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Dnes na hřišti ve Žlebě

Po prázdninách do první třídy

V sobotu 30. června 2007, to je dnes, se na hřišti ve Žlebě
uskuteční turnaj mužů (případně i žen) v nohejbalu. V čase od
15.00 do 15.15 hodin proběhne rozlosování turnaje a jeho zahájení. Kdokoliv z místních občanů, kdo se v tuto dobu dostaví
na uvedené hřiště, se může turnaje zúčastnit. Od 19.30 hodin
do 23.00 hodin bude akce pokračovat přátelským posezením.
K občerstvení budou za lidovou cenu 30 Kč připraveny čerstvé
uzené makrely a další pochutiny. V případě deštivého počasí
se akce neuskuteční.Všichni občané jsou k aktivní sportovní
účasti, ale i k účasti na příjemném přátelském posezení srdečně
zváni!

Naši noví občánci
Po prázdninách nastoupí poprvé do první třídy základní školy
(zleva): Ivanka Hornová, Evička Sýkorová, Tomášek Zpěvák, Terezka Jurtíková, Kačka Švachová a Kristýnka Baičevová.

Vystoupení dětí z MŠ

Vítání občánků do života se v sobotu 23. 6. 2007 zúčastnili (zleva): rodiče Jitka Jánská a Šimon Raclavský se synem Šimonem, Jitka a Miroslav Révayovi s dcerou Emou a Lucie a Roman Šišákovi
se synem Radimem.

Letní fotografická soutěž
Občané Podolí se mohou zapojit do fotografické soutěže
s jakoukoliv letní tématikou (např. dovolená, volný čas aj.),
kterou pořádá kulturní komise naší obce. Jednotlivé fotografie
nebo série o max. počtu 5 kusů, pořízené v průběhu letošního
léta je nutné předat do 10. září 2007 místostarostovi panu Petru
Smetanovi. Více informací na www.obecpodoli.cz
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Při vítání občánků do života vystoupili se svým pásmem básniček děti z Mateřské školy (děti zleva): Tereza Slováková, Kateřina Klvaňová, Tereza Jurtíková, Ivana Hornová, Lukáš Čevela a
Kristýna Baičevová. Zcela vlevo je Ing. Ivana Podškubková, zcela
vpravo je paní učitelka Marie Petříková.

ŽIVOT v Podolí
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Zpráva z 6. zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce schválilo:
- starostu obce Podolí Bc. Miroslava Křižku zástupcem obce
Podolí pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu a změn
územního plánu naší obce.
- změnu prodejní ceny za pozemky parc. č. 3189/1 a parc. č.
3189/2, k.ú. Podolí nad Olšavou ze 100,- Kč/ m2 na 80,- Kč/m2.
Kupujícím je Stolařství Smetana s.r.o. a pan Jaroslav Štěrba,
Podolí čp. 248. Podmínkou je uzavření kupní smlouvy do
31. 7. 2007.
- zprávu o výsledcích hospodaření obce Podolí za rok 2006,
závěrečný účet obce Podolí za rok 2006 a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Podolí za rok 2006 bez
výhrad.
- zprávu o výsledcích hospodaření Mikroregionu Dolní Poolšaví za rok 2006, závěrečný účet Mikroregionu Dolní Poolšaví za rok 2006 a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Mikroregionu Dolní Poolšaví za rok 2006 bez výhrad.
- přidělení bytů a uzavření nájemní smlouvy pro osoby s vymezenými příjmy v ulici Dražné s paní Miroslavou Borutovou a Evou Borutovou, paní Lenkou Matuštíkovou, panem
Lubomírem Pestlem, paní Annou Šišákovou. Smlouvy jsou
uzavírány na dobu 2 let s možností dalšího prodloužení.
- domovní a provozní řád pro nájemní byty v ulici Dražné.
- finanční příspěvek pro pana Antonína Křiváka, Podolí čp. 94
na částečnou úhradu nákladů spojených s aktivní účastí na
mistrovství Evropy v soutěži ve sportovní střelbě předovek
ve výši 10 000,- Kč.
- odkoupení pozemku parc. č. 2598/1 o výměře 2845 m2 a pozemku parc.č. 2598/2 o výměře 220 m2 od paní Aleny Šiborové, Podolí čp. 4.
- odkoupení pozemku parc.č. 172/2 o výměře 643 m2 od paní
Věry Crlové, Podolí čp. 152.
- žádost o pronájem části pozemku parc. č. 916/1 definovaného
jako kruh o průměru 50 metrů, jehož střed tvoří obecní studna. Pronájem se uzavírá na dobu určitou – 10 let, tj. do 30. 6.
2017. Nájemcem je Ing. Jiří Trávníček, Vracov 1260. Cena

