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Malí čertíci a čertice na mikulášské besedě u cimbáluMalí čertíci a čertice na mikulášské besedě u cimbálu

Slunovrat je jedním z nejvýznamnějších okamžiků roku. Od pradávna symbolizoval okamžik konce a nového začátku. Slunce 
se v okamžiku slunovratu pomyslně zastaví na své cestě „od nás“ a začne se „k nám“ zase vracet. A spolu se Sluncem se k nám začne 
vracet teplo a energie, kterou k životu všichni potřebujeme. Slunce je prostě jedním ze symbolů života.

Šest let jsem se ve svých sloupcích snažil přinášet zamyšlení nad životem a nad mnoha obyčejnými věcmi, které nás spojují. 
Stejně, jako nás spojuje slunce, voda nebo vzduch. Od příštího roku dostane váš zpravodaj trochu jinou podobu. Po šesti letech 
je to víc než nutné, protože život vyžaduje změny. Věřím, že i nová podoba zpravodaje bude přitažlivá a najde si svoje pravidelné 
čtenáře.

Přeji všem krásné Vánoce a klidný konec roku a v roce příštím hodně slunce a životní energie.
Vladimír Mana
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Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Podolí,
konaného dne 10.11.2014

Zastupitelstvo obce Podolí vzalo na vědo-
mí složení slibu všech členů zastupitelstva 
Obce Podolí bez výhrad. 

1. Zastupitelstvo obce Podolí schválilo jako 
ověřovatele zápisu paní Zuzanu Kubáňovou 
a pana Pavla Podškubku, jako  zapisovatele 
pana Ing. Vladimíra Manu.

2. Zastupitelstvo obce Podolí schválilo ná-
sledující program ustavujícího zasedání:
1.  Schválení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2.  Schválení programu 
3.  Volba starosty a místostarosty 
 - určení počtu místostarostů
 - určení, které funkce budou členové za-

stupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

 - určení způsobu volby starosty a mís-
tostarosty

 - nominace do funkce starosty a mís-
tostarosty obce

 - volba starosty
 - volba místostarosty
4. Zřízení fi nančního a kontrolního výboru
 - určení počtu členů fi nančního a kont-

rolního výboru
 - volba předsedy fi nančního výboru
 - volba předsedy kontrolního výboru
 - volba členů fi nančního výboru
 - volba členů kontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí 

neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 
zákona o obcích) 

6. Smlouva o právu provedení stavby na po-
zemku parc. č. 2598/3 v k.ú. Podolí nad Ol-
šavou s majiteli tohoto pozemku (prodlou-
žení vodovodu do průmyslové zóny Veliké)

7. Schválení smluv se SFŽP na akce Tůně a 
mokřady, Mokřady II SO 04 a Mokřady 
III SO 05.

8.  Závěr

3. Zastupitelstvo obce Podolí schválilo po-
čet místostarostů Obce Podolí -  jeden.

4. Zastupitelstvo obce Podolí v souladu s § 
84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích schváli-
lo, že pro výkon funkce starosty obce bude 
jeden člen zastupitelstva obce dlouhodobě 
uvolněn.

5. Zastupitelstvo obce Podolí neschválilo  
na funkci starostky Obce Podolí paní  Ing. 
Jarmilu Kasperovou nar. 20.8.1961, bydliš-
těm Podolí 251.

6. Zastupitelstvo obce Podolí schválilo  na 
funkci starostky Obce Podolí paní Bc. Janu 
Rýpalovou nar. 29.9.1966, bydlištěm Podolí 
164.

7. Zastupitelstvo obce Podolí schválilo  na 
funkci místostarostky obce Podolí paní Ing. 
Jarmilu Kasperovou, nar. 20.8.1961, bydliš-
těm Podolí 251.

8. Zastupitelstvo obce Podolí zřídilo fi nanč-
ní výbor. Výbor bude tříčlenný.

9. Zastupitelstvo obce Podolí zřídilo  kont-
rolní výbor. Výbor bude tříčlenný.

10. Zastupitelstvo obce Podolí schválilo jako  
předsedu  fi nančního výboru pana Ing. Vla-
dimíra    Manu.

11. Zastupitelstvo obce Podolí schválilo jako  
předsedu  kontrolního výboru pana Ing. Ja-
romíra Hastíka.

12. Zastupitelstvo obce Podolí schválilo 
jako  členy fi nančního výboru paní Zdeňku 
Ježíkovou a pana  Jaroslava Míška.

13. Zastupitelstvo obce Podolí schválilo 
jako  členy kontrolního výboru paní Jarmi-
lu Kovaříkovou a pana Petra Frydrycha.

14.
1) Zastupitelstvo obce Podolí v souladu s § 
72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
schválilo měsíční odměny za výkon jednot-
livých funkcí neuvolněných členů zastupi-
telstva takto:
místostarosta obce         19 240,- Kč,
předseda výboru nebo komise        900,- Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí   460,- Kč.

