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Vánoční svátky plné pohody, pevné zdraví,
štěstí a osobní spokojenost
v roce 2006 všem občanům
přeje
starosta a členové zastupitelstva obce Podolí.

Přejeme pevné zdraví
V sobotu 29. října 2005 byl při natláčce na divoká prasata
nedaleko obce Strání postřelen a vážně zraněn člen mysliveckého sdružení Boří, náš občan Petr Smetana. Po transportu vrtulníkem do fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně
bojoval několik týdnů doslova o holý život. Nyní je už Petr
doma a jeho zdravotní stav se trvale zlepšuje. Za pěkného
počasí zvládne dnes pomalou chůzí vycházku téměř až do
Veletin.
„Petře, všichni jsme rádi, že už jsi doma a že dál budeš
kolem sebe rozdávat pohodu a dobrou náladu. Přejeme Ti
pevné zdraví!“
za občany Podolí starosta obce

Zpívání koled s Mikulášem
V pondělí 5. 12. 2005 se v Kulturním domě v Podolí uskutečnilo tradiční zpívání koled s Mikulášskou nadílkou. Letos se
jej zúčastnilo více než 50 dětí a 30 dospělých občanů.

Vánoční přání
Sdružení pro výstavbu kaple Sv. Ducha v Podolí přeje všem
občanům radostné prožití svátků vánočních: Boží pokoj, láska
a požehnání ať Vás všechny provází v novém roce 2006.
Pro všechny budou v kapli Sv. Ducha otevřeny dveře ve vánoční
svátky od 24.12. do 26.12. 2005 k možnosti prohlídky k dokončení této stavby. Jsou srdečně zváni zastupitelé obce a všichni
kteří svými dary přispívají jakýmkoliv způsobem. Při této
příležitosti je možno přispět svým darem.
Na fotografii s dětmi je také nová ředitelka MŠ paní
Marie Petříková
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Jaroslav Niče, předseda sdružení
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Zpráva z 27. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání se uskutečnilo 1. 11. 2005 v budově obecního úřadu
v Podolí, zúčastnilo se 6 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- změnu rozpočtu obce Podolí č. 3 na rok 2005.
- záměr zahrnout do rozpočtu obce Podolí na rok 2006 výdaje
na tyto akce :
• protierozní a protipovodňová hrázka nad ulicí Záhumní
• výstavba dvou nájemních dvojdomků pro seniory v lokalitě Záhumní
• nová fasáda staré kapličky
- plán společných zařízení předložených firmou AGERIS s.r.o. ,
zpracovaný v rámci návrhu Jednoduché pozemkové úpravy
v k.ú. Podolí vyvolaných stavbou přeložky I/50.
- dohodu s firmou E-ON Česká republika a.s. ve věci
úhrady nákladů na přeložku V.N. v lokalitě Dražné.
- obsazení funkce člena Rady školy v Základní škole Podolí, za
zřizovatele této příspěvkové organizace paní Mgr. Kateřinou
Manovou.
- zásady pro případné úpravy vjezdů k rodinným domům, které jsou součástí nově rekonstruovaných chodníků při hlavní
silnici v Podolí následovně:
• úpravy musí odsouhlasit oprávněný zástupce obce Podolí

• úpravy musí provézt odborná firma, a to na náklady žadatele
o úpravy.
- zadání zakázky na vypracování technické dokumentace na
prodloužení místní komunikace a příslušné technické infrastruktury (asi 40 metrů) v lokalitě Dražné. Dodavatelem předmětné dokumentace bude firma Europrojekta s.r.o, Brno, ing.
Martin Kareš, cena zakázky bude 35 000,- Kč.
- odkoupení vlastnického podílu k pozemku parc. č. 699/1,
k.ú. Podolí nad Olšavou, lokalita Dražné, od paní Evy Burešové,
Brno. Celková výměra pozemku je 1 565 m2, cena 26,- Kč/m2,
cena spoluvlastnického podílu je 20 345,- Kč.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- vytvoření nového pracovního místa pro administrativní činnost
na Obecním úřadu Podolí.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- požadavek od zpracovatele změny nového územního plánu
obce Podolí ing. arch. Mencla na předání návrhů nového územního využití příslušných lokalit nacházejících se na území obce
Podolí.
- žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce Podolí na výstavbu nové kaple, kterou podalo Sdružení na výstavbu kaple
Sv. Ducha v Podolí.

