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Začátkem června vykvetly paní Heleně Koníčkové (čp. 236) 
nádherné květy kaktusů, které obdivoval každý, kdo je viděl.

Opravu střechy obecní budovy čp. 36 (mandlovna) provedla v 
červenci firma Andrej Duháň, Popovice čp. 305.

O tom že rostou už není možné pochybovat. V úterý 22. 8. 
2006 masbírali v mladé smrčině celkem asi 300 pravých hřibů 
Jakub Rýpal (čp.164), Marek Koníček (čp. 236) a starosta Mi-
roslav Křižka.

Mateřskou školu v Podolí budou v příštím školním roce dále 
navštěvovat:  

S mateřskou školou v Podolí se rozloučili a do první třídy zá-
kladní školy se těší: Matěj Lysoněk, Kateřina Klvaňová, Nikola 
Jančová, Marek Klvaňa, Tereza Slováková, Natálie Pechová, 
Roman Perutka, Ivana Hornová a Adam Smetana.

Žáci 1. třídy základní školyHoubařská sezóna začala

Střecha budovy mandlovny opravenaKaktusům se daří

Starosta obce Podolí děkuje všem občanům, kteří se v uplynulých čtyřech letech aktivně zapojili do dění v naší obci a pomohli při 
zajištění běžného chodu obce, úklidu veřejného prostranství a organizování sportovních, kulturních a společenských akcí. Ku příleži-
tosti ukončení volebního období rovněž děkuje všem členům zastupitelstva obce a členům odborných komisí a výborů obce Podolí.

Starosta obce děkuji občanům
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Zasedání se uskutečnilo dne 18. 7. 2006 v budově obecního 
úřadu v Podolí, zúčastnilo se 8 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- početní složení zastupitelstva obce Podolí pro volební obdo-
bí 2006 až 2010, zastupitelstvo obce bude mít 9 členů.
- smlouvu s městem Uherské Hradiště o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Uherské Hradiště na úhradu neinvestičních 
nákladů spojených se zajištěním provozu místní knihovny 
v Podolí.
- přílohu 1/2006 ke smlouvě o poskytování regionálních kni-
hovnických služeb v oblasti doplňování a zpracování kni-
hovního fondu uzavřenou s městem Uherské Hradiště dne 
6. 2. 2003.
- prodej pozemku parc.č. 915/1 o výměře 1 388 m2 a parc.
č. 915/2 o výměře 281 m2, k.ú. Podolí nad Olšavou. Kupují-
cí je paní MUDr. Eva Dokoupilová, Podolí čp. 262. Cena je 
110 Kč/m2, to je celkem 183 590,- Kč. Kupující rovněž uhradí 
náklady spojené s vypracováním a uzavřením kupní smlouvy. 
Vyměření uvedených pozemků bylo provedeno dle geomet-
rického plánu č. 276-102/2006.
- odklad opravy vnějšího vzhledu staré kapličky při hlavní sil-
nici a použití části rozpočtových finančních prostředků urče-
ných na tuto opravu k zabezpečení nákupu akustických zvonů 
pro novou kapli v Podolí.
- finanční dar ve výši 40 000,- Kč na nákup nových akustic-
kých zvonů pro novou kapli v Podolí. Příjemcem daru bude 
Sdružení pro výstavbu kaple Svatého Ducha v Podolí. Pod-
mínkou poskytnutí finančního daru je shoda ve věci režimu 
a hlasitosti používání akustických zvonů.
- prodejní cenu plastových pytlů na PET láhve pro občany Po-
dolí za nákupní cenu 15,- Kč, což je v současnosti pořizovací 
cena, za kterou je obec Podolí nakupuje od firmy Rumpold 
UHB s.r.o. Uvedená nákupní cena je před připočtením DPH.
- školné v mateřské škole v Podolí, která je součástí subjektu 
Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organi-
zace. Výše školného bude 300,- Kč za jedno dítě za kalendářní 
měsíc s platností od 1. 9. 2006. Od školného jsou osvobozeny 
děti které mají společně alespoň s jedním z rodičů trvalé byd-
liště v obci Podolí nebo Popovice.
- zrušení předkupního práva zřízeného formou věcného bře-
mene na pozemek parc.č. 650/5, k.ú. Podolí nad Olšavou, 