2) Zastupitelstvo obce Podolí v souladu 
s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 
o obcích schválilo poskytování  měsíční od-
měny za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva  ode dne 11.11.2014.

 V případě nastoupení náhradníka na uvol-
něný mandát bude odměna náležet ode 
dne složení slibu. 

V případě personální změny v obsazení 
jednotlivých funkcí, tj. v případě nového 
zvolení do funkce (starosty, místostarosty, 
předsedy výboru, předsedy komise) bude 
odměna náležet ode dne zvolení do této 
funkce. 

15. Zastupitelstvo obce Podolí schválilo  
uzavření smlouvy o právu provedení stav-
by na pozemku parc. č. 2598/3 v k.ú. Podolí 
nad Olšavou s majitelitohoto pozemku s 
tím, že  pověřuje starostku obce k podpisu 
této smlouvy.

16. Zastupitelstvo obce Podolí schválilo  
uzavření smlouvy se SFŽP na akce Tůně a 
mokřady v k.ú.Podolí, Mokřady II SO 04 a 
Mokřady III SO 05 s tím, že pověřuje starost-
ku obce k podpisu výše uvedených smluv.

Bc. Jana Rýpalová, starostka obce
Ing. Jarmila Kasperová, místostarostka obce

Ve dnech 10. a 11. října se konaly volby do zastupitelstev 
obcí. Volební účast v Podolí byla 58,75 %. Alternativa pro Po-
dolí získala 4 mandáty, ČSSD 3 mandáty a SNK Život v Podolí 
2 mandáty. 

Ustavující zasedání zastupitelstva obce se konalo 10. 11. 

Ustavující zasedání zastupitelstva
2014 a přihlíželo mu téměř sedmdesát občanů Podolí. Sta-
rostkou obce byla zvolena Bc. Jana Rýpalová a místostarost-
kou obce Ing. Jarmila Kasperová. Po volbě nová starostka po-
děkovala za uplynulé roky ve funkci odcházejícímu starostovi 
Ing. Miroslavu Křižkovi.

Vánoční přání
Příjemné prožití Vánoc, hodně štěstí a pevné zdraví v roce2015 přeje 

starostka, místostarostka, členové zastupitelstva a zaměstnanci Obce Podolí.
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USNESENÍ z 2. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 21.11.2014 v budově Obecního úřadu Podolí

1/2/2014
Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatele 
zápisu Ing. Jarmilu Kasperovou, ověřovate-
le zápisu  Dagmar Smetanovou a Ing. Jaro-
míra Hastíka, členy návrhové komise Zuza-
nu Kubáňovou a Pavla Podškubku.

2/2/2014
Zastupitelstvo obce schválilo program 2. 
zasedání zastupitelstva obce Podolí.

3/2/2014
Zastupitelstvo obce schválilo odkoupení 
pozemku parc. č. 3224/80 o výměře 56 m2 
za cenu 150,-Kč/m2 od Petákové Ludmily. 
Náklady spojené s převodem pozemku hra-
dí obec.

4/2/2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost 
Martina Kováře o směnu pozemku dle geo-
metrického plánu č. 493522014.

5/2/2014
Zastupitelstvo obce neschválilo žádost 
Anny Ševčíkové o bezúplatné převedení – 
vydání části pozemku ve vlastnictví obce 
Podolí do vlastnictví původního vlastníka. 

6/2/2014
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o 
smlouvě budoucí o provozování vodovodu 
pro veřejnou potřebu fi rmou Slovácké vo-
dárny a kanalizace, a.s..

7/2/2014
Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení 
veřejnoprávní smlouvy v oblasti sociálně-
-právní ochrany dětí s Městským úřadem 
Uherské Hradiště.

8/2/2014
Zastupitelstvo obce na základě ustanovení 
par. 6 odst. 1) písmeno c) a odst. 5) písme-
no a) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) v aktuálním znění a ustanovení 
par. 35 odst. 1) a par. 84 odst. 2) písmeno 
x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) v aktuálním znění: Stanovuje Ing. 
Jarmilu Kasperovou určeným zastupitelem 
pro územní plánování.

9/2/2014
Zastupitelstvo obce neschválilo žádost Len-
ky Matuštíkové o odpuštění nedoplatku.

10/2/2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost 
sourozenců Doležalových z Bučovic o po-
volení hostování lunaparku na hodech v 
Podolí pro rok 2015. 

11/2/2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zříze-
ní komisí a jejich předsedy:
-  Kulturní  Zuzana Kubáňová
-  Školská PhDr.Tatiana Perničková
-  Živ. prostředí Pavel Podškubka
-  Stavební Ing. Jaromír Hastík
-  Společenská Dagmar Smetanová
-  Sportovní Ing. Stanislav Vitásek
-  Sociální Miroslava Velichová
-  Investiční Bc. Jiří Halouzka

12/2/2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí ná-
vrh koncepce zpravodaje. Do 30.11.2014 
je možné podávat písemné připomínky. 
Redakční rada ve stávajícím složení bude 
pracovat do 31.12.2014. 