pronájmu je 100,- Kč za kalendářní rok. Nájemce je povinen řádně se starat o pronajatý pozemek. Vypracování nájemní smlouvy zajistí na své náklady nájemce.
- nejvýhodnější nabídku výběrového řízení na rekonstrukci
chodníku v ulici Žleb a uzavření smlouvy na dodávku stavebních prací s firmou SVS-CORRECT s.r.o., Bílovice.
- bezplatné poskytnutí zámkové dlažby na úpravu prostranství
před rodinnými domy v ulici Žleb ze strany rekonstruovaného chodníku. Příjemci zámkové dlažby zajistí její pokládku na své náklady do 30. 6. 2008. Maximální množství bezplatně poskytnuté dlažby je 16 m2.
- termín Slováckých hodů v Podolí, které se uskuteční v sobotu
13. října 2007 a v neděli 14. října 2007 a podání objednávky
na hudební produkci dechové hudbě Hradčovjanka a cimbálové muzice Mladí Burčáci na tuto akci.
- změnu rozpočtu obce Podolí č. 1 na rok 2007.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- žádost pana Hynka Michálka: - o finanční spoluúčast obce
Podolí na úpravě vjezdu v ulici Dražné vedoucímu k domu
čp. 278, - o finanční spoluúčast obce Podolí na prodloužení
místní komunikace v ulici Dražné před domem čp. 278.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- žádost pana Hynka Michálka o finanční spoluúčast obce Podolí na výsadbě zeleně na svahu u jeho rodinného domu.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
- členku Zastupitelstva obce Podolí Bc. Dagmar Vitáskovou
prověřením pracovní vytíženosti zaměstnanců kuchyně Mateřské školy v návaznosti na výši jejich pracovních úvazků.
Termín: do 30. 8. 2007.
- místostarostu obce pana Petra Smetanu a člena zastupitelstva
obce Podolí Ing. Jaroslava Majíčka vypracováním návrhu na
prodej částí pozemku parc. č. 729/2 nacházejících se pod zahradami rodinných domů ze spodní části ulice Dražné a projednáním tohoto návrhu s majiteli vedlejších pozemků. Termín: do 30. 9. 2007.

Zpravodaj obce do druhé padesátky

Charita Uherské Hradiště

Zpravodaj obce je vydáván již devátým rokem. Tak možná
neuškodí trochu statistiky. Toto číslo je 51. v pořadí. Za devět let
zpravodaje to představuje 206 stran informací ze zasedání zastupitelstva obce, zajímavosti ze života i historie obce, jednotlivých
komisí, spolků a sdružení včetně společenské kroniky.
Zpravodaj vždy představuje informační servis o dění v obci
za uplynulé dva měsíce. Je doplněn také velkým množstvím černobílých a od čísla 5/2006 barevných fotografií. Celkem bylo otištěno v padesáti číslech 231 fotografií. Do další padesátky přejme
našemu zpravodaji i jeho tvůrcům stejný elán jako dosud.
Jaroslav Míšek

