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Zpravodaj obce Podolí  Číslo 6/2019 Datum vydání 19. 12. 2019

Šťastné vánoční svátky a v roce 2020 hodně zdraví, lásky,

 spokojenosti a porozumění

Vám přejí zastupitelé obce Podolí
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Obecní úřad

Starostka aktuálně
Milí spoluobčané, držíte v ruce posled-

ní vydání zpravodaje letošního roku a  je 
čas se ohlédnout za uplynulým rokem.

Co možná nevíte

Zastupitelstvo obce vydalo v roce 2019 
nové obecní vyhlášky, některé jsou již plat-
né a ostatní vstoupí v platnost 1.1.2020:

Obecně závazná vyhlášku o  stano-

vení systému shromaždování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňo-

vání komunálních odpadů a nakládání 

se stavebním odpadem.

Vyhláška řeší, jak v  naší obci třídíme 
složky komunálního odpadu, umístění 
a druh zvláštních sběrných nádob i jak se 
nakládá s nebezpečným a objemným od-
padem. K výrazné změně dochází v povo-
leném množství stavebního odpadu. Nově 
je možné do obecního kontejneru uložit 
100 kg stavebního odpadu na občana 
a rok, pro větší množství je nutné staveb-
ní odpad odvézt do specializované fi rmy 
nebo si objednat kontejner. V likvidaci od-
padů má obec od 1.1.2020 novou povin-
nost sbírat jedlé oleje a tuky. V naší obci je 
nádoba na jedlé oleje a tuky k dispozici od 
letních měsíců. Nádoba na použité jedlé 
oleje a tuky je umístěna před sběrným mís-
tem. Je to popelnicová nádoba o objemu 
240 l, označená nápisem “Jedlý olej a tuk”.  
Do nádoby se oleje a tuky odkládají v uza-
vřených obalech (plastové láhve).  Ostatní 
složky komunálního odpadu jsou beze 
změn.

Obecně závazná vyhláška o místním 

poplatku ze psů.

Novinkou je navýšení poplatku. Od no-
vého roku se zvyšuje poplatek za jednoho 
psa na 200,- Kč. Ostatní podmínky vyhlášky 
se nemění.  Držitel psa je povinen do třiceti 

dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří mě-
síců, ohlásit vznik poplatkové povinnosti. 
Osvobozeni od poplatku jsou osoby nevi-
domé, osoby, které jsou držitelem průka-
zu ZTP nebo ZTP/P aj. K navýšení poplatku 
obec přistoupila z důvodů navýšení část-
ky za pobyt nalezených psů v psím hote-
lu, kde jsou psi po odchycení umísťováni, 
a navýšení administrativy spojené s vede-
ním poplatku.

Obecně závazná vyhláška o  míst-

ním poplatku za užívání veřejného pro-

stranství.

Jak název vyhlášky napovídá, řeší zá-
bor a užívání veřejných prostranství, rozu-
mí se tím např. umístění dočasných staveb 
a zařízení pro prodej, umístění skládek aj. 
V této vyhlášce nedochází k navýšení po-
platků za užívání veřejného prostranství, 
cena je stejná jako v minulosti.  Poplatek 
např. za umístění skládky je 5,- Kč za den 
a  m2.  Nová vyhláška vznikla především 
jako potřeba novelizovat vyhlášku z roku 
2005.

Obecně závazná vyhláška, kterou se 

stanovují pravidla pro pohyb psů na ve-

řejném prostranství v obci Podolí a vy-

mezují prostory pro volné pobíhán psů.

Vyhláška vstoupila v  platnost 1. říj-
na tohoto roku. Tato vyhláška stanovuje 
pravidla pro pohyb psů na veřejném pro-
stranství a  vymezuje prostory pro volné 
pobíhání psů.  Ve vyhlášce je stanoveno, 
že osoba, která psa doprovází, je povin-
na na veřejném prostranství vést psa na 
vodítku a  v  případech, kdy doprovázející 
osoba není schopna zajistit ovladatelnost 
psa, je povinna použít s vodítkem i náhu-
bek. Vyhláška také zakazuje přivádět nebo 
přinášet psy na dětské hřiště a pískoviště. 

Dále vyhláška nařizuje, že v  případě, kdy 
pes svými exkrementy způsobí znečištění 
veřejného prostranství, je doprovázející 
osoba povinna toto znečištění neprodle-
ně odstranit. Součástí je i grafi cká příloha, 
kde je vyznačen prostor pro volný pohyb 
psů.

Aby byl výčet nových vyhlášek kom-
pletní tak připomínám ještě jednu vyhláš-
ku obce.

Obecně závazná vyhlášku o  stano-

vení místního koefi cientu pro výpočet 

daně z nemovitých věcí. 