13/2/2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí nárok 
bývalého neuvolněného starosty a uvol-
něného místostarosty obce na odměnu 
při skončení funkčního období dle par. 75 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  v aktuál-
ním znění  a vyplacení jednorázově v lednu 
2015.  

14/2/2014
Zastupitelstvo obce schválilo vydání kalen-
dáře na rok 2015 a pověřilo Zuzanu Ku-
báňovou a Dagmar Smetanovou vypraco-
váním do 19.12.2014. 

15/2/2014
Zastupitelstvo obce schválilo Bc. Janu Rý-
palovou jako delegátku obce Podolí na val-
né hromady a do správní rady mikroregio-
nu Dolní Poolšaví a Ing. Jarmilu Kaspero-
vou jako delegátku obce Podolí do dozorčí 
rady mikroregionu Dolní Poolšaví.

16/2/2014
Zastupitelstvo obce schválilo jako prioritu 
č. 1 hlavní polní cestu C2 ( Lipiny) a pri-
oritu č. 2 protipovodňovou ochranu tra-
ti Záhumenské, k.ú. Podolí nad Olšavou 
(Galdův žleb) z plánu společných zařízení 
komplexní pozemkové úpravy a pověřilo 
Pavla Podškubku k jednání s předsedou 
představenstva Agrokomplexu, a.s. panem 
Ing. Karlem Gbelcem ve věci realizace pro-
tipovodňového opatření.

V Podolí 21.11.2014
Bc. Jana Rýpalová, starostka obce

Ing. Jarmila Kasperová, místostarostka obce

Jsem přesvědčen o tom, že spoluprá-
ce mezi současnými členy zastupitelstva 
obce může přinést prospěch všem obča-
nům Podolí. Zatím se ale marně snažím 
přimět stávající zastupitele k vytvoření 
plánu, který by zajistil postupné plně-
ní jejich předvolebních slibů. Tyto sliby 
promítnuté do volebního programu byly 
zveřejněny v obecním zpravodaji Život v 
Podolí v jeho 4 čísle letošního roku. Rád 
bych věřil tomu, že zastupitelé mysleli vše 
vážně a že vyvinou maximální úsilí, aby 
většinu svých slibů splnili. Nechápu tu-

díž, proč se brání sestavení plánu, který 
by pomohl předvolební sliby realizovat.

Z volebního programu ČSSD rád pod-
pořím léta odkládanou rekonstrukci budov 
a komunikací, dále podpořím využívání 
všech dostupných fi nančních prostředků 
z krajských, národních i evropských zdro-
jů pro rozvoj obecního majetku nebo také 
dostupnost bezplatného internetu do každé 
rodiny. Z programu nezávislých kandidátů 
Alternativa pro Podolí mě zaujala, a tudíž 
podpořím rekonstrukci kulturního domu, 
stejně jako vybudování veřejných parkova-

cích míst. Za sdružení nezávislých kandi-
dátů Život v Podolí 2014 k výše uvedenému 
rád přidám vybudování místa pro odkládá-
ní stavební suti a jeho následnou recyklaci, 
otevření fotbalového hřiště pro veřejnost, 
zlepšení informační kvality a atraktivity 
obecního zpravodaje a snížení místního 
poplatku za odvoz popelnic. Na většině 
dalších akcí, které zastupitelé vyjádřili ve 
svých předvolebních slibech, je možné se 
dohodnout a zapracovat je také do plánu 
jejich realizace.

Ing. Miroslav Křižka

Plán realizace předvolebních slibů
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Mikulášská beseda u cimbálu 

Zprávičky z naší školičky

Česká obec sokolská Sokol Podolí uspo-
řádala na Mikuláše již dvacátou jubilejní 
besedu u cimbálu v KD Podolí. Cimbá-
lová muzika Mladí Burčáci v čele se svým 
primášem Zdeňkem Staškem vytvořila 
malebnou adventní náladu. Frišky s Friš-
čaty vesele a rozverně ukázali, jak nahlíží 
mladí čertíci na maminky a co se jim nelí-
bí, když je čertí dámy vychovávají. Pozvali 
si na ně dokonce Belzezuba, kterému se, 
se slovy: „Kopyta líbám, dámy“ málem 
postavily kudrliny na hlavě. A pak začali 
žalovat: „Pořád pije kafíčka, zanedbává ta-
tíčka, pořád jenom rozkazuje, televizi za-
kazuje, že prý doma není k hnutí, uklízet 
nás pořád nutí, hračky nechce kupovat, 
nutí nás se umývat, dudlíky mi schovala 
a mlíčka mi nedala, u facebooku sedává, 

Sběr papíru
Každoroční podzimní sběr papíru se konal 30. října. Sesbírali jsme, 
co se jen dalo, a zabralo nám to celé dopoledne.

