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V den svaté Lucie, kdy píšu tento 
úvodník, patřím k zástupu človíčků, 
kteří již netrpělivě čekají na „návrat 
světla“. Mnoho dní, kdy Slunce pozdě 
vstává a brzy odchází spát a kdy nám 
„sychravo“ zalézá za nehty i pod kůži, 
člověka unaví. I silní lidé potřebují 
čas od času načerpat energii. A všich-
ni lidé potřebují naději. Jméno Lucie 
pochází z latinského slova Lux, které 
znamená „světlo“. A ještě dříve, než 
latina ovládla část Evropy, označovali 
Keltové „světlo“ slovem „Lugh“ a spo-
jovali s ním významné božstvo. Vidíte 
tu úžasnou kontinuitu symbolů, slov 
a významů překonávající celá tisícile-
tí existence lidské společnosti?  Není 
jistě náhodou, že se svátek svaté Lucie 
dostal do křesťanského kalendáře prá-
vě v období, kdy touha lidí po světle 
sílí. Lidská touha po světle a po dobru. 
Lidská touha po lásce. A to jsme se už 
dostali do období svátků Vánočních. 
Prožijte je klidně a spokojeně.

Vladimír Mana

Děkuji panu starostovi Ing. Miroslavu Křižkovi za rady a meto-
dickou pomoc při výkonu mé funkce v tomto roce a účetní paní 
Janě Rýpalové za bezvadně odvedenou práci, díky které neudělily 
příslušné kontrolní orgány Obci Podolí žádný fi nanční postih. 

Taktéž paní Heleně Koníčkové a panu Michalu Paškovi pat-
ří můj srdečný dík za udržování obecního majetku a pořádku 
v naší obci vůbec. Díky němu každý, kdo projíždí Podolím, vidí 
naši obec upravenou.

Děkuji zastupitelům Obce Podolí za odvedenou práci 
a těším na spolupráci s nimi v Novém roce 2012.

Děkuji předsedům a členům komisí obce, kteří aktivně zapo-
jovali naše občany do kulturního a společenského dění  v obci.

Děkuji zvlášť vedení TJ Podolí za vedení našeho mládí ke 
sportu a práci v kolektivu a všem jejím členům za dosažené 
výsledky při reprezentaci naší obce a hodiny odvedené práce 
zdarma při údržbě a opravách v prostorách fotbalového hřiště. 

Všem dětem na základní a mateřské škole v Podolí přeji 
krásné Vánoce, hodně dárečků pod stromečkem a hlavně lásku 
svých rodičů, zaměstnancům základní školy a mateřské školky 

pevné zdraví v Novém roce.
Dne 2. prosince mne překvapily paní učitelky mateřské 

školy zprávou o nenadálé návštěvě Mikuláše, Anděla a jejich 
rohatého doprovodu v naší mateřské škole. Než jsem se vrátil 
z jednání v Uherském Hradišti, již byli pryč. Naštěstí nám žád-
né dítko neodnesli! Situace se opakovala 3. prosince na kultur-
ním domě, kdy byl čert dokonce připraven odnést zlobivce na 
vidlích! Ta drzost – bez povolení pana starosty! Rozhodl jsem 
se učinit takovému řádění přítrž. Potřebujeme všechny obča-
ny, malé i velké, aby nám pomáhali zvelebovat obec. Pro příští 
rok jsem proto pověřil pana Michala Pašku hlídkováním okolo 
obou škol, kdy nasype zlým čertům broky do kalhot!

Tímto chci poděkovat všem učitelkám za jejich práci s dět-
mi. A dětem slibuji, že čert přijde jen jeden.

Závěrem prosím občany o maximální opatrnost k jiným 
i sobě při odpalování zábavné pyrotechniky, a to nejen na Silves-
tra, ale také o ohleduplnost na starší občany a zvířata. Ať se po 
Silvestru všichni zdraví a možná trochu popelaví pozdravíme.

Tož, na zdraví, přátelé!                                     Jaromír Hastík

Příjemné prožití svátků vánočních, hodně štěstí 

a pevné zdraví v roce 2012 všem občanům přeje

starosta, místostarosta, členové zastupitelstva

a zaměstnanci Obce Podolí

Pod taktovkou Místní knihovny v Podolí a Klubu dobré pohody se na svatého Martina, 
tedy 11. 11. 2011, uskutečnila beseda s autory Slovníku nářečí Mikroregionu Dolní Poolša-
ví (Kunovice, Míkovice, Podolí, Popovice, Vésky a Sady). Pozvání přijal autor knihy Fanek 
Holmes Ilík, který si první slova pro Slovník začal zaznamenávat již za svých gymnaziál-
ních let. Jak během besedy podotkl, tehdy ještě netušil, že své poznámky využije k sepsání 
knihy, která bude mapovat krásu a bohatost nářečí vesnic, které jsou jeho srdci blízké.

