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Sloupek redaktora
Poslouchám Smetanova dueta pro housle a klavír s názvem „Z domoviny“ a přemýšlím, jak mistrovsky 

dokonale dokázal tehdy již hluchý hudební skladatel popsat nádheru země, ve které žijeme. Jeho citové 
vyjádření vepsané do tónů houslí nám dokáže namalovat v duši ty nejkrásnější obrazy. Stačí jen zavřít oči 
a poslouchat. Jediné, co k tomu potřebujeme, je na chvíli se zastavit.

Pokaždé, když vyrazím na procházku na louku nad naší zahradou, vidím jiný obraz Podolí v údolí řeky 
Olšavy. Nejenom roční období, ale každá denní doba a každá změna počasí přináší nespočet variant obra-
zů, které mi zůstávají v mysli. Neumím tyto obrazy vyjádřit hudbou, jako mistr Smetana. Mohu si je však 
uchovat v srdci. A přeji si, ať i vám nadcházející vánoční čas zanechá v srdci jenom krásné obrazy.  

Vladimír Mana
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USNESENÍ z 23. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 4. 11. 2013 v budově Obecního úřadu Podolí.

1/23/2013
Zastupitelstvo obce schválilo program 23. zasedání zastupitel-

stva Obce Podolí, zapisovatele pana Ing. Jaromíra Hastíka, ově-
řovatele zápisu pana Jaroslava Ježíka a pana Petra Smetanu, členy 
návrhové komise Ing. Dagmar Vackovou a pana Pavla Podškubku.

2/23/2013
Zastupitelstvo obce schválilo vypovězení stávající platné 

smlouvy se Zlínským krajem týkající se příspěvku Obce Podolí 
na dopravní obslužnost.

3/23/2013
Zastupitelstvo obce neschválilo nabídku Ing. Petra Majíčka 

na odkoupení pozemků, které se nacházejí ve středu obce za na-
bídkovou cenu 5 160.000,- Kč.

4/23/2013
Zastupitelstvo obce schválilo realizaci dopravních opatření 

v ulici Dražné, spočívající ve snížení maximální rychlosti na 30 km/
hodinu a umístění dopravního zrcadla do zatáčky u domu čp. 288.

5/23/2013
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného 

břemene se Zemědělsko-obchodním družstvem Mír se sídlem 
v Kunovicích, které je vlastníkem pozemku parc. č. 5868 v k. ú. 
Podolí nad Olšavou. Věcné břemeno spočívá v právu vést nad 
uvedeným pozemkem vzdušné vedení VN elektrické energie, 
v právu vést pod ním vodovodní řad PVC o průměru 110 mm 
a v právu vést pod ním vedení plynu STL: IPE o průměru 63 mm.

6/23/2013
Zastupitelstvo obce schválilo záměr uzavření smlouvy 

s Agrokomplexem Kunovice, a.s. na pronájem pozemků parc. 
č. 760/5, parc. č. 760/6, parc. č. 760/7, parc. č. 760/35, parc. 
č. 760/36, parc. č. 760/37, všechny v k. ú. Podolí nad Olšavou. 

7/23/2013
Zastupitelstvo obce schválilo změnu projektu výsadby zele-

ně na pozemcích parc. č. 4202 a parc. č. 4598, oba v k. ú. Podolí 
nad Olšavou. Změna spočívá v ponechání proluky pro průjezd 
zemědělské techniky v šířce nejméně 8 metrů.

8/23/2013
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene s Agrokomplexem Kunovice, a.s., který je 
vlastníkem pozemku parc. č. 734/19, v k. ú. Podolí nad Olšavou. 
Věcné břemeno spočívá v právu vést nad uvedeným pozemkem 
vzdušné vedení VN elektrické energie, v právu vést pod ním vo-
dovodní řad PVC o průměru 110 mm a v právu vést pod ním 
vedení plynu STL: IPE o průměru 63 mm.