Je to jediná daň, která náleží celá obci. 
Zastupitelstvo schválilo navýšení koefi ci-
entu z 1 na 2. Dojde tedy k nárůstu daně 
z nemovitých věcí o 100 %. Příjem z takto 
zvýšené daně nám pokryje výběr poplat-
ku za svoz tuhého domovního odpadu, 
který si na oplátku můžeme dovolit zrušit. 
Od tohoto kroku si slibujeme odbourání 
velice rozsáhlé agendy s vybíráním, vede-
ním, a  hlavně problematickým vymáhá-
ním výše uvedeného poplatku. Vyhláška 
vstoupí v  platnost od 1.1.2020. Občané 
zaplatí zvýšenou daň na základě poukáz-
ky zaslané příslušným fi nanční úřadem. 
V  roce 2020 nebudeme vybírat poplatek 
za svoz tuhého domovního odpadu, jako 
tomu bylo v minulých letech. Žádám ob-
čany, aby i nadále třídili odpad jako dopo-
sud, pokud by došlo k  velkému nárustu 
odpadů nebo v případě změn v legislativě 
k  vysokému nárustu cen za likvidaci od-
padu bude obec nucena poplatek opět 
zavést.

Platné vyhlášky jsou zveřejněny na 
www.obecpodoli.cz, doporučuji si je pře-
číst. Neznalost vyhlášky přestupce neo-
mlouvá.
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Finanční plán obce na rok 2020
Návrh rozpočtu před schválením za-
stupitelstvem musí být zveřejněn na 
úřední desce obce po dobu 15 dní. 
Rozpočet je finanční plán obce na další 
kalendářní rok, je to tudíž zásadní do-
kument. Po dobu zveřejnění návrhu 
rozpočtu je možné ze strany zastupi-
telů vznášet připomínky a  požadavky. 
Rozpočet musí být reálný a  pravdivý, 
obec se musí snažit co nejpřesněji od-
hadnout své reálné příjmy a z nich vy-
vozovat druhy a  velikosti svých výda-
jů.  Všeobecně platí, že předpokladem 
dobrého hospodaření obce je dobře 
sestavený rozpočet.  Rozpočet obce 
se skládá z příjmů daňových, nedaňo-
vých, kapitálových a  přijatých dotací. 
Největší část příjmů obce tvoří příjmy 
daňové, které do rozpočtu přichází ze 
státní pokladny z  různých druhů daní 
(daň z  přidané hodnoty, daň z  příjmů 
právnických osob, daň z  nemovitostí 
aj.).  Nedaňové příjmy souvisí s hospo-

dářskou nebo podnikatelskou činností 
obce (pronájem majetku, tržby z  pro-
deje aj.). Přijaté dotace ovlivňují vypsa-
né dotační programy. Výdaje potom 
tvoří nákup služeb a materiálů, opravy 
a  udržování, výdaje na platy, výdaje 
na energie, nákup majetku a  výdaje 
na naši příspěvkovou organizaci. Pří-
jmy a výdaje jsou v rozpočtu a potom 
také v  účetnictví rozlišeny jednotlivý-
mi paragrafy a  položkami. Téměř ka-
ždé odvětví má své označení. Příjem 
z  pronájmu kulturního domu, příjem 
z  pronájmu obecního bytu, daň z  při-
dané hodnoty atd. I výdaje se musí tak-
to rozdělit, svůj paragraf a položku má 
údržba obce, nakládaní s  odpady, za-
stupitelstvo, obecní úřad, základní ško-
la atd.  Rozpočet má stanoven závazné 
ukazatele, kterými jsou právě paragra-
fy. Pokud by mělo dojít k  překročení 
závazného ukazatele, předkládá se za-
stupitelstvu k  projednání rozpočtová 

změna. V  rámci paragrafu je starostka 
oprávněna finanční prostředky přesu-
nout.  Rozpočet obce může být vyrov-
naný (příjmy a  výdaje ve stejné výši), 
přebytkový (příjmy vyšší než výdaje) 
nebo schodkový (výdaje vyšší než 
příjmy). V  případě schodkového roz-
počtu (výdaje vyšší než příjmy) musí 
být schodek v rozpočtu pokryt zůstat-
kem na účtu minulých let nebo zajiš-
těn úvěrem. Naše obec v  příštím roce 
bude mít schodkový rozpočet. Máme 
naplánované příjmy v  celkové výši 
18.845.000,- Kč a výdaje v celkové výši 
38.935.000,- Kč. Financování schodku 
ve výši 20.090.000,-  Kč bude pokryto 
zůstatkem finančních prostředků z mi-
nulých let. Vysoké výdaje zapříčiní pře-
devším naplánované investice do Re-
vitalizace kulturního domu a  budovy 
základní školy. Dlouhodobé odkládání 
oprav způsobuje astronomické částky 
za rekonstrukce.

