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I když jenom v Podolí, je třeba být IN!

V Klubu dobré pohody měli
minulý čtvrtek další ze série pravidelných podvečerních setkání.
Tentokrát bylo na programu
malování na hedvábí. To velmi
zaujalo nejenom mladá děvčata z Klubu, ale také jejich maminky a babičky. Pod vedením
módní návrhářky Jitky Hrubošové si každá nakreslila svůj
vlastní tulipán na velký hedvábný šátek, který bude prodán
na luxusní párty v Los Angeles, kde Hrubošová své modely
prezentuje. Kdoví, možná bude
v „podolském“ šátku chodit po
Hollywoodu třeba Julia Roberts.
A když ne, tak nevadí. Podolské
„pohodářky“ si domluvily opakování této akce. Chtějí si totiž
namalovat šátky a šály samy pro
sebe. Jak říkají, „I když jenom
v Podolí, je třeba být IN!“.
Dagmar Doleželová

Košt slivovice a domácích výrobků z jablek

Výroční schůze zahrádkářů

V sobotu 1. dubna 2006 od 17.00 hodin se v Kulturním
domě v Podolí uskuteční košt slivovice a ovocných pálenek.
Součástí akce bude soutěž domácích pochutin vyrobených
z jablek. Soutěžní vzorky slivovice a domácích pálenek (0,5
litru) bude možné dodat od 15. 3. do 22. 3. 2006 na OÚ
v Podolí nebo panu Aloisi Jakšíkovi, Podolí 132. Vzorky je
nutné opatřit jmenovkou, druhem ovoce a rokem výroby.
Hodnotící komise zasedne k hodnocení v pátek 24. 3. 2006.
Sběr vzorků domácích pochutin se uskuteční 1. 4. 2006
od 15.00 do 16.30 hodin v KD v Podolí. Kategorie budou:
- moučné výrobky s jablky, - dezerty a ostatní pochutiny
s jablky. Za dodání vzorků na košt a do soutěže domácích
pochutin vyrobených z jablek bude poskytnut zdarma katalog a pamětní štamprlka. Vstup na akci bude zdarma.
K účasti srdečně zve Český zahrádkářský svaz, základní organizace v Podolí a Kulturní komise obce Podolí.

V sobotu 4. března 2006 se od 17.00 hodin v místním Kulturním domě uskuteční výroční členská schůze Českého zahrádkářského svazu, základní organizace v Podolí. Kulturní
program a občerstvení bude zajištěno. Pro přítomné bude připravena věcná tombola. Všechny zahrádkáře zve k účasti výbor
ZO ČZS.
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Majitel nabízí odměnu

!!!

V období od 16. do 21. 2. 2006 byl v obci Popovice, z místa u pěstitelské pálenice odcizen malý čelní nakladač UNC
750 Locust světle zelené barvy. Stroj byl zřejmě naložen hydraulickou rukou nebo jeřábem. Odměna vedoucí k vypátrání
a vrácení stroje majiteli je 25 000 Kč. Mob.: 603849160.
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Zpráva z 29. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání se uskutečnilo 7. 2. 2006 v budově obecního úřadu
v Podolí, zúčastnilo se 7 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- plán společných zařízení a změnu katastrální hranice mezi
k.ú. Podolí nad Olšavou a k.ú. Veletiny dle přiloženého situačního plánu. Podmínkou souhlasu ze strany obce Podolí je vybudování a předání předmětných společných zařízení obci Podolí
do 31. 12. 2010.
- investiční akce obce Podolí na rok 2006:
a) nájemní domky v lokalitě Dražné
b) protipovodňová a protierozní hrázka v polní trati Padělky
c) oprava vnějšího vzhledu staré kapličky
d) výsadby zeleně mezi řekou Olšavou a novou silnicí I/50
- nákup programového vybavení pro PC na identifikaci pozemků v k.ú. Podolí nad Olšavou.
- postup proti občanům kteří nemají zaplaceny místní poplatky
za svoz tuhého domovního odpadu. Od osob, které mají nejstarší nedoplatky budou tyto vymáhány v rámci správního řízení, případně soudně.

- využití nabídky firmy Jaroslav Štěrba, Podolí 248 na odklízení
sněhu z místních komunikací.
- využívání místních občanů na manuální práce spojené s nepravidelným odklízením sněhu v zastavěné části obce Podolí.
Základní hrubá mzda za tyto práce bude 60,- Kč za odpracovanou hodinu.
- finanční dar obce Podolí ve výši 60 000,- Kč pro Sdružení pro
výstavbu kaple Svatého Ducha v Podolí, který bude použit na
dostavbu nové kaple. Použití těchto finančních prostředků k danému účelu musí být doloženo dodavatelskými fakturami.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
- starostu obce Podolí k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
k převzetí společných zařízení, které jsou specifikovány v bodě
2. tohoto usnesení.
- pana Libora Hanáčka, člena zastupitelstva obce Podolí, zajištěním firmy která by posoudila efektivitu předpokládaného
rozsahu prací naplánovaných pro opravu vnějšího vzhledu staré
kapličky v Podolí.