Spaní ve škole
Ve stejný den jsme se večer do školy vrátili, abychom se zúčastnili 
spaní ve škole. Paní učitelky pro nás připravily soutěže, diskotéku, a 
také noční stezku odvahy, kterou ne všichni z nás zvládli.

Halloweenské dopoledne
Ranní vstávání ve škole nebylo moc příjemné, zatímco my jsme si 
chtěli přispat, tak naše paní učitelky už zase chtěly učit. Takže jsme 
rychle posnídali, sbalili si věci a nachystali se na projektové dopo-
ledne, kde jsme si povídali o Halloweenu, zpívali, vytvářeli a také 
došlo na hodnocení nočních soutěží.

Bruslení
Základní škola Kunovice Červená Cesta nás pozvala na společné 
mikulášské bruslení na zimní stadion do Uherského Hradiště. 

pozor na nás nedává, večeři nám nevaří, 
pořád jenom láteří, pudruje si pořád nos, 
botů nemá nikdo dost, už jsem z toho na 
palici, nutí nás jíst brokolici, nutí nás jít 
brzo spát, do školy pak ráno vstát, nesmím 
papat sladkosti, nejsou dobré na kosti“. A 
i jiné připomínky měli. Maminky se kály, 
plnily úkoly, a vše nakonec dobře dopad-
lo, čert musel odtáhnout s prázdným pyt-
lem. V dalším, vánočně laděném bloku, se 
Frišky předvedly coby půvabné červeno-
černé dámy s koledami. Jejich závěrečná 
píseň Půlnoční od Václava Neckáře měla 
obrovský úspěch, a diváci si vyžádali pří-
davek. Kdo neměl příležitost představení 
shlédnout, může tak učinit na webových 
stránkách obce Podolí. Členové Sokola 
překvapili návštěvníky fotografi emi z mi-

Rádi jsme tuto nabídku přijali a někteří z nás se této akce zúčast-
nili. Potkali jsme se zde s našimi bývalými spolužáky, ale také jsme 
navázali kontakt s těmi budoucími, se kterými se setkáme na 2. 
stupni.

Vánoční dílničky
Ve čtvrtek 4. prosince se v naší škole konaly vánoční dílničky. Tuto 
akci pořádáme společně s mateřskou školkou. Přišli naši příbuz-
ní, děti ze školky a pozvaní hosté. Každý si mohl vyrobit nějakou 
drobnost k Vánocům.

Brno
Ve středu 10. prosince jsme si museli trochu přivstat. Jeli jsme totiž 
brzy ráno na výlet do Brna. Nejprve jsme navštívili brněnské pod-
zemí s alchymistickou dílnou, sklepeními a nástroji na mučení. 
Následovala prohlídka náměstí, kde se tou dobou konaly vánoční 
trhy. Samozřejmě, že jsme nemohli opomenout návštěvu u McDo-
nald‘s. Náš brněnský výlet jsme zakončili výukovým programem 
v planetáriu, který se všem velmi líbil.

nulých ročníků besed a soutěží Co je to? 
Vybraní hráči hádali, k čemu slouží zá-
hadné předměty a zda nemohou mít více 
funkcí. Vyhrálo družstvo ve složení Pavol 
a Hana Brandysovi s Petrem Smetanou. 
Výhru – dvacet čokoládových Mikulášů si 
jistě spravedlivě rozdělili. Pořadatelé byli 
velmi mile překvapeni vysokou účastí, ale 
tak trochu s ní počítali, protože přichysta-
li stoly dokonce i na jeviště. Vyplatilo se. 
Cca 170 návštěvníků si mělo kam sednout. 
Panovala radostná nálada a ze všech stran 
se ozývala chvála jak na vystoupení Fri-
šek, tak na besedu samotnou. Zcela jistě 
k tomu přispěla i bohatá tombola. Tímto 
děkujeme všem dárcům a doufáme, že 
nám zachovají přízeň i v dalších letech. 

Jarmila Kasperová

Dne 15. 11. 2014 se v KD uskutečnilo setkání občanů s novou 
starostkou Janou Rýpalovou, místostarostkou Jarmilou Kaspero-
vou a dalšími zastupiteli obce. Neformální setkání při guláši, vín-
ku a pivu se protáhlo do večerních hodin. Občané se zajímali, co 
nového jim zvolené zastupitelstvo přinese, a zda změna přispěje 
ke kvalitnějšímu životu v Podolí. Starostka představila své spolu-
pracovníky a u každého zmínila oblast, která bude jeho domé-

Povolební guláš

Výzva občanům

nou. Vyzvala občany, aby se se svými těžkostmi a problémy ne-
rozpakovali svěřit. Co bude v silách nového zastupitelstva, to se 
pokusí vyřešit. Velký dík patří členům Honebního společenstva 
Podolí za dar v podobě srnčího a kuchaři Martinu Smetanovi. 
Uvařil dva výborné guláše - srnčí a hovězí. Celý lavor cibule mu 
nakrájel Michal Paška. Hoši, děkujeme. 

