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Výroby velikonoční dekorace v KD se zúčastnily: Ludmila 
Habartová, Jindřiška Kovaříková, Anna Ševečková, Dagmar Do-
leželová, Marie Potomáková, Lucie Pechová, Lenka Perutková 
a Marie Majíčková.

Výroba velikonoční dekorace

Kursy ovládání PC

O fi nanční dotaci v ulici Žleb, o kterou požádala naše obec, 
má rozhodnout výběrová komise Zlínského kraje do 20. června 
letošního roku. Bude-li dotace schválena, dá se předpokládat, že 
rozebírání dlažby chodníku a vytrhání stávajících chodníkových 
obrub bude provedeno do dvou týdnů od uvedeného data. Maji-
telé domů, které se nachází u chodníku budou muset do zahájení 
prací provést napojení odtoků dešťových vod (svodů ze střech 
svých domů) na veřejnou kanalizaci. To znamená, že dešťové 
vody ze střech domů nebudou po rekonstrukci chodníku stékat 
po něm, ani po vedlejší silnici a bude nutné je zaústit do kana-
lizační přípojky vedoucí od rodinného domu do veřejné kana-
lizace. Schůzka k rekonstrukci chodníku ve Žlebě se uskuteční 
v pátek 4. května 2007 v 18.00 hodin na Obecním úřadě v Podolí. 
Všichni občané ulice Žleb jsou na schůzku srdečně zváni.

Místní košt slivovice se uskuteční v sobotu 5. května 2007 od 
17.00 hodin v kulturním domě v Podolí. Zúčastnit se může každý, 
kdo od 3. do 5. května odevzdá na Obecním úřadě soutěžní vzorek 
v množství ½ litru. Bodové hodnocení jednotlivých vzorků prove-
dou samotní vystavovatelé v průběhu této akce. Košt je tentokrát 
pořádán jen pro ty zájemce, kteří dodají předmětné vzorky slivo-
vice. Výjimku mohou tvořit pouze členové ZO ČZS v Podolí, kteří 
se mohou účastnit i bez splnění uvedené podmínky. Vystavovatelé 
budou mít ochutnávku všech vzorků slivovice zdarma (vždy 2 osoby 
za jeden vzorek slivovice). Akci pořádá ZO ČZS v Podolí a kulturní 
komise obce Podolí. Další informace poskytne pan Libor Hanáček, 
předseda ZO ČZS v Podolí a pan Petr Smetana, místostarosta obce.

Košt slivovice

Chodník v ulici Žleb

Kursů základního ovládání počítačů, který se konal v základní 
škole v Podolí se zúčastnilo 8 zájemců. Byli mezi nimi také paní 
Jarmila Šáchová, Marie Majíčková a pan Antonín Hanáček.

Akce Klubu dobré pohody
Klub dobré pohody v duchu svého názvu pokračoval ve své čin-

nosti také na začátku letošního roku. V únoru jsme se vydaly na výlet 
do muzea J.A.Komenského v Uh. Brodě. Navštívily jsme kromě stálé 
expozice také výstavu hraček a panenek, která zde právě probíhala. 
Babičky a maminky s dětmi zaplnily dokonce jednu celou historic-
kou třídu a pyšnily se tím, že mohly ratolestem ukázat, jak to vypada-
lo ve škole v dobách, kdy ony byly ještě malé. Na začátku března jsme 
jely hromadně relaxovat do solné jeskyně v Luhačovicích. Škoda, že 
taková jeskyně není blíž, to by jsme tam určitě jezdily častěji. 

Další březnový týden jsme si jely užívat dobrou pohodu do ča-
jovny Modrá konvička v Uherském Hradišti. Kromě krátké před-
nášky o čajích jsme samozřejmě hlavně ochutnaly několik druhů 
čaje. Mimochodem, bylo opravdu příjemné nechat se jednou ob-
sluhovat a rozmazlovat od druhých.