9/23/2013
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu budoucí o pronájmu 

pozemků, na které je v současné době uzavřena nájemní smlou-
va mezi Obcí Podolí a panem Josefem Fikselem, Hradčovice. 
Předmětná smlouva o smlouvě budoucí se uzavírá s fi rmou 
Agrokomplex Kunovice, a.s. Podmínkou je vypršení platnosti 

stávající nájemní smlouvy s panem Josefem Fikselem.

10/23/2013
Zastupitelstvo obce schválilo nápravná opatření vztahující 

se ke kontrolním zjištěním kontroly provedené Ministerstvem 
vnitra ČR, odborem kontroly a metodiky veřejné správy dne 
13. 2. 2013. Návrh opatření vztahujících se k nezákonnému 
postupu orgánů obce a zamezení jeho opakování je přílohou 
č. 1 tohoto usnesení.

11/223/2013
Zastupitelstvo obce schválilo změny rozpočtu č. 4/2013, kte-

rá jsou přílohou č. 2 tohoto usnesení.

12/23/2013
Zastupitelstvo obce schválilo nabídku  cenovou Ing. Tomáše 

Horkého na zpracování projektové dokumentace na stavební 
akci „Mokřady v lokalitě Přední díly III  (SO 5) – k.ú. Podolí“ ve 
výši 39.688,- Kč vč. DPH.

13/23/2013
Zastupitelstvo obce schválilo záměr realizace akce „Mokřa-

dy v lokalitě Přední díly III  (SO 5) – k.ú. Podolí“ a podání žá-
dosti o dotaci.

14/23/2013
Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku 

Obce Podolí č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů. 

15/23/2013
Zastupitelstvo obce schválilo žádost o fi nanční příspěvek ve 

výši 10.000,- Kč Oblastní charitě Uherské Hradiště.

16/23/2013
Zastupitelstvo obce schválilo výši místního poplatku za pro-

voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. Tento poplatek činí 500,- 
Kč jednoho občana za kalendářní rok.

17/23/2013
Zastupitelstvo obce pověřilo pana Petra Smetanu zprostřed-

kováním prodeje dřeva stromů napadaných kůrovcem v obec-
ním lese.

18/23/2013
Zastupitelstvo obce schválilo cenovou  nabídku fi rmy 

František Křivák - Terosat týkající se opravy vysílacího zaříze-
ní bezdrátového rozhlasu na budově obecního úřadu ve výši 
11.301,40,- Kč vč. DPH.

19/23/2013
Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu na pozemky  

parc. č. 4272, výměra 1678 m2 a parc. č. 4171, výměra 610 m2, 
oba v k. ú. Podolí nad Olšavou. Prodávající je paní Anna Fajmo-
nová, cena byla stanovena dohodou ve výši 20,-Kč/ m2.
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USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 6. 12. 2013 v budově Obecního úřadu Podolí

1/24/2013
Zastupitelstvo obce schválilo program 24. zasedání zastu-

pitelstva Obce Podolí, zapisovatele pana Ing. Jaromíra Hastíka, 
ověřovatele zápisu Ing. Dagmar Vackovou a pana Pavla Pod-
škubku. členy návrhové komise pana Jaroslava Ježíka a pana 
Jakuba Rýpala.

2/24/2013
Zastupitelstvo obce revokovalo své usnesení č. 2/23/2013 ze 

dne 4. 11. 2013 a schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke smlou-
vě č. O/0205/2010/DOP se Zlínským krajem, vztahující se 
k poskytnutí fi nančního příspěvku za účelem zajištění základ-
ní dopravní obslužnosti. Příspěvek na rok 2014 bude ve výši 
85,- Kč za každého občana Obce Podolí. Uvedenou smlouvu č. 
O/0205/2010/DOP, včetně dodatku č. 1, vypovídá Obec Podolí 
s tím, že jejich platnost skončí k 31. 12. 2014.

3/24/2013
Zastupitelstvo obce schválilo fi nanční  příspěvek Sdružení 

pro výstavbu kaple Svatého Ducha v Podolí na rok 2014 ve výši 
40.000,- Kč.

4/24/2013
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o pronájmu pozem-

ků parc. č. 760/5, parc. č. 760/6, parc. č. 760/7,  parc. č. 760/35, 
parc. č. 760/36,  parc. č. 760/37, všechny v k.ú. Podolí nad Olša-
vou fi rmě Agrokomplex Kunovice, a.s. na dobu 8 let. 