Jarmila Kasperová

Zastupitelstvo Obce Podolí vyzývá občany, kteří zvažují prodejsvých pozemků v katastru naší obce, k přednostní nabídce. 
Děkujeme
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Mužský pěvecký sbor Podolští Sekáči

Cvičení pro děti ve věku 3-6 let

Kurz Pilates – zimní cyklus Půlnoční mše v Kapli svatého Ducha

V průběhu letních prázdnin vznikl v Po-
dolí mužský pěvecký sbor. Jeho první po-
čátky však lze datovat už 31. 12. 2013, kdy 
tato myšlenka napadla dva silvestrovské 
turisty Jaromíra Hastíka a Antonína Ha-
náčka.
Poté následoval fašank, kde v průvodu ma-
sek šlo v jednom okamžiku 7 budoucích 
členů mužského pěveckého sboru. Další 
akcí byly Kosecké písně v Buchlovicích v 
zámeckém parku, následovalo zpívání na 

Některé maminky mě oslovily s prosbou, že by měly zájem, aby 
jejich školkou povinné děti mohly chodit v zimním období cvičit 
pod vedením paní Jitky Králíkové. 
A co se děti mohou naučit? Jak říká sama cvičitelka: „Hlavním 
záměrem je rozvíjet osobnost samostatného, sebevědomého dítě-
te, které se bude snažit spolupracovat a orientovat v pohybových 
aktivitách různého zaměření. Bude mít radost z pohybu, naučí se 
trpělivosti a zvýší si svoji kondici, budeme využívat pestrost cvičení 
základních pohybových dovedností, které by měly zvládnout děti 
nejmladší věkové kategorie a prostředky, pomocí kterých jednot-
livé dovednosti budeme učit. Osvojováním rozmanitých cvičení, 
her, pohybových i hudebních aktivit a manipulací s pomůckami, 
nářadím a náčiním povedeme děti k pravidelnému cvičení a spor-
tování. Hravým, motivujícím a zdravým způsobem na základě 

V novém roce plánuje občanské sdružení Folklor a kultura v Podolí 
pokračovat s kurzem PILATES. Do dalšího cyklu se mohou přihlásit 
také nové zájemkyně. V případě dostatečného zájmu kurz povede stej-
ně jako v minulosti paní Jitka Králíková a to vždy v úterý od 17,45 do 
18,45 hod v tělocvičně ZŠ Podolí. Kurz bude probíhat celkem 10 hodin, 
první hodina je plánovaná na úterý 6. 1. 2015. Cena jedné lekce bude 
50 Kč, platba celého kurzu se bude vybírat na první hodině. Prosíme 
zájemkyně o kurz, aby se nahlásily nejpozději do úterý 30. prosince 
2014 osobně či na e-mail bluesovka@centrum.cz. 

Za OS Folklor a kultura v Podolí: Ivana Mikušková

Po osmi letech od vysvěcení Kaple svatého Ducha se le-
tos poprvé bude v obci konat půlnoční mše, kterou bude 
sloužit náš pan farář P. Robert Pokrywka. Mše v Podo-
lí bude od 22:00 hodin, ale již od 21:45 hod budou před 
Kaplí zvát na půlnoční mši trubači (František Ševeček na 
trumpetu a Martina Novotná na lesnici). Před samotnou 
mší a po ní pak zazpívají také Podolské Frišky a Podolští 
Sekáči. Všichni lidé dobré vůle jsou srdečně zváni, aby 
společně s bližními svými oslavili v Kapli narození Ježíše 
Krista.

Svatodušní pouti u Kaple Svatého Ducha. 
A odtud už byl jen malý krůček k pravidel-
ným setkáním a společnému zpívání.
Opravdu ostrá zkouška proběhla na letoš-
ních Slavnostech vína a otevřených pamá-
tek v Uherském Hradišti. Těsně před touto 
akcí jsme si začali říkat Podolští Sekáči. A 
také jsme se poprvé objevili ve vyšívaných 
košilích, na které nám uvolnila fi nanční 
prostředky Obec Podolí.
Další vystoupení bylo na hodech v Podolí. 

Zatím poslední vystoupení byla na bese-
dě s důchodci a při mikulášském zpívání 
koled v kulturním domě v Podolí. V lis-
topadu jsme do svého šatníku přidali k 
vyšívaným košilím černé klobouky. Tyto 
byly pořízeny z fi nančního příspěvku od 
Nadace SYNOT.
Uvítáme mezi sebou i ostatní zástupce 
mužského pokolení, kteří si rádi zazpívají 
lidové písničky.