Spoluautorka knihy, Dagmar Doleželová, vyprávěla, jak se při práci na Slovníku vra-
cela do svého dětství, vzpomínala na svou babičku a dědečka, procházela jejich dům, 
dvůr, chlévy, mlatevnu a vracela se ve vzpomínkách k různým slavnostem a událostem, 
které se tehdy na dědině konávaly. 

Dalším z hostů besedy byl také ilustrátor knihy Miško Moarch Eveno.  Během auto-
gramiády namaloval každému, kdo si k němu přišel požádat o podpis do Slovníku, také 
originální obrázek. Jeho ruka tak celý večer neměla klidu.

Úspěch knihy pak shrnul průvodce večerem, nakladatel knihy Jiří Jilík: „Většina Slov-
níků je již v okolí vyprodaná, a proto se chystám otevřít jednání o možnostech dotisku 
této knihy. Tak velký zájem jsme skutečně nečekali.“

V podolské hospodě bylo během besedy skutečně narváno. Panovala zde hřejivá 
nálada a nevšední pospolitost lidí, kterou umocnilo také vystoupení podolského ženské-
ho pěveckého sborku.                                                 Zuzana Kubáňová a Dagmar Vacková

Beseda o Slovníku nářečí mikroregionu Dolní Poolšaví
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Zpráva ze 9. zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Program 9. zasedání Obce Podolí, zapisovatele Ing. Jaromíra 

Hastíka, ověřovatele zápisu paní Petru Ondrejkovou  a pana 
Vítězslava Bobčíka, členy návrhové komise pana Jaroslava 
Ježíka a pana Pavla Podškubku.

2. Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 s fi rmou Petr  Březina, uza-
vřené dne 19. 7. 2011,  jehož součástí jsou vícepráce a méně-
práce při opravě staré kapličky v Podolí. Hodnota rozdílu 
víceprací a méněprací činí + 60 414,- Kč. Zastupitelstvo 
obce dále schválilo uplatnění smluvní pokuty vůči fi rmě 
Petr Březina za překročení termínu pro dokončení prací o 5 
kalendářních dnů, což činí dle smlouvy o dílo  15 000,- Kč.

3. Žádost o povolení výjimky z počtu žáků ve třídě základní 
školy v Podolí pro školní rok 2011/2012.

4.  Kancelář starosty obce v budově obecního úřadu a hlavní 
sál v budově kulturního domu,  jako místa pro konání  slav-
nostních obřadů v obci Podolí.

5.  Kupní smlouvu uzavřenou mezi panem Rostislavem Snop-
kem, Podolí  a Obcí Podolí na nákup pozemku p.č. 294/11, 
k.ú. Podolí nad Olšavou, výměře 133 m2 za cenu 140,- Kč/

konaného dne 26. 10. 2011 v budově Obecního úřadu Podolí

m2, tj. celkem 18.620,- Kč s tím, že náklady spojené s převo-
dem pozemku uhradí  kupující.

6. Směrnici č. 1/2011 o organizaci a způsobu provedení  inven-
tarizace  majetku a závazků obce Podolí.

7. Rozšíření objednávky fi rmě Terraprojekt Modrá, zastoupenou  
Ing. Tomášem Horkým na zpracování projektové dokumen-
tace ve stupni pro stavební povolení na stavební akci „Mok-
řad v lokalitě Přední díly - k.ú. Podolí“ v částce 18.720,- Kč 
včetně DPH.

8. Změnu rozpočtu č. 6 na rok 2011.
9.  Vyplacení fi nančního příspěvku  200,- Kč  každému obča-

novi Podolí, který se v letošním roce zúčastnil Slavností 
vína a otevřených památek v Uherském Hradišti. Rovněž 
bylo schváleno, že dalších 300,- Kč z celkové částky 500,- Kč 
za každého účastníka, které obdržela naše obec od Mikro-
regionu Dolní Poolšaví, bude použito na nákup krojových 
součástí do půjčovny krojů v Podolí. 

Zastupitelstvo obce neschválilo:
10.  Záměr prodeje části pozemku školní zahrady základní školy.

Zpráva ze 10. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 7. 12. 2011 v budově Obecního úřadu Podolí

1. Program 10. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapiso-
vatele pana Ing. Jaromíra Hastíka, ověřovatele zápisu pana 
Jiřího Šišáka a pana Jaroslava Ježíka, členy návrhové komise 
paní Petru Ondrejkovou a paní Ing. Dagmar Vackovou.