Dary na stavbu kaple
Sdružení pro výstavbu kaple Svatého Ducha v Podolí
předkládá veřejnosti přehled finančních darů za rok 2005.

Všem dárcům upřímně děkujeme. Zvláštní poděkování patří těm, kteří na stavbě nezištně svou prací vypomoh-

li. Finanční prostředky byly soustřeďovány na účtu u KB
č. 279987980297/0100. Z výše uvedených finančních darů
a sbírek byla provedena hydroizolace podlah, zateplení a betonáž podlahy a plynové topení. Pro nedostatek finančních
prostředků v závěru roku nebyla zajištěna pokládka dlažby
a provedení obkladů. V jarních měsících budou vyhodnoceny dokončující práce a finanční možnosti ke kolaudačnímu
řízení a k případnému vysvěcení kaple v závěru tohoto roku.
V letošním roce se počítá s pokládkou dlažby a obkladů, provedením světelné a ozvučovaní techniky a nejnutnější venkovní úpravou.
Kdo z občanů by se rozhodl být dárcem stálé měsíční
úložky v jakékoliv výši, může to sdělit v sídle Sdružení čp. 66.
K darům od podnikatelů je možno vystavit darovací smlouvu k odečtu daně.
Za Sdružení pro výstavbu kaple Jaroslav Niče

Jedním dechem

Veřejné projednání změny ÚP

- z důvodu finančních úspor a organizačních změn v Základní škole Podolí, zajišťuje úklid budovy základní školy i mateřské školy pouze jedna školnice a to paní Jiřina Bubeníková
z Kunovic, od 1.4.2006 bude na tuto práci přijata ještě jedna
pracovnice na 1/2 pracovního úvazku.

Veřejné projednání změny územního plánu obce Podolí se
uskuteční ve středu 8. března 2006 od 16.00 hodin na Obecním
úřadě v Podolí. Navržena je změna využití části lokality Dražné
(výstavba další nové ulice) a části lokality Přížlabné (možnost
výstavby rodinných domů).

Občané z Podolí
46 700,- Kč
Dary občanů z ČR
159 550,- Kč
Nejmenovaní dárci
1 900,- Kč
Veřejné sbírky pokladničkou
14 382,- Kč
Podnikatel z Podolí
10 000,- Kč
Podnikatelé cizí
11 000,- Kč
Farnosti, kláštery, řády
36 995,- Kč
Nadace UH /děti, kultura, sport/ 90 000,- Kč
Celkem:
370 527,- Kč
Pro informaci – v roce 2004 bylo darováno 456 590,- Kč

- v průběhu letošní kruté zimy nacházeli své útočiště na březích Olšavy v Podolí také kormoráni mořští, přísně chránění
živočichové, které tu ale pro velkou spotřebu jimi nalovených
ryb neviděli rádi místní rybáři.
- pan Miroslav Navrátil, Podolí 162 nabízí za odvoz starší
seno, které má uskladněné na půdě svého rodinného domu.
- sníh, která sjede ze střechy rodinného domu na chodník má
povinnost každý majitel domu sám včas odklidit.
- občané Podolí mají možnost se vyjádřit k zamýšlené změně
dopravního značení v naší obci, kde se předpokládá snížení maximální rychlosti v celé zastavěné části na 30 km/hod.
a zákaz stání aut na hlavní silnici.

2

Schůzka k internetu v obci
Schůzka, na níž bude projednána spokojenost (či nespokojenost) občanů Podolí s bezdrátovým internetem, který v naší
obci provozuje firma HiTech Média s.r.o. se uskuteční ve středu
8. 3. 2005 od 17.00 hodin na OÚ. K účasti jsou zváni všichni,
kdo se zajímají o danou problematiku nebo se chtějí k uvedenému internetu nově připojit.
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Poděkování za odklízení sněhu
Upřímné poděkování si zaslouží ti občané Podolí, kteří
letošní zimu odklízí napadaný sníh a udržují chodníky před
svými domy v pochůzném stavu. Je jich naštěstí víc než těch,
kterým poděkování nepřísluší, neboť si tuto povinnost danou
zákonem neplní.
Letošní zima je svým průběhem zcela mimořádná. Starší
občané se dokonce vyjadřují, že takové množství napadaného
sněhu a silné mrazy trvající dva měsíce nepamatují. Vedení naší
obce mělo k odklízení sněhu z místních komunikací k dispozici tyto pracovní síly, materiál a technické prostředky: - dva zaměstnance obce (pro dlouhodobou pracovní neschopnost mohl
zimní práce vykonávat vždy jen jeden z nich), - VARI systém
s pluhem, - ruční posýpač na sůl, - deset nádob s posypovým
materiálem rozmístěných v obci, - 110 kg posypové soli. Dodavatelsky bylo zajištěno: - VARI systém s kartáči včetně obsluhy,
- traktor s radlicí včetně řidiče, - malotraktor UNC s nakládací
lžící včetně řidiče.

