázali chránit přírodní území již existující. Je velmi
příjemné vědět, že žijeme v obci, kde většině obyvatel leží ochrana
přírodních lokalit původních i nově vzniklých hodně na srdci. Ani demagogie o nově vzniknuvších pracovních místech vykoupených zastavěním přírodního území nepadla na očekávanou úrodnou půdu.
Rozumní lidé vědí, že nových přírodních území přibývá jako šafránu.
Celkově přírody ubývá. Kdo požaduje zastavět přírodní území, není
dávno „in“, žije v minulém století a nechal si ujet vlak. I takováto funkce mokřadů je více než žádoucí, přestože poněkud překvapivá.
Referovali jsme o mokřadech každé dva měsíce po dobu přesně
2,5 roku. Mohli jsme spolu pozorovat začleňování lokality do okolí
a formování prvních vztahů a vazeb živočišné a rostlinné říše. Tak
jako život i mokřady přinášely nečekané události, dosud nás dokáží
překvapovat dalšími a dalšími okolnostmi, které v různých sledech
nastávají. Po nějakou dobu bude mokřady sledovat vysokoškolský
student a jeho pozorování vykrystalizují v diplomovou práci.
A už napořád budeme mokřady pozorovat i my, kterým přirostly
k srdci. Upozorňujme na provozní i technické nedostatky, doporučujme možná vylepšení. Zasaďme se o to, aby nebyla obslužná cesta
podél mokřadů ničena jízdami v době jejího podmáčení. Kdo by si

Zimní odpočinek
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jezdil po vlastní podmáčené polní cestě, aby ji následně musel sanovat desetitisícovými výdaji? Žádný řádný hospodář. Ochraňme tedy i
obec před zbytečnými náklady a zaveďme důvtipný systém ochrany
před ničením obslužné polní cesty. Otálení již není na místě.
Podolské mokřady jsou „živým obrazem“ umístěným do krajiny.
Pohledy na mokřady z různých míst, v různých ročních obdobích, v
různých částech dne budou vždy znovu jiné a přeci tytéž. Popřejme
do budoucna jak mokřadům samotným, tak i Podolanům a obci: „Ať
se jim daří.“
Jiří Trávníček

První letošní led

Osvěta u mokřadů

Mráz a slunce společně tvoří
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Co tu roste, co tu kvete?
Nejen my rádi mlsáme
Bylinky, ovoce, houby, které máme na
léčení, čaje a do jídel máme nasušené a zavařené. Nastala ta správná doba sáhnout do
zásob. Pokud ve své spíži nic nenajdeme,
můžeme se zamyslet nad dalším rokem.
Zda by třeba nebylo lepší usušit trochu černého bezu a lípy, abychom předešli nebo
potlačili chřipku. Zda by nebylo lepší udělat
si mast z měsíčku, když se poraníme nebo
nasušit nějaký ten šípek, jablko nebo trnku
do omáčky, na pečení apod. Každý rok nám
díky střídání ročního období umožní začít
na novo, s čím chceme.
Stejnou možnost jako my mají také volně žijící zvířata. Příroda to zařídila tak, aby
i v době mimo vegetaci měl každý to, co
potřebuje. Kdo to nenajde, udělá si zásoby
nebo se přestěhuje do teplých krajin. Jak
ale člověk rychle mění krajinu a přetvořil ji
z té původní do hospodářské, ubylo zvířatům toho, co pro ně bylo přirozené. Proto
myslivci dokrmují zvěř a my ptáčky. Podle
odborníků z Moravského ornitologického
spolku můžete u nás na krmítku pozorovat
až 30 druhů ptáků. Je to nenáročná činnost,
která dokáže zpříjemnit zimu, a ještě z toho
máme dobrý pocit. Nejednoho člověka potěší, když najde pod stromečkem atlas našich ptáků a může pak určovat, kdože mu to
navštěvuje krmítko.

Jak a kde ptáčky správně krmit?
Špatným postupem a nevhodnou předkládanou potravou jim můžete dokonce
ublížit tak, že uhynou. U přikrmování je důležité, aby mělo krmítko dostatečně velkou
stříšku, aby do něj nepršelo a připravená
potrava nevlhla a neplesnivěla. Krmítko
6/2017

musíme občas vyčistit od zbytků potravy.
Je dobré vydezinfikovat jej například octem
pomocí rozprašovače. Po oschnutí dezinfekce se do něj může dát ptačí potrava.
Vhodné je bezpečné umístění krmítka na
volném prostranství, na klidném a přehledném místě, minimálně 1,5 metru nad zemí
a alespoň 2 – 3 m od nejbližších stromů a
keřů. Kočky totiž brzo zjistí, kde takové krmítko je a pokud se na něj dostanou, chodí
si pak pro ptáčky jako do samoobsluhy.
Obecně též platí, že je lepší udělat několik menších krmítek než jedno velké. Menší
se lépe udržují v čistotě. A navíc odpadají
šarvátky o místo. Pěkně bojovat umí sýkorky i vrabci a největším „soukromníkem“ je
patrně červenka. Kde zasedne místo u stolu,
tam se jiný
j ý ptáčci neodvažují.
j