2. Přílohu č. 1/2011 obecně závazné vyhlášky Obce Podolí č. 
2/2005, o místním poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu. Touto změnou se stanovuje příslušný 
pololetní poplatek za období od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 na 
200,- Kč za jednoho občana. 

 3. Rozpočet Obce Podolí na rok 2012 – příloha č. 1 tohoto 
usnesení.

 4. Směnnou smlouvu, jíž bude směněn celý pozemek parc. č. 
5263, k. ú. Podolí nad Olšavou, výměra 3 418 m2, který je 
ve vlastnictví Obce Podolí, za celý pozemek parc. č. 5322, 
k. ú. Podolí nad Olšavou, výměra 1 821 m2, k. ú. Podolí nad 
Olšavou a jednu čtvrtinu pozemku parc. č. 5321, výměra 
směňované části 3 193 m2, který je ve vlastnictví pana Pav-
la Podškubky, Podolí čp. 113. Z uvedeného plyne, že Obec 
Podolí smění 3 418 m2 orné půdy za 5 014 m2 orné půdy 
pana Pavla Podškubky. Podmínkou uvedenou ve smlouvě 
je vybudování přírodních prvků na pozemku parc. č. 5263, 
které budou sloužit k ochraně přírody a krajiny. 

 5. Stanovení úkolu pro všechny předsedy výborů a komisí 
Obce Podolí spočívajícího ve  vypracování zprávy o činnosti 
každého z těchto výborů a komisí za rok 2011.

 6. Směrnici č. 2/2011 o odepisování majetku obce Podolí.
 7. Vypovězení stávající smlouvy Obce Podolí k  31. 12. 2011 

na pojištění majetku a dalších rizik. Nová smlouva bude 

uzavřena na základě výběru nejvýhodnější nabídky, který 
provede starosta obce společně s fi nančním výborem obce 
Podolí.

 8.   Smlouvu mezi společností Telefonica Czech Republic, a.s., 
Za Brumlovkou 266/2, 140 22  Praha 4 a Obcí Podolí, o zříze-
ní věcného břemene k provozování, údržbě a opravám pod-
zemního komunikačního vedení umístěného na pozemcích 
parc. č. 721/5, 729/6, 721/4,  650/3, 650/21, 650/22, 916/15, 
916/88, 729/1, všechny v k. ú. Podolí nad Olšavou.

9. Smlouvu mezi společností Telefonica Czech Republic, a.s., 
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 a obcí Podolí o umís-
tění podzemního komunikačního vedení a vnitřního komu-
nikačního zařízení na pozemcích parc. č. 650/21 a 650/22 a 
v budovách čp. 287 a čp. 288.  

10. Podání soudní žaloby na vyklizení jednoho obecního nájem-
ního bytu, který je v současnosti užíván bez platné nájemní 
smlouvy. 

11. Změnu rozpočtu č. 7 Obce Podolí na rok 2011 – Příloha č. 2 
tohoto usnesení.

12 Podání žádosti na Městský úřad Uherské Hradiště, odbor 
životního prostředí, o posouzení rizika samovolného pádu 
dvou vzrostlých stromů nacházejících se v ulici Žleb u vstu-
pu do areálu dětského hřiště.

13. Setrvání na platnosti dřívějšího vyjádření zastupitelstva Obce 
Podolí k žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zlín, ve věci 
převzetí objektů vybudovaných v rámci stavby silnice I/50, 
Vésky – Veletiny. Obec Podolí předmětné objekty do svého 
vlastnictví nepřevezme, neboť by to pro ni v budoucnu zna-
menalo značná rizika a značné výdaje z rozpočtu obce.

Poplatky za svoz popelnic ve výši 200 Kč za jednoho občana na první pololetí příštího roku je možné zaplatit každé pondělí 
a středu v hotovosti na obecním úřadě do konce února 2012. Na druhé pololetí roku 2012 se uvedené poplatky budou platit až 
v červenci a srpnu příštího roku – cena zatím nebyla stanovena.

Poplatky za svoz popelnic
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Beseda s důchodci
Letošní beseda s důchodci, která se konala 19. listopadu 

2011, se opět nesla v pohodovém duchu. Neprve seniory při-
vítaly s moc pěkným pásmem děti z Mateřské školy. Po nich 
zazpívala sólově Emička Révay a za doprovodu Honzíka Miku-
še ze Starého Města zazpívali a zatancovali Alánek a Emička 
Ferencovi. Písničkami přišel pozdravit také podolský ženský 
pěvecký sborek. Po výborné večeři, kterou připravil starosta 
obce za pomoci děvčat ze sociální komise, už na hosty čeka-
la degustace vína a hlavně zábava pod taktovkou Radka Duly 
z Boršic u Blatnice a harmonikáře pana Adamce. Při harmonice 
si senioři nejen zazpívali, ale i zatancovali.