Akce“Obnova krajinných prvků“
V  trati Prostřední a  Přední díly jste si určitě všimli výsadby 
stromů a keřů. Cílem výsadeb je vytvořit různorodou krajin-
nou mozaiku, zadržet vodu v krajině a omezit půdní erozi.
Jak se nám to podařilo, můžete posoudit sami.
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Na závěr bych chtěla poděkovat všem, za skvěle odvedenou 
práci při přípravě akcí, všem, kteří přiložili ruku k dílu při údržbě 
obce a pomáhali s úklidem před svými domy, ale i na veřejných 
prostranstvích. Jsem opravdu ráda, že máme takové pomocníky 
a Vaší pomoci si velice vážím. Bez Vás, dobrovolníků, by spousta 
akcí nemohla být pořádána a  naše obec by nebyla tak krásná 

a upravená. Ještě jednou Vám všem moc děkuji, že obci pomá-
háte.

Přeji Vám klidné a pohodové prožití svátků vánočních a do no-
vého roku především pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a osobní 
spokojenosti.

Jana Rýpalová, Vaše starostka.

Revitalizace budovy kulturního 

domu.

V letošním roce jsme intenzivně se zastu-
piteli řešili revitalizaci budovy kulturního 
domu a také přilehlý park.
Na revitalizaci kulturního domu byla zpra-
cována projektová dokumentace a staveb-
ní povolení bylo vydáno v roce 2011, od té 
doby bylo dvakrát prodlouženo. Po růz-
ných změnách v původním projektu a od-
souhlasení příslušným Stavebním úřadem 
zahájila fi rma IS Projekt s.r.o., výběrové 
řízení na dodavatele stavby. Jak výběrové 
řízení dopadne a která fi rma bude vybrá-
na, není v této chvíli ještě známo. Známo 
ale je, že revitalizace by měla začít v měsíci 
březnu a  skončit v  prosinci příštího roku. 
Současná budova projde kompletně re-
konstrukcí. Ve stávající kuchyni, prostoru 
chodby a toalet, budou vystavěny dámské 
a pánské toalety, schody vedoucí do pat-
ra budou přesunuty do nově přistavené 
části. Sál zůstane ve stejné velikosti, dojde 
k  výměně oken a  dveří, zateplení stropu, 
odbourání vstupu a  šatny. Tento prostor 
bude znovu vystaven a  vstup se plánuje 
z  boční strany z  parku. V  nové přístavbě 
je počítáno ve spodním podlaží s  malou 
vstupní chodbou, schodištěm do prvního 
patra, místností pro knihovnu a  technic-
kou místnost s plynovou kotelnou. V prv-
ním patře v  úrovni sálu, vznikne menší 
prostor pro občerstvení u baru, přípravna 
jídla, toaleta pro hendikepované osoby, 
ve zvýšeném prostoru vstup na jeviště pro 
účinkující. Z  výše uvedeného tedy vyplý-
vá, že kulturní dům bude téměř po celý 
příští rok uzavřen a nebude možné pořá-

dat obecní ani soukromé akce. Vánočním 
dárkem nám pak za rok bude nová budova 
kulturního domu. Do plánů na  “Revitaliza-
ci budovy kulturního domu” je možné na-
hlédnout  na obecním úřadě. Na Revitali-

Na co se můžeme těšit v příštím roce

zaci budovy by měla navázat rekonstrukce 
přilehlého okolí. I tady se pracuje naplno, 
na stránkách obce je možné shlédnout 
krátkou vizualizaci zamýšlené rekonstruk-
ce (www.obecpodoli.cz).

Z obecního kalendářeZ obecního kalendáře

26. 12. 2019 Štěpánský turnaj ve stolním tenise

31. 12. 2019 Silvestrovský výšlap

 Setkání u švédské svíce

4. 1. 2020 Tříkrálová sbírka

25. 1. 2020 Obecní ples

7. 2. 2020 Schůze zahrádkářů

9. 2. 2020 Dětský karneval

22. 2. 2020 Fašank

29. 2. 2020 Košt slivovice 
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Vybráno z 9. zasedání zastupitelstva obce 19. 11. 2019
Zastupitelstvo obce schválilo:

• Uzavření nájemní smlouvy s Janem Podškubkou, Podolí 
čp. 51, 686 04, na p.č. st. 172.

• Převzetí stavby „Protipovodňová ochrana trati Záhumen-
ské, k.ú. Podolí nad Olšavou“ do majetku obce.

• Uzavření Příkazní smlouvy s  fi rmou IS Projekt s.r.o., Na 
Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod, na výběr dodavatele 
stavby Revitalizace Kulturního domu. 

• Obecně závaznou vyhlášku  o  stanovení systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů a  nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Podolí č. 3/2019 a zároveň zru-
šilo vyhlášku č. 1/2015.

• Každý občan dostane 6 ks žlutých pytlů na plasty zdar-
ma.