Na začátku dubna jsme se sešli v našem Kulturním domě a při-
pravovaly jsme velikonoční ozdoby. Tentokrát nám posilou byli také 
chlapi Karel Perutka a Roman s Filípkem Šišákovi, kteří upletli nád-
herné žily. Dámská část se dala na aranžování velikonočních věneč-
ků a jiných ozdob. Všechny velmi překvapila paní Marie Májíčková 
se svými ozdobami ze sena. O jejím umění psaly nejenom regionální 
noviny, ale dokonce i noviny v Praze a ve středních Čechách.

 Dagmar Doleželová
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Zpráva z 5. zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce schválilo:
-  fi nanční výhled obce Podolí na léta 2007 až 2010 rozpracovaný
  s ohledem na fi nanční krytí nejdůležitějších akcí uvedeného 
období
-  prodej částí pozemků parc. č. 3189/1 a parc. č. 3189/2, k.ú. Po-
  dolí nad Olšavou vyznačené v novém geometrickém plánu 281-
  314/2006 jako pozemky parc. č. 3197/3 o výměře 648 m2, parc.
  č. 3197/18 o výměře 165 m2 a parc. č. 3197/19 o výměře 155 m2.
  Cena je 100,- Kč/m2, to je celkem 96 800,- Kč. Kupujícím je spo-
  lečně Stolařství Smetana s.r.o. a pan Jaroslav Štěrba, Podolí čp.
  248.
-  zpracovatele technické dokumentace pro územní řízení na in-
  ženýrské sítě pro ulici Dražné II., kterým je Ing. Josef Pavliš, Sta-
  ré Město. Cena předmětné technické dokumentace je 84000,- Kč, 
  plus DPH.
- poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši 24 800,- Kč pro Mik-
  roregion Dolní Poolšaví na krytí fi nančních výdajů spojených 
  s činností Místní akční skupiny Dolní Poolšaví.
-  povolení k užívání studny nacházející se na pozemku parc. č.
  916/1, k.ú. Podolí nad Olšavou pro Ing. Jiřího Trávníčka, Vra-
  cov čp. 1290 . Podmínkou souhlasu je časové omezení platnosti
  souhlasu s užíváním studny na dobu 10 let a neporušení hyd-
  rogeologické stability přilehlé lokality. Cena za užívání studny je
  100,- Kč za kalendářní rok.
-  záměr pronájmu části pozemku parc. č. 916/1, k.ú. Podolí nad
  Olšavou, defi nované   jako kruh o poloměru maximálně 50 me-
  trů se středem, který tvoří studna nacházející se na tomto po-
  zemku.
-  záměr pronájmu čtyř bytů nacházejících se v novostavbách

Zasedání se uskutečnilo 23. 3. 2007 v budově Obecního úřadu v Podolí, 
zúčastnilo se 9 členů zastupitelstva obce.

  domů čp. 287 a čp. 288 umístěných na pozemcích parc. č. 650/21
  a parc. č. 650/22, k. ú. Podolí nad Olšavou.
-  prodloužení lhůty o dobu 2 let na dodržení podmínek uvede-
  ných ve smlouvě o zřízení věcného břemene s fi rmou Best, Boj-
  kovice, spol. s r.o., vztahujících se ke zrušení předkupního práva
  k pozemkům v průmyslové zóně v lokalitě Veliké. Podmínkou
  je uzavření smlouvy o smluvní pokutě ve výši 500 000,- Kč,
  kterou zaplatí uvedená fi rma Obci Podolí v případě, že ani nově
  sjednaný termín nebude z její strany dodržen.
-  podání žádosti o fi nanční dotaci od Zlínského kraje z Progra-
  mu obnovy venkova na rekonstrukci chodníku v ulici Žleb, na
  niž jsou vyčleněny fi nanční prostředky v rozpočtu obce Podolí.
  Rekonstrukce předmětného chodníku je v souladu s Progra-
  mem obnovy venkova obce Podolí.
-  záměr podání žádosti o fi nanční dotaci na opravu staré kaple
  nacházející se v Podolí při hlavní silnici, na niž jsou vyčleněny
  fi nanční prostředky v rozpočtu obce Podolí. Oprava kaple je 
  v souladu s Programem obnovy venkova obce Podolí.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-  výsledky ankety o další existenci či zrušení Základní školy 
  v Podolí.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
-  starostu obce jednáním o dodržení podmínek kupní smlouvy 
  s manželi Františkem a Milanou Dřínkovými, Kunovice, Na Dra-
  hách 719 na pozemek parc. č. 650/14, k.ú. Podolí nad Olšavou. 
-  starostu obce Podolí stanovením a oznámením závazných uka-
  zatelů fi nančního rozpočtu na rok 2007 pro Základní školu 
  a Mateřskou školu, Podolí, příspěvková organizace.