Zpráva z 33. zasedání zastupitelstva obce
majitelé manželé Libuše a František Hráčkovi, Kunovice, No-
voveská 1160. Podmínkou zrušení je zajištění závazků vyplý-
vajících z kupní smlouvy na předmětný pozemek jiným vhod-
ným způsobem.
- schválení cenové nabídky ve výši 35 000,- Kč od pana Stani-
slava Nového, Podolí čp. 86 na opravu oplocení areálu fotbalo-
vého hřiště užívaného Tělovýchovnou jednotou Podolí. 
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve 
prospěch Telefónica 02  Czech Republic, a.s. na pozemky parc.
č. 721/5, 729/6, 721/4, 650/3, 650/21, 650/22 a budovy čp. 287 
a čp. 288 postavené na pozemcích parc.č. 650/21 a 650/22 
k umístění veřejné komutační sítě. 
- finanční spoluúčast ve výši 10 000,- Kč na realizaci opatření 
sloužících k odvádění přebytečné vody z veřejné studny na-
cházející se v lokalitě Lipiny. Realizaci uvedených opatření 
zabezpečí Myslivecké sdružení Boří, do výše této částky bude 
proplacena faktura za výkopové práce související s uvedenou 
akcí. 
- zadání změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Podolí.
- nákup druhého odpočívadla pro cyklisty, které bude umístě-
no v areálu hřiště Žleb. Nákup bude proveden za použití dota-
ce od Zlínského kraje ve výši 50 %  pořizovacích nákladů.
- uzavření smlouvy na hudební produkci s dechovou hud-
bou Hradčovjanka na slovácké hody v Podolí ve dnech 14. 
a 15. října 2006. 
- termín uzávěrky zpravodaje obce Podolí. Uzávěrka do které 
je možné odevzdat příspěvky na zveřejnění ve zpravodaji bude 
17. 8. 2006 v 17.00 hodin. 
- změnu č. 2 rozpočtu obce Podolí na rok 2006.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- žádost manželů Ferencových, Podolí čp. 283 o přeložení 
sloupu veřejného osvětlení nacházejícího se před jejich rodin-
ným domem na náklady obce Podolí. Přeložení sloupu mohou 
žadatelé realizovat na své náklady při dodržení dohodnutých 
stavebních podmínek.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
- starostu obce Podolí pana Miroslava Křižku podepsáním 
smlouvy se Státním fondem rozvoje bydlení o finanční dotaci 
na stavbu domků v lokalitě Dražné určené pro nájemní bydle-
ní osob s omezenými příjmy.

Zpráva z 34. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání se uskutečnilo dne 28. 7. 2006 v budově obecního 
úřadu v Podolí, zúčastnilo se 8 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- ukončení pracovního poměru dohodou s Mgr. Vlastimilem 
Kamrlou, odstupujícím ředitelem Základní školy a Mateřské 
školy Podolí, příspěvková organizace. Pracovní poměr bude 
ukončen dne 31. 8. 2006.
- záměr vypsání výběrového řízení na ředitele Základní školy 
a Mateřské školy, Podolí, příspěvková organizace.  
- smlouvu o budoucí smlouvě s Povodím Moravy, s.p. o zří-
zení věcného břemene pro stavbu „ZTV pro průmyslovou 
zónu – Podolí“ umístěné na pozemcích parc.č. 3239/1, 3239/3, 
3239/4, k.ú. Podolí nad Olšavou.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- odstoupení Mgr. Vlastimila Kamrli z funkce ředitele Základ-