• Obecně závaznou vyhlášku o  místním poplatku ze psů 
č. 4/2019.

• Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z užívání 
veřejného prostranství č. 5/2019. Zároveň se ruší vyhláš-
ka č. 1/2005 o místních poplatcích.

• Rozpočet obce Podolí na 2020, a to jako schodkový s roz-
dílem ve výši 20.090.000 Kč krytý zůstatkem fi nančních 
prostředků na bankovních účtech z minulých let.

• Rozšíření změn územního plánu, především v  souvis-
losti s vyhlášením bezbariérového území pro volně žijící 
živočichy, s  rozšířením zastavěného území za řadovou 
zástavbou v ulici Záhumní a s návrhem účelové (polní) 
komunikace zajišťující přístup majitelů v katastru Podolí 
nad Olšavou k jejich pozemkům. 

Svozy odpadů v následujícím období

25. 12. 2019 Svoz komunálního odpadu
8. 1. 2020 Svoz komunálního odpadu
9. 1. 2020 Svoz plastů
22. 1. 2020 Svoz komunálního odpadu

5. 2. 2020 Svoz komunálního odpadu
6. 2. 2020 Svoz plastů
19. 2. 2020 Svoz komunálního odpadu

Latinofestival 2019
Letos se v Liberci 17.- 23. listopadu konalo již jedenácté se-

tkání tanečníků a tanečnic z celého světa na WADF-World  Dance  
Championship 2019, aby se bez jakýchkoliv omezení setkali na 
jednom tanečním parketu a porovnali svoje síly.Tanečníci před-
vedli několik disciplín: street dance, pop dance, belly dance, ca-
ribbean dance, latinské a standardní tance, etnik, jazz, modern 
dance a mnoho jiných. Do Liberce přijeli tanečníci z 22 zemí, cel-
kem se mistrovství světa zúčastnilo 180 škol. V porotě se během 
celého soutěžení vystřídalo 50 členů-mistrů tanečníků a profesi-
onálů z cele Evropy i z Ruska. 

Letos se soutěže zúčastnila i Veronika Luběnová se skupinou 
Kalila z Kunovického TC Layla. Děvčata tancovala v kategoriích 
juniorských jako trio - belly dance, show a folk a stala se tak troj-
násobnými mistryněmi světa, když vždy vybojovaly 1. místo. Ve-
ronika získala navíc v kategorii sólo juniors - show místo čtvrté. 

Děvčata, gratulujeme vám a  přejeme zlatou úrodu medailí 
i v následujících ročnících. 

Jarmila 
Kasperová
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Vladimír Kryštof slaví 100 let
Nestává se často, aby měla naše obec 

možnost gratulovat svým občanům ke 
stým narozeninám. Proto bylo pro Obec-
ní úřad v Podolí velkou ctí, že zde mohla 
13. prosince proběhnout malá oslava vý-
znamného životního jubilea pana Vladimí-
ra Kryštofa. Za 100 let života se dá jistě stih-
nout nepřeberné množství práce, zvláště 
jedná-li se o  tak aktivního člověka. Pan 
Vladimír Kryštof se narodil v prosinci před 
100 lety ve Veletinách. Vyučil se strojním 
zámečníkem a před druhou světovou vál-
kou nastoupil do Zbrojovky v  Uherském 
Brodě. Po roce 1945 jeho kroky směřova-
ly do podniku ZPS ve Zlíně. V padesátých 

letech se vrátil do Uherského Brodu. Ve 
zdejších Slováckých strojírnách pracoval 
na různých pozicích až po mistra a dílove-
doucího. 

Podolská veřejnost si ho pamatuje jako 
předsedu MNV v  letech 1971 – 1976. Za 
jeho působení na radnici se vybudovaly 
inženýrské sítě v trati Záhumní a následně 
se zde postavila celá nová ulice.

Po odchodu do důchodu si udělal 
zkoušky na obsluhu plynových kotlů a do-
jížděl za prací do Pragovky v  Uherském 
Hradišti. Spolu s manželkou Ludmilou vy-
chovali 4 děti. V současnosti žije v Podolí 
se synem.

Jeho životní láskou byly karty, a  to 
hlavně taroky. Na ty se scházel se svými 
kamarády pravidelně v  obecní hospodě 
každou neděli. Dle pana Vladimíra Kryšto-
fa recept na dlouhověkost neexistuje. Je 
dobré brát život takový jaký je, zbytečně 
se nestresovat problémy, mít potřebný 
nadhled nad věcmi a nepřipouštět si sta-
rosti. 

Do dalších let připojujeme i přání pev-
ného zdraví, protože stovka se neslaví ka-
ždý den.