jeřabin, ptačího zobu, plody bezu černého,
hlohu, rakytníku apod. Ty je dobré, když to
jde, rozvěsit na větve stromů kolem krmítka. Strakapoudi, brhlíci i sýkory mají velmi
rádi lůj nebo lojové koule. Pro zpestření
můžete do krmítek přidat i ovesné vločky,
kousky syrového masa, strouhanou mrkev,
tvaroh.
A co určitě vynechat?
V žádném případě nesmí být v krmítku
potraviny zkažené. Ptáčky bychom nikdy
neměli krmit plesnivým pečivem, čerstvým
pečivem, suchými těstovinami, slanými, kořeněnými výrobky, uzenými výrobky, přepálený lojem či žluklým máslem.
Domácí krmná směs pro zimní přikrmování ptáčků
Hovězí, skopové nebo zvěřinové (jelení, dančí) sádlo, semínka slunečnice, řepky,
jádra lískových, vlašských nebo burských
oříšků
Sádlo rozpusťte. Do něj pak přimíchejte
olejnaté plody a semínka. Směs nechte mírně vychladnout nebo ještě tekutou nalijte,
či vpracujte do kelímků od jogurtu nebo lze
z ještě více chladné směsí vytvořit kuličky,
které můžeme v síťce zavěsit na strom na
větev. Ve dně kelímku pak udělejte dírku a
tou protáhněte drátek s dřívkem, na který
pak krmítko zavěsíte na strom.
Jana Kollandová

Ptačí potrava
Z kraje zimy ptáčky krmíme v menších
dávkách, mohou mít ještě dostupný hmyz
a podzimní bobule. Dávky pak zvyšujeme
při mrazech a souvislé sněhové pokrývce. S
přicházejícím jarem opět od krmení upouštíme.
Většina našich ptáků má nejraději semena slunečnice a jádra ořechů. V obchodech
se prodávají různé vhodné i méně vhodné
směsi semen, část z nich ale zůstává v krmítcích nevyužita. Proto je lepší použít pouze
slunečnici a přidat k ní trochu máku, len,
proso, řepku, pšenici, loupaný oves nebo
zbytky vyloupaných ořechů. Jednodruhové
směsi jsou levnější a dají se koupit např. v
ZZN v Hradišti. Kosi, kvíčaly a např. brkoslavi mají nejraději jablka nebo sušené plody
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Mikroregion Dolní Poolšaví
Setkání starostů mikroregionu
Dne 5. prosince se setkali starostové
a starostky Mikroregionu Dolní Poolšaví
(MDP), aby si vyslechli zprávu o činnosti
mikroregionu, zprávu o činnostidozorčí
rady MDP, schválili rozpočet, aktualizovali akční plán mikroregionu a naplánovali
projekty na další období. Mezi zajímavé
počiny MDP jistě patří projekt na podporu
a udržení tradice mezigeneračního setkávání občanů na lavičkách rozmístěných v
obcích. V dřívějších dobách bylo běžné,
že se lidé setkávali v družném hovoru na
obecních lavičkách. Nejenom senioři, ale
také lidé v produktivním věku a děti si zde
sdělovali své dojmy a zážitky. Každá obec
získá 5 laviček a rozmístí je po obci. Budou
se na nich občané setkávat a povídat si?
Budoucnost odpoví.
Dalším zajímavým počinem se jeví
program Rozšířená realita. Mobilní aplikace umožní stahování připravených in-

formací o zvolených objektech do svého
mobilu bez dlouhého vyhledávání na internetu či jiných médiích.
Mikroregion podpoří nekomerční národopisný a vlastivědný časopis Slovácka
– Malovaný kraj.
Město Uherské Hradiště vypovědělo MDP členství ke konci roku. Díky
této skutečnosti budou
chybět MDP finanční prostředky z poplatků. Řešením se jevilo vystoupení
z regionu Slovácko a tak
bylo i rozhodnuto. Obec,
která bude mít o členství
v regionu Slovácko zájem,
se přihlásí sama.
V rámci prezentace
MDP jako celku byla vytvořena kolekce pohled-

nic jednotlivých obcí. Sada se skládá ze 14
pohlednic, kdy jsou vždy dvě věnovány
každé obci a dvě Mikroregionu. Sety jsou
k dostání na obecních úřadech jednotlivých obcí.
Jak

Zprávičky z naší školičky
Záložka do knihy spojuje školy
Škola se zapojila do 7.
ročníku česko-slovenského projektu Záložka do
knihy spája školy: Čítam,
čítaš, čítame. Děti dostaly
dopis se záložkami ze ZŠ
Lastomír. Třeťáci v rámci
pracovní a výtvarné výchovy vytvořili také záložky, které jsme poslali
našim kamarádům na
Slovensko.
8