Rozpočtový výhled obce
Rozpis rozpočtového výhledu obce Podolí na období 2007 – 2010, který je střednědobým 
plánem příjmů a výdajů, je následující:

Příjmy:
1. Daňové příjmy obce mínus běžné výdaje obce.     7 000 000,- Kč
2. Snížení doplatků na internet a odvoz odpadů + ost.úspory.          750 000,- Kč
3. Prodej akcií České spořitelny a.s.            300 000,- Kč
4. Prodej pozemků.              450 000,- Kč
5. Příjem z pronájmů bytů v ulici Dražné.            500 000,- Kč
6. Záměr získání fi nančních dotací.      3 200 000,- Kč 
Příjmy celkem:       12 200 000,- Kč
Výdaje:
1. Opravy budovy ZŠ a nákup nového vybavení.     1 500 000,- Kč
2. Opravy budovy MŠ a kuchyně, vybavení zahrady.      1 500 000,- Kč
3. Rekonstrukce chodníku v ulici Žleb.      1 000 000,- Kč
4. Autobusové čekárny – 3 ks.             200 000,- Kč 
5. Oprava staré kaple.              200 000,- Kč
6. Nový územní plán obce.             300 000,- Kč
7. Příprava realizace protipovodňové hrázky nad Záhumním.          800 000,- Kč
8. Pořízení TD pro ČOV a rekonstrukci kanal. + ostatní.          800 000,- Kč
9. Pořízení TD a realizace inženýr.sítí Dražné II. mínus prodej.   3 700 000,- Kč
10.Vybudování sběrného dvora na odpady.            600 000,- Kč
11.Výkupy pozemků – krajinotvorné prvky a ost.           600 000,- Kč
12. Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu.          500 000,- Kč
13. Rezerva pro doposud neuhrazené závazky.           500 000,- Kč
Výdaje celkem:        12 200 000,- Kč 
Podmínkou dodržení fi nančního výhledu je nezvyšování běžných výdajů obce, ani Základ-
ní školy a Mateřské školy Podolí, příspěvková organizace a získání fi nančních dotací ve výši 
3 200 000,- Kč!

Pozemková úprava
V letošním roce bude v Podolí 

zahájena komplexní pozemková 
úprava, v rámci níž budou vzájem-
ně směňovány pozemky nacháze-
jící se v katastrálním území naší 
obce. Při této pozemkové úpravě 
budou respektovány zásady dané 
příslušnými zákony, ve kterých 
je např. uvedeno, že směňované 
pozemky musí být stejné bonity 
a stejné vzdálenosti od zastavěné 
části obce. Komplexní pozemková 
úprava je proces trvající několik let 
a jeho hlavním cílem je dosažení 
vzájemné výhodnosti pro všechny 
majitele pozemků. Tato výhodnost 
by mohla spočívat např. ve scelení 
většího počtu pozemků jednoho 
majitele v jeden pozemek větší, 
v určení hranic pozemků a iden-
tifi kaci všech jejich majitelů a za-
jištění přístupových cest k pozem-
kům. Konečný souhlas se směnou 
pozemků dává jeho majitel.Všech-
ny důležitých skutečnosti se obča-
né dozví na informační schůzce, 
jejíž termín konání bude všem 
včas oznámen.
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Zánik povolení a „černé“ studny Jedním dechem
(zkrácená verze metodické materiálu pro OÚ)