Zapsal Jaroslav Míšek

Z knihovny…
Ve středu 3. prosince jsme vyváděli v knihovně čertoviny. Děti si 
vyrobily čertovskou krabičku. Soutěžím a hrám přihlížel čert, který 
dětem za písničku rozdal balíčky plné sladkostí. Rozdávaly se i ceny 
za letní fotosoutěž. Výherci obdrželi nákupní poukázky a všichni 
účastníci dostanou kalendář Rok na vsi na rok 2015.
S novým rokem nastane i malá změna v otevírací době knihovny. 
Jelikož sudé a liché středy působily zmatek nejen vám, ale i mně 
samotné, bude od ledna otevřeno každou středu 15:00 – 17:00 hod. 
a čtvrtek 15:00 – 18:00 hod.

Všem návštěvníkům knihovny děkuji za přízeň a budu se na Vás 
těšit opět od středy 7. ledna

Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti v novém roce.

A na závěr ještě pozvánka: V neděli 21. prosince se v Kulturním 
domě uskuteční výstava andělů, na kterou vás srdečně zvu. Přijďte 
si vychutnat předvánoční atmosféru.

Zuzana Kubáňová

lidské přirozenosti, jako pohyb sám o sobě je, budeme směřovat 
všechny děti k osobní pohodě, zdraví a spokojenosti s ohledem na 
jejich individualitu. Doprovod u dětí není nutný. V případě nut-
nosti přítomnosti rodiče, domluvíme se na místě.“
Podmínkou otevření kurzu je dostatečný zájem ze strany dětí. 
Kurz by začal v úterý 6. ledna 2015 od 16:30 hodin v tělocvičně 
ZŠ. Celkově by bylo 10 cvičebních hodin. Náklady na cvičení by 
byly z poloviny dotované, cena za dítě 25 Kč/ hodinu – celý kurz 
by se platil na první hodině (tj. 250 Kč). V případě, že by vaše 
děti chtěly chodit cvičit (možno samostatně či za doprovodu ro-
dičů), dejte mi prosím vědět osobně či na e-mail: bluesovka@
centrum.cz a to nejpozději do úterý 30. prosince 2014. V případě 
dostatečného zájmu a otevření kurzu byste byli dále informováni 
rozhlasem, na internetu a na vývěskách v obci.

Za OS Folklor a kultura v Podolí: Ivana Mikušková
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Mikulášské zpívání u stromečku

Beseda s důchodci

Samostatně hospodařící 
zemědělec Josef  Fiksel 

20. Mikulášská beseda u cimbálu
Letos jsme se opět sešli v Kulturním domě, 
abychom si zazpívaly u vánočního stro-
mečku. Děti za doprovodu paní učitelky 
Moniky Mitanové navodily svým zpěvem 
předvánoční atmosféru. Koledy Podol-
ských sekáčů rozezpívaly celý sál. Nako-
nec se dětem povedlo přivolat Mikuláše s 
Andělem a docela hodným čertem, kteří je 
za básničky a písničky obdarovali sladkou 
nadílkou. Dospělí si pochutnali na svařáku 
a domů odcházeli všichni spokojení.

ZuK

Tradiční beseda s důchodci se konala v so-
botu 22. listopadu 2014. V úvodu starost-
ka obce Jana Rýpalová všechny přivítala a 
představila nové členy zastupitelstva, mís-
tostarostka Jarmila Kasperová je v krátkosti 
seznámila s prioritami v rozvoji obce.
V kulturním programu vystoupily děti z 
mateřské školky. Za své pásmo písniček a 
tanečků sklidily obrovský potlesk. Potles-
kem ocenili přítomní i vystoupení mužské-
ho pěveckého sboru Podolští sekáči.
O veselé historky se podělil lidový vypravěč 
a k příjemné náladě hrála kapela Pohoda z 
Hluku. Děti z MŠ předaly seniorům přá-
níčka a milou pozorností byla i svíčka v 
podobě andělíčka od Obecního úřadu. Po 
dobré večeři se všichni u sklenky vína skvě-
le bavili, došlo i na tanec. 

Zuzana Kubáňová, Miroslava Velichová

Na závěr roku 2014 chci poděkovat a po-
přát vše dobré do nového roku 2015 všem 
občanům, od kterých užívám pozemky k 
zemědělské činnosti na území obce Podo-
lí. Cílem mého podnikání je hospodařit 
na zemědělské půdě šetrně a přispívat k 
zúrodnění půdy pro další generace. Važme 
si zemědělské půdy, která slouží k obživě. 
Prosím, mysleme na to, že každý ztracený 
1 m2 kvalitní půdy nejde ničím nahradit. 
Jsem velice rád, že můžu hospodařit na 
území obce Podolí. Děkuji také minulému i 
současnému vedení obecního úřadu Podo-
lí za slušné a přátelské prostředí, které jsem 
zakusil při četných jednáních. 

Josef Fiksel, Hradčovice 261

Vážené dámy, vážení podolané,
s besedami Sokol nepřestane.
Vítáme i přespoláky ,
vidíme je rádi taky.