Dýňování
Dopoledne jsme ve všech třídách základní školy věnovali dýním. Děti plnily úkoly, vytvářely
lucerničky, zkusily si netradiční
vyučování v setmělé třídě při
svíčkách. Vyvrcholením dopoledního programu bylo dlabání, vyřezávání a zdobení dýní a
následně jejich vystavení před
budovou ZŠ.
Odpoledne se dýňování v mateřské školce také vydařilo. O
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tom svědčily krásně vyřezané a vyzdobené dýně, ale hlavně úsměvy našich dětiček. Děkujeme rodičům za účast a manželům Mikulovým za věnovanou velkou dýni, na níž jsme se vyřádili kolektivně, a
která zdobila vchod do školkyy :-D

Plavání dětí
Zdárně pokračujeme v návštěvách plaveckého bazénu v Uherském
Hradišti. Děti se učí potápět, skákat do vody a procvičují dovednosti
potřebné ke zvládnutí základních plaveckých stylů.

Vystoupení pro důchodce
Děti vystoupily v sobotu 11.listopadu na setkání důchodců obce
Podolí. Vystoupení se velmi líbilo. Děti obdarovaly starší občany
malými vlastnoručně vyrobenými dárky.
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Beseda se spisovatelem
Ve čtvrtek 16. listopadu dopoledne navštívil děti v základní škole
spisovatel, publicista a folklorista zabývající se ve svých knihách
tématikou Slovácka, Jiří Jilík. Předčítal dětem, pouštěl ukázky z dobových filmů a pohádek, diskutoval s dětmi a na závěr podepisoval
knihy. Děti pro pana spisovatele namalovaly krásné obrázky a popřály mu k narozeninám, které v tento den oslavil.

Vystoupení kouzelníka
Jedno pošmourné dopoledne přijel do školky kouzelník. Nálada
uvnitř třídy byla výborná. Kouzelník předvedl několik triků a kouzel. Do kouzlení se zapojily i paní učitelky a malí pomocníci. Kromě
kouzel děti vidělyy malého králíčka a hrdličky.
y

Čertovský den
V úterý 6. prosince naši základní školu navštívil Mikuláš s andělem,
čertem, knihou hříchů a hlavně mikulášskou nadílkou pro děti.
Každému z dětí přečetl, co se mu daří a v čem by se měl naopak
zlepšit a na závěr děti dostaly mikulášský balíček s ovocem a sladkostmi. Děti si v rámci Čertovského dne mohly přinést kostýmy a
strávit den ve škole v převlečení za čerta nebo anděla.
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Školka se proměnila v pekelnou třídu plnou čertíků a čertic. Po splnění úkolů získali pekelníčci „výuční čertovský list“. Také nás navštívil
Mikuláš s andělem a čertem, kteří obdarovali děti bohatou nadílkou.
Tímto děkujeme Mikulášovi, andělovi a čertovi za nezapomenutelp
nýý zážitek,, kterýý dětem p
připravili.

výroby vánočních dekorací od zdobení perníčků přes papírové a
knoflíkové ozdoby až po výrobu svíček.

Těšíme se na Vánoce
Abychom nasáli tu správnou vánoční atmosféru, děti si ve školce
nazdobily stromeček. Třídu nám také zdobí překrásný betlém. Děti
měly možnost kresbou vyjádřit svá přání, co jim ve školce schází,
jaká hračka by je potěšila. Teď už nám zbývá jen čekat, zda se přání
vyplní a vykouzlí úsměvy na tvářích dětí :-D
Výlet do Brna
V pondělí 11. prosince se celá základní škola vypravila do Brna. Navštívili jsme brněnské Planetárium, kde byl po děti připravený naučný a velmi zajímavý program o vesmíru. Poté jsme se přesunuli
do města na oběd a následně si prohlédli historické centrum. Děti si
poslechly pověst o brněnském drakovi a dozvěděly se, proč je jedna z věžiček nad vstupním portálem historické budovy křivá. Prošli
jsme se po vánočně vyzdobeném Brně, viděli mnoho betlémů a na
závěr si děti v rámci vánočních dílniček na náměstí mohly vyrobit
svíčku.

Všem občanům obce Podolí, zejména dětem mateřské školky,
žákům základní školy a jejich rodičům přejeme příjemné prožití svátků vánočních. Do nového roku přejeme hlavně hodně
zdraví, štěstí a lásky.
Jana Buršová

Plánované akce školy
11.02. Dětský karneval
28.02. Den otevřených dveří

Prázdniny
Vánoční dílničky
V úterý 13. prosince se v budově základní školy konaly vánoční
dílničky, kde si děti spolu s rodiči mohly vyzkoušet různé techniky
10

23. 12. 2017 – 02. 01. 2018
02. 02. 2018
19. 02. 2018 – 25. 02. 2018
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vánoční
pololetní
jarní
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Z knihovny
Strašidelná knihovna
Listopad je měsíc barevných stromů,
padajícího listí, kapek deště a v knihovně
rozhodně i strašidel! Milovníci hrůzostrašné literatury si mohli vypůjčit z mnoha

knih napínavého, temného a mnohdy
opravdu děsivého obsahu! A pokud k nám
přišlo strašidlo v kostýmu, tak bylo pozváno na strašidelnou hostinu! Děti si mohly

Adventní tvoření

nechat pomalovat obličej nebo se vrhnout
do tvoření a namalovat si svou mini dýni.
Jsem ráda, že přišlo mnoho dětí i maminek
a knihovna doslova praskala ve švech!