Podle ustanovení článku II. odst. 2 zákona č. 20/2004 Sb. zaniká 
dne 1.1.2008 platnost povolení k odběru povrchových a podzemních 
vod a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. 12. 2001 (vy-
daná podle předchozích vodních zákonů). Výjimku tvoří povolení 
k odběru podzemních vod pro individuální zásobování pitnou 
vodou. Jinými slovy - zánik povolení se nevztahuje na povolení 
k odběru vody ze studní, které slouží jako zdroj pitné vody pro jed-
notlivé RD nebo chaty. Dále se zánik povolení nevztahuje na studny 
postavené do konce roku 1954. Do této doby totiž platil zákon, podle 
kterého nebylo nutné ke stavbě studní a k odběru vody z nich žádné 
povolení – jednalo se o tzv. obecné nakládání s vodami. Povolení vy-
daná po 1. lednu 2002 platí dál. Smyslem tohoto opatření je to, aby 
stará povolení, vydaná podle předchozích vodních zákonů, byla na-
hrazena novými podle současné legislativy. A co s nelegálními stud-
nami? Uvedené zákonné ustanovení nijak neřeší nelegální odběry 
vod nebo vypouštění odpadních vod ani nelegální stavby – studny, 
ČOV. Každý majitel studny, postavené po 1. lednu 1955, by tedy pro 
svou studnu měl mít stavební povolení a kolaudační rozhodnutí jako 
u každé jiné stavby a navíc ještě povolení k odběru vody.

V našem správním obvodu jsou jistě stovky nelegálních stud-
ní a výše uvedené zákonné ustanovení má jako „vedlejší efekt“ to, 
že majitelé těchto „černých“ studní si je chodí hromadně legalizo-
vat v domnění, že to musí stihnout do konce letošního roku, jinak 
že budou platit vysokou pokutu. V této věci však žádný termín 
stanoven nebyl a pracovníci našeho vodoprávního úřadu žádné 
kontroly studní nechystají. Formuláře žádostí jsou na interneto-
vých stránkách www.mesto-uh.cz (pod odborem ŽP). Fyzické 
osoby i právnické osoby spadají do kompetence vodoprávního 
úřadu na MěÚ Uh. Hradiště.

Zajímavosti z kroniky obce Podolí
Svaz invalidů – rok 1980  V naší obci zahájili minulého roku 

činnost také důchodci a invalidé. Dosud bylo 10 členů organizo-
váno při Svazu invalidů a důchodců v Kunovicích. Nyní pracují 
jako samostatná organizace v Podolí. Je zde členem 48 osob. V os-
mičlenném výboru vykonává funkci předsedy Jaroslav Koníček, 
jednatele Marie Kovaříková a pokladní Anna Cikánková. Kultur-
ní komisi řídí Karel Smetana. Jako složka NF se zapojili zejména 
do sběru sena, jablek padaných a šípků. Činní jsou v organizo-
vání kulturně vlastivědných zájezdů a tak učinili i jeden zájezd 
výměnný s členy Svazu invalidů z okresu Trenčín. Navštěvují své 
členy v nemocnici nebo u příležitosti věkově vyšších jubileí. 

Jubileum místní rodačky – rok 1960  Dle sdělení odborného spi-
sovatele Josefa Fürsta ze Stranic narodila se před 120 lety roku 1840 
v naší obci Josefína Špačková, které vděčí hlavně Olomouc a severní 
Morava za úspěšnou činnost v probuzenské době. Jako manželka 
redaktora Černocha byla ve styku s revolucionářem J. V. Fričem,  
organizovala dělnické kulturní slavnosti, divadelní představení, byla 
doslova matkou českých studentů a všemožně se věnovala vzdělání 
lidu, hlavně dělnictva. Zemřela 4. ledna 1902 v Černotíně u Hranic.

- při zájmu o uložení odpadů do velkoobjemových kontej-
nerů je nutné volat paní Heleně Koníčkové na nové telefonní 
číslo, které je 732 826 368.

- tabulové sklo (např. z oken) patří kupodivu do kontejneru se 
sklem barevným a ne bílým, jak by mnohý z občanů předpoklá-
dal (na lomu je zbarveno do modra nebo do zelena); toto sklo ob-
sahuje takové chemické přísady, které bílé sklo obsahovat nesmí.