Podle poznámek pana Vladimíra 
Kryštofa zapsal
 Jaroslav Míšek
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Podolský tmel

Beseda s důchodci
Jako již tradičně, i letos se na sklonku roku konala Beseda s dů-
chodci. Dne 9. listopadu se v kulturním domě v Podolí sešlo ně-
kolik desítek seniorů, aby se mohli potkat nejen se svými vrstev-
níky ale také s obecními zastupiteli. 
Úvodní slovo si vzala starostka Jana Rýpalová, která všechny zú-
častněné přivítala a seznámila je s plány obce do dalšího období. 
Pro všechny bylo připravené svatomartinské menu z  kuchyně 
pana Milana Snopka. Obrovská porce kachny s knedlíkem a se 
zelím dala zabrat nejednomu hodujícímu. O  navození dobré 
nálady se postarali pan Medek, jenž připravil košt vína spojený 
s odborným výkladem, a také pan Josef Machálek jako hudební 
doprovod celého podvečera.
Děti z  mateřské školky pro své babičky a  dědečky vystoupily 
s roztomilým rytmickým číslem. Žáci ze základní školy zase zpí-
vali a někteří i hráli na hudební nástroje. Každý ze seniorů pak od 
dětí dostal malý dárek. 
Pouhou kulisou k programu mělo být promítání historických fo-
tografi í, ale protože většina přítomných projevila zájem dozvě-
dět se něco více, byla paní Dagmar Doleželová tak laskavá, cho-
pila se mikrofonu a podala ke každé fotografi i bližší informace. 
Černobílé obrázky tak ztratily něco ze své šedi a nejeden účastník 
besedy mohl zavzpomínat na dobu svého mládí.

Štěpánka Míšková
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Retropárty
V sobotu 16. listopadu jsme se opět po 
roce setkali v kulturním domě v Podolí 
na gramofonové retropárty. V  podve-
čer se sešlo přes 70 příznivců starých 
vinylových desek. Letošní ročník jsme 
pojali trochu jinak. Spojili jsme hudbu 
z gramofonů s ochutnávkou piva. A vy-
platilo se. Milan Snopek měl na čepu 
Heineken, dále v láhvích Velkopopovic-
kého Kozla a Budvar. Když už vše došlo, 
tak se přinesl točený Hrádek. K  tomu 
bezkonkurenční chléb se škvarkovou 
pomazánkou.
Retropárty byla zaměřena jako vzpo-
mínka na Karla Gotta. A že se nakonec 
těch jeho LP desek sešlo. Po celý večer 

zněly známé hity z  šedesátých, sedm-
desátých a osmdesátých let. Samozřej-
mě ty od Karla Gotta převažovaly. Ten-
tokrát bylo celkem vystaveno 100 LP 
a SP desek. Dalších 150 LP desek a 200 
SP desek bylo k vidění u 2 gramofonů, 
které opět výborně obsluhoval Martin 
Gerža. Výzdobu kulturního domu měla 
na starost Jitka Raclavská.   
S ochutnávkou piva jsme spojili i výsta-
vu pivních plechovek a pivních etiket. 
Jak vypadá množství 365 plechovek 
piva ukázal Petr Janča, který plechov-
ky sbírá. To je poměr 1 plechovka na 1 
den. Celkem to představuje 7 řad ple-
chovek nad sebou přes celé pódium 

kulturního domu. Pivní etikety jsem si 
dovolil vystavit já. Výstava byla zamě-
řena na starší etikety. Přednost dostalo 
200 etiket pivovaru Jarošov, Uherský 
Brod, Radegast, Krušovice a  mnoha 
dalších pivovarů. 
Tento rok jsme neměli tolik lidí na par-
ketu. O to víc si ale všichni prozpěvova-
li písničky u stolu. A opět vévodily hity 
od Karla Gotta. Dále se vedla diskuse 
o  pivu a  vystavených plechovkách 
a  etiketách. Zkrátka na přetřes toho 
bylo dost. Závěrem děkuji všem, kdo 
na retropárty zapůjčily své gramofono-
vé desky.

Jaroslav Míšek

Adventní tvoření
Advent je měsícem očekávání, radosti, ale pro někoho ob-
dobím shonu a  stresu. Tento krásný čas jsme se rozhodli 
zpestřit malým tvořením. V  Podolském ráji zavonělo jeh-
ličí a  každý, kdo přišel, měl možnost vytvořit si vánočního 

Mikulášský mini jarmark s nadílkou
V  letošním roce k nám do obce Mikuláš dorazil 6. prosince 
a  s  plnou parádou. Kdo chtěl, mohl si čekání na něj zpes-
třit nákupem drobných dárečků pro své blízké. A  podpořit 
tak krásnou tvorbu šikovných lidí, které tady v obci máme. 
Rozsvícený vánoční stromeček, vůně svařeného vína a krás-
né koledy. Příjemná atmosféra přilákala nejdříve čerta! Ale 
nejen pekelná cháska, také něžný anděl a Mikuláš s nadílkou 
pro hodné děti. A v Podolí těch hodných opravdu převládá! 
U  třpytivého vánočního stromečku ukázaly, jak jsou šikov-
né. Kolik znají básniček, písniček, říkadel. To musel Mikuláš 
ocenit drobným balíčkem sladkostí. Na ty zlobivce čekal čert 
s pytlem. Ale odešel smutný a po prázdnu.