Miroslava Velichová, sociální komise 
a Dagmar Vacková, kulturně-společenská komise 

Obvod  fary  Popovické
V obci Popovicích, arcibiskupství Olomouckého, soudního 

okresu a hejtmanství Uherskohradištˇského, dosud k farnímu 
svazku v Derfl i patřící, zřizuje se nejdůstojnějším kníž. Arci-
biskupským Ordonariátem Olomouckým ve smyslu církevních 
předpisů a za souhlasu vysoké c.k. vlády fara jakožto samostatná 
římskokatolická duchovní správa v Popovicích, a přiděluje se jí 
politická obec Popovice mající nyní 190 čísel a obyvatelů 1025.

K vyfaření obce Popovické z farního svazku Derlanského 
dává nynější farář v Derfl i František Hrabal bezpodmínečný sou-
hlas, jak dosvědčuje jeho vlastnoruční podpis na této listině.

Zároveň odlučuje se obec Popovická od fary Derfl anské 
a zřizuje se jako samostatná duchovní správa se vším právem 
a veškerou pravomocí i se všemi farními závazky.

Ze zápisů z farní kroniky obce Popovice zpracoval 
Jaroslav Míšek

Kulturní okýnko – Vánoční speciál
K Vánocům neodmyslitelně patří pohádky. V mém kultur-

ním okýnku si vám ovšem pro letošní svátky dovolím doporučit 
sérii velmi podařených fi lmů, které, alespoň podle mého názo-
ru, rozhodně stojí za vidění. Začneme pátkem 23. 12. Pokud se 
rozhodnete strávit část pátečního večera u televizní obrazovky, 
určitě by vám neměl ujít milý, vánočně laděný a vtipný fi lm Lás-
ka nebeská. Tahle skvěle obsazená komedie vyniká především 
brilantním anglickým humorem, krásnou hudbou a je emocemi 
tak nabitá, že vás zaručeně nenechá chladnými. Vysílá jej Prima 
Love ve 20.45. Na Štědrý den jsem byla mile překvapena zařa-
zením dnes již kultovního fi lmu Pelíšky do programu na ČT1. 
Tato hořká komedie se stala jedním z nejvíce citovaných fi lmů 
u nás, a já si dovolím tvrdit, že oprávněně. Humor je vybrouše-
ný, herecké obsazení vynikající. Vysílací čas je 21.25. Kdo nebu-
de mít chuť na Štědrý večer na pohádky ani na Pelíšky, Prima 
má pro něj úsměvnou alternativu v podobě moderní pohádky 
o popelce s názvem Pretty Woman. Příběh o krásné prostitut-
ce, která se seznámí s pohledným podnikatelem, zná dnes už 
skoro každý, a kdo jej nezná, bude po zhlédnutí jistě příjemně 
překvapen. Ve 20.00 na stanici Prima. Neděle 25.12 patří ne tak 
známým, přesto překrásným a zajímavým fi lmům. Pro milov-
níky „efektu motýlích křídel“ ve fi lmu, či děl Alejandra Iñárritu 
nabízí Nova Cinema opravdovou lahůdku. Film s názvem Babel 
je citlivým vyprávěním o osudech několika lidí, které se, ačkoliv 
spolu zdánlivě nemají nic společného, v jednom okamžiku pro-
pletou. Film sám o sobě je velmi emotivní, najdeme v něm vyni-
kající herecké výkony, příjemnou hudbu a nádhernou krajinu, ve 
které se děj odehrává. Film, ve kterém jazyk nehraje žádnou roli, 
můžete vidět na Nova Cinema ve 21.45. Z jiného soudku vybra-
la večerní podívanou stanice Prima, a to fi lm natočený podle 
knihy Jane Austenové Pýcha a předsudek. Zfi lmování tohoto 