ní školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvková organizace. Vý-
kon funkce bude ukončen 31. 7. 2006.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
Mgr. Martinu Kozelkovou řízením Základní školy a Mateřské 
školy, Podolí, příspěvková organizace. Pověření má platnost 
do doby jmenování nového ředitele tohoto subjektu, který 
vzejde z řádného výběrového řízení.
- Ing. Ivanu Podškubkovou obstaráním hydrogeologického 
posudku vztahujícího se k žádosti manželů Juříkových, Sme-
tanových a Miklových. Předmětem žádosti je zajištění geo-
logické stability svahu za rodinnými domy žadatelů. Termín 
obstarání posudku: do 4. 8. 2006.
- Ing. Jarmilu Kasperovou funkcí tajemníka pro výběrové ří-
zení na ředitele Základní školy a Mateřské školy, Podolí, pří-
spěvková organizace
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Zpráva z 35. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání se uskutečnilo dne 16. 8. 2006 v budově obecního úřa-
du v Podolí, zúčastnilo se 8 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- zástupce zřizovatele do komise pro výběrové řízení na ředitele 
Základní školy a Mateřské školy Podolí, příspěvková organizace, 
kterými jsou Mgr. Kateřina Manová a paní Marie Snopková.
- text pro zveřejnění výběrového řízení na ředitele Základní 
školy a Mateřské školy Podolí, příspěvková organizace.
- podání objednávky na vypracování investičního záměru sana-
ce sesuvu části svahu v ulici Žleb u firmy VEGI, s.r.o., Kroměříž 
za těchto podmínek: 
a) obec Podolí uhradí z celkové ceny, která je 19 040,- částku 
10 040,- Kč
b) občané žádající o zajištění sanace sesuvu části svahu zaplatí 
společně zbývající  část ceny, to je celkem 9 000,- Kč
c) občané žádající o zajištění sanace části svahu budou souhla-
sit s tím, že stejným způsobem se budou podílet na zbývajících 
finančních nákladech spojených s realizací předmětného opat-
ření. To platí pouze pro náklady na které nebude získána žádná 

finanční dotace z fondů, které je možno o tyto dotace žádat.
- výši finančních nákladů kterými se bude obec Podolí podílet 
na přeložení sloupu veřejného osvětlení v ulici Dražné. Obec 
Podolí uhradí 50 % celkových nákladů,  maximálně 2 500,- Kč 
a zbývajících 50 % nákladů uhradí MUDr. Michal Ferenec, Po-
dolí čp. 283. 
- záměr vybudování dvou přípojných bodů pro příjem bezdrá-
tového internetu v Podolí. Předpokládaná cena 50 000,- Kč.
- finanční odměnu ve výši jednoho měsíčního platu pro zaměst-
nankyni obecního úřadu paní Janu Rýpalovou za práci spojenou 
se získáním finanční dotace od Státního fondu rozvoje bydlení 
na výstavbu nájemních domků v lokalitě Dražné.
- předpokládanou výši nájmu v nájemních domcích v lokalitě 
Dražné ve výši 3 125,- Kč za kalendářní měsíc. V ceně nájmu 
není započítána spotřeba energií a vody, kterou si bude nájemce 
platit odděleně od nájemného.  
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- žádost občanů ulice Dražné o výstavbu chodníku vedoucího z 
této ulice k Obecnímu úřadu Podolí.

Volby do zastupitelstva obce Podolí se uskuteční v pátek 
20. října 2006 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2006 
od 8.00 do 14.00 hodin v Kulturním domě v Podolí. Vážně 
nemocné občany na požádání navštíví doma volební komise 
s přenosnou urnou. O tuto možnost mohou občané požádat 
na Obecním úřadě v Podolí osobně nebo telefonicky na čísle 
572574130.