Oblastní charita Uherské Hradiště přijme pracovníka na pozici
vedoucího dobrovolnického centra. Vhodné i pro absolventy.
Náplň práce: - koordinace dobrovolníků, - komunikace a navazování nových kontaktů se spolupracujícími organizacemi, - propagace dobrovolných aktivit, - zajištění organizační stránky chodu
centra, - pomoc při vyhledávání nových finančních zdrojů
Váš profil: - SŠ/VŠ/VOŠ - sociální nebo zdravotní zaměření
výhodou, - organizační schopnosti, - samostatnost a systematický
přístup k práci, - příjemné a vstřícné vystupování, - dobrá znalost
práce na PC (MS Office), motivace k práci v sociální sféře.
Žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte do 16. 7. 2007
na adresu Oblastní charita, Velehradská tř. 247 Uh. Hradiště
686 01 nebo uhradiste@caritas.cz.

Domky na Dražném zkolaudovány
Ve čtvrtek 7. června 2007 se uskutečnila kolaudace nájemních domků v ulici Dražné. Všichni občané Podolí měli možnost tyto domky a byty v nich umístěné si prohlédnout v sobotu
16. června 2007. Možnosti prohlídky využilo asi 100 místních
občanů.Všechny byty budou od 1. července 2007 využívány
prvními nájemníky – osobami s vymezenými příjmy. Uvedené bytové jednotky byly postaveny za vydatné finanční pomoci Státního fondu rozvoje bydlení. Finanční podpora z těchto
zdrojů byla v celkové výši 2 520 000,- Kč.
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Sběr PET lahví
Dne 23. 7. 2007 v čase od 13 do 17 hodin proběhne v naší
obci sběr PET lahví.Láhve musejí být zmačkané, mohou být
v libovolném igelitovém pytli a množství, viditelně a nesmazatelně označeny číslem domu (lihovou fixou nebo list s číslem
umístěným pod průhledným pytlem). Takto označené pytle
stačí přinést do průjezdu Základní školy v Podolí.
Jiří Šišák, místostarosta

ŽIVOT v Podolí
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Zprávičky z naší školičky

Jedním dechem

• Zapojili jsme se do literární soutěže Ministerstva vnitra
„ Svět očima dětí“. S našimi detektivními příběhy jsme byli velmi úspěšní: Anna Šudřichová a Denisa Pechová z 5. třídy získaly obě 1. místo, Martin Míšek ze 4. třídy získal 2. místo, výherci
získali diplom Mladý detektiv a věcné ceny.
• Ve dnech 28. května až 1. června jsme byli na škole
v přírodě na Radějově v krásném prostředí chráněného území
Bílých Karpat. Užili jsme si koupání v místní přehradě, soutěže,
hry v lese, sportovní turnaje, zpěv s kytarou, táborák a opékání
špekáčků, navštívili jsme město Strážnice a salaš Travičná, kde
jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli jak se žije ekologicky. Po návratu do školy jsme připravili nástěnku s výtvarnými a literárními pracemi o našich zážitcích z Radějova, největší úspěch měla
hra Bitva šamanů, kde jsme se měli maskovat v lesním prostřední, některé „šamany“ jsme si mohli splést s lesním porostem.
• Družina v rámci družiny podnikly děti jízdu na kolečkových bruslích do Veletin, navštívily aquapark Delfín v Uherském Brodě, dále se žáci zúčastnili obecní akce, a to úklidu okolí studánky v Podolí – za odměnu jim škola zakoupila špekáčky,
které si na místě mohli opéct
• Co nás ještě čeká v měsíci červnu:
- sběr papíru, družinový cyklovýlet do Ostr. Nové Vsi,
malá školní olympiáda
- návštěva škol v Kunovicích, abychom se seznámili s novým prostředím, kam po prázdninách půjdeme
- návštěva dětského dopravního hřiště, kde si budeme
prakticky procvičovat pravidla silničního provozu pro
cyklisty
- filmové představení Jak se krotí krokodýli v kině Hvězda v Uherském Hradišti
- naše školka pojede na školní výlet do Archeoskanzenu
v Modré
- budeme se loučit s předškoláky, děti navštíví divadelní
představení v Popovicích
- připravuje se vítání nových občánků Podolí,
Mgr. Martina Kozelková, ředitelka ZŠ a MŠ

