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Slovácké hody v Podolí
V sobotu 14. 10. a v neděli 15. 10. 2006 se v naší obci 

konaly tradiční slovácké hody s právem. Seznam hodo-
vé chasy: Klára Vlachynská – starší stárka, Pavel Boruta 
– starší stárek, Lucie Dokoupilová a Libor Hanáček, Eva Do-
koupilová a Jakub Rýpal, Iva Kasperová a Michal Kliment 
(Karlovy Vary), Michaela Doležalová a Vojtěch Ondrejka, 
Lenka Nesvadbová (Uh. Brod) a Ondřej Štěrba, Jana Rý-
palová a Jakub Snopek, Iva Kasperová a David Rathouzský, 
Petra Šimková (Veletiny) a Martin Jakšík, Jana Juřičková, 
Radka Ondrejková, Veronika Smetanová, Lucie Pechová, 
Anna Petrůjová, Nikol Baičevová, Bronislava Rathouzská, 
Tomáš Smetana, Anička Smetanová, Adam Smetana, Ště-
pán Kosinka. Pořadatelé děkují panu Janu Podškubkovi 
(čp. 51) za sponzorský dar 2 000,- Kč.

Starší stárci letošních hodů Klára Vlachynská a Pavel Boruta.

Hodová chasa se svými stárky v parku u Kulturního domu.
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Zasedání se uskutečnilo dne 27. 9. 2006 v budově obecního úřa-
du v Podolí, zúčastnilo se 7 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- změnu č. 3 rozpočtu obce Podolí na rok 2006.
- povolení výjimky dle §23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání, v plném znění (dále jen „školský zákon“), z počtu žáků 
stanoveném §4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Po-
volením výjimky se zřizovatel zavazuje k tomu, že bude hradit 
zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy.
- složení konkurzní komise na ředitele Základní školy a mateř-
ské školy Podolí, příspěvková organizace: Mgr. Dalibor Blecha, 
Mgr. Jana Zapletalová, Mgr. Vít Černý, Mgr. Kateřina Manová, 
Marie Snopková, Lenka Matuštíková, Monika Mitanová.
- záměr uzavření mandátní smlouvy s JUDr. Zdeňkem Sochor-
cem k zastupování obce Podolí ve sporu vedeném u Okresní-
ho soudu v Uherském Hradišti se společností ASH – Morava 
s.r.o. o zaplacení částky 600 610,- Kč. Odměna za zastupování 

Zpráva z 36. zasedání zastupitelstva obce 
se bude řídit vyhláškou o odměňování advokátů č. 177/96 Sb. 
ve znění vyhl. č. 484/2000 Sb. Jedna polovina této odměny bude 
zaplacena do 14 dnů od podpisu mandátní smlouvy. 
- záměr na vypracování urbanistické studie druhé ulice v loka-
litě Dražné.
- záměr uzavření smlouvy na poskytování bezdrátového in-
ternetu od HiTech Média s.r.o. dle nabídky zpracované touto 
firmou. Počet připojených uživatelů z Podolí a Popovic celkem 
120, doba platnosti smlouvy maximálně 24 měsíců. 
- platový výměr Mgr. Martiny Kozelkové pověřené výkonem 
funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy Podolí, pří-
spěvkové organizace. Platový výměr obsahuje upravené osobní 
hodnocení - nenárokovou složkou platu. 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- žádost manželů Juříkových, Smetanových a Miklových o vy-
řízení finanční dotace na stabilizaci části svahu v ulici Žleb. 
Zastupitelstvo obce Podolí nezměnilo nic na svém přístupu 
a hodnocení dané záležitosti a trvá na podmínkách finanční 
spoluúčasti majitelů přilehlých domů.

Volby do zastupitelstva obce
Ve dnech 20. a 21. října 2006 se v naší obci uskutečnily volby 

do zastupitelstva obce Podolí. Členy okrskové volební komise 
byli: Antonín Šavara (předseda komise), Anna Ševečková (mís-
topředsedkyně komise), Jana Rýpalová (zapisovatelka), Lud-
mila Jakšíková, Anna Smetanová, Ludmila Habartová, Karel 
Zerzáň. 

Voliči mohli vybírat z kandidátů tří volebních stran – Sdru-
žení nezávislých kandidátů „Živo v Podolí“, Sdružení nezávis-
lých kandidátů „Živo v Podolí plus“ a kandidátů za Českou stra-
nu sociálně demokratickou. Volební účast byla 59,3 % (z 631 
oprávněných voličů se zúčastnilo 374). 