Volič může na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku 
označit nejvýše jednu volební stranu, případně 9 jednotlivých 
kandidátů před jejich jmény. Platný je i takový volební lístek, 
na kterém je uplatněna kombinace obou uvedených způsobů 
hlasování. Zaškrtnutím čtverečku před jménem kandidáta zís-
kává uvedený kandidát tzv. preferenční hlas, který může mít 
vliv na pořadí kandidátů a získání mandátu v zastupitelstvu 
obce. 

Neplatné jsou hlasovací lístky na nichž je křížkem označe-
no více volebních stran nebo více než 9 jednotlivých kandidá-
tů. Neplatné jsou i lístky přepisované, škrtané a jinak znehod-
nocené. Stejně tak jsou neplatné volební lístky, na kterých není 
křížkem označena žádná volební strana ani žádný kandidát.

Volby do zastupitelstva obce
Sdružení nezávislých kandidátů „Živo v Podolí“
1. Bc. Miroslav Křižka, 46 let, Podolí čp. 255
2. Mgr. Kateřina Manová, 38 let, Podolí čp. 219
3. Vlastimil Rýpal, 42 let, Podolí čp. 164
4. Ilona Vlachynská, 43 let, Podolí čp. 253
5. Bc. Dagmar Marcaníková, 31 let, Podolí čp. 269
6. Jaroslav Ježík, 44 let, Podolí čp. 161
7. Jiří Šišák, 20 let, Podolí čp. 256
8. Petr Smetana, 25 let, Podolí čp. 166
9. Miroslav Koníček, 55 let, Podolí čp. 236

Sdružení nezávislých kandidátů „Živo v Podolí plus“
1. Marie Snopková, 54 let, Podolí čp. 26
2. Ing. Jaroslav Majíček, 27 let, Podolí čp. 49
3. Věra Křiváková, 36 let, Podolí čp. 197
4. Lenka Lysoňková, 38 let, Podolí čp. 175
5. Štěpánka Míšková, 35 let, Podolí čp. 106
6. Marie Baičevová, 60 let, Podolí čp. 80
7. Ivana Nesvadbová, 41 let, Podolí čp. 91
8. Petra Ondrejková, 37 let, Podolí čp. 261
9. Ema Pechová, 34 let, Podolí čp. 178 

Kandidáti do zastupitelstva obce Podolí

Sdružení nezávislých kandidátů „Volné sdružení občanů“ neprojevilo zájem o zveřejnění své kandidátní listiny ani svého volebního 
programu. Do uzávěrky tohoto čísla zpravodaje nebylo rovněž známo, kolik volebních stran se na Městském úřadě v Uherském Hra-
dišti zaregistrovalo pro volby do zastupitelstva obce Podolí. 

Volební program sdružení Živo v Podolí
1. Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu v obci.
2. Rekonstrukce chodníků v obci, priorita chodník v ulici Žleb.
3. Vybudování nových autobusových zastávek a zlepšení dopravní obslužnosti.
4. Podpora výstavby objektů pro bydlení a podnikání.
5. Realizace neuskutečněných akcí minulého volebního období – protipovodňová a protierozní hrázka nad ulicí Záhumní 

           po získání souhlasu všech majitelů pozemků, oprava staré kaple po obdržení patřičné finanční dotace. 
6. Vydávání zpravodaje obce rozšiřovaného příležitostně o další list. 
7. Podpora kultury, sportu, rekreační činnosti a společenského dění v obci. Podpora Klubu dobré pohody, podpora využívání 

           internetu v obci.

S uvedeným volebním programem se ztotožňuje také Sdružení nezávislých kandidátů „Živo v Podolí plus“. 
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V důsledku změny začátku školního vyučování v základ-
ní škole v Kunovicích upravila ČSAD a.s., Uherské Hradiště 
časy odjezdů některých autobusových spojů. Jízdní řád auto-
busových spojů, kterých se uvedené změny týkají, je vyvěšen 
na úřední tabuli u Obecního úřadu a ve vývěsní skříňce u pro-
dejny Dolanka. Změny se týkají zejména posunutí odjezdů au-
tobusů a jejich zajíždění na zastávku ZŠ Červená cesta.