bestselleru obohatilo světovou kinematografi i o jemný a přesto 
emotivně velmi silný fi lm, který má všechno  - skvělé kostýmy, 
herce, kameru i hudbu. Pokud se chcete na chvíli přenést do 
Anglie 18. století, máte k tomu ideální příležitost. Pýchu a před-
sudek vysílá Prima ve 22.05. Velmi sladkým fi lmem, který vám 
vykouzlí úsměv na rtech a také velké chutě, je bezesporu Čoko-
láda. Juliette Binoche a Johny Depp vás okouzlí svým hereckým 
umem a sluch vám pohladí překrásná hudba Rachel Portman, 
která mě osobně natolik uchvátila, že ji dodnes poslouchám na 
CD jako soundtrack fi lmu. Na Čokoládu se vám budou sbíhat 
sliny ve čtvrtek 26.12 ve 21.30 na ČT1. Předposledním fi lmem, 
který vám pro letošní vánoční volno doporučím, je fi lmová kla-
sika s okouzlující Audrey Hepburn – Prázdniny v Římě. Film je 
neskutečně příjemný, jemný, nevtíravý a křehký, jako vanilkové 
rohlíčky či linecké. Oba hlavní herci jsou skvělí, hudba doko-
nalá, Řím překrásný. Jednoduše nemám, co bych tomuto fi lmu 
vytkla a osobně jej řadím k mým nejoblíbenějším. Těšit se na 
něj můžete 27. 12 ve 20.00 na ČT2. Poslední fi lmová lahůdka, 
kterou jsem vybrala, bude zejména pro milovníky hororů a pro 
ty, co se rádi bojí. Tento fi lmový počin s názvem V moci ďábla je 
jedním z nejlepších hororů, které jsem v poslední době viděla, 
a to i přes to, že byl natočen teprve před šesti lety. Příběh mladé 
dívky, kterou údajně posedli démoni, je natočen podle skutečné 
události, která se stala v Německu v 70. letech 20. století. Pří-
běh mladičké Anneliese Michel vyvolal ve světě veliké napětí 
a paniku. Film je zpracován velmi dobře, jsou do něj zaneseny 
prvky hororu i soudního dramatu, má vynikající herecké výko-
ny a velmi poutavý děj. Podívat se na něj můžete 30.12 ve 21.45 
na Nova Cinema. Tím tedy pro letošní rok končí mé kulturní 
okýnko. Všem vám přeji krásné a fi lmové svátky! 

LuMan

V Podolí vznikl ženský pěvecký sborek
V druhé polovině srpna v Podolí vzni-

kl ženský pěvecký sborek. Každé pondělí 
od 19:30 se schází v Klubovně na madlov-
ně fajn parta děvčat, která si chtějí zazpívat 
hezké písničky ze Slováckého Dolňácka. 
A rády mezi sebe přivítají i nové tváře. Máte-
li chuť se přidat, můžete přijít na kteroukoliv 
ze zkoušek, které po Vánoční pauze začnou
 zase od poloviny ledna.

Po 4 měsících existence má sborek za sebou již 5 vystoupe-
ní.  To poslední z nich bylo vánoční pásmo na tradiční sokol-
ské mikulášské besedě u cimbálu, kde za doprovodu CM Mladí 
Burčáci vystoupily také některé děti zpěvaček. 

A sborek už má dokonce i své logo. To pro něj nakreslil bre-
taňský malíř a milovník slováckého folkloru, Moarch Miško 
Eveno. Sborku však stále chybí jméno. To si chtějí děvčata zvolit 
v příštím roce. Máte-li nějaký typ, můžete jej zaslat na adresu: 
webmaster@obecpodoli.cz či navrhnout Dáši Vackové. 



ŽIVOT v Podolí4 6/2011

Zprávičky z naší školky a školičky
V letošním školním roce se naše škola zapojila do projek-

tu EU peníze školám a získala dotaci na vybavení počítačovou 
technikou. V obou třídách máme nové notebooky – jeden pro 
vyučující, jeden pro žáky, dále zde máme nové promítací plát-
na a dataprojektory, které využívají vyučující ke zkvalitnění a 
modernizace výuky. Také žáci mohou tuto techniku využívat 
o přestávkách nebo při tvorbě nejrůznější projektů. V příštím 
školním roce budou z těchto peněz pořízeny kvalitnější počíta-
če do počítačové učebny v přízemí.

Naše aktivity v posledních měsících byly opět bohaté. 
Namátkou uvedu pouze návštěvu Muzea J.A. Komenského v 
Uherském Brodě, Hallowenské spaní ve škole a přednášku na 
téma kyberšikana a kybergrooming.

V sobotu 29. října se nám vdávala paní učitelka Katka Kaš-
paříková z mateřské školy, odteď má nové příjmení Srncová. 
Přejeme jí do manželského života hodně spokojenosti, pocho-
pení a tolerance, po čase i kopu dětí.

V úterý 22. listopadu nás navštívila slečna Jelínková z Nada-
ce Děti-Kultura-Sport, která se přijela podívat, jak využíváme 
školní pomůcky, na které nám jejich Nadace poskytla v letoš-
ním roce částku 10.000,-Kč. Nadaci tímto moc děkujeme.