Udělej radost a daruj
knížku dětem do
nemocnice

V neděli 26.11.2017 proběhlo na mandlovně tvoření adventních věnců. Všechny
dámy, které přišly byly moc šikovné a vytvořily nádherné věnečky jak na stůl, tak na
dveře. Předvánoční atmosféru jsme si zpříjemnili výborným svařeným vínem, Všem,
kteří nás ve výrobě podpořili moc děkuji.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na sbírce knih pro děti z uherskohradišťské nemocnice. Knih se vybralo cca 30 kusů. Předány
byly 22. listopadu na dětském oddělení. Přítomen byl pan primář MUDr. Jan Petrželka a
vrchní sestra Bc. Dana Hanáčková.
Společně jsme se domluvili na další spolupráci Místní knihovny Podolí a Dětského
oddělení NEMUH.
Vše, co děláme pro děti, má smysl. Protože v dětech je naše budoucnost.
Jitka Raclavská
Vážená paní Raclavská,
chtěli bychom poděkovat Vám i Všem, kteří se podíleli na sbírce krásných knih pro
dětské oddělení Uherskohradišťské nemocnice. Váš dar přispěje ke spokojenějšímu pobytu dětí v nemocnici a svým specifickým způsobem také k jejich léčení.
Vašeho daru si velmi vážíme, a ještě jednou velké díky.
Prim. MUDR. Jan Petrželka, dětské oddělení UH nemocnice.

Připravujeme pro vás:
07. 01. 2018
07. 02. 2018
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Tříkrálová sbírka
Karnevalové masky
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Obec informuje
Hodové odpoledne
Poprvé byl hodový program uspořádán v duchovním a relaxačním areálu před Kaplí Svatého Ducha v Podolí. V programu,
který začal v 15.00 hodin, vystoupily Podolské Frišky a v samostatném pásmu Friščata. Hodové odpoledne zpříjemnily svými
vystoupeními i děti z Mateřské školy v Podolí a ze Základní školy v Podolí. Celkem vystoupilo 70 krojovaných dětí i dospělých.
Na hodové pásmo se přišlo ke Kapli Svatého Ducha podívat 200
našich spoluobčanů, pro které zahrádkáři připravili opět výborný
burčák a mošt. Svůj stánek měla v duchovním a relaxačním areálu i Jitka Raclavská.
Po celé odpoledne vyhrávala cimbálová muzika Litera z Veletin, která doprovázela všechny účinkující. Na závěr zahrála také k
poslechu. Krásné a hřejivé sluníčko podtrhlo radostnou atmosféru císařských hodů v Podolí.
Jaroslav Míšek

12
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Beseda s důchodci
Také letos pro místní seniory připravili
zastupitelé a sociální komise pod vedením paní Miroslavy Velichové besedu s
důchodci. A protože beseda připadla na
den sv. Martina, byl i program svatomartinský. V úvodu vystoupily děti z MŠ a ZŠ.
Obdržely za pěkné vystoupení čokoládového mikuláše a na oplátku předaly pří-