5/24/2013
Zastupitelstvo obce pověřilo předsedu stavební komise 

pana Vlastimila Rýpala k vypracování návrhu  řešení opravy  
budovy dětské poradny.

6/24/2013
Zastupitelstvo obce schválilo doplnění programu zasedání 

zastupitelstva o nabídku k odkoupení pozemků od Ing. Petra 

Majíčka, které se nachází ve středu obce.

7/24/2013
Zastupitelstvo obce  neodsouhlasilo nákup pozemků od 

Ing. Petra Majíčka, nacházejících se ve středu obce za cenu 
2 500 000,-  Kč.

8/24/2013
Zastupitelstvo obce neodsouhlasilo nákup pozemků od 

Ing. Petra Majíčka, nacházejících se ve středu obce za cenu 
2 000 000,-  Kč.

9/24/2013
Zastupitelstvo obce neodsouhlasilo nákup pozemků od 

Ing. Petra Majíčka, nacházejících se ve středu obce za cenu 
1 800 000,-  Kč.

10/24/2013
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet Obce Podolí na rok 

2014 v paragrafovém znění, s oprávněním starosty obce  k pro-
vádění rozpočtových opatření  mezi položkami v rámci jednot-
livých paragrafů – příloha č. 1 tohoto usnesení.

11/24/2013
Zastupitelstvo obce schválilo změnu rozpočtu č. 5/2013 – 

příloha č. 2 tohoto usnesení.

12/24/2013
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet Sdružení měst a obcí 

východní Moravy na rok 2014.

13/24/2013
Zastupitelstvo obce schválilo fi nanční příspěvek Českému 

svazu včelařů, okresní organizace Uherské Hradiště ve výši 
4.000,- Kč.

Slovo místostarosty
Děkuji svým spolupracovníkům, kteří si  velmi zodpovědně 

plní své pracovní povinnosti na obecním úřadě, všem zaměst-
nancům základní a mateřské školy za jejich prvotřídně odvede-
nou práci s naší  drobotinou, jakožto budoucností  naší  krásné 
obce a v nastávajícím Novém roce 2014 jim takto z celého  srdce 
přeji pevné zdraví, lásku a osobní spokojenost .

Panu starostovi přeji brzké zotavení po nemoci  a velké díky 
za mnohdy nenápadné, ale velmi cenné rady při výkonu mé 
funkce.

Paní ředitelce Ing. Janě Buršové přeji hodně zdraví, trpěli-
vosti a energie při výkonu její velmi důležité funkce přípravy 
našich dětí do života, mé velké poděkování míří taktéž do výšin 
lokality obce Podolí Dražné, a to  k osobě paní doktorky Tatia-
ny Perničkové za její nezištnou metodickou pomoc  a morální 
podporu paní ředitelce Buršové při jejím nástupu do funkce.

Děkuji všem, kteří se aktivně podíleli a přispěli svým  vel-

kým dílem na rozvoji společenského dění  a bytí  v obci a za 
jejich zájem o druhé, z  velké to části o podolské děti.

Děkuji  Ing. Dagmar Vackové za Frišky a Friščata, a věřím, že 
se brzy dočkám proslovu z úst pana starosty obce Podolí  takto 
laskaje v ruce pohárek vína Sauvignon vonícího po kopřivách:

„Já, starosta Obce Podolí  uděluji naší  podolské chase  ho-
dové právo. Toto právo umožňuje pořádání hodového shroma-
žďování i zábavy, prodej rozmarýnů a burčáku. Zároveň však 
vyhlašuji povinnosti, s držením tohoto práva spojené:

-  Po celý hodový den ukazovat naše sváteční kroje a jednat 
a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena jejich vážnost a důstoj-
nost, obé na tradici založené. 

-  Hodové symboly – zdobenou májku a hodové právo ctít 
a především pak právo před zcizením chránit.