V pátek 2. prosince přišel Mikuláš do školky, a proto tímto 
děkujeme panu místostarostovi Hastíkovi za spolupráci a akti-
vitu při mikulášském dopoledni.

V sobotu 3. prosince pořádala obec Podolí v Kulturním domě 
Zpívání u stromečku, trochu jsme si zazpívali, abychom se nala-
dili na předvánoční čas, pak začalo to pravé peklo. Přišel Mikuláš, 

Anděl a 3 čerti – asi jich letos bylo víc potřeba. Bývalý žák naší 
školy Matěj Lysoněk to ohodnotil následovně: „ Letos je to fakt 
mazané, sú tu 3 luxusní čerti a ten balíček je taky nejlepší za všec-
ky roky.“ Je to velká pochvala pro organizátory ze strany dětí. V 
pondělí 5. prosince přišel pouze Anděl (paní ředitelka Kozelko-
vá). Mikuláš se asi chystal na večerní nadílku a Čert prý nepřišel 
proto, že jsou v naší škole a školce jen samé hodné děti. Nadílka 
nás přesto moc potěšila.

Předvánoční čas v MŠ má své kouzlo. Spousta očekávání, 
přání, prožívání předvánočních příprav a koledování. K tomu 
všemu patří již tradičně pořádaná vánoční besídka s dílničkou, 
kterou uspořádaly paní učitelky. Děti pozvou rodiče, sourozen-
ce, kamarády, babičky a prostě všechny, kteří mají chuť s dětmi 
strávit jedno slavnostní odpoledne. 

Někteří „mazáci“ si pamatovali průběh loňské besídky, pro 
některé to však bylo první veřejné vystoupení. U nazdobené-
ho vánočního stromečku děti zazpívaly a přednesly pásmo 
vánočních písní, básní a také říkadel s pohybem. Následovala 
pohádka „ Budka v poli“, která měla velký úspěch. Všichni rodi-
če dostali od dětí dárečky- nazdobené perníčky a mohlo se jít 
„tvořit“. I přes vánoční shon si rodiče většiny přítomných dětí 
našli chvilku a strávili s námi příjemné odpoledne.

Ve čtvrtek 8. prosince nebyli ochuzeni o zážitky ani školáci. 
Ti se vydali na společný výlet do Prahy – za památkami a na 
vánoční trhy. 

Martina Kozelková

Soutěž „Nejlepší česká škola“
Již v minulém zpravodaji jsme vás občany informovali o 

tom, že naše škola byla přihlášena do soutěže „Nejlepší česká 
škola“ a že za celý Zlínský kraj byly vybrány 3 školy: ZŠ Podo-
lí, ZŠ Šumice, ZŠ Tečovice. Už toto je pro nás velká pocta. Ve 
čtvrtek 15.12.2011 bude vysílán 14. díl pořadu Nejlepší česká 
škola od 15:45 na ČT 2. Po vysílání bude možné sledovat pořad 
také na stránkách www.nejlepsiceskaskola.cz, kde můžete pro 
naši školu hlasovat. Víme, že velké školy toho můžou žákům 
hodně nabídnout a nemůžeme jim v mnohém konkurovat. 
Naše pozitivum vidíme právě v tom, že jsme tak malá ško-
la, malý počet žáků, malý kolektiv, málo problémů, a hlavně 
máme prostor a čas, který můžeme každému jednotlivému 
žáku věnovat – toho se jim zase nedostává v těch velkých ško-
lách. Prosíme vás tímto o propagaci naši školy, předejte tuto 
informaci svým známým. A pokud se vám naše škola bude 
líbit, pošlete prosím hlas. 

Náš pořad podporuje mimo jiné i ČRo2, kde do svého 
programu zařadili vysílání se zúčastněnými školami. Vysílání 
Českého rozhlasu 2 bude probíhat 15. 12. v Brně ve večerních 
hodinách. 

Kromě vysílání v televizi a rozhlasu vyjde o naší škole také 
malý článek ve Slováckém deníku. 

Mgr. Martina Kozelková 

Bezpečně na silnici - aneb Beseda BESIP
V úterý 29. listopadu 2011 zorganizoval Klub dobré pohody besedu s koordinárem BESIPu pro Zlínský kraj, s panem Zdeňkem 

Patíkem. Hlavním tématem byla bezpečnost na silnici a to nejenom u seniorů, kteří jsou rizikovou skupinou a na které je zamě-
řena právě probíhající kampaň Ministerstva dopravy. Kromě velmi zajímavého povídání pan Patík pustil také několik názorných 
videoukázek a účastníci si dokonce vyzkoušeli na nečisto test z autoškoly. Nejlepší znalci dopravních předpisů získali hodnotné 
dárky. Díky podpoře akce Ministerstvem dopravy si z besedy odnesli všichni účastníci hned několik hezkých a praktických dárků: 
nákupní tašky, refl exní proužky a odrazky.                                                                                                                     Dagmar Doleželová