6/2017

tomným vlastnoručně vyrobené dárečky.
Následně pak starostka a místostarostka
představily plány zastupitelstva včetně
videoprojekce návrhu budoucí Mlynářské
zahrady. Večeři – husu se zelím – připravil Milan Snopek a zřejmě všem chutnalo,
protože se vraceli pouze prázdné talíře,
dieta, nedieta. Josef Medek, předseda
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sadovských vinařů, povyprávěl vtipně o
koštech a předvedl na výtečných sedmi
vzorcích mladého vína, jak má vypadat
moderní degustace. Pan Machálek hrál
na harmoniku i na klávesy. Radost nebyla
sice až do rána, ale všichni odcházeli spokojeni.
Jak
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Gramofonová retro párty
V sobotu 25. listopadu se uskutečnil v kulturním domě v Podolí 2. ročník gramofonové retro párty. V podvečer se sešlo na 80
příznivců starých vinylových desek. Byla opět připravena bohatá
nabídka 170 vystavených LP i SP desek. Ze zahraniční produkce
byly vystaveny LP desky – Beatles, Nazareth, Europe, Rolling Stones, Madonna a další interpreti. Z českých a slovenských desek
to byla směsice od Elánu, Olympicu, Teamu přes Marii Rottrovou,
Petru Janů, Martu Kubišovou až po Václava Neckáře, Karla Gotta
a Waldemara Matušku. O stylovou výzdobu kulturního domu se
postarala Jitka Raclavská. Nechyběly ani fotky zpěváků a skupin.
O hudební doprovod se staral Martin Gerža na 2 gramofonech.
Nesmíme zapomenout ani na výborné a stylové občerstvení Milana Snopka, který přinesl i retro funkční magnetofon. Také bych
rád poděkoval všem, kdo na retro párty zapůjčily své gramofonové desky.
Jaroslav Míšek
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Mikulášský jarmark
obklopila vůně vánočního cukroví a za zvuku koled mohly
děti čekat na příchod Mikuláše s pekelníkem a andělem. Čaj a
svařené víno zahřálo mrazem zkřehlé občany našeho Podolí.
Na prvním ročníku jarmarku si všichni přítomní mohli nakoupit drobné vánoční dárečky, nebo alespoň potěšit se krásnými
rukodělnými výrobky nejenom našich spoluobčanů, ale i šikovných dětiček z Mateřské školy. Doufáme, že se tradice jarmarku
udrží a do budoucích let i rozšíří o doprovodný program
Jitka Raclavská
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Česko zpívalo koledy
Ve středu 13. prosince Česko opět zpívalo koledy. Rok se sešel s rokem a podruhé se k této akci přidala i naše obec. Zpívalo se před kaplí Svatého Ducha pod ochranou andělů s jedním
křídlem. Nejdříve zazpívaly svůj program Friščata s Podolskými
Friškami. Poté se začaly zpívat koledy z pásma Česko zpívá koledy. Letos šly ve sledu – Nesem vám noviny, Půjdem spolu o
Betléma, Narodil se Kristus Pán, Štěstí, zdraví, pokoj svatý, Pásli
ovce valaši, Rolničky, rolničky. Jako poslední si zazpíval více jak
100 členný sbor píseň Vánoce, Vánoce přicházejí.
Na zahřátí byl připraven čaj a výborný svařák. Po skončení
oficiálního programu zazpívala vánoční písně Martina Peřestá.
Ústřední melodii z vánoční pohádky Tři oříšky pro Popelku zpívali všichni přítomní. Jako další vystoupili v programu na trubku
František Ševeček a Alan Ferenec. Závěr krásného večera před
kaplí Svatého Ducha patřil ohňové show a skupině Fuerza del
Fuego (síla ohně) z Uherského Brodu, ve které vystoupila také i
Natálie Peřestá.
Poděkování patří všem, kdo přišli, ale zvláště Vlastimilu
Vlachynskému za doprovod na varhany, Martinu Geržovi za
ozvučení, Milanovi Snopkovi za občerstvení a Podolským Friškám za společný zpěv koled i s Friščaty. Snad se za rok zase
všichni u této vydařené akce opět setkáme.
Jaroslav Míšek
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Z činnosti Sokola
Mikulášská beseda u cimbálu 2017
V sobotu 9. prosince se jako každý rok
konala již 23. Mikulášská beseda u cimbálu.
Tato tradiční akce je pořádána místní obcí
sokolskou a všem zájemcům umožňuje v
adventním čase trochu vydechnout, setkat
se s přáteli, posedět u dobrého vína a zazpívat a zatančit si s cimbálovou muzikou.
Jako již mnohokrát předtím hráli k poslechu i tanci Mladí Burčáci, o předvánočně
naladěný program se postaraly Frišky se
svými Friščaty a sestry Sokolky napekli několik krabic perníčků, vanilkových rohlíčků,
medvědích tlapek, florentýnek i lineckých
koleček.
Velké poděkování si jistě zaslouží všichni sponzoři, kteří přispěli do letošní tomboly. Největší zájem byl o cenu č. 108, „auto
Ferrari“, darovanou firmou Lubritec a.s., po
níž toužili všichni kluci v sále, zatímco jejich
tatínci si jistě povzdechli, jak by bylo krásné
vyhrát ho ve skutečné velikosti. K největším překvapením zase patřila cena č. 148,
tzv. „páteční večeře“. Výherce byl asi dost
překvapen, když při předávání obdržel kilo
krupice a litr mléka. Notnou dávku tajemství skrývaly i „báječné vyhlídky“ v ceně č.
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147, což nebylo nic jiného než stírací los darovaný TECTOR ateliérem. Suma sumárum
se sešlo na 168 více či méně hodnotných
cen a jejich noví majitelé se mohli radovat
z užitečných předmětů jako jsou stolní gril
a toustovač nebo si smlsnout na výborných
koláčcích od Javora.
Ale protože advent není o hmotných
statcích, bylo nakonec nejdůležitější to, že
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jsme se sešli a mohli strávit několik příjemných hodin v přátelské sousedské atmosféře. Příchod Mikuláše je spojen s přípravou
na konec roku, připomíná, že brzy nastane
doba na splnění nových přání. A proto Vám
celá naše sokolská obec přeje, ať můžete
svůj rok 2017 uzavřít s dobrým pocitem a s
nadějí na laskavou budoucnost.
Štěpánka Míšková
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Jedinec nic, celek vše
Zahlédl jsem na webových stránkách obce pozvánku na akci
Štědrý den v lese. Okamžitě se mi vybavily vzpomínky na doby,
kdy jsme s turistickým oddílem slavívali Vánoce v lese. Nesli jsme
mrkve, klasy kukuřice a jablka pro zvěř. Autem jsme se dopravili k
Míkovské přehradě a pěšky hledali nějaké vhodné místo, kde by
zvěř naše dárky snadno našla. Nazdobili jsme stromeček, zazpívali
koledy a navzájem si předali dárky. Vše jsme potom uklidili a uvedli
do původního stavu, aby si zvěř v klidu a beze strachu mohla najít
dobroty, které jsme jí přinesli. Dnes byste toto místo už nenašli. Les
vzrostl, děti také, zůstaly jen fotografie a vzpomínky.
Ale o tom jsem ani původně neměl v úmyslu psát. Blíží se Vánoce, a s nimi i konec roku. Je to doba, kdy snad každý rekapituluje a
hodnotí, jak uplynulý rok prožil a zda byl pro něho přínosný. Je jasné, že každý má jiné představy a nároky, ale myslím, že letošní rok
byl pro naši tělocvičnou jednotu úspěšný. Prožili jsme spolu hodně
pěkných zážitků na akcích, poznali nová krásná místa naší vlasti,
zdolali Kralický Sněžník, projeli na kolech polabskou nížinu od Měl-

