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Mikulášské zpívání koled

Ve středu 5. 12. 2007 se v KD uskutečnilo tradiční mikulášské zpívání koled. Podobu Mikuláše na sebe vzala Ludmila Jakšíková, anděla představovala Jana Rýpalová st., za čerta byla Ema Pechová a Martin Smetana.

Vánoční svátky plné klidu a pohody, hodně štěstí a pevné zdraví v roce 2008 všem občanům přeje
starosta, členové zastupitelstva a zaměstnanci Obce Podolí.
Přejeme všem občanům vánoční svátky naplněné pokojem a radostí. Vánoční jas ať naplní srdce v nás. Požehnané dny
v novém roce 2008. Občanské sdružení pro výstavbu kaple Sv. Ducha v Podolí
Vážení a milí spoluobčané!
Dovolte mi, abych Vám
popřál do nového roku 2008
pevné zdraví,
hodně štěstí, elánu i úspěchů
v pracovních a zájmových aktivitách
a především pak spokojenost
a harmonii ve Vašich rodinách.

Vážení a milí spoluobŘané!
Dovolte mi, abych Vám
pop©ál do nového roku 2008
pevné zdraví,
hodnŁ štŁstí, elánu i úspŁch
v pracovních a zájmových aktivitách
a p©edevším pak spokojenost
a harmonii ve Vašich rodinách.