Jitka Raclavská

skřítka či drobné ozdoby. Tvořily maminky i  děti. Po hodi-
ně pichlavé práce se v klubovně objevilo mnoho krásných 
skřítků. 

Jitka Raclavská
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Česko zpívá koledy
Ve středu 11. prosince se konala akce „Česko zpívá koledy“, ke 
které jsme se v Podolí opět přidali. Program začal už v 17.30 ho-
din a k vidění byl živý betlém s Marií a Ježíškem. Od kaple přišel 
oslík a za několik chvil majestátně vkráčel po chodníku ze Záhu-
mní velbloud. Ještě před šestou hodinou večerní Podolské Frišky 
zazpívaly koledy. A přesně v 18.00 hodin se k nim přidalo 100 
našich spoluobčanů, aby vytvořilo velký chór, který přezpíval 
koledy v tomto pořadí – Nesem vám noviny, Narodil se Kristus 
Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši, Jak jsi krásné 
neviňátko a Vánoce, Vánoce přícházejí. Po skončení večerního 
zpívání ještě všichni zůstali při výborném svařáku v prostoru Po-
dolského ráje. Hlavní atrakcí se stal pro děti velbloud. Spousta 
z nich se s ním vyfotila. Ti odvážnější se na velblouda i posadily. 
Letošní zpívání koled se tak vydařilo.

Jaroslav Míšek
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Z činnosti SK Podolí

Slovo trenéra
Náš fotbalový klub teď v předvánočním čase odpočívá, ale 

má za sebou nejeden napínavý zápas. Například k tomu posled-
nímu, který se konal na konci října trenér mužstva napsal:

Začátek nedělního utkání odpovídal tomu, že se potkaly 
mužstva na samém konci tabulky. První minuty provázel spíše 
bojovný fotbal se spoustou nepřesností na obou stranách. Již 
od začátku byla cítit bouřlivá povaha domácího celku, když se 
několik situací snažili až moc vyhrotit. Z nepěkného fotbalu se 
téměř nerodily šance. K první vážnější situaci se dostali domá-
cí v 16. minutě. Po hezkém přízemním centru se z pokutového 
území trefi l přesně do šibenice Machara…1:0. Do poločasu měli 
domácí převahu, ale nedokázali několik slibných šancí promě-
nit, chyběla přesnost v zakončení. Naši kluci toho moc nepřed-
vedli, a do kabin jsme tak šli jen s jednou střelou na branku a ně-
kolika závary při standartních situacích.

V kabině bylo cítit zklamání z výkonu, potřebovali jsme prv-
ní poločas hodit za hlavu a do druhé půle vymyslet taky něco 
dopředu.

Začali jsme zlepšeným výkonem, kluci chtěli s nepříznivým 
stavem něco udělat, ale moc se nám nedařila kombinace. Uchý-
lili jsme se k nakopávaným míčům, ale nedařilo se nám uhrávat 
balony. V 58 minutě se nám ale podařilo po standartní situaci vy-

rovnat, když na zadní tyči dorazil vyražený míč do sítě Lukáš Pítr. 
Stále to ale z naší strany nebylo ono. Téměř nám nefungovala 
záloha, protože už v obraně jsme vše alibisticky a zbytečně řešili 
nákopem dopředu. Útočníky jsme v tom nechali samotné, zálo-
ha je nestačila doplnit, takže se nám vše vracelo zpět, a obrana 
tak byla v stálém zápřahu. V 68 minutě jsme na útočné polovině 
ztratili míč, soupeř šel do přečíslení, a po pěkné průnikové při-
hrávce domácí Machara nedal tváří v tvář Tomášovi šanci…2:1. 
Zbytek zápasu se odehrával v podobném duchu. Na konci jsme 
šli do rizika a soupeř trestal v 90. minutě, když se uvolnil Hodulík 
a upravil tak na konečných 3:1.

Bohužel jsme zápas o „poslední“ místo nezvládli, a po půlce 
sezony jsme tak na samém konci tabulky. Jak už jsem psal dříve, 
určitě ale nejsme mančaft na posledního fl eka. Kvalitu máme, 
jen to nedokážeme přetavit v body. Minimálně polovinu zápasů 
jsme odehráli nadstandardně. Na jaro tak musíme vše dohnat. 
Moc děkujeme za diváckou podporu v celé sezoně, byla velmi 
znát i  ve St. Hrozenkově. Hráčem zápasu bych určil aktivního 
Lukáše Pítra, Michala Matouška a Michala Oblůka. Za týden nás 
čeká už jen rozlučka, pak zimní příprava a budeme se těšit na 
jaro.