Podolí, Žleb - Popovice: 
655 hod.

Popovice - Podolí Dolanka: 
1135, 1312, 1340, 1425, 1518 hod.

Podolí U Dolanky - Kunovice ZŠ Červená cesta, lékárna: 
730 hod.

Kunovice, Lékárna, ZŠ Červená cesta - Podolí: 
 1308, 1408, hod. (z Uh. Hradiště odjíždí ve 1300 a 1400 hod.)

Změna jízdního řádu
Hudební škola Yamaha zve maminky s dětmi na bezplatnou 
lekci hudební přípravky.
Hrátky s robátky (pro děti od 4 - 17 měsíců) – úterý 5. září v 9.30 hod.
První krůčky k hudbě ( od 18 měsíců do 4 let) – 4. 9. v 16.00, 6.9. 
v 10.00 hod.
Rytmické krůčky (předškoláci 4 – 6 let) – úterý 5. září v 16.00 hod.
Den otevřených dveří v hudební škole bude v pátek 8. září od 
16.30 hod. do 18.00 hod.
Místo konání: Uh. Hradiště, Za Alejí (sídliště Štěpnice), 
tel.: 739511160, 572579777 (po 16.00 hod.). 
Další výukové programy: 
Keyboard (FKK, FK) – pro děti od 6 let, mládež a dospělí, 
Kytara (GGU) – pro děti od 8 let, mládež a dospělí, 
Zobcová flétna (BGU) – pro děti od 6 let, mládež a dospělí, 
Populární zpěv (Pop zpěv) – pro děti od 8 do 10 let, mládež 
a dospělí, 
E-kytara (EG) – mládež a dospělí, 
Baskytara (BG) – mládež a dospělí. 
Telefon: 605956342 (po 14.00 hod.).

Bezplatné lekce hudební přípravky

Jedním dechem
- první organizační schůzka pořadatelů slováckých hodů a ho-
dové chasy se uskuteční v pátek 1. září 2006 od 18.30 hodin 
v Kulturním domě v Podolí.
- v programu oslav slováckých hodů v Podolí se počítá se zacház-
kou hodového průvodu k domkům pro seniory na Dražném 
a jejich prohlídkou.
- žádosti o bydlení v nájemních domcích na Dražném je mož-
né podat a potřebné informace získat na Obecním úřadě Podolí 
od 18. října do 15. listopadu 2006.
- v Kulturním domě v Podolí byly nainstalovány nové okenní 
žaluzie, které budou při letních akcích chránit návštěvníky před 
ostrým slunečním světlem.
- použité PET láhve od nealkoholických nápojů je možné odklá-
dat na stanoviště ke kontejnerům pouze v plastových pytlích, kte-
ré je možno zakoupit za 15,- Kč na obecním úřadě.
- odpad rostlinného původu a stavební suť je možné za stanovený 
poplatek uložit do kontejnerů ve sběrném dvoře o sobotách 2. 9., 
7. 10. a 4. 11. 2006 v době od 9.00 do 12.00 hodin.
- občané kteří nemají zaplacený svoz popelnic za II. pololetí 2006 
by jej měli zaplatit na obecním úřadě v nejbližším možném ter-
mínu.
- paní Marie Petříková (ředitelka MŠ) a MUDr. Martin Plevka 
společně na tenisovém turnaji mikroregionu Dolní Poolšaví dne 
11. 8. 2006 hájili barvy obce Podolí a ve smíšené čtyřhře obsadili 
první místo.