Po dvacáté jsme se sešli,
do kulturáku se sotva vešli.
Dnes výročí chceme slavit,
společně se dobře bavit.

Zdenek Stašek s Burčáky, 
pobaví vás, diváky.
I on slaví výročí, 
prý si sem jen odskočí.

S manželkou je deset roků, 
zažila s ním i pár šoků.
Jistě ho však miluje,
když tu  Zdeňa s námi je.

Stráví tu zas hodiny
na úkor své rodiny,
je on člověk obětavý,
kdo ví, čím to doma spraví.

Abys mohl přijít příště
vyveď ženu a své sviště
na pohádku do divadla, 
aby vášeň neopadla.

Jeden lístek navíc máš,
zvaž sám, co s ním uděláš.
Vem si třeba housličky,
či obdaruj babičky.

Podolské Frišky dobře známe,
za chvilku je přivítáme.
Přijdou brzy s friščaty
čekají tu za vraty.

Uvidíte, zda velké hříšnice jsou,
či je čertíci do pekla odnesou.
Prý nejsou žádné nezbedy,
na závěr zazpívají koledy.

Také pro diváky soutěž máme,
skvělé ceny za vítězstvi dáme.
Divné předměty je třeba znát,
kdo chce výhercem se stát.

Dvacet mikulášů první cena je,
uvidíme, kdo vyhraje.
A pak tato tombola! 
připravená členy Sokola.

Děkujeme všem dárcům za ceny,
výhry budou besedy zpestření.
Nakupujte rychle, nesmíte zaváhat,
jen připravený může vyhrávat.

Pět korun je cena lístku, 
běžte vstříc svému štístku.
Kdo nevyhraje, ať nemá těžkou hlavu,
ve výčepu máme dobrou stravu.

Kuřecím stehýnkem náladu zpravte
a zbytek večera dobře se bavte.
Svařáček si teplý dejte, 
náladu si udělejte.

Zpívat tančit budeme,
advent hezky začneme.
Ať je horko nebo zima, 
s Burčáky je vždycky prima.

Skvělou zábavu přeji!

Jarmila Kasperová 
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Milí farníci, lidé dobré vůle,
před námi je čas oslavy narození Božího Syna. Nezapomeňme, 
že tu dobu předchází ADVENT – čas přípravy na Vánoce. Chci 
vás poprosit, abychom prožili krásně zbytek adventní doby, 
abychom v tomto čase připravili své nitro pro narození našeho 
Spasitele v naších srdcích. A tehdy prožijeme opravdovou ra-
dost z příchodu Ježíše na zem, z narození Božího Syna v nás… 
Snažme se oživit opravdové prožívání Vánočních svátku, ať to 
bude skutečně čas duchovního obohacení jak pro nás samotné, 
tak i pro naše blízké.
Do nového roku vám přeji hojnost Božího požehnání, daru 
zdraví, radosti a nadějí na lepší zítřek v tomto nejistém čase. 
Panna Maria, ať vám vyprošuje potřebné dary a milosti, a An-
dělé Strážní, ať vás chrání na cestách vašeho života.

P. Robert

Římskokatolická farnost Popovice
u Uherského Hradiště
Děkanát Uh. Hradiště

farář – P. Robert Pokrywka, Th .D.

Adresa:
68604 Popovice 186

E-mail: fapopoviceuuh@ado.cz
Číslo účtu: 1543550329/0800

IČ: 46257942
Telefon: 733 742 050

POŘÁD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI POPOVICE
U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

DEN POPOVICE
Farní kostel Panny Marie Růžencové

PODOLÍ
Kaple svatého Ducha

PONDĚLÍ --- ---
ÚTERÝ --- ---

STŘEDA 17:30 – zimní období
18:30 – letní období -

ČTVRTEK --- 17:30 – zimní období
18:30 – letní období

PÁTEK 17:30 – zimní období
18:30 – letní období ---

SOBOTA --- ---
NEDĚLE 9:15 10:30

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH A NA NOVÝ ROK 
VE FARNOSTI POPOVICE U UHERSKÉHO  HRADIŠTĚ

DEN POPOVICE PODOLÍ
24.12 STŘEDA
ŠTĚDRÝ DEN 24:00 22:00

25.12 ČTVRTEK
NAROZENÍ PÁNĚ 9:15 10:30

26.12 PÁTEK
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA 9:15 10:30

28.12 NEDĚLE
SVÁTEK SV. RODINY 

JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
9:15 10:30

31.12 STŘEDA
SILVESTER

16:00
Mše sv. na poděkování 

za uplynulý rok.
---

1.1 ČTVRTEK
SLAVNOST MATKY BOŽÍ 

PANNY MARIE
9:15 10:30

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚĎ – 20. 12. SOBOTA 
V POPOVICÍCH OD 16:30 DO 18:00