Vánoce v lese r. 1989

níku po Litoměřice a navštívili památnou horu Říp. Je však i něco, co
mě trochu trápí a mrzí. Občas nechtěně zaslechnu řeči, že ona nebo
on je takový, či onaký. Jsme jenom lidé, ne stroje, a tak nemůžeme
být stejní. Jsme sokolové, a proto musíme držet pospolu - „Jedinec
nic, celek vše.“ Toto heslo Miroslava Tyrše, zakladatele sokola, je poplatné i dnes. Mějte ho stále na paměti. Chtěl bych Vám poděkovat za účast na akcích, za přípravu Mikulášské besedy u cimbálu,
za napečené cukroví, dary do tomboly, za pomoc při organizování
akcí pro děti a reprezentování naší jednoty na veřejnosti. Velký dík
za podporu patří také naší obci, základní škole a všem sponzorům.
Na závěr chci popřát nejen sokolům, ale i ostatním občanům
do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, spokojenosti,
pokory, vzájemné tolerance a radosti ze života. Našim nejmenším
sokolíkům k tomu všemu ještě hodně úspěchů ve škole, pěkné
vysvědčení a hodně trpělivosti a vůle při učení nových prvků ve
cvičení.
Zdeněk Kasper

Vánoce v lese r. 1990

Z činnosti zahrádkářů
Zahrádkáři byli na podzimní Floře vidět
Přes 26 tisíc návštěvníků přivítala během 4 dnů zahradnická výstava Flora na olomouckém výstavišti.
Výstavu Hortikomplex v pavilonu A
výrazně doplňovala přehlídka starých odrůd ovoce z velké části Evropy ve vedlejším pavilonu B, kterou
připravil Český zahrádkářský svaz
spolu s evropskou organizací Europom. Zahrádkáři navíc zaplnili i
pavilon G, který se nesl ve znamení
šedesátého výročí vzniku celé organizace.
Mottem hlavní výstavy byl „Návrat ke kořenům“. Návštěvníci si
mohli nejen v hlavní expozici pavilonu A vychutnat rozmanité barvy
i vůně toho nejlepšího ovoce a zeleniny od špičkových tuzemských
18

producentů – členů Zelinářské unie
Čech a Moravy a Ovocnářské unie
České republiky.
Expozici pavilonu B, která představila veřejnosti nebývalý sortiment stovek starých odrůd jablek,
hrušek i jiného ovoce, připravovalo
odborné oddělení Českého zahrádkářského svazu ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a zahraničními členy Europomu.
V pavilonu G představili zahrádkáři názorně pásmo navazujících
kójí, přibližující, jak se vyvíjel život
zahrádkové osady. Jak se z původně zanedbaného rumiště či dokonce skládky stala hezká zahrádková kolonie. Konec patřil dnešku a
budoucnosti. Současnost činnosti
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prezentovala také územní sdružení, která
představila pěstitelské úspěchy i aranžérské umění svých členů.
Oslavit šedesáté výročí vzniku Českého
zahrádkářského svazu bylo možné spolu
s časopisem Zahrádkář v sobotu na scéně
Samba. V rámci odpoledního programu

bylo oceněno také 60 osobností, které se
zasloužili o rozvoj Českého zahrádkářského svazu, pamětní medailí.
Letošní úspěch Českého zahrádkářského svazu ocenil jak ministr zemědělství
Marián Jurečka, tak i výstaviště udělením
Poháru ředitele Výstaviště Flora Olomouc

za realizaci mezinárodní přehlídky Europom 2017.
Zpracováno podle článku Zahrádkáři byli
na podzimní Floře vidět zveřejněného v časopise Zahrádkář, prosinec 2017.
Této výstavy se zúčastnili 7. října i zahrádkáři z Podolí.
Jaroslav Míšek