- Slavnosti vína v Uherském Hradišti, na kterých se bude v rámci 
mikroregionu Dolní Poolšaví v pasáži Hotelu slunce prezentovat 
i obec Podolí, se uskuteční 8. – 10. září 2006.
- v sobotu 2. září 2006 od 13.30 hodin se uskuteční tradiční setká-
ní občanů na Pepčíně spojené s přátelským posezením a možnos-
tí užití si různých atrakcích.
- Škola lidových tanců Kunovice pořádá od 18. 9. do 23. 9. vždy 
od 18.00 hodin Na Pálenici kurs lidových tanců s možností na-
učit se jednotlivé tance: Po - Boršické, Hucké, Dolněmčanské, 
Út - Straňanské a Korytná, St - Horňácké sedlácké, Čt - Čardáš, 
Pá - Karičky.
- zájemci o jablka ze školní zahrady se mohou k samosběru do-
stavit v pátek 15. září 2006 od 16.00 do 18.00 hodin. V případě 
nepříznivého počasí bude určen náhradní termín. 
- v průběhu podzimních měsíců letošního roku bude prověřena 
možnost samotěžby dřeva z obecního lesa. Zájemci z řad občanů 
Podolí budou evidováni na OÚ od 15. 11. do 30. 11. 2006. 
- odborná kominická firma bude v naší obci ve středu 
30. srpna 2006 provádět čištění komínů na tuhá paliva, dopo-
sud nepřihlášení zájemci o tyto služby se ještě mohou přihlásit 
na Obecním úřadě v Podolí.
- v sobotu 2. září 2006 od 18.00 hodin na dětském hřišti ve Žlebě 
pořádá společenská komise obce Podolí a Česká obec sokolská 
Sokol Podolí „Loučení s prázdninami“ spojené se soutěžemi pro 
děti a táborákem.

K 31. 7. 2006 se vzdal funkce ředitele základní školy v Podolí 
Mgr. Vlastimil Kamrla. Na tuto funkci bude v nejbližší době 
vypsáno řádné výběrové řízení. Do doby jmenování nového 
ředitele bude tuto funkci zastávat Mgr. Martina Kozelková. Vy-
učovací hodiny žáků čtvrté a páté třídy budou v následujícím 
školním roce spojeny například při výtvarné výchově, tělesné 
výchově a hudební výchově. Hlavní předměty jako je jazyk čes-
ký, jazyk anglický a matematika budou probíhat pro žáky těchto 
tříd odděleně. Informační schůzka rodičů žáků školy se usku-
teční ve středu 6. září 2006 v základní škole v Podolí od 16.00 
hodin.

Změny v základní škole
Pro žáky první třídy se slavnostní zahájení školního roku 

2006/2007 uskuteční v pondělí 4. září 2006 v 8.00 hodin 
na Obecním úřadě v Popovicích. Po zahájení se žáci přesunou do 
základní školy v Popovicích, kde budou seznámeni s ostatními 
organizačními záležitostmi. Aktovky si žáci přinesou s sebou.

Žáci 2. a 3. třídy zahájí školní rok v základní škole v Popovi-
cích v 8.15 hodin. Není potřeba brát žádné věci s sebou.

Pondělí 4. září 2006 bude prvním dnem nového školního 
roku také pro žáky 4. a 5. třídy.  Školní vyučování bude zahájeno 
v 8.00 hodin v základní škole v Podolí. Žáci si přinesou pouze 
obuv na přezutí.