L i bor L u k á š
Vá š hejt man
Z l í n s k é ho k r a je

pf 2008
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Libor Lukáš
Váš hejtman
Zlínského kraje
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Zpráva z 8. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva Obce Podolí se uskutečnilo 14.
prosince 2007, zúčastnilo se 8 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- podmínky legalizace některých nepovolených drobných staveb u rodinných domů v Podolí:
a) nadstřešení vchodových dveří, nemá-li žádné svislé prvky
(sloupy, podpěry aj.), nesmí přesahovat přední úroveň domu
o více než 120 cm,
b) nadstřešení vchodových dveří, má-li svislé prvky (sloupy,
podpěry aj.), nesmí přesahovat úroveň domu o více než 80 cm,
c) nebudou-li dodrženy uvedené podmínky, nebo bude-li se
jednat o jiný typ stavby (nádstřešky, pergoly, oplocení aj.),
bude tato povolena pouze jako stavba dočasná na dobu maximálně 7 let,
d) jiné, než uvedené případy budou posuzovány individuálně
s ohledem na narušení vzhledu daného místa a další okolnosti hodné zřetele. Ve všech totožných případech však bude
rozhodováno stejně,
d) v případech, kdy nebude udělen dodatečný souhlas s umístěním nebo provedením drobné stavby, budou majitelé staveb povinni takovou stavbu odstranit.
Souhlasy k dodatečnému stavebnímu povolení pro stavby zahájené po 31. 12. 2007 nebudou udělovány vůbec, nebo budou udělovány jen zcela výjimečně.
- novou smlouvu s firmou Rumpold UB s.r.o., na likvidaci komunálního odpadu.
- obecně závaznou vyhlášku Obce Podolí č. 1/2007 o místním
poplatku za likvidaci komunálního odpadu s výší poplatku
350,- Kč za jednoho občana za kalendářní rok.
- smlouvu o finančním daru s firmou Kovář plus s.r.o., na základě níž uvedená firma daruje Obci Podolí finanční částku
33 300,- Kč na nákup a instalaci nové autobusové čekárny
umístěné na zastávce Podolí – Žleb.
- organizační změny, v rámci nichž bude paní Ema Pechová,
bytem Podolí 178 na zkrácený pracovní úvazek 0,4 zaměstnankyní Obce Podolí. O tuto část úvazku se jí zkrátí pracovní
úvazek pro Základní školu a Mateřskou školu, Podolí, příspěvková organizace.
- smlouvu s firmou DAT s.r.o. o poskytování bezdrátového internetu pro občany a ostatní definované uživatele obce Podolí.
- směrnici č. 1/2007 o zpracování osobních údajů a informace
o zpracování.
- doporučení, na základě kterého nebudou uplatněny žádné
stavební regulační prvky v lokalitě Dražné II.
- záměr prodeje pozemků v lokalitě Dražné II určených k výstavbě rodinných domů.
- uzavření smluv o smlouvách budoucích na prodej pozemků
v lokalitě Dražné, určených k výstavbě rodinných domů.
Cena bude minimálně 450,- Kč/m2, pokud nebude kupujícími nabídnuta cena vyšší.
- výjimku dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v plném znění (dále jen „školský zákon“), z počtu stanoveném § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
a některých záležitostech plnění povinné školní docházky.
Povolením výjimky se zřizovatel zavazuje k tomu, že bude
hradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy.
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč na zájezd
dětí a ostatních občanů obce Podolí do Prahy.
- odepsání finančních pohledávek Obce Podolí, jejichž seznam
tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení.
- inventarizaci majetku Obce Podolí a vyřazení znehodnoceného a nepotřebného majetku, jehož seznam tvoří přílohu
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č. 2 usnesení.
- zrušení věcného břemene ve formě předkupního práva na
pozemky na nichž jsou postaveny rodinné domy, jejichž majitelé zkolaudovali rodinný dům ve lhůtě 4 let od nabytí vlastnictví k tomuto pozemku. Seznam předmětných rodinných
domů a jejich majitelů tvoří přílohu č. 3 usnesení.
- prodloužení termínu pro vybudování podnikatelského areálu v průmyslové zóně Závodí uvedeného ve smlouvě s firmou MIPL s.r.o. Uherský Brod o zřízení věcného břemene, do
30. 8. 2010. Podmínkou je uzavření smlouvy o smluvní pokutě
ve výši 1 000 000,- Kč, kterou zaplatí uvedená firma Obci Podolí v případě, že ani nově sjednaný termín nebude z její strany
dodržen.
- smlouvu o zajištění provozu vodohospodářského zařízení se
Slováckými vodárnami a kanalizacemi, a.s. Uherské Hradiště.
- finanční odměny všem neuvolněným členům zastupitelstva
Obce Podolí ve výši 2 000,- Kč.
- změnu č. 3 finančního rozpočtu Obce Podolí na rok 2007, která je přílohou č. 4 tohoto usnesení.
- finanční rozpočet Obce Podolí na rok 2008, který je přílohou
č. 5 tohoto usnesení.
- vstup Obce Podolí do Místní akční skupiny a delegaci Bc. Miroslava Křižky k zastupování naší obce v Místní akční skupině Dolní Poolšaví.
- finanční ocenění akcií, které jsou v majetku Obce Podolí pro
potřeby účetnictví následovně: Česká spořitelna a.s. 500,- Kč;
Slovácké vodárny a kanalizace a.s. 500,- Kč.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- žádost paní Ludmily Svobodové, Podolí 144 o změnu územního plánu obce Podolí, vztahujícího se k rozšíření lokality
Dražné o další pozemky na nichž by bylo možné stavět rodinné domy. Důvodem je neexistence inženýrských sítí
v blízkosti předmětných pozemků a preferování jiných lokalit.
- převzetí propustku pod silnicí I/50 do majetku Obce Podolí
po jeho vybudování na hranici katastru s Obcí Veletiny, který
má být součástí komplexních pozemkových úprav.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- obsah protokolu vztahujícího se k finanční kontrole v Základní škole a Mateřské škole, Podolí, příspěvková organizace,
který je přílohou č. 6 tohoto usnesení.
- informaci místostarosty pana Jiřího Šišáka o neexistenci dotačních titulů na investiční a neinvestiční akce, které má v plánu realizovat naše obec, mimo Programu na obnovu venkova.
- seznam žadatelů o stavební parcely v lokalitě Dražné 2, v současné době je v seznamu evidováno 12 zájemců.
- zprávu o porušování stavebního zákona na území obce Podolí
ze strany občanů Podolí. Toto porušování je zejména v důsledku neznalosti stavebního zákona ze strany občanů naší obce.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
- starostu obce zajištěním písemného zdůvodnění vedení Základní školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvková organizace,
ke zkrácení provozní doby mateřské školy. Termín splnění do
31. ledna 2008.
- finanční komisi Obce Podolí zajištěním finanční kontroly
subjektu Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková
organizace za celý kalendářní rok 2007. Odpovídá Bc. Dagmar
Vitásková, předsedkyně finančního výboru Obce Podolí. Termín splnění do 31. března 2008.
- kontrolní výbor Obce Podolí zajištěním kontroly obsahu závěrečné zprávy vztahující se k dotaci na výstavbu bytů pro občany
s vymezenými příjmy v lokalitě Dražné.
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Změna poplatku za svoz komunální odpadu