Podolský tmel
24. 12.
26. 12.
31. 12.
31. 12.
07. 01.
20. 01.
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Štědrý den v lese
Štěpánský turnaj ve stolním tenisu
Silvestrovský pochod
Setkání u švédské svíce
Tříkrálová sbírka
Dětský ples

07. 02.
10. 02.
11. 02.
23. 02.
28. 02.
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Karnevalové masky
Fašanková obchůzka
Dětský karneval
Členská schůze zahrádkářů
Den otevřených dveří ve škole

19

Štěpánský turnaj ve stolním tenise

Sportovní výbor pořádá na Štěpána, tj. 26. prosince již tradičně turnaj
ve stolním tenise. Příznivci tohoto sportu mohou změřit své síly s ostatními od 15 hod v kulturním domě v Podolí. Přijďte vyzkoušet nový ping
pongový stůl a zjistit, zda může ovlivnit kvalitu vaší hry. Pálky máme nebo
vezměte s sebou vlastní. Turnaj začíná v 15 hod, ceny jsou zajištěny, hladoví a žízniví se musí posilňovat z vlastních
zásob. Srdečně zvou pořadatelé.

Štědrý den v lese
Výbor pro životní prostředí ve spolupráci s MS Boří Míkovice pořádá na
Štědrý den vycházku pro děti s rodiči
do přírody s nadílkou dobrot pro zvěř
a ptactvo. Sraz účastníků je v neděli 24.
prosince v 10 hod u mokřadů za Podolím.
Kdo chce, může s sebou vzít do batůžku
dobroty pro zvířátka jako např.: mrkev,
řepu, ořechy, slunečnicová semínka,
apod. Obyvatelé lesa jistě uvítají i oříšky
vlašské i lískové, žaludy, bukvice, kaštany,
šišky, šípky, jeřabiny, obilné klasy nebo
jen zrní či kukuřici. Sáhnout můžete také
pro uskladněná jablka a hrušky. Ze zeleniny pak pro osvědčenou mrkev, ale také
celer a kedluben. Zajíci nepohrdnou ani
košťálem od zelí či kapusty. Nevhodné
jsou rohlíky, čerstvý chleba a další pečivo
z kynutého těsta, syrové a vařené brambory, solená a kořeněná jídla, obilné klasy či jiné přírodniny zakoupené na ozdobu v květinářství.
Myslivci povezou ještě oves, kukuřici,
kusovou sůl a seno. Společně půjdeme
k poslednímu mokřady, kde se nachází
zásyp pro drobnou zvěř. Budeme pokračovat podél ohrady k seníku a dále dle
počasí k dalšímu zásypu. Délka trasy je
cca 4 km a je možné se kdykoliv vrátit.
Nezapomeňte na teplou obuv a oděv.
Teplé nápoje s sebou.
20
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Zápisky kronikáře
Prosincové aktivity v roce 2007
Přináším malé srovnání dění v obci na
konci roku, tak jak je zaznamenáno v kronice obce v roce 2007.
Ve středu 5. prosince se v Kulturním
domě v Podolí uskutečnilo Mikulášské zpívání koled s malými dárky pro děti a svařeným vínem pro dospělé. Podobu Mikuláše
na sebe vzala paní Ludmila Jakšíková, anděla představovala Jana Rýpalová a v čertovské družině byli Ema Pechová a Martin
Smetana.
Tradiční Mikulášská beseda u cimbálu
se konala v sobotu 8. prosince v kulturním
domě v Podolí. Pořadatelem Mikulášské
besedy byla Česká obec sokolská, Sokol
Podolí. K tanci i poslechu zahráli Mladí Burčáci. Vánoční atmosféru jim pomohl navodit folklórní soubor Handrlák z Kunovic.
Ve středu 26. prosince se v Kulturním
domě v Podolí uskutečnil Štěpánský turnaj
ve stolním tenisu. Ve 14 hodin byl zahájen
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turnaj mládeže a v 16 hodin turnaj mužů.
Akce, kterou pořádala sportovní komise
obce Podolí, se zúčastnilo v obou kategoriích 15 hráčů. Mládežnický turnaj vyhrál
Jan Kadlčík. V kategorii mužů se z vítězství
radoval Milan Bosák.
Sportovní komise uspořádala v pondělí 31. prosince Silvestrovský výšlap ke
studánce na „popovsku“ a k přehradě do
Míkovic, kterého se zúčastnilo přes 30
účastníků. Většina turistů šla přes pole a
přes kopec až k přehradě do Míkovic. Poté
následoval rychlý přesun do Hospody u
Slezáčků v Míkovicích. Po malém občerstvení čekala na všechny v kulturním domě
voňavá klobáska. Další část účastníků
pochodu – členky Klubu dobré pohody
si vybraly kratší trasu a obešly část podolského a popovského kotáru. I pro ně
bylo přichystáno v kulturním domě teplé
občerstvení.
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Klub dobré pohody byl v celém roce
velmi aktivní a v prosinci 2007 obzvlášť. Posuďte: 6. prosince uspořádaly členky akci
Pomáháme druhým, 13. vyráběly adventní
věnce a věnečky, 20. se sešly na vánočním
posezení, 27. ochutnávaly čaje a na Silvestra si vyšláply na popovsko. Aktivní to ženy!
V tomto roce se už některé akce z před
deseti let opakovaly. Byla to například Mikulášská beseda u cimbálu a Mikulášské
zpívání pro děti. Další jsou naplánovány.
Mezi ně patří Štěpánský turnaj ve stolním
tenisu a Silvestrovský výšlap. Přibyli i nové
akce. Česko zpívá koledy už druhým rokem
i v Podolí. A také po čtvrté se bude konat
v kapli Svatého Ducha na Štědrý den půlnoční mše svatá.
Z tohoto malého výčtu aktivit je vidět,
že i poslední měsíc roku je na společenské
a sportovní akce bohatý.
Jaroslav Míšek