Čerpáno z webových stránek SK Podolí
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Z činnosti Sokola

Vycházka na Velký Lopeník
Podolští sokolové využili posledních 

pěkných podzimních dnů a  27. října 
2019 se vydali pokořit vrchol Velkého 
Lopeníku. Krásný prosluněný den byl 
přímo stvořený pro hry, kterými jsme si 
zpestřili cestu na trase z  Mikulčina vr-
chu, přes Lopenické sedlo až k našemu 
cíli vzdálenému 5 kilometrů. Nádherné 
výhledy z  rozhledny byly odměnou za 
naši námahu. Po krátkém odpočinku, fo-
cení a občerstvení, naše skupinka 7 dětí 
a 10 dospělých opustila vrchol Lopeníku 
a vydala se zpět. Hodně se zde změnilo. 
Z nízkého lesního porostu je vzrostlý les 
a kdo ví, zda při naší příští návštěvě ne-
bude vyšší než rozhledna. Na zpáteční 
cestě se do hry zapojili i rodiče. Hra „Ka-
nadská pošta“, opět prověřila, co si děti 
z  vycházky zapamatovaly. Rodiče, kteří 
v  této hře dělali koně, se opravdu pro 
správné odpovědi hodně naběhali, ale 
co by pro své ratolesti neudělali. Z  plá-
nované zastávky na chatě Jana sešlo, 
byla zavřená kvůli soukromé akci a  tak 
nám poskytl azyl a občerstvení penzion 
Patrik. Krásný den skončil, nasedli jsme 
do aut a vrátili jsme se zpět do všedních 
dnů. Díky všem rodičům za pomoc při 
přepravě dětí.
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Jubilejní beseda
Podolští sokolové uspořádali v sobo-

tu 8. prosince již 25. besedu u cimbálu. 
Naštěstí disponují zarputilostí, vytrva-
lostí a pracovitostí, což jsou nutné vlast-
nosti k pořádání tak dlouhé šňůry jedné 
akce. Minulé ročníky připomněli pořada-
telé projekcí fotografi í.

Všechny Mikulášské besedy se ko-
naly o  adventu, tj. v  době očekávání 
a  střídmosti, navštěvování, besedování, 
rozjímání. K  tanci a  poslechu vyhrávaly 
různé cimbálové muziky, ale již po dva-
cáté sokolové pozvali CM Mladé Burčáky 
vedené Zdeňkem Staškem a hodlají tak 
činit i nadále. V krátkých programech se 
vystřídaly různé soubory či uskupení, od 
roku 2011 navozují adventní náladu Po-
dolské Frišky. Poslední léta děvčata při-
dávají ještě další vstup laděný na vese-
lou notu. Letos si Frišky připravily píseň 
„Když nemožeš, přidaj víc!“, pojednáva-
jící o strastech i slastech předvánočních 
příprav s nápaditým kostýmním a taneč-
ním provedením. Všichni se dobře bavili, 
a tak dlouhý potlesk a hlasité povzbuzo-
vání jim bylo odměnou. Každý rok po-
souvají laťku kreativity výš a výš, a tak se 
těšíme, čím nás překvapí příště.

Velký dík patří sponzorům, a  těm, 
kteří obětovali svůj volný čas a pekli cuk-
roví, sháněli či darovali ceny do tomboly, 
či se jiným způsobem podíleli na přípra-
vě večera. Díky patří rovněž návštěvní-
kům a hostům, kteří zachovávají přízeň 
podolským mikulášským besedám, 
protože bez jejich účasti by byla veš-
kerá snaha pořadatelů marná. Přes sto 
návštěvníků se bavilo do druhé hodiny 
ranní. A co vy? Nepřijdete příště také?  

Jarmila Kasperová
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Zprávičky z naší školičky

Výlet do Budapešti
V úterý 22. října se děti ZŠ a další zájemci podívali 

do podzimní perly na Dunaji. V rámci procházky jsme 
si prohlédli nejvýznamnější památky, jako je budova 
parlamentu, bazilika sv. Štěpána, navštívili jsme Ry-
bářskou baštu, prošli se po řetězovém mostě i maďar-
ské tržnici a samozřejmě se dozvěděli mnoho zajíma-
vostí. Celý den nás provázelo krásné počasí, které jen 
podtrhlo nezapomenutelný dojem z hlavního města 
Maďarska.

Z hodin výtvarné 

výchovy
V rámci podzimních témat zkoušíme různé vý-

tvarné techniky. Práce zaměřené na podzimní plo-
diny si můžete prohlédnout na hody na výstavě 
zahrádkářů.