Dle vyjádření většiny občanů byla zimní údržba místních
komunikací a chodníků v Podolí efektivní a lepší, než ve velikostně stejných, nebo i větších obcích a městech našeho
okresu.
Zajisté bude vhodné, abychom v naší obci co možná nejdříve otevřeli volnou diskusi občanů o jejich očekáváních a požadavcích na zimní údržbu místních komunikací. Ty zabezpečuje
a ze svého rozpočtu financuje místní obecní úřad. Bude nutné
rozhodnout, kolik peněz bude z rozpočtu obce na zimní údržbu
komunikací v dalších letech uvolněno a které položky rozpočtu
budou o tyto finanční prostředky kráceny. Budeme-li chtít sníh
z celého zastavěného území obce po celou zimu průběžně vyvážet (jak to požaduje několik občanů naší obce) budeme si muset
spočítat kolik to bude stát peněz a jestli za tyto peníze raději
nevybavíme učebny místní školy, nebo neopravíme chodníky
ve Žlebě a v jiných částech naší obce.
starosta obce Podolí

„Hraje celá dědina“ aneb „S veselou myslí na nesmysly“
I v letošním roce navazuje Společenská komise obce Podolí spolu s Klubem dobré pohody na předešlé akce z cyklu
„... celá dědina“. Tentokrát pod názvem „Hraje celá dědina“
aneb „S veselou myslí na nesmysly“ vystoupí v sobotu 18.
března 2006 od 15 hodin v místním kulturním domě téměř
sedm desítek účinkujících všech věkových kategorií.
Ve více než dvouhodinovém programu vám představí scény a scénky ze života, pomohou vám zavzpomínat na oblíbené
pořady z televize, či se dozvědět zaručené zprávy od zpravodajů z podolských uliček. Možná vás překvapí zjištění, co všechno se v obci dělo, děje a bude dít. O překvapení nebude nouze
a možná uvidíte i nějaký ten program s hvězdičkou. Kdo ví...
Přijďte a nechte se unést vírem podolských událostí...

Pokud máte chuť zúčastnit se také jako účinkující, užít si
legraci a trochu se vyřádit, můžete se k nám ještě přidat. Rádi
mezi sebe každého přijmeme.
Součástí akce bude také výstavka fotografií z divadelních
představení z předešlých let. Pokud máte ve svém archívu nějaké zajímavé fotky, budeme velmi rádi, když nám je zapůjčíte, aby tato výstavka byla co nejobsáhlejší. Můžete je předat
panu Petru Kovaříkovi, který má tuto součást programu na
starosti.
Další informace vám poskytne Dagmar Doleželová, tel.
572 574 252 nebo je naleznete na www.obecpodoli.cz .
Srdečně vás zvou a na Vaši návštěvu se těší všichni účinkující.

Zájem o ubytování v Podolí

Pozvání k lékařským prohlídkám

Geodetická kancelář z Brna hledá v Podolí a blízkém okolí
ubytování pro svého zaměstnance na období duben až listopad
2006. Zájem je o jednu místnost, kterou je možné využívat také
jako kancelář, k dispozici by mělo být sociální zařízení. Nabídky
na pronájem je možno předat prostřednictvím OÚ v Podolí.

MUDr. Aleš Hřib si dovoluje pozvat pacientky, které nebyly
déle než jeden rok na gynekologickém vyšetření na zdravotní
středisko v Kunovicích, V Humnech 1422.
Ordinační doba je:
PO - 12.30 až 15.00,
ÚT – 7.00 až 11.00,
ST – 15.30 až 17.00,
ČT – 12.30 až 17.00,
PÁ – 12.30 až 14.30 hodin.

Pozvánka na košt vína
V sobotu 18. března 2006 od 17.00 hodin se v Kulturním domě v Popovicích
uskuteční tradiční místní výstava vín.
K tanci a poslechu bude hrát cimbálová muzika.
Všechny občany srdečně zvou zahrádkáři z Popovic.