- výsledky místního koštu slivovice, který se uskutečnil v
sobotu 5. 5. 2007: 1. místo Libor Hanáček, Podolí 259, 2. místo
Pavel Mitáš, Uherské Hradiště, 3. místo Petr Smetana, Podolí
166.
- Slovácké hody v Podolí se letos uskuteční v sobotu 13. 10.
a v neděli 14. 10. 2007; hrát bude dechová hudba Hradčovjanka a cimbálová muzika Mladí Burčáci.
- střešní krytina z azbestu a další výrobky z tohoto materiálu jsou považovány za odpad, který je nutné likvidovat odděleně od ostatních odpadů; náklady za uložení ve výši cca 2,30
Kč/kg hradí každý občan firmě RUMPOLD UH s.r.o.; odvoz
do Prakšic je možné si objednat nebo zajistit si sám; souhlas
s převzetím azbestu na skládce je nutné si vyžádat nejméně 3
dny předem.
- další sběr nebezpečných odpadů, jako jsou staré chemikálie, elektronika, ledničky, pneumatiky a jiné se v naší obci
uskuteční ve středu 5. září 2007.
- betonové dlaždice z chodníku v ulici Žleb, na kterém
bude provedena rekonstrukce, mohou získat naši občané zdarma (vzhledem k horší kvalitě dlaždic); přednost mají vlastníci
přilehlých rodinných domů; po odvozu do sběrného dvora se
budou dlaždice prodávat.
- zdravotní středisko Popovice, MUDr. Bartošová oznamuje, že do 5. července (včetně), bude čerpat řádnou dovolenou;
v nutných případech zastoupí MUDr. Helia v Kunovicích.
- akciová společnost Patria Kobylí zahájila prodej meruněk vhodných pro přímý konzum, zavařování a sušení – informace a objednávky na telefonech 519 431 201 a 606 732 813
včetně sobot a nedělí; současně byl zahájen prodej přezrálých
meruněk.
- ukončení pracovní neschopnosti zaměstnanců naší obce
a jejich nástup do zaměstnání zajisté nyní napomůže zajištění
potřebných prací a pořádku v Podolí.
- poplatky za odvoz popelnic za II. pololetí letošního roku
je nutné zaplatit do konce července 2007; nezaplacené poplatky za I. pololetí je nutné zaplatit dodatečně – také do uvedeného data!
- v případě, že kontejner na použité PET láhve je plný, není
možné u něj zanechat jakýkoliv pytel s těmito láhvemi, případně použité PET láhve vysypat vedle kontejneru!!!
- přátelské fotbalové utkání s mužstvem dechové hudby
Hradčovjanka je naplánováno na sobotu 11. srpna 2007 na
hřišti TJ Podolí.

Turnaj v malé kopané
V sobotu 16. června 2007 se na místním fotbalovém hřišti
uskutečnil 2. ročník turnaje v malé kopané (4 hráči plus brankář a
náhradníci). Celkem se zúčastnilo 13 mužstev, které byly rozděleny
do dvou základních skupin. V základních skupinách po dobu 2 x
7 minut spolu vzájemně hráli účastníci těchto skupin. Po zápasech
odehraných v základních skupinách turnaj pokračoval vyřazovacím způsobem až do finále. Celkovým vítězem turnaje se stalo
mužstvo P.T. TRANS (p. Tvrdoň, Míkovice), na druhém místě se
umístilo mužstvo MIBUTRANS (p. Bulejko, Veletiny), na třetím
místě skončilo mužstvo EKS (p. Elfmark, Míkovice) a čtvrtém
místě DAMPL (Mařatice). Nejlepším střelcem turnaje se stal Petr
Tvrdoň, který vsítil 13 branek, nejlepším brankářem byl vyhlášen
p. Janečka (oba z mužstva P.T. Trans). Uprostřed celkové tabulky
skončili muži Podolí, které reprezentovali tito hráči: mužstvo „A“
– Petr Hruboš, Tomáš Potomák, Martin Kabát, Jakub Snopek, Robert Dostál, Martin Kryštof, Aleš Boček a Michal Stauber. Za mužstvo Podolí „B“ nastoupili: Vlastimil Kadlčík, Martin Kadlčík, Jan
Kadlčík, Radim Vlachynský, Masavyk Lukáš, Jaroslav Ježík.
Sponzory turnaje byly: Obec Podolí, EKS Elektroservis s.r.o.,
P.T. Trans, p. Krajčík, Sykora-plastová okna, Fialka Kunovice a OFS
Uh. Hradiště. Hlavními pořadateli byli p. František Elfmark st., p.
Milan Hanák a p. Richard Křivák, kteří zaslouží maximální uznání a poděkování. Jako další pořadatelé se podíleli Fr. Elfmark ml.,
Jaroslav Ježík, Petr Smetana a paní Ivana Elfmarková. I těm patří
naše poděkování.