-  Víno neředěné ze sklenic juchaček a hodové koláče nesobec-
ky nabízet. Dbát na to, aby každý po doušku vína z juchačky 
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Z knihovny…
Naše tvořivé středy se nesly ve znamení 

zimy a blížících se vánočních svátků. Vy-
ráběli jsme ponožkové sněhuláky a čepice. 
Den před Mikulášem byla knihovna plná 
čertů, a našel si 

k nám cestu i jeden anděl. Děti malovaly 
mikulášské punčochy, vyráběly anděly, a za 

básničku čertovi dostaly balíček sladkostí. Vyrobily jsme taky 
betlém, vánoční přáníčka 

a opozdilci napsali dopis Ježíškovi. A samozřejmě nechyběl 
tradiční vánoční punč s cukrovím a koledami. Na fotografi e se 
můžete podívat na http://knihovna-podoli.cz/.

Všichni, kdo se zúčastnili letní fotosoutěže, si můžou 
v knihovně vyzvednout kalendář na rok 2014.

Před koncem roku ještě v knihovně přibylo několik nových 
knih, které vám zpříjemní dlouhé zimní večery. Kluky potěší 
knížka Jima Smithe Já nejsem trapnej nebo Deník malého po-
seroutky Jeff a Kinneyho. Ilustrovaná bible je taky určena dětem.  

Milovníci folklóru ocení knihu Ludmily Tarcalové Kroj na 
Uherskohradišťsku. A nechybí ani romány pro dospělé: Row-
ling J.K. - Prázdné místo, F. Christiane - My děti ze stanice 
ZOO, nebo Stockett Kathryn - Černobílý svět.

Všem návštěvníkům knihovny děkuji za přízeň a budu se na 
Vás těšit opět od středy 8. ledna .

Všem přeji krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti v novém roce.

Zuzana Kubáňová

Filmové okýnko
Letošní fi lmový rok uzavřeme jako vždy vánočním fi lmo-

vým okýnkem. Kina jsou o těchto svátcích na kvalitní fi lmy po-
někud skoupá, v nabídce mne zaujal pouze druhý díl Jacksono-
va Hobita, a poněkud kontroverzní černá komedie, místy spíše 
drama podle předlohy Irwina Welsche s příhodným názvem 
„Sviňák“. Myslela jsem, že žádný fi lm nepřekoná skvělý Trains-
potting, ale Sviňák k tomu má dobře našlápnuto. Černohumor-
ná jízda, na kterou se fanouškům žánru opravdu vyplatí zajít. 

Televize letos pár pokladů nabízí. Hned na Štědrý den 
v pozdních hodinách na vás čeká jedna z fi lmových, původně 
tedy divadelních klasik, Romeo a Julie. Příběh o milencích, 
kterým nepřály jejich vlastní rody, ani osud, zná snad každý. 
Zpracování z roku 1968 v režii Franca Zeffi  relliho je však mi-
mořádné. Takhle jsem si Romea a Julii vysnila. Mimo herecké 
výkony, nad kterými jsem až žasla, musím vyzdvihnout hudbu 
a kostýmy. Obojí mistrné. Pro mě nejlepší, něžné a dokonalé 
zpracování Shakespearova veledíla. 24. 12 na STV2 ve 22.35. 
Středeční večer můžete věnovat jemnému nahlédnutí do his-
torie s fi lmem Králova řeč. Ne nadarmo dostal tenhle snímek 
4 ocenění Akademie. Příběh Jiřího VI, který s pomocí osobitého 
logopeda překonává vadu řeči, aby mohl být svými vystoupení-
mi autoritou pro anglický lid, má v sobě anglický humor i prvky 
dramatu, aby vás rozesmál i dojal zároveň. Colin Firth podal 
vynikající výkon, kterému zdárně sekundoval Geoff rey Rush. 
K vidění 25. 12. na ČT1 ve 21.30. Další fi lmovou a oscarovou 
klasikou můžete uzavřít čtvrtek. Kouzelná Audrey Hepburn se 
na vás bude z obrazovek usmívat ve fi lmu Prázdniny v Římě. 
Příběh o princezně, která se vzepřela královským povinnostem, 