Zpráva z 28. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání se uskutečnilo 9. 12. 2005 v budově obecního úřadu
v Podolí, zúčastnilo se 7 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- pořízení změny č. 2 stávajícího územního plánu obce Podolí.
- pořízení nového územního plánu obce Podolí platného
od roku 2007.
- smlouvu s SVS-CORRECT spol. s r.o. Bílovice na výstavbu
dvou nájemních domů v lokalitě Dražné.
- zpětné odkoupení stavebního pozemku parc. č. 650/15, k.ú.
Podolí nad Olšavou lokalita Dražné od MUDr. Jindřicha Navrátila.
- prodej pozemku parc. č. 650/15, k.ú. Podolí nad Olšavou,
lokalita Dražné panu Antonínu Vaculíkovi, Uherské Hradiště.
Výměra pozemku 788 m2, za cenu 220,- Kč/m2,, to je celkem
173 360,- Kč.
- dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského
zařízení č. 3605 s Jihomoravskou plynárenskou, a.s. Brno.
- dodatky ke smlouvě o dodávce zemního plynu na odběrné
místo 2471570 a odběrné místo 3017977 s Jihomoravskou
plynárenskou, a.s. Brno.

- obecně závaznou vyhlášku obce Podolí č. 1/2005 o místních
poplatcích.
- obecně závaznou vyhlášku obce Podolí č. 2/2005 o pohybu
psů a o místním poplatku ze psů.
- změnu č. 4 rozpočtu obce Podolí na rok 2005.
- rozpočet obce Podolí na rok 2006.
- podání žádosti o finanční dotaci ze Státního fondu rozvoje
bydlení na výstavbu dvou nájemních domků a prodloužení
komunikace, vodovodu a plynovodu v lokalitě Dražné.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- záměr převzetí nově vybudovaných společných zařízení
(polní cesty) umístěných mezi novou silnicí a starou silnicí
I/50 do majetku obce Podolí.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- žádost Sdružení pro výstavbu kaple Svatého Ducha v Podolí
o zakoupení nových zvonů v hodnotě 274 000,- Kč z rozpočtu
obce Podolí na novou kapli v Podolí.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
- starostu obce Podolí pana Miroslava Křižku uzavřením smlouvy
s firmou SVS-CORRECT, spol. s r.o. Bílovice na výstavbu dvou
nájemních domků v lokalitě Dražné.

Pozvání na Silvestrovskou vycházku
Kulturní a sportovní komise pořádá 31. 12. 2005 pěší pochod po staré silnici do Hradčovic nazvaný „Silvestrovská
vycházka“. Odchod od obecního úřadu v Podolí je naplánován na 10.00 hodin. První zastávka s občerstvením se uskuteční v pohostinství ve Veletinách. Příchod do Hradčovic
se předpokládá asi v 11.45 hodin. V poledne obdrží každý
z účastníků akce od pořadatelů v pohostinství U Holubů ohřátou klobásu a čaj. Zpátky do Podolí je možno využít vlakového spojení. Odjezd vlaku z Hradčovic je v 13.21
a v 14.31 hodin.
Fyzicky zdatnější turisté mohou Silvestrovskou vycházku
spojit s pochodem na Pepčín. Na Silvestra v 11.00 hodin se
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v lokalitě, kde stával zámek Pepčín uskuteční setkání občanů
Uherskobrodska. Jak je pořadateli setkání avizováno, na místě neformálního setkání bude účastníky vzájemně poskytnuto občerstvení z vlastních přinesených zdrojů. Zpátky do Podolí je možné jet vlakem z Hradčovic v 16.33 hodin.
Na uvedené akce není nutné se přihlásit předem, stačí
poslední den v tomto roce přijít v 10.00 k obecnému úřadu
v Podolí. Další informace poskytne starosta obce. Všichni
občané jsou k účasti srdečně zváni. V případě deštivého počasí se Silvestrovská vycházka ani Setkání na Pepčině neuskuteční.
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Petardy a dělobuchy

Zájezd do Národního divadla

Většina občanů naší obce se ztotožňuje s názorem, že petardy a dělobuchy by si měl každý odpalovat doma na dvorku,
nebo alespoň v blízkosti svého domu. Nikomu se nelíbí, když
děti či mládež prochází obcí a zábavnou pyrotechnikou střílí na
všechny strany. Nečekaný výbuch jakékoliv třaskaviny je nepříjemný většině lidí a nebezpečný pro domácí zvířata, zejména
psy. V případě stížností občanů bude nepřiměřené používání
petard a dělobuchů řešeno jako přestupek v příslušné komisi
Městského úřadu v Kunovicích.