Zahájení školního roku
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Oblastní charita Uherské Hradiště poskytuje služby prostřed-
nictvím těchto středisek:
Domácí pečovatelská služba (tel.: 572552835). Mezi pečovatel-
ské služby se např. řadí: rozvoz obědů s roznáškou do domovů 
klientů, nákupy, úklidy běžné a velké, dohled nad klientem, do-
provod do zdrav. zařízení, praní a žehlení prádla na středisku, 
dopravní služby a pedikúry, které se provádí v domácnostech, 
na střediscích a v domech s pečovatelskou službou. Všechny 
uvedené služby si klient hradí sám na základě sazebníku pečo-
vatelských úkonů MPSV podle vyhlášky č. 182/91 Sb. 
Domácí zdravotní péče (tel.: 572555784). Odborná zdravot-
ní péče poskytuje tyto služby: aplikaci injekcí a inzulínu, od-
běr biologického materiálu, převazy vředů a pooperačních ran, 
ošetřování stomií a dekubitů, pohybovou edukaci, nácvik se-
beobsluhy, sledování fyziologických funkcí, ošetřování perma-
nentních katetrů a další výkony dle ordinace lékaře. Zdravotní 
péče je hrazena zdravotní pojišťovnou, pečovatelské úkony si 
hradí pacient, poradenství je poskytováno bezplatně.
Domácí hospic (tel.: 572550136, 606641980). Odborný tým       
/lékař, zdravotní sestry, pečovatelky, sociální pracovník, psy-
cholog, kněz/ přijíždějí do domácností pacientů a za přispění 
rodiny uspokojují biologické, psychologické, sociální a duchov-
ní potřeby. Zdravotní péče je hrazena zdravotní pojišťovnou, 
pečovatelské úkony si hradí pacient, poradenství je poskytová-
no bezplatně.
Domov pokojného stáří Boršice (tel.:572501130). Je určen k tr-
valému, přechodnému a dennímu pobytu seniorů a nemocných 

Aktivity Oblastní charity Uherské Hradiště
osob. Má statut domova důchodců a poskytuje komplexní péči.
Přeprava osob na invalidních vozících PONIV (tel.: 572552331, 
606642407). Úkolem střediska je zajistit přepravu pro držitele 
průkazů TP, ZTP, ZTP/P do zaměstnání, k lékaři, na kulturní 
a zájmové akce atd. 
Středisko humanitární pomoci (tel.: 572555783). Je rozděleno 
do 6 sekcí: - humanitární sklad, - přímá pomoc lidem v nou-
zi, - terénní soc. pomoc při odstraňování následků živelných 
pohrom, - organizování zahraniční humanitární pomoci, - or-
ganizování sbírek a rozdělování jejich výtěžků, - organizování 
dobrovolnické činnosti v rámci obcí farnosti.
Humanitární sklad šatstva (sídlo: Uh. Hradiště, Rostislavova 
488). Je otevřen každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin. Sklad 
přijímá a vydává čisté a nepoškozené oděvy, dětské oblečení, 
výbavičky pro kojence a batolata, lůžkoviny a záclony, prací 
a čistící prostředky, hygienické prostředky pro muže a ženy 
a nádobí. 
Tříkrálová sbírka. Finanční částka získaná koledováním je roz-
dělena potřebným lidem dle stanoveného klíče České katolické 
charity.
V příštím čísle zpravodaje budou uvedeny informace o Agentuře 
podporovaného zaměstnání, Azylovém domě sv. Vincence, Den-
ním centru sv. Ludmily, Dobrovolnickém centru, Chráněné dílně, 
Nízkoprahovém centru pro děti a mládež TULiP, Občanské po-
radně a Sociální poradně s azylovým bydlením. V případě oka-
mžité  potřeby jsou informace o uvedených střediscích k dispozici 
na Obecním úřadě v Podolí. 

Ani po oplocení areálu fotbalového hřiště nebude možnost 
jeho využití ke sportovním účelům nijak výrazně omezena. 

Klíč od přístupové brány obdrží trvale každý občan Po-
dolí, který o něj požádá, případně si jej bude moct kdyko-
liv vyzvednout u určeného správce fotbalového hřiště nebo 
v místním pohostinství. Stejně tak v době tréninků hráčů fot-
balového oddílu bude volná plocha fotbalového hřiště nabíd-
nuta ostatním zájemcům o její využití.

Vydaný provozní řád by měl zamezit vzniku škod, znečiš-
ťování všech prostor a určit osobu odpovědnou za případný 
úraz návštěvníků areálu hřiště. Uvedené změny by měly být 
realizovány postupně, počínaje listopadem letošního roku. Ví-
táni jsou všichni dobrovolníci, kteří se chtějí podílet na orga-
nizování sportovního života v naší obci. 