zamilovala se do novináře, a tajemství Říma s ním poznala jako 
obyčejné děvče je dnes už kultovní. Romantický námět, ale není 
se čeho obávat, fi lm je vtipný, okouzlující a rozhodně vás uchvá-
tí natolik, že si jej později pustíte určitě minimálně ještě jednou. 
K vidění 27. 12 na STV2 ve 20.55. Emoce z vás budou prýštit 
nad snímkem natočeným podle knižní předlohy Iana McEwa-
na s názvem Pokání. Joe Wright se velmi umě zhostil příběhu 
o osudu tří lidí, který byl zničen výmyslem příliš bujné fantazie 
mladé dívky. Ta si své počínání uvědomí až příliš pozdě, a je 
po další dobu sama sebou odsouzena k tomu, aby se trestala 
utrpením, se kterým denně přichází do styku. Příběh je zasa-
zen do reálií druhé světové války, snímek má výborné kostýmy 
a s hereckými výkony tří hlavních protagonistů se velmi snad-
no ztotožníte. K vidění na Prima Love 28. 12 ve 20.05. Emotivní 
a dojemné snímky uzavřeme fi lmem, který tak nějak ční nad 
ostatními. Od snímku Nedotknutelní jsem čekala nudnou fran-
couzskou komedii s emotivní ždímačkou na konci. Jak jsem se 
přepočítala! Na tolik zábavnou, inteligentní a dojemnou komedii 
jsem narazila snad poprvé. Příběh je poměrně prostý – kvadru-
plegik, kterého sama pro sebe nazývám francouzským Dustinem 
Hoff manem, ztvárněný Francois Cluzetem, si najme neomalené-
ho černošského ošetřovatele (Omar Sy). Díky němu se v životě 
opět pobaví, zažije věci, ke kterým by se už nejspíš nedostal, a po-
zná tak, že i s jeho postižením si lze všeho užívat naplno, a že život 
má stále smysl. Doslova jsem brečela smíchy. Na STV1, 30.12 ve 
20.20. Tímto, milí fi lmoví příznivci, uzavírám poslední fi lmové 
okýnko, a přeji vám všem krásné a klidné svátky.

LuM

zajuchal a buchtou do ní nenatrousil.
-  Hodový průvod z důvodu svižně prováděných kanalizačně 

výkopových prací se nedoporučuje!
-  Občany veškerého věku i pohlaví v průběhu hodového veselí 

bavit, a pokud to stav jejich těla a ducha dovolí, do kola taneč-
ního zavádět.

-  Svými písněmi dobrou náladu udržovat, anebo raději mlčet.
-  Napomínat výtržníky všeho druhu. Z hodové zábavy vypro-

vázet či vynášet pak  ty, kteří by následkem své nestřídmosti 
obecnou veselost kazili a veřejné pohoršení buditi mohli.

Nechť Vám k tomu dopomáhá Vaše úsilí a snaha!“
A panu Pavlu Podškubkovi za neutuchající a opravdový zá-

jem o  zdravé životní prostředí v naší obci.

Dětem přeji hodně dárků pod stromečkem, splněná tajná 
přání a nám všem dospělým, abychom si  mohli popřát všichni 
ve zdraví zase za rok krásné a radostné Vánoce.

A ten hrozný čert ze samotného horoucího  Pekla s vidlemi 
na kulturním domě už asi příští rok nebude, všichni jste hodní 
…nebo NE?

Žádám tímto všechny, kteří budou manipulovat v rámci 
oslav Vánoc a nadcházejícího Nového roku  se zábavnou pyro-
technikou, aby tak činili s  velkou opatrností  k sobě a  ke svému 
okolí. Riziko vzniku  úrazu nebo požáru se nedá podceňovat.

A závěrem - ohleduplnost k ostatním budiž Vám všem při 
používání těchto třaskavin ctností, Vážení a milí občané.