Do zastupitelstva obce Podolí byli na základě výsledků zvo-

leni: Bc. Miroslav Křižka (319 hlasů), Vlastimil Rýpal  (316 
hlasů), Jaroslav Ježík (272 hlasů), Mgr. Kateřina Manová (255 
hlasů), Ilona Vlachynská (162 hlasů), Bc. Dagmar Marcaníková 
(176 hlasů), Jiří Šišák (201 hlasů), Ing. Jaroslav Majíček (107 
hlasů), Štěpánka Míšková (85 hlasů). Sedm mandátů získali 
kandidáti volební strany „Živo v Podolí“, dva mandáty získali 
kandidáti volební strany„Živo v Podolí plus“, kandidáti za Čes-
kou stranu sociálně demokratickou nezískali žádný mandát. 
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Podolí, na kterém se 
bude volit starosta obce a místostarosta, se uskuteční ve středu 
1. listopadu 2006 v 18. 00 hodin na obecním úřadě v Podolí. 
Všichni občané jsou k účasti srdečně zváni.

Poděkování za obinadla z Podolí Svěcení kaple Svatého Ducha v Podolí
Milí dárci z Podolí, s hlubokou vděčností jsem přijal od paní 

Dagmar Doleželové vaše převzorně upletená obinadla, která 
poputují letecky z Prahy do Středoafrické republiky do města 
Bantuj, kde je v rukou karmelitánů ambulance malomocných. 
Část obinadel od vás z Podolí také poputuje lodní dopravou 
z německého přístavu Hamburku a vydá se na dalekou pouť ko-
lem světa přes Středozemní moře Gibraltarem, Suezem a pak 
Rudým a Arabským mořem a bengálským zálivem do indické 
Kalkaty k Misionářkám lásky Matky Terezy. Jako dárci z Podolí 
musíte vědět, kde váš převzácný dar ručně upletených obinadel 
skončí. Ruční práce od vás z Podolí je překrásná, radost na to 
pohledět……… (úvod dopisu , v němž dobrovolný pracovník 
Oblastní charity v Uherském Hradišti Dr. Bohumír Riedl podě-
koval členkám Klubu dobré pohody za upletení a zaslání ručně 
upletených obinadel pro malomocné.) 

V neděli 29. října 2006 se uskuteč-
ní vysvěcení nové kaple Svatého ducha 
v Podolí. Světícím biskupem bude Josef 
Hrdlička.

Shromaždištěm pro účastníky bude 
prostor před obecním úřadem, odkud 
se ve 13.30 hodin ve svátečním průvodu 
vydají k nové kapli. Liturgický obřad svě-

cení bude zahájen ve 14.00 hodin. Pro starší a handicapované 
občany bude v kapli připraveno asi 60 míst k sezení, dalších asi 
130 skládacích židlí k sezení bude přichystáno na vydlážděné 
ploše před hlavním vchodem do kaple. Po ukončení liturgické-
ho obřadu bude od 16.30 hodin pro pozvané hosty připraveno 
slavnostní shromáždění v Kulturním domě v Podolí.

Pořadatelé uvedené akce žádají občany, aby v den svěcení 
neparkovali se svými automobily na komunikacích v naší obci. 
Uvolněných ploch by tak mohli využít hosté, kteří na slavnost 
přijedou. Jedná se zejména o plochy při hlavní silnici a plochy 
v ulici Záhumní. Pořadatelé rovněž upozorňují na změnu do-
pravního značení a částečné omezení provozu dopravních pro-
středků v naší obci, která je na tento den Policií ČR připravová-
na. V ulici Záhumní bude zřejmě upraven jednosměrný provoz 
s vjezdem od Míkovic.

K účasti na slavnostním svěcení nové kaple jsou všichni ob-
čané srdečně zváni, zvláště jsou vítáni účastníci v krojích. 

Pozvání pro seniory
V sobotu 18. listopadu 2006 od 17.00 hodin se v místním 

Kulturním domě uskuteční tradiční setkání důchodců naší 
obce s členy zastupitelstva obce Podolí. 
Pro účastníky bude připraveno občerstve-
ní, hudba a společenský program. Všichni, 
jimž je tato akce určena, jsou k účasti sr-
dečně zváni.
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Upozorňujeme občany, zejména ty vyššího věku, aby si dávali 
pozor na různé domovní lupiče a zloděje. Je důležité mít dobře za-
bezpečené vchodové dveře a  okna a z žádného důvodu neotvírat 
cizím lidem. V okolních obcích se v poslední době vyskytlo hned 
několik případů, kdy lidé byli okradeni o značné částky peněz nebo 
o předměty z drahých kovů, či jim byl odcizen jiný majetek.