3/2007

Základní škola v Podolí
Výsledky ankety o další existenci základní školy v Podolí,
která se uskutečnila 10. března 2007, rozhodly o tom, že škola se 4. a 5. třídou v naší obci zůstane organizačně beze změn.
V personálním obsazení se ale na určitý čas přece jen něco
změní. Paní ředitelka Mgr. Martina Kozelková odchází v září
na mateřskou dovolenou. V její funkci ji bude zastupovat dosavadní zástupkyně ředitelky školy
paní učitelka Monika Mitanová.
Od září také nastupuje nová paní
učitelka Mgr. Pavla Martincová
(z Popovic), která odchází ze Základní školy U Pálenice v Kunovicích. Kvalita výuky a provozní
řád školy v Podolí by měly být zachovány v podobě, v jaké ji známe v současnosti.

ŽIVOT v Podolí
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Výlet na Malou Fatru

Společenská kronika
Naši jubilanti
červenec 2007
Marie Kryštofová (čp. 177) – 87 let

srpen 2007
Marie Havránková (čp. 103) – 60 let
Milada Pašková (čp. 185) – 60 let
Alena Šiborová (čp. 4) – 60 let
Mária Nikola Baičeva (čp. 227) – 81 let
Anna Smetanová (čp. 214) – 83 let
Karel Hrabal (čp. 146) – 85 let
Růžena Jakšíková (čp. 132) – 88 let
Všem srdečně blahopřejeme!

Úmrtí
Dne 5. 5. 2007 zemřel pan Ladislav Kovařík, Podolí čp. 1.
Dne 14. 6. 2007 zemřela paní Vlasta Crlová, Podolí čp. 76.
Dne 21. 6. 2007 zemřel pan Josef Zatloukal, Podolí čp. 139.
Dne 27. 5. 2007 zemřel pan Farář František Bršlica

V sobotu 16. 6. 2007 uspořádala Česká obec sokolská, Sokol Podolí
turistický výlet na Malou Fatru. Na fotografii jsou v čele skupiny turistů zkušení horští vůdci pan Pavol Brandýs a pan Zdeněk Kasper.

Stavění máje

Přátelská atmosféra při malé kopané

V pondělí 30. 4. 2007 byl u OÚ v Podolí postaven tradiční
máj. Tohoto aktu a malé slavnosti se zúčastnilo asi 70 místních
občanů.
Turnaji v malé kopané v sobotu 16. 6. 2007 vládla přátelská
atmosféra a horké letní počasí.

Turnaj v malé kopané

Domky na Dražném

Domky na Dražném stavěla firma SVS-CORRECT s.r.o., Bílovice. Velkou část prací odvedl pan Andrej Duháň z Popovic a
jeho pomocník pan Jasef Vala z Podolí.
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Na fotografii jsou dva hlavní pořadatelé turnaje v malé kopané: vlevo pan František Elfmark a vpravo pan Milan Hanák.
Uprostřed je rozhodčí pan Pavel Turchan.

ŽIVOT v Podolí
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