Jaromír Hastík
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Výstavba obce v roce 1963
V trati Podcestí dokončil stavbu nového přízemního dom-

ku č. 87 Karel Buráň a také se v tomto roce do něj nastěhoval. 
Jindřich Hyjánek č. 174 přistavěl k přízemnímu domku patro-
vý dům. Josef Slunečka č. 57 zbořil starý selský dům a na jeho 
místě vystavěl nový dům na poschodí. Také František Ruman 
č. 105 vystavěl nový dům na poschodí.  Ladislav Kovařík č. 1 
zbořil staré hospodářské budovy patřící k hostinci a vystavěl 
tam nový patrový obytný dům. Místní národní výbor zakoupil 

domek č. 47 po zemřelých manželech Bartkových a předal jej 
Janu Kovaříkovi, majiteli domku č. 90 před kulturním domem, 
který musel být zbořen. Jan Kovařík se pak po generální opra-
vě domku č. 47 do něj nastěhoval. Mimo to provedli generál-
ní opravu a přestavbu obytného domu František Kryštof č. 61 
a Bohumil Hanáček č. 198. 

Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek

Zpravodaj MNV Podolí 1987 – 5. část
Pátou část představování zpravodaje MMV Podolí 1987 vě-

nujeme činnosti Svazu Československo-sovětského přátelství 
(SČSP) a Československého červeného kříže (ČSČK). 

SČSP – Na úseku politicko-výchovném – účast členů na 
Mírových slavnostech v Uh. Hradišti, prodej vstupenek na Mí-
rové slavnosti v Uh. Hradišti a v Brně-Líšni. Na úseku ideově 
výchovné činnosti byly uskutečněny přednášky na téma „Par-
tyzánské hnutí v okrese Uh. Hradiště v době II. světové války“, 
„Sověty – orgány moci a lidu“ a „Mírová zahraniční politika“. 
V oblasti ekonomicko-sociální v investiční části akce „Z“ jsme 
odpracovali 300 hodin a v neinvestiční části při úklidu předza-

hrádek a veřejných prostranství bylo odpracováno 500 hodin.
ČČK – V měsíci květnu se v naší obci uskutečnila branná 

soutěž o „Partyzánský samopal“, při které měly členky základní 
organizace zdravotnický dozor. Ve spolupráci se základní orga-
nizací Českého svazu žen se uskutečnila módní přehlídka druž-
stva Slovač a zájezd do Piešťan. Členky naší základní organizace 
odpracovaly 400 brigádnických hodin při úpravě předzahrádek, 
chodníků, autobusové čekárny a při úklidu vodárny. Dále orga-
nizace odevzdala našemu hospodářství 2910 kg starého papíru, 
2200 kg železného šrotu a 2750 kg léčivých bylin.

Ze Zpravodaje MNV Podolí 1987 zpracoval Jaroslav Míšek

Činnost TJ Sokol Podolí v roce 1983
Naše sportovní organizace TJ Sokol pokračuje v činnosti 

oddílu ZRTV, čítající 20 žen. Činnost vyvíjí především cvičením 
v zimním období ve cvičebně základní školy.  Druhým činným 
oddílem je kopaná. Má 3 družstva v okresní soutěži, družstvo 
žáků, dorostu a první mužstvo. Vedením žáků byl pověřen Kova-
řík Miroslav, dorostu Tichoň Josef a Podškubka Miroslav. První 
mužstvo vedl Vagdal Štěpán. Jejich výsledky v podzimní soutěži 
byly: žáci na 8. místě, dorost na 9. místě a muži 8. místo. Nedo-
statek se projevuje v problému obsazení funkcí trenérů a větší 
odpovědnosti hráčů v přístupu k přípravě i samotným zápasům. 
V budovatelské práci bylo odvedeno 1200 brigádnických hodin 
odpracovaných v areálu hřiště a při zvelebování obce.

Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek

Štěpánský turnaj v pingpongu
26.12. v 16:00 hod se v kulturním domě uskuteční tradiční 

turnaj mužů ve stolním tenise. Prosíme všechny hráče, aby se 
dostavili půl hodiny před zahájením, kdy proběhne losování 
a zápis hráčů.

Silvestrovský výšlap
Jako každý rok, tak i letos, pořádá obecní úřad se sportovní 

komisí 31.12. výšlap do Hradčovic. Sraz všech zúčastněných je 
v 10 hod před obecním úřadem.