Nezaměstnanost v Podolí

Společné sledování hokejového turnaje
Někteří zájemci o turnaj v ledním hokeji, který je součástí
právě probíhajících Olympijských her, drží palce našemu mužstvu doma u televize, jiní si tyto chvilky vychutnávají společně
se svými kamarády v místní hospůdce či baru. V pohostinství
označeném jako „Obecní hospoda“ (Kováříkova, čp. 1) mají
ještě jeden důvod, proč se radovat z vítězství našich barev. Za
každý vyhraný zápas v semifinálové skupině má být obsluhou
vyčepováno 100 piv krušovické desítky zdarma. Za vítězství ve
finále to má být dokonce 200 piv. Akci organizuje a podporuje
pivovar Krušovice.
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Stav k 31. 12. 2005: V naší obci, která k uvedenému datu
měla 784 obyvatel bylo v ekonomicky produktivní věku 385
osob. Na Úřadě práce bylo evidováno 31 osob v kategorii „zájemci o zaměstnání“, to je 8,08 % z celkového počtu osob v ekonomicky produktivním věku. Na okrese Uherské Hradiště bylo
ke stejnému datu evidováno 5 440 zájemců o zaměstnání, což
bylo 7,72% osob v ekonomicky produktivním věku. Celostátní
průměr nezaměstnanosti byl v tu dobu 8,9 %, což bylo asi 500
000 nezaměstnaných. Do statistiky jsou zahrnuti pouze ti zájemci o zaměstnání, kteří splňovali kritéria osob stanovených
Úřadem práce. Nejsou zde započítány osoby, které porušily
podmínky dané tímto úřadem a např. aktivně nevyhledávali zaměstnání, nebo odmítli nabídky zaměstnavatelů.
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Osobnosti Podolí

Společenská kronika
březen 2006
František Ševeček (čp. 229) – 60 let
Antonín Měrka (čp. 195) – 75 let
Anna Malinová (čp. 4) – 81 let
Josef Vlachynský (čp. 13) – 82 let
Marie Malinová (čp. 103) – 86 let

duben 2006
Bohumila Fornůsková (čp. 151) – 65 let
Miroslav Šácha (čp. 224) – 65 let
Květoslava Doleželová (čp. 125) – 70 let
Anežka Podškubková (čp. 71) – 75 let
František Pestl (čp. 20) – 81 let
Anežka Kusáková (čp. 27) – 86 let

Narození občané
Dne 23. 1. 2006 se manželům
Marcele a Rostislavu Pechovým (čp. 38)
narodila dcera Andrea.
Dne 24. 1. 2006 se manželům
Monice a Romanovi Gálovým (čp. 123)
narodila dcera Kristýna.
Všem srdečně blahopřejeme

Úmrtí
Dne 24. 12. 2005 zemřela paní Antonie Škrášková (čp. 100)
Dne 8. 1. 2005 zemřela paní Marie Malinová (čp. 201)

V rámci série takto zaměřených článků budeme ve
stručnosti informovat o současných, ale i dřívějších občanech Podolí, kteří mají, či měli
svůj podíl na společenském
dění v naší obci, nebo byli a
jsou v něčem výjimeční.
Antonín Křivák je sportovním střelcem ze vzduchové a perkusní pušky, v těchto
disciplinách je čtyřnásobným
mistrem České republiky.
Před 25 lety začínal střílet
pod vedením pana Pípala z Míkovic, po dvou letech přešel
do nivnického Střeleckého klubu, kde jej trénoval pan J. Slinták a A. Jílek. Po ukončení základní vojenské služby zakotvil v Bzenci, kde střílí dodnes. V průběhu posledních let se
účastní každoročně 40 – 50 tuzemských a zahraničních závodů. Za nejvýznamnější považuje svoji účast na Mistrovství
Evropy v Německu v roce 2005. Pro rok 2006 byl nominován
na Mistrovství světa ve Francii a v roce 2007 by se rád zúčastnil Mistrovství Evropy v Itálii.
Tondovi bude letos v září 44 let a žije se svojí manželkou Pavlínou, dcerou Hanou a synem Antonínem v Podolí,
čp. 94. Pracuje v České zbrojovce jako střelec. Přejeme mu
hodně dalších úspěchů ve sportovní střelbě a zisk některé z
medailí v soutěži na mezinárodní úrovni!

Štěpánský turnaj ve stolním tenisu
Turnaje hráčů do 15
let se zúčastnili 4 chlapci, 1. místo: Jiří Kryštof,
2. místo: Jan Kadlčík, 3.
místo: František Bičan z
Popovic, 4. místo: Martin Perutka. Hlavním
rozhodčím turnaje byl
JUDr. Stanislav Šibor.

Turnaje dospělých (26.12.2005) se zúčastnilo 12 hráčů,
1. místo: Milan Bosák, 2. místo: Martin Fojtík z Nivnice,
3. místo: Vladimír Mana.
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