O udržování příštího farního kostela, 
farních budov a opatřování kostelních potřeb

Udržování příštího farního kostela a farské budovy a ohrady 
zahradní v dobrém stavu, jakož   i pojišťování kostelní a far-
ní budovy proti škodám z ohně, dále věcné potřeby pro kostel 
pořizovati jest povinna farní obec svým nákladem, pokud k 
tomu nestačí prostředky nadací k tomu účelu zřízených nebo ze 
jmění kostelního podle stávajících zákonů dle zákonného pro-
hlášení farní obce ze dne 29. června 1912.

Také bude náležeti obci farní Popovické pečovati o hlídání 
kostelní budovy anebo vnitřní zařízení kostela dáti pojistiti pro-
ti krádeži z vloupání.

Dokud nebude vystaven nový farní kostel a dokud farní služ-
by Boží se budou konati v nynější obecní kapli Popovické, jest 
obec Popovická jako vlastnice kaple povinna kapli svým nákla-
dem v dobrém stavu udržovati a ji proti škodám z ohně pojistiti.

Pojištění farní budovy s příslušenstvím proti škodám z ohně 
a opatřování nákladu na potřeby kostelní (víno, hostie, boho-
služebné předměty atd.) jest hned od zřízení samostatné duchov-
ní správy v Popovicích povinností farní obce Popovické.

Ze zápisů z farní kroniky obce Popovice 
zpracoval Jaroslav Míšek
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Hravé cvičení dětí a rodičů

Silvestrovský výšlap
Jako každoročně, tak i letos, zve obec Podolí a Sportovní 

komise všechny občany na tradiční silvestrovský výšlap. Před-
pokládaná trasa Podolí – Hradčovice se zastávkou a občerstve-
ním v Hostinci u Holuba. Sraz všech sportovců bude v 10:00 
hod u obecního úřadu v Podolí. Pravděpodobný návrat do 
Podolí mezi 14:00 – 15:00 hod. Pojďme se projít a nasát silves-
trovskou atmosféru.

Štěpánský turnaj
Na Štěpána není pána.“

26. 12. pořádá sportovní komise obce Podolí turnaj ve stol-
ním tenise. Turnaj se uskuteční v kulturním domě v Podolí a 
bude rozdělen do kategorie mládež a dospělí.

Začátek mládež do 15 let
14:00 – 16:00 hod
Začátek dospělí
16:00 – 18:00 hod

Účastníci dostavte se 30 minut před zahájením kvůli zápisu 
a rozlosování. Boty na přezutí s sebou, jinak nebudete připuš-
těni ke hře.

Stolní tenis
Už je to tady, začal stolní tenis v Kulturním domě. Sportovní 

komise zve všechny občany, kteří nechtějí přes zimu lenošit, ať 
si přijdou zahrát každý pátek. Mládež má začátek v 16:30 hod 
pod vedením pana Dalibora Mitany. Dospělí pak hrají od 18:00 
hod. Přejeme všem dobrou zábavu při sportování.

Jaroslav Ježík

Knižní brouček má konečně jméno!
Už ho trochu znáte, setkáváte se s ním na stránkách knihovny 

a na letácích. Celé prázdniny děti hledaly pro něj jméno. Sešla se 
jich hezká hromádka a nebylo snadné vybrat to nejhezčí. A když 
jsme ho konečně vybrali, museli jsme ho taky pokřtít. A tak jsme 
mu uspořádali v sobotu 5. listopadu párty. Užili jsme si zábavné 
odpoledne plné her a soutěží. V cíli pohádkového bloudění po 
škole se děti jméno dozvěděly z křížovky, kterou musely vyluštit.

Brouček se jmenuje Všeználek a jméno navrhla Katka 
Švachová. Za odměnu dostala tričko s logem knihovny. Všeznál-
kovi jsme popřáli hooodně kamarádů, ať se mu u nás líbí a ať 
společně prožijeme spoustu zábavy a hezkých chvil. 

Děti si užily diskotéku s velkou žabkou, velkému zájmu se 
těšilo taky malování na obličej. Nezapomněli jsme taky odmě-
nit všechny děti, které hledaly pro broučka jméno a taky všech-
ny účastníky letní fotosoutěže.

Na svátek svatého Martina uspořádala knihovna ve spolupráci 
s Klubem dobré pohody besedu s autogramiádou knížky Slovník 
nářečí obcí regionu Dolní Poolšaví . Kdo všechno přijal pozvání a 
jak to celé probíhalo, si můžete přečíst na jiném místě Zpravodaje.