Šmoulohraní 
V druhé polovině října se to v Podolí hemžilo šmoulíky. 

Vykukovali za okny Obecního úřadu, obchodu, školy i školky, 
na zastávkách a také jinde. Mnoha lidem vrtalo hlavou, co tady 
ti modří sympaťáci dělají. A brzy se to dozvěděli... V pondělí 
28. 10. 2013, tedy o státním svátku, se totiž konalo ŠMOULO-
HRANÍ, na které do kulturního domu dorazila padesátka dětí 
za vydatného doprovodu rodičů.

Během šmoulího podvečera mohly děti malovat, tvořit prs-
tové divadlo, cedulky na dveře nebo šmoulovo zrcátko. Kdo si 
chtěl procvičit hlavu, mohl řešit šmoulí labyrinty nebo vyplnit 
šmoulí kvíz.

Na šmoulí módní přehlídku dorazili 4 taťci šmoulové (jako 
nejhezčí byli vyhlášení Mareček Kováľ, Honzík Zimčík a nej-
menší Toník Vaculík), 14 šmoulinek (nejhezčí byly Kristýnka 
Teterová, Simonka Vagdálová, Elinka Vitásková a Anetka Šišá-

ková a nejmenší šmoulinky Amálka a Sárinka) a jedna „šmou-
linka“ neplecha Vexy – Adélka Vacková. Spousta dětí také přišla 
ve šmoulích tričkách.

Na výstavu šmoulů přineslo 31 dětí celkem 205 šmoulů. 
Nejvíc jich přinesla Adélka Vacková a Anetka Šišáková. Nejvíce 
se na výstavě kromě plyšáků líbily staré šmoulí gramodesky, se-
šit a tužka se šmoulíky, jídelní set (podložka, hrníček, mistička 
a talířek), šmoulí hra, šmoulí adventní kalendář se stavebnicí 
a dětské šmoulí šampaňské.

Největšího šmoulu (nafukovací balónek) přinesla Adélka 
Vacková a nejmenší 2 šmoulíky Terezka Lenhartová (fi gurky 
měřily jen 1 cm).

Děti si zatančily také na šmoulí diskotéku a domů si odnesly 
šmoulí čepice, mnoho dárečků i své výtvory.

Dáša Vacková a Zuzana Kubáňová
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Beseda s důchodci
Tradiční beseda s důchodci, která se konala v sobotu 23. listopadu 2013, se i letos nesla v příjemné atmosféře hned s několika 

překvapeními. Nejdříve v kulturním programu vystoupily děti z mateřské školky, poté na trumpetu zahrál František Ševeček, 
na fl étnu Alan Ferenec, zazpívaly a zatancovaly Podolské Frišky, které s sebou přivedly dalších 16 malých zpěváčků a tanečníků. 
Překvapením pak bylo vystoupení místostarosty obce, pana Ing. Hastíka, který zahrál několik skladeb na klarinet. Senioři také 
dostali dárek v podobě svítících andělíčků a po chutné večeři se všichni u vína dobře bavili při kapele Pohoda z Hluku. Na závěr 
pak všechny překvapilo vystoupení zastupitelů s písničkou Když jsem šel z Hradišťa za klarinetního doprovodu místostarosty.

Dáša Vacková a Mirka Velichová

Mikulášské zpívání u stromečku
V pátek 6. prosince 2013 se sešlo v kulturním domě více než šedesát dětí, aby si zazpívaly za hudebního doprovodu paní Moniky 

Mitanové u vánočního stromečku. A co především, aby se setkaly s Mikulášem, andělem a cháskou 6 čertů, kteří pro děti přinesli 
sladkou nadílku. Velké díky patří také paní Lucii Raclavské, která pro všechny děti napekla, nazdobila a přinesla výborné perníčky!

Pilates a Hravé cvičení pro rodiče a děti
Od 14. ledna 2014 opět pokračuje zimní cyklus Hravého 

cvičení pro malé děti. Přijít zacvičit si můžete s dětmi od 1 roku 
vždy v úterý od 16,30 hod do tělocvičny ZŠ. S sebou si vezměte 
přezůvky pro sebe i pro děti, pitíčko a 30 Kč.