Základní škola Podolí pořádá 11. února 2006 zájezd do
Prahy do Národního divadla na hru Ladislava Stroupežnického Naši furianti. Odjezd bude v 6.30 hod. od ZŠ v Podolí,
návrat kolem 22.00 hod. Cena zájezdu je 500,- Kč. Představení začíná ve 14.00 hodin, na 13.00 hodin je domluvena
prohlídka budovy Národního divadla s historičkou paní Ševčíkovou. Zájemci se mohou přihlásit na mob. 605 513 321 u
paní učitelky Mgr. Hráčkové nebo přímo v ZŠ Podolí.

Barevně nebo černobíle?

Štěpánský turnaj ve stolním tenisu

Názory občanů na novou grafickou úpravu našeho zpravodaje se různí. Zdá se, že většina čtenářů změnu uvítala a
barevné fotografie na první a čtvrté straně chválí. Někteří občané ale údajně hodnotí lépe původní, to je černobílou verzi.
Právě těmto méně spokojeným bychom rádi vyšli vstříc a i
v budoucnu jim dodávali zpravodaj obce s černobílými fotografiemi. Každý občan Podolí proto bude mít možnost do
konce ledna 2006 vyjádřit na Obecním úřadě v Podolí svůj
názor a požádat, aby i nadále dostával „Život v Podolí“ v provedení, jaké mu více vyhovuje. Podmínkou bude, aby o černobílou variantu mělo zájem nejméně 50 domácností. Tisk
menšího počtu by totiž byl ekonomicky značně nevýhodný.
Zbývající domácnosti, které svůj požadavek v uvedeném termínu nevyjádří, budou v příštím roce dostávat zpravodaj v
takovém grafickém provedení, v jakém je toto posledním číslo letošního roku.

Na Štěpána 26. 12. 2005 se uskuteční v Kulturním domě v
Podolí turnaj ve stolním tenisu. Zahájení turnaje mládeže bude
ve 14.00 hodin, od 16.00 bude zahájen turnaj dospělých. K účasti všechny občany zve kulturní a sportovní komise obce Podolí.

Odklízení sněhu v obci
Na pomoc při pracích v naší obci byla zakoupena technická jednotka VARES, která bude v zimních měsících využívána
především na odklízení sněhu z chodníků při hlavní silnici.
Obsluhovat ji bude zaměstnanec obce Podolí pan Michal Paška. V rámci smluvního vztahu s obcí Podolí bude s vlastním
VARES zařízením sníh z chodníků odklízet také náš občan
pan Stanislav Nový. Základní rozdělení chodníků pro zimní
údržbu bude následující: pan Michal Paška bude odhrnovat
sníh z chodníků od pohostinství Kováříkových po dům čp. 15
(dříve Blažkovo) a dále od obecního úřadu až po konec obce
směrem na Veletiny. Pan Stanislav Nový bude udržovat úsek
od domu pana Miroslava Michálka čp. 44 až po konec obce
směrem na Míkovice. Dělba dalších úseků pro odklízení sněhu bude provedena na základě zkušeností s uvedenou technikou a vyhodnocení schopností obou pracovníků.
Našim občanům tím neodpadá zákonná povinnost odklízet sníh z chodníků před svými domy, do jisté míry jim ale
bude využitím uvedené techniky usnadněna.
K posypu chodníků nesmí být používána kuchyňská sůl,
v přiměřené míře může být použita technická posypová sůl
nebo štěrkopísek.
Odklízení sněhu z místních komunikací v naší obci bude
i nadále zajišťovat traktor a osádka Mysliveckého sdružení
Boří.
Občané Podolí, kteří budou svými zaparkovanými automobily na místních komunikacích a chodnících bránit v odklízení sněhu, budou muset autem včas odjet, nebo okamžitě
sníh z místa kde parkovali odklidit sami.