Pozor na lupiče a zloděje

Jedním dechem

Odměna tomu, kdo vypátrá viníka

- nově vybudovaný chodník pro pěší od obecního úřadu ko-
lem Vagdálového na Dražné není konstrukčně uzpůsoben jízdě 
jakýchkoliv dopravních prostředků, a to ani jízdních kol, tudíž 
zde platí zákaz jízdy všeho co má kola.

- zahájení platnosti nového provozního řádu fotbalového 
hřiště TJ Podolí se odkládá do doby jeho projednání v novém 
zastupitelstvu obce a zveřejnění v obecním zpravodaji.

- mikulášské zpívání koled s drobnými dárky pro děti a sva-
řeným vínem pro dospělé se uskuteční 5. prosince 2006 v Kul-
turním domě v Podolí.

- čerstvě nařezané větve borovice pro použití k vánoční 
výzdobě si mohou zdarma občané Podolí odebrat ve středu 
13. prosince 2006 od 15.00 do 16.30 hodin před obecním úřa-
dem v Podolí.

Cvičitelka Marie Petříková oznamuje cviče-
níchtivým dívkám a ženám, že každý čtvrtek od 
17 hod cvičí žákyně v tělocvičně základní školy v 
Podolí a ženy od 18 hod. Cvičení na míčích pod 
vedením Věry Bočkové, určené rovněž ženám, za-
číná vždy v pondělí v 19 hod. S sebou si přineste 

cvičební úbor a boty na přezutí. Cvičitelky doporučují i vodu k 
doplnění tekutin. Na setkání s Vámi se těší Marie a Věra.

Aerobik zahájil
Ani letošní rok nebude výjimkou, proto vás srdečně zve Čes-

ká obec sokolská Sokol Podolí v sobotu 9. 12. 2006 ve 20 hod 
do kulturního domu v Podolí na další tradiční Mikulášskou be-
sedu s cimbálovou muzikou Mladí Burčáci. Program opět zpes-
tří Handrlák z Kunovic a rýsuje se i překvapení. Pořadatelé by 
chtěli touto cestou požádat občany o příspěvek do tomboly.Kaž-
dý dárce obdrží 2 vstupenky na besedu zdarma. Děkujeme.

Mikulášská beseda

Aktivity Oblastní charity Uherské Hradiště (2. část)
Oblastní charita Uherské Hradiště dále poskytuje služby pro-

střednictvím těchto středisek:
Agentura podporovaného zaměstnávání  (tel: 571 891 204)
Agentura se zaměřuje se na pomoc lidem s výraznějším 

zdravotním postižením (fyzickým, psychickým, mentálním či 
kombinovaným) nebo lidem soc. vyloučeným, a to formou in-
dividuelní odborné podpory při vyhledávání a udržení si place-
ného zaměstnání.

Azylový dům sv. Vincence  (tel: 572 542 988) 
Azylový dům nabízí péči jejíž nedílnou součástí je zabezpe-

čení základních životních podmínek. Sociální program azylo-
vého domu se dělí do tří činností: soc. práce, pomoc při řešení 
otázek týkajících se zaměstnání, vzdělávací činnost. 

Denní centrum sv. Ludmily  (tel: 572 540 592)

Denní centrum je určeno osobám s mentálním a kombino-
vaným postižením od 18. let věku, jejichž soběstačnost je natolik 
snížena, že nemohou být zařazeni do pravidelného pracovního  
procesu. Hlavní důraz je kladen na smysluplné využití volného 
času prostřednictvím různých terapií – pracovní, hudební, re-
habilitační cvičení a další. 

Dobrovolnické centrum  (tel: 572 540 592, 602 381 789)
Mezi programy mimo jiné patří dobrovolnický program pro 

nezaměstnané a program „Pět P“ pro děti školního věku, jež spo-
čívá v pozitivním trávení volného času dítěte s dospělým kamará-
dem. Mezi služby poskytované dobrovolníkům patří odborné ve-
dení dobrovolníků, průběžné školení se zaměřením na osobnostní 
rozvoj a komunikační dovednosti, odborné semináře, víkendová 
soustředění, konzultace činnosti s daným odborníkem aj.

Sběr plastových lahví v naší obci
Znovu bychom chtěli upozornit občany na tři základní pra-

vidla vztahující se ke sběru použitých PET láhví v naší obci:
1. Použité PET láhve ukládáme pouze do kontejnerů k tomu 

určeným nebo do ŽLUTÝCH PYTLŮ, které můžeme zakoupit 
za 15 Kč na obecním úřadě.

2. Před uložením do kontejnerů nebo plastových pytlů PET 
láhve sešlápneme, nebo jiným vhodným způsobem zmenší-
me jejich objem. Tuto destrukci PET láhví provádíme zásadně 
doma a NE U KONTEJNERŮ.