- v důsledku nemoci obou zaměstnanců Obce Podolí, zajiš-
ťuje nejnutnější práce pro naši obec pan Stanislav Nový, Tech-
nické služby, Podolí 86.

- po trávníku okolo místního kulturního domu je zakázáno 
jezdit jízdními koly a bylo by vhodné, aby na tento zákaz rodiče 
upozornili své děti.

- počet obyvatel Podolí k 1. 1. 2007 byl 808, což je za posled-
ní rok nárůst asi o 40 obyvatel; v letošním roce se předpokládá 
nárůst o dalších asi 30 obyvatel.

- v nutných případech, které není možné řešit v běžnou pra-
covní dobu, lze starostu Podolí kontaktovat prostřednictvím 
telefonu na čísle 724 178 686 a zanechat mu zprávu v hlasové 
schránce, nebo poslat sms, přičemž starosta obce  sám zpět za-
telefonuje volajícímu, nebo se mu sám co možná nejdříve ozve.

- turnaj mužů v malé kopané se na hřišti TJ Podolí uskuteč-
ní v sobotu 16. června 2007; mužstva budou ve složení 4 hráči 
plus brankář, rozlosování bude před zahájením turnaje od 8.30 
do 8.45 hodin.

- užitečné rady pro zahrádkáře ale i ostatní občany, kteří by 
se rádi dozvěděli, kdy a čím hnojit a stříkat na zahrádce, dává do 
vývěsních skříněk u mandlovny a prodejny Dolanka po jejich 
obdržení od Územní rady ČZS pan Oldřich Ševčík.  

- ZO ČZS v Podolí zakoupila motorovou stříkačku k aplika-
ci postřiků a hnojiv, kterou si její členové mohou zapůjčit pro 
práci ve svém sadu či zahrádce; další informace na požádání 
podají členové výboru místní organizace zahrádkářů.

- prohlídka nájemních domků na Dražném po jejich kolau-
daci se pro občany Podolí , kteří budou mít o prohlídku zájem, 
uskuteční v sobotu 16. června 2007 od 18.00 do 19.00 hodin.

- jarní úklid studánky na popovsku se uskuteční v pondělí 
30 dubna 2007 od 11.15 hodin.

- stavění máje se uskuteční v pondělí 30. dubna 2007 v 18.00 
hodin u Obecního úřadu v Podolí.

Sběr nebezpečných odpadů, textilu a papíru
Sběr nebezpečných odpadů, jako jsou např. různé staré che-

mikálie a barvy, staré léky, zářivky, pneumatiky, staré ledničky, 
televize, rádia a jiná elektronika, se uskuteční v pondělí 11. červ-
na 2007 od 15.00 do 17.00 hodin u obecního úřadu v Podolí. Pro 
občany Podolí je tento sběr nebezpečných odpadů zdarma.

Sběr starého textilu určeného k likvidaci se uskuteční ve středu 
23. května 2007 od 13.00 do 17.00 hodin u Obecního úřadu v Po-
dolí. Do připraveného kontejneru bude možné přivézt a bezplat-
ně uložit jakýkoliv starý textil. Sběr starého papíru se uskuteční ve 
čtvrtek 21. června 2007. Papír bude nutné dobře svázat a nachystat 
před své domy, případně přivézt k budově základní školy. 

I když letošní zimu neprobíhaly pravidelné schůzky Klubu dob-
ré pohody, ve své činnosti Klub velmi intenzivně pokračoval dále. 
Po velmi zdařilé akci, kdy členky Klubu v loňském roce pletly ob-
vazy pro malomocné z Indie a uspořádaly sbírku starých brýlí pro 
rozvojové země, pokračují v této smysluplné činnosti také letos.