V PODOLÍ OD 10:00 DO 11:00

Občanský  rok  1914  –  3.  část
Nad zuboženým stavem československého náro-
da nezoufali jeho nejlepší synové. Ti spatřovali ve 
světové válce červánky osvobození českosloven-
ského národa z kruté poroby německomaďarské. 
Byla to zvláště trojice: Masaryk, Štefánik a Beneš, 
jejichž jména budou zlatými písmeny zapsána 
v dějinách československého národa.
Za pošmourného prosincového dne roku 1914 
odcházel z  Prahy Masaryk, dobře věda, že ra-
kouská vláda bude krutě pronásledovati jeho 
rodinu. Ale blaho vlasti a národa Masaryk cenil 
víc než blaho vlastní své rodiny. Odebral se do 
Švýcar, Italie, Francie, Anglie, Ameriky a všude 
v učených společnostech přednášel o slavné mi-
nulosti Čechů, kteří dali světu Husa a Komen-
ského a všude hlásal, že je povinností vzdělané 
Evropy, aby se ujala utiskovaných Čechů a Slová-
ků proti násilí a surovosti německé a maďarské a 
přispěla k jejich osvobození.
Masaryk věděl, že ve velikých městech západo-
evropských žije mnoho Čechů, kteří tam mají 
své české spolky. Tyto spolky získal pro českou 
věc, aby zjednaly přízeň československému ná-
rodu a udržovaly tajné styky s vlastí. Tak vznikla 
národní rada v Paříži, která zastupovala česko-
slovenský národ před cizinou. V  čele jejím byl 
vynikající hvězdář Štefánik a profesor Dr. Beneš.
Škola – vyučovalo se ve 2 třídách a pobočce. Na 
zdejší škole vyučovali: Jan Janáček, nadučitel, 
Bohumil Herodek, učitel, Emanuel Klaus, učitel, 
P. František Slepička, katecheta    a Berta Žaigli-
cová, ind. učitelka
Hospodářský rok – obilí bylo vesměs řídké a 
myšmi ve značné míře poškozené. Sklizeň obilí 
byla velmi pohodlná. Zemáky daly prostřední, 
řepa velmi dobrou úrodu. Pícniny následkem 
stálého sucha na jaře byly velmi slabé, sklizeň ne-
patrná. Ovoce vyjma něco málo švestek a jablek 
nebylo, vše v květu pomrzlo.

Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaro-
slav Míšek
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Zahrádkáři na Floře Olomouc Filmové okýnko
V sobotu 4. října se uskutečnil zájezd na Floru Olomouc. Tuto akci 
uspořádal Český zahrádkářský svaz v Podolí. 35 zahrádkářů se ráno vy-
dalo na putování do Olomouce. Na podzimních zahradnických trzích 
jsme postupně navštívili výstavu květin a okrasných dřevin. Bohatě zá-
sobené stánky zahradnických pomůcek přímo vybízely k návštěvě. A to 
už nehovoříme o ochutnávkách regionálních potravin, kterých bylo v 
celém areálu výstaviště nepočítaně. 
Odpolední program už však nepokračoval přesně podle plánu. Arbo-
retum v Bystrovanech bylo zavřeno a také poutní kostel Navštívení P. 
Marie na Svatém Kopečku nebyl z důvodu koncertu pro návštěvníky 
otevřen. Tak snad za rok budeme mít víc štěstí a prohlédneme si svato-
stánek v celé kráse.

Jaroslav Míšek

Na závěr letošního roku bych Vám ráda doporučila fi lm 
z dílny mého nejoblíbenějšího režiséra, Davida Finchera. 
Jeho poslední počin s  názvem Zmizelá, o manželském 
páru a jeho krizi, z něhož jeden beze stopy zmizí, mě opět 
nezklamal.  Spíše naopak – znovu jsem žasla nad režiséro-
vou zručností a umem. Snímek je precizním pohledem na 
člověka, jeho vztahy, na to horší v každém z nás, kterému 
se autor nevyhýbá, ale diváku jej za pomocí brilantního vy-
pravěčského umu dávkuje s téměř geniální přesností. Je to 
hořké. Je to plné zvratů. Je to Fincher. Zajděte si  před po-
hádkovou pohodou na trochu napětí 22. 12. 2014 v 19.30 
hodin do kina Hvězda.

LuMan

Společenská kronikaNaši jubilanti v lednu a únoru
Libuše Králíková  65 let 
Karel Křivák   65 let 
Jan Podškubka  65 let 
Ludmila Ševčíková  80 let 
Karel Buráň   82 let 
Milada Snopková   83 let 
Antonie Grygerová  91 let 
Stanislav Zpěvák  92 let

Úmrtí
Dne 2.11.2014 zemřel pan Antonín Crla (č. p. 76)

KALENDÁŘE PODOLÍ
Kalendář Podolí na rok 2015 simůžete zakoupit na Obecním úřadě od pondělí 15. 12. Cena za 1 ks je 80 Kč. 

Kromě kalendářů na objednávku jsouk dispozici i  volně prodejné kusy.
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