Hodina s knihou
V rámci hodin čtení a rozvíjení čtenářské gramotnosti jednou za mě-

síc probíhá tzv. hodina s knihou. Děti si mohou ve škole vybrat knihu, 
která je zaujme a číst si v ní. Na konci hodiny pak zpracují krátký zápis 
o tom, co četly a mohou o knize povyprávět ostatním.

3D promítání
Ve středu 13. listopadu děti MŠ i ZŠ shlédly pro-

dukci dokumentu Podmořský svět ve 3D. Na chvíli se 
tak staly součástí kouzelného světa ukrytého pod vo-
dou a fascinujících jevů, které v něm probíhají. Promí-
tání proběhlo přímo ve škole a bylo hrazeno z fi nanč-
ního daru škole od Akademie nevšedního vzdělávání.

Zpívánky s kytarou
Ve čtvrtek 24. října děti MŠ i ZŠ zúčastnily hodino-

vého hudebního programu zaměřeného na poznatky 
o rytmu, melodii a základních hudebních formách, ve 
kterém byly po celou dobu aktivně zapojeny.

Z hodin tělesné výchovy
V  tělocviku zatím využíváme příjemného pod-

zimního počasí a  chodíme sportovat ven. Čtvrťáci 
a páťáci absolvovali mimo jiné i terénní běh s překo-
náváním překážek v přírodním prostředí, nácvik startu 
v různých podmínkách, základy míčových her i dráhu 
zručnosti.
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Zahájení výuky plavání
Jako každý rok i letos absolvují všechny děti v rámci 

hodin tělesné výchovy plaveckou výuku v Aquaparku 
Uherské Hradiště. První hodiny proběhly ve středu 27. 
11. 2019. Žáci byli nejprve seznámeni s bezpečnostní-
mi pravidly a rozděleni do skupin. Pak následovala sa-
motná výuka a nakonec i volné plavání.

Přírodověda
Čtvrťáci a páťáci se v rámci přírodovědy seznamo-

vali s nejznámějšími horninami a nerosty. Děti také při-
nesly vlastní nálezy z volné přírody.

Dýňování ve školní družině
Páteční odpoledne před podzimními prázdninami patřilo dlabání 

a zdobení dýní. Odpolední program byl plný písniček, tance a hlavně 
vyřezávání dýní, které teď zdobí vstup a vítají všechny, kdo jsou do školy.

Podzimní lucerničky
Žáci prvního, druhého a  třetího ročníku vytvořili 

v pracovních činnostech veselé lucerny pro zpříjemně-
ní podzimních večerů.

Mikuláš
Ve čtvrtek 5. prosince navštívil MŠ i  ZŠ Mikuláš. Se svými pomocníky 

čertem a andělem u každého z dětí ocenili jejich dobré vlastnosti, ale našli 
i něco, na čem je potřeba zapracovat a do další návštěvy zlepšit. Dětem vy-
kouzlili úsměv na tváři svým vystupováním a samozřejmě i balíčky s nadíl-
kou. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě podíleli, sponzorům za věci 
do balíčků a hlavně paní Mikulové, Krčové a Mrkvové.
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Sportovní dopoledne v Amfíku
Ve středu se čtvrťáci a páťáci v rámci hodin tělesné výchovy 

vydali do Popovic, kde si v areálu Amfíku protáhli tělo, vyzkoušeli 

Vánoční stromečky ve škole
Vánoční atmosféru přinesly mimo jiné do školy i nádherné 

vánoční stromy, které jsou letos až do stropu. Velké poděkování 
za ně patří panu Čadovi.

Plánované akce školy

6.1.2020 nástup do školy po prázdninách

23.1.2020  zahájení Předškoličky

30.1.2020  Pololetní vysvědčení

31.1.2020  Pololetní prázdniny

9.2.2020  Karneval

5.3.2020  Výlet do vily Tugendhat

Přejeme příjemné prožití svátků vánočních, do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní pohody. 
Za kolektiv ZŠ a MŠ Jana Buršová

kooperační hry a nakonec si užili krásného počasí na průlezkách 
a cvičebních strojích.
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Společenská kronikaSpolečenská kronika
Naši jubilanti v lednu a únoru:

Jan Podškubka 70 let

Karel Křivák 70 let

Hedvika Škrášková 81 let

Ludmila Buráňová 83 let

Ludmila Ševčíková 85 let

Lidia Měrková 86 let

Karel Buráň 87 let

Václav Král 91 let

Vážení občané,

V letošním roce je tomu již 20 let, co v naší obci pravidelně vychází obecní zpravodaj.

 Při té příležitosti chceme poděkovat všem našim dopisovatelům za příspěvky, 

fotografům za jejich obrázky a čtenářům za přízeň a podněty. 

Do nového roku všem přejeme, ať Vás každé ráno budí radost, láska a naděje.

Vaše Podolské listy   