Mikuláš v Podolí
Mikulášské bujaření letos začalo již v pátek 2. prosince 2011 

tradiční sokolskou besedou u cimbálu, která opět probíhala 
ve výborné rodinné atmosféře. Na začátku vystoupil s vánoč-
ním pásmem podolský ženský pěvecký sborek a děti, poté již 
následovala bujará zábava a tradičně velmi bohatá tombola. Jak 
již bývá pravidlem, skvělou atmosféru celé akce okořenila CM 
Mladí Burčáci.

V sobotu 3. prosince 2011 se pak konalo Mikulášské zpívání 
u stromečku. Za doprovodu paní ředitelky školy, Mgr. Marti-
ny Kozelkové, která hrála na klávesy, si děti a rodiče zazpívali 
vánoční koledy. Poté již následovala dětmi očekávaná nadílka. 
Letos kromě statného Mikuláše a hodného anděla, přišli také tři 
hrůzostrašní čerti a k tomu navíc jeden čertík „Mazlík“, který se 
staral hlavně o malé bojácné děti. 

Na fotografi e z obou akcí se můžete podívat 
na www.obecpodoli.cz.

Dagmar Vacková

Podzimní cyklus hravého cvičení rodičů a dětí od 1 roku 
pod vedením paní Jitky Králíkové jsme sice již ukončili, avšak 
od úterý 10. ledna se můžete těšit již na druhý cyklus, který 
potrvá do brzkého jara. V tom opět budeme rozvíjet orientaci v 
prostoru, rovnováhu, motorické dovednosti, děti se budou učit 
básničky a písničky spojené s pohybem, stejně jako si budou 
osvojovat základní sociální dovednosti a chování v kolektivu. 
Na další cyklus máme také připraveny nové pomůcky. Cvičení 
dětí od „chodícího“ věku přibližně do 3 let bude probíhat vždy 
v úterý od 16:30 hodin v tělocvičně Základní školy.

Jaroslav Míšek

Čas splněných přání

Vánoce splní přání
každému, jaké měl,
přináší vůni jehličí

s tóny pastorel

Překvapení s dárky,
o jakých se sní,

čekají za dveřmi
v čase vánočním

A když rozkrojíme
jablíčko v dlani,
víme, že nastává

čas splněných přání
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Společenská kronika

Naši jubilanti v lednu a únoru
Ludmila Buráňová 75 let
Milada Snopková 80 let
Marie Vysloužilová 80 let
Bohumil Kenjo  81 let
Vlasta Vagdálová 83 let
Antonie Grygerová 88 let
Anna Klvaňová  88 let
Stanislav Zpěvák 89 let
Františka Podškubková 90 let

Úmrtí

Dne 21. října zemřel pan František Pestl.
Dne 20. listopadu zemřel pan František Podškubka.

Vítání občánků
V neděli 20. listopadu 2011 byly mezi občánky Podolí 
slavnostně přivítány Anetka Brostíková, Barborka Sme-
tanová, Radečka Zálešáková a Michalka Ševečková. Všem 
děvčátkům ještě jednou přejeme do života vše dobré a 
hlavně pevné zdraví.

Program vánočního koncertu: 
 
František Xaver Brixi (1732-1771) Pastorela C dur 
  
Josef Schreier (1718- ?)  Missa Pastoralis (in C Boemica) 
       
Anonym   Hledání noclehu 
  
Karel Bříza (1926-2001)  Co se tak svítí v Betlémě 
  
Jan Křtitel Kuchař (1751-1829) Pastorela D dur 
  
Adam Michna z Otradovic (1600-1676) Vánoční vinšovaná pošta 
  
František Xaver Thuri (1939- )  Pastorela F dur (Hvězda jasná) 
  
Lidové koledy   Veselé vánoční hody, Tichá noc, Narodil se Kristus Pán 
  
Josef Seger (1716-1782)  Christus nobis natus est 

Farní společenství Kaple svatého Ducha 
spolu s místostarostou Obce Podolí 

si Vás dovolují pozvat  na 
                                              
  
 VÁNOČNÍ KONCERT 

v Kapli svatého Ducha 
                         
  
 26. prosince 2011 od 17:00 hodin 
  
 

 Vystoupí  Chrámový sbor z Blatničky pod vedením 
Františka Pančíka, na varhany hraje David Pančík.   

    
 

 
 Přijďte se duchovně obohatit,  všichni jste srdečně zváni.  

Beseda s autory Slovníku nářečí

Mikulášské bujaření v Podolí Školáci na návštěvě v Praze

Ženský sborek Podolí