Užívání fotbalového hřiště
Sdružení pro výstavbu kaple Sv. Ducha v Podolí sděluje ob-

čanům, že slavnostní posvěcení kaple Sv. Ducha se uskuteční 
v neděli 29. října 2006 ve 14.00 hod. odpoledne. Tento termín byl 
potvrzen arcibiskupstvím v Olomouci. Světitelem bude světící 
biskup Mons. Josef Hrdlička. 

Poněvadž se jedná o mimořádně slavnostní organizační zajiš-
ťování této události, Sdružení prosí občany o projevení vstřícnos-
ti, tj. pomoci při konečných úpravách v prostoru kaple a okolí, při 
výzdobě obce, parkování vozidel, při zajišťování pohoštění pozva-
ných hostů a svými finančními příspěvky. Kdo může jakýmkoliv 
způsobem pomoci, může toto osobně sdělit na Sídlo Sdružení 
čp. 66. O dalších zprávách je možné se dozvědět ze samostatných 
letáčků, místním rozhlasem, nebo informačními listy obce. Sdru-
žení děkuje všem za projevenou vstřícnost.

Jaroslav Niče, předseda Sdružení 
pro výstavbu kaple Sv. Ducha v Podolí

Posvěcení kaple Sv. Ducha v Podolí

V sobotu 16. 9. 2006 uspořádá společenská komise obce Podolí 

setkání šedesátníků – ročník 1946. 
Program bude následující:
- sraz v KD Podolí ve 14.00hod
- odchod do Základní školy Podolí
- program v ZŠ (Klub dobré pohody – „Naše třída a pan učitel Zálešák) 
-  prohlídka školy
- odchod do Mateřské školy Podolí
- slavnostní přivítání jubilantů  zástupci Obecního úřadu Podolí v MŠ
- prohlídka Mateřské školy Podolí
- odchod  do KD, přivítání jubilantů - p. Baičevová 
- přípitek – starosta obce
- diskuse, volná zábava

60
60 60

60
60
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září 2006
Ludmila Susová (čp. 144) – 60 let
Anna Mařicová (čp. 83) – 83 let
František Koníček (čp. 70) – 83 let

Narození občané
Dne 23. 7. 2006 se slečně Monice Jeřábkové a panu Davidu Vagdálovi (čp. 84) 
narodil syn David.
Dne 6. 8. 2006 se manželům Lence a Jánovi Kovaľovým (čp. 52) 
narodil syn Marek.
Dne 17. 8. 2006 se manželům Lence a Zdeňkovi Snopkovým (čp. 228) 
narodila dcera Nela.

                                                                 Všem srdečně blahopřejeme

Úmrtí
Dne 21. 6. 2006 zemřel pan Antonín Malina, Podolí čp. 11
Dne 24. 7. 2006 zemřela paní Marie Kovaříková, Domov důchodců Nezdenice (Podolí čp. 156).

Společenská kronika
říjen 2006 
Bohumil Hanáček (čp. 65) – 60 let
Eva Galušková (čp. 6) – 60 let
František Smetana (čp. 214) – 83 let
Antonín Crla (čp. 76) – 87 let
František Ruman (čp. 105) – 87 let

Koncem června měli tři dny v opatrování leguána zeleného 
Jana a Radek Křižkovi, kterého odchytili u svého domu po té, 
co utekl svému majiteli a měsíc strávil na svobodě.

Po ořezání lískových keřů přerůstajících ze zahrady pana Mi-
roslava Michálka, které provedl pan Martin Plaček, bude mož-
né také opravit lampu veřejného osvětlení.

Keře bránily bezpečnosti na silniciLeguán žil měsíc na svobodě

Rozpisy fotbalových zápasů TJ Podolí