6/2017

Společenská kronika
Naši jubilanti v listopadu a prosinci:

Blahopřání

Květoslava Doleželová
Anežka Ďurďová
Miroslava Velichová
Jindřiška Lodesová
František Stojaspal
Terézia Pechová
Ludmila Červenková
Miroslav Šilhavík
Jindřiška Kovaříková
Anna Koníčková
František Mařica
Vladimír Kryštof

V prosinci se vydala starostka s místostarostkou popřát ke
krásnému životnímu jubileu paní Miroslavě Velichové. Při
té příležitosti jí poděkovaly za dlouhodobou činnost pro
obec. Paní Mirka je již řadu let předsedkyní sociální komise
a správkyní půjčovny krojů. Mnohokrát vypomáhala jak
při volbách, tak při inventurách obecního majetku. Jako
babička funguje dokonale a celá rodina se těší na její vánoční cukroví, které jsme měly možnost ochutnat. Přejeme
jí hodně štěstí, zdraví a elánu do dalších let.

60 let
70 let
70 let
80 let
81 let
83 let
83 let
84 let
89 let
89 let
95 let
98 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Narození:
• Dne 3. 09. 2017 se narodil Janovi a Jorze
Kadlčíkovým syn Jonáš (čp. 56)
• Dne 9. 11. 2017 se narodila Jindřichovi a
Ivaně Mikuškovým dcera Alice (čp. 289)

Úmrtí:
• Dne 28. 10. 2017 zemřela Anna Stašková ve
věku 66 let
• Dne 1. 12. 2017 zemřel František Stojaspal
ve věku 81 let

Pořad bohoslužeb farnosti Popovice
o Vánocích a na Nový rok
Den

Popovice

Podolí

24.12. Štědrý den

24.00 hod

22.00 hod

25.12. Narození páně

9.15 hod

10.30 hod

26.12. svátek sv. Štěpána

9.15 hod

10.30 hod

31.12. Silvestr

9.15 hod

10.30 hod

01.01. Slavnost Matky Boží Panny Marie

9.15 hod

10.30 hod
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Maminčiny Vánoce
Jan Popelka, starosta obce Hradčovice
Jablko v půli rozkrojila,
vložila do ošatky.
Zasněně sobě přiblížila
prožitá léta, vánoční svátky.

Pod lampou sytě prskající
seděly dívky s chlapci spolu
a potom krásně zpívající
rozcházely se, každá domů.

Ten den vše bylo uchystáno
a stůl večerní pln dobrot byl.
Místo při něm každému dáno,
aby se sytil a napil.

Jaké to dříve bývalo,
když čas Vánoc stál za vraty?
Když nad vsí už se stmívalo
a dívky hrály s kolovraty?

V objetí toho, kdo byl blízký
jejímu srdci, měl ji rád.
Kdo později pak u oltáře
slíbil ji věrnost, při ní stát.

I stromek stával mezi okny,
s vánoční hvězdou, s Betlémem
a krásou zcela dojal všechny,
co přišli k němu v tento den.

Po domech předly, draly peří
a těšily se nejvíce,
až hlas se ozval mládenecký
za okny ztichlé světnice.

Větvičku třešně na Barboru
vložila v domě do vázy
a těšila se na hlas rohu
co troubil večer Boží spásy.

Když dneska slaví tyto svátky
a půlí svoje jablíčko,
léta už nejdou vrátit zpátky,
potěš ji proto, hvězdičko.

Štěstí, zdraví a spokojenost v roce 2018
Vám přejí zastupitelé obce Podolí
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