Ve stejný den bude také pod vedením Jitky Králíkové za-
čínat desetihodinový kurz Pilates, který organizuje občanské 
sdružení Folklor a kultura v Podolí. Zde je kapacita omezená, 
proto je potřeba, aby se zájemkyně přihlásily předem paní Iva-
ně Mikuškové - osobně, na telefon 774 140 640 či na e-mail 

bluesovka@centrum.cz a to nejpozději do pátku 3. ledna 2014. 
Přednostně budou zaregistrováni účastníci minulého kurzu, 
pokud se do daného termínu nepřihlásí, bude kurz doplněn 
dalšími zájemci v pořadí, jak se přihlásili a to až do naplnění 
kapacity kurzu (tělocvičny). Cena jedné lekce je 50 Kč, plat-
ba celého kurzu se bude vybírat na první hodině. Na kurz si 
s sebou přineste pohodlné oblečení na cvičení, boty na přezutí, 
podložku na cvičení, ručník, pití a peníze na zaplacení kurzu.

Zvěřinové speciality 
Tentokrát jsme šli na to od lesa, stává se již tradicí, že ně-

kolik let po sobě a také letos, jsme se sešli v kulturním domě, 
abychom si pochutnali na nějakých specialitách. Tento rok to 
byly zvěřinové hody. Tyto pochutiny nám letos připravovali 
dva výteční kuchaři M. Křižka a M. Kryštof. Tito kuchtíci nám 
vykouzlili výbornou šípkovou, guláš a jiné znamenité dobroty. 
K dobré náladě nám zahrála folková kapela Děvčice. Myslím, že 
se všichni dobře bavili a tento den si krásně užili. Tuto akci pro 
všechny pořádala sportovní komise ve spolupráci s pingpong-
kářemi a dalšími obětavými lidmi. Všem pořádajícím za tuto 
akci moc děkuji a samozřejmě se těším na podobné další.

Jaroslav Ježík
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Společenská kronika

Jaroslav Míšek
Tichá krása

Tichá krása
nekřičí

nezpívá hlasem
slavičím

                                                              
Tichá krása
naslouchá
je vítr co
zafouká

                                                               
Tichá krása

nevidí
a každý nám ji

závidí
                                                               

Příjemné prožití Vánoc, hodně štěstí 
a pevné zdraví v roce 2014 přejí staros-
ta, místostarosta, členové zastupitelstva 
a zaměstnanci Obce Podolí.

Naši jubilanti v lednu a únoru
Marie Michálková   60 let
Tomáš Nový    65 let
Zdenka Slunečková   65 let
Hedvika Škrášková   75 let
Lidia Měrková    80 let
Karel Buráň    81 let
Milada Snopková    82 let
Marie Vysloužilová   82 let
Bohumil Kenjo    83 let
Antonie Grygerová   90 let
Stanislav Zpěvák    91 let
Františka Podškubková   92 let

Úmrtí
Dne 1. 11. 2013 zemřel pan Jaroslav Niče (č. p. 66).
Dne 30. 11. 2013 zemřela paní Anna Rýpalova (č. p. 164).
Dne 7.12.2013 zemřel pan Miroslav Michálek (čp.44).
Dne 14.12.2013 zemřela paní Milada Hanáčková (čp. 88). 

Narození dětí
Dne 6. 12. 2013 se Zdislavě Šišákové a Petru Brezaniovi narodila dcera Julianna.
Dne 10. 12. 2013 se Michaele a Jaroslavu Štěrbovým narodil syn Antonín. 
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Hravé cvičení pro rodiče a děti Frišky a Friščata na Sokolské Mikulášské besedě u cimbálu

Naši školáci v Praze Beseda s důchodci

Mezi občany Podolí byli v neděli 10. listopadu 2013 slavnostně přivítáni: (zleva) Tomáš Vacek, Erika Nová, Beáta Stašková, 
Filip Pavlík, Ina Ferencová, Jakub Koníček a Aneta Gálová.