Kromě již zmíněných obvazů v letošním roce pletou také bač-
kůrky pro předčasně narozená miminka v inkubátorech a šijí pa-
nenky a hračky pro děti z dětských oddělení nemocnic. Každý z nás 
se někdy ocitne v situaci, kdy potřebuje pomoc od druhých, a proto 
je dobře, že se mezi námi najdou lidé, kteří dokáží tuto pomocnou 
ruku včas podat. Zvláštní dík v této souvislosti patří Ludmile Šev-
číkové, Ludmile Malinové (Záhumní), Aničce Ničové a Ludmile 
Tichoňové. Máte-li i Vy chuť pomoci a udělat něco dobrého pro 
druhé, přidejte se k nám. Potřebný materiál a podrobnější infor-
mace Vám rádi poskytneme.                              Dagmar Doleželová

Klub pomáhá předčasně narozeným dětem
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Naši jubilanti
květen 2007
Jaroslav Ďurďa (čp. 73) – 60 let
František Majíček (čp. 257) – 60 let
Ladislav Hruboš (čp. 172) – 65 let
Zdeňka Prachařová (čp. 29) – 70 let
Slavomíra Hrubošová (čp. 179) – 70 let
Pavlína Münsterová (čp. 187) – 82 let
červen 2007
Marie Lysoňková (čp. 170) – 60 let
Anna Rýpalová (čp. 164) – 70 let
Ludmila Kaňovská (čp. 153) – 70 let
Marie Hanáčková (čp. 9) – 85 let
Narození občané
Dne 6. 3. 2007 se manželům Lucii a Romanu Šišákovým
(čp. 247) narodil syn Radim.
Dne 8. 3. 2007 se manželům Jitce a Miroslavu Révay 
(čp. 286) narodila dcera Emma.
Dne 5. 4. 2007 se slečně Jitce Jánské (čp. 180) a panu 
Šimonu Raclavskému (čp. 243) narodil syn Šimon.
Úmrtí
Dne 4. 4. 2007 zemřela paní Anežka Kusáková, Podolí čp. 27.
Dne 11. 4. 2007 zemřel pan František Smetana, Podolí čp. 214.
Dne 19. 4. 2007 zemřel pan Antonín Crla, Podolí čp. 76.

Členky Klubu dobré pohody v březnu letošního roku při ná-
vštěvě umělé solné jeskyně v Luhačovicích: Milada Kryštofová, 
Ludmila Habartová, Anna Ševečková a Marie Potomáková.

Návštěva solné jeskyně

Podle zákona o ochraně ovzduší lze na otevřených ohništích 
spalovat jen dřevo a suché rostlinné materiály, přičemž tyto mate-
riály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Při spalo-
vání je nutné respektovat zejména aktuální stav ovzduší a hustotu 
okolní zástavby. Nezbytnou podmínkou je, aby spalovaný materiál 
byl suchý a rostlinného původu. Jiné, než uvedené materiály ne-
lze na ohništích spalovat vůbec. Není vhodné cokoliv spalovat při 
nízkém tlaku ovzduší a v době, kdy většina občanů má z důvodu 
větrání otevřená okna svého domu (zejména v podvečer). Důležitá 
je vzájemná ohleduplnost občanů a vědomí, že co dnes já dělám 
svým sousedům, to zítra mohou dělat oni mně. Při obtěžování své-
ho okolí kouřem z ohniště nebo lokálního topidla může být toto 
posuzováno jako přestupek a dle toho také postihováno.

Součástí akce na níž se vyráběla velokonoční dekorace bylo 
také pletení velikonoční pomlázky. Na fotografi i jsou zachyceni 
pan Roman Šišák se synem Filipem.

Výroba velikonoční pomlázky

Výsledek ankety o další existenci základní školy v Podolí: 138 
hlasů pro zachování, 7 hlasů proti. Na fotografi i jsou při hlaso-
vání zachyceni ing. Karel Týzner (čp. 129) a paní Jana Pechová 
(čp. 178).

Základní škola zůstane zachována

Spalování trávy

Vítězi jednotlivých kategorií v jízdě zručnosti, kterou pořáda-
la základní škola v Podolí v sobotu 21. 4. 2007 se stali: Kristýna 
Baičevová, Matěj Lysoněk a Radek Matuštík.

Jízda zručnosti