Recept na vánoční čokoládu
1/4 kg 100% tuku
8 dkg kakaa
1/4 kg mletého cukru (2x přesátého přes sítko)
5 velkých lžic hladké mouky
1 vanilkový cukr
2 vanilkové pudinky
Necháme rozpustit tuk, přidáme mletý cukr, necháme
odpočinou tak, aby se cukr dobře rozpustil. Přidáme
kakao, vanilkový cukr, pudinky (v sypkém stavu), zamícháme, naplníme do formiček (bez vymazání tukem)
a necháme ztuhnout.
Dobrou chuť přeje mlsoun starosta

Technické služby „Nový“,
starostí Vás zbaví!
- sečení a mulčování trávy
- úklid sněhu
- kopání hrobů
Stanislav Nový, Podolí 86,
mob. 604 466 005

Výkup kůží
Výkup kůží srnčích, daňčích, zaječích,
ondatřích a kočičích provádí Vladimír
Daněk, Popovice 86, mob. 604 961 112.
Nevykupují se kůže hovězí, ovčí a liščí.

Foto k článku najdete na straně 4.
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Společenská kronika
leden 2006
Josef Kryštof (čp. 177) – 60 let
Vlastimil Potomák (čp. 233) – 60 let
Alena Raclavská (čp. 243) – 60 let
Jaroslav Niče (čp. 66) – 65 let
Marie Podškubková (čp. 69) – 65 let
Bohumil Kenjo (čp. 95) – 75 let
Vlasta Crlová (čp. 76) – 81 let
Antonín Kovařík (čp. 67) – 81 let
Anna Klvaňová (čp. 106) – 82 let
Antonie Grygerová (čp. 127) – 82 let
Františka Podškubková (čp. 206) – 84 let
Antonín Klvaňa (čp. 106) 86 let
Antonín Snopek (čp. 82) – 88 let
únor 2006
Jaroslava Lapčíková (čp. 204) – 60 let
Josef Kryštof (čp. 197) – 70 let
Stanislav Zpěvák (čp. 134) – 83 let
Narození občané
Dne 10. 12. 2005 se manželům
Heleně a Milanu Snopkovým (čp. 228)
narodila dcera Natálie.
Pracovníci pro odklízení sněhu v Podolí Stanislav Nový
a Michal Paška (k článku na str.3 - Odklízení sněhu v obci)

Všem srdečně blahopřejeme!

Ze školních lavic i laviček

Pan ředitel, paní učitelka Hráčková a někteří žáci ZŠ.

Naše mažoretky
V sobotu 10. 12. 2005 na Mikulášské besedě u cimbálu,
už potřetí veřejně vystoupil sbor místních mažoretek. Poznáte je na pořízené fotografii?
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Je téměř neuvěřitelné, že od 1.září , kdy školáci opět nastoupili k povinnostem, uplynuly už bezmála čtyři měsíce. S
blížícím se koncem roku je možná tak trochu čas k bilancování, nebo alespoň připomenutí toho, že tu škola stále je a že
je tu pro děti. Je určitě škoda, že v letošním roce navštěvuje
základní školu minimální počet žáků, ať už jsou důvody jakékoliv. Věřím však, že se blýská na lepší časy, neboť těch
menších „ trpaslíků“ je v mateřince plno. Možná je to taky
tím, že se podařilo prodloužit otevírací dobu ve školce podle
potřeb rodičů a paní učitelky rády maminkám pohlídají ratolesti, aby mohly v klidu dojet z práce, nebo si prostě jen nakoupit. Je moc dobře, že část rodičovské veřejnosti projevila
a iniciovala zájem o změnu. Jakékoliv další podněty týkající
se školky i školy rádi vyslechneme na obecním úřadě, nebo
můžete své nápady směrovat přímo do školky, či panu řediteli. Spokojenost dětí, ale i jejich rodičů, je základem dobré
školy.
A co se v ní v poslední době událo? Kromě těch všedních každodenních starostí a povinností zahájily na počátku
školního roku svou činnost kroužky pohybových her, rukodělných prací a od listopadu i kroužek informatiky. Proběhl každoroční podzimní sběr papíru a náročné přípravy na
vystoupení k Mikuláši v obou školách, které byly po zásluze
odměněny.
Ještě je třeba dodat, že škola získala dotaci na výstavbu
doskočiště v areálu školní zahrady. Pokud to bude technicky
i finančně proveditelné, můžou se školáci těšit na své první
rekordy. Přejme dětem, jejich učitelům, ale i nám všem, příjemné chvíle strávené u vánočních stromků, hodně úsměvů a
radosti ze života, i když není vždy takový, jaký bychom chtěli. Hlavně,že je!
Mgr. Vlastimil Kamrla, ředitel školy
Mgr.Kateřina Manová, předsedkyně školské komise
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