3. Pytle s PET láhvemi odkládáme ke kontejnerům NEJ-
DŘÍVE TŘI DNY před svozem, který provádí odborná firma 

každé druhé pondělí.
Dodržováním uvedených zásad můžeme předcházet situa-

cím, kdy firma svážející odpady svoz neprovede, občané si bu-
dou oprávněně stěžovat na hluk spojený se šlapáním PET láh-
ví u kontejnerů a pytle s odpady nám budou nepřetržitě kazit 
vzhled naší obce. Občanům, kteří budou opakovaně porušovat 
uvedená pravidla vztahující se k likvidaci PET láhví, budou 
kontejnery určené k jejich svozu umístěny před jejich domy. 
Potom na základě vlastních zkušeností nejlépe poznají, proč je 
dobré uvedená pravidla dodržovat.

Výroba, opravy a prodej hudebních nástrojů
Nabízím opravy smyčcových hudebních nástrojů 

a prodej smyčcových hudebních nástrojů vlastní výroby. 
Josef Múčka, Strání – Květná, 

Trávníky 438, mob.: 777 289 780

Zdá se, že někomu z občanů Podolí odkráčela ze svého stano-
viště, které měla doma na dvorku králíkárna, a našla si nové místo v 
příkopě u silnice směrem na Veletiny. Králíkárnu její majitel k chovu 
králíků asi už nepotřeboval a to ji natolik zamrzelo, že od něj sama 
utekla. Zřejmě nijak jinak si nelze vyložit  skutečnost, že stará králí-
kárna byla nalezena za naší obcí, asi 150 metrů od točny pro autobu-
sy. Zdá se, že to by mohlo být jedno vysvětlení. Normálně uvažující 
člověk by ji tam přece neodvezl, aby se jí zbavil.. Druhým možným 
vysvětlením je, že to udělal člověk, který normálním není! Takových 
tu moc nemáme, čímž se nám okruh podezřelých z uvedeného činu 
značně zužuje. Odměnu 500 Kč poskytne starosta obce tomu, kdo 
viníka vypátrá a jeho jméno mu neprodleně oznámí.
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Společenská kronika

Naši jubilanti
listopad 2006 
Miroslav Rathouzský (čp. 245) – 70 let
František Rýpal (čp. 164) – 70 let
František Stojaspal (čp. 60) – 70 let
Ludmila Skrášková (čp. 196) – 82 let
František Mařica (čp. 131) – 84 let
Marie Majíčková (čp. 97) – 87 let
Anežka Ševčíková (čp. 5) – 92 let

prosinec 2006
Josef Raclavský (čp. 243) – 60 let
Josef Vala (čp. 120) – 60 let
Nikola Baičev (čp. 80) – 60 let 
Vladimír Kryštof (čp. 199) – 87 let
Marie Hanáčková (čp. 209) – 87 let
Anežka Vlachynská (čp. 99) – 88 let

Narození občané
Dne 28. 8. 2006 se manželům 
Markétě a Pavlovi Majíčkovým (čp. 257) 
narodila dcera Adéla.
Dne 18. 9. 2006 se manželům 
Martině a Jiřímu Brostíkovým (čp. 142) 
narodil syn Jiří.
Dne 5. 10. 2006 se manželům 
Jarmile a Pavlovi Šišákovým (čp. 247)
narodil syn Jan.
                         Všem srdečně blahopřejeme

Úmrtí
Dne 31. 8. 2006 zemřela paní Jarmila Škrášková, 
Podolí čp. 211.
Dne 23. 9. 2006 zemřel pan Antonín Habarta, 
Podolí čp. 235.

Vítání narozených dětí

V sobotu 16. 9. 2006 Společenská komise obce Podolí uvítala do 
života: Nelu Snopkovou, Marka Kovala, Davida Vagdala a Mi-
chala Baičeva.

Scházela v seznamu jubilantů Do zastupitelstva obce volili doma

Paní Baičeva Maria Nikolova oslavila 28. 8. 2006 své 70-té naro-
zeniny. Na fotografii je s vnučkou Elen a pravnučkou Martinou.

Možnosti volit doma při volbách do zastupitelstva obce Podolí 
využila také paní Jarmila Chromcová a její dcera Jana (čp. 170). 
Stejným způsobem volilo v naší obci 15 občanů.

Had si užil dvou týdnů na svobodě

V sobotu 2. září 2006 nalezla paní Anna Smetanová v bram-
borách na své zahrádce hroznýše královského. Na fotografii je 
zachycena chvíle jeho předání majiteli, kterým je pan František 
Šišák (čp. 204).