Parkování vozidel na silnici

Na 8. zasedání zastupitelstva obce Podolí, konaného dne
14.12.2007, odhlasovalo zastupitelstvo změnu výše poplatku ze
současných 250 Kč za osobu na rok na částku 350 Kč za osobu
na rok. Toto zdražení je v důsledku stále se zvyšujícího množství odpadu produkovaného občany v naší obci a dále navýšením cen za služby prováděné firmou Rumpold UB s.r.o., která
provádí svoz komunálního odpadu v naší obci.
Kolik odváží obec Podolí komunálního odpadu?
leden 2006 9,16 tun
leden 2007 13,77 tun
červen 2007 15,27 tun
Jiří Šišák, místostarosta

Upozorňujeme občany, aby parkovali vozidla u svých domů
dle pravidel, které ukládá zákon o provozu na pozemních komunikacích. Upozorňujeme na to především v době zimy, kdy
je problém při údržbě vozovky. Při parkování na vozovce nelze
zabezpečit dostatečné odklízení sněhu v místech, kde jsou zaparkovaná vozidla. Pokud parkujete vozidlem na vozovce, tak
odkliďte nahrnutý sníh, který brání bezpečnému průjezdu vozidel. Pokud bude přetrvávat stav neodklízení sněhu, bude vzniklou situaci řešit Policie ČR. “Při stání musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy;
při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro oba směry jízdy.“ (citace zákona o provozu na
pozemních komunikacích (361/2000 Sb., §25 ods. 3).
Jiří Šišák, místostarosta

Další mimořádný sběr PET láhví
Dne 30. 11. 2007 proběhl v naší obci další mimořádný sběr
PET lahví. Občané mohli zdarma přinést PET láhve v libovolném množství. Celkově bylo odevzdáno 65 pytlů, což představuje množství 124kg. Občané tohoto způsobu sběru využívají stále
více, proto v příštím roce budeme pokračovat ve sběru plastů v
pravidelných intervalech – vždy poslední sobotu v lichém měsíci.
Termín následujícího sběru je stanoven na sobotu 26. ledna 2008
v čase od 15 do 17hodin v průjezdu Základní školy v Podolí.
Jiří Šišák, místostarosta

Škola získala finanční příspěvek
Ve školním roce 2006/2007 požádala ZŠ o finanční příspěvek nadační fond Děti-kultura-sport prostřednictvím dvou
projektů pod názvem: „Pohybem ke zdraví“ a „Zpívejte si s
námi.“ Grantová komise rozhodla o podpoření našeho projektu
„Zpívejte si s námi“ a dne
16. 12. 2007 ZŠ a MŠ obdržela šek v hodnotě 20.000 Kč.
Příspěvek z nadačního fondu bude použit na nákup hudebního materiálu.

Štěpánský turnaj ve stolním tenisu
Na Štěpána, tj. 26. prosince 2007 se v Kulturním domě v
Podolí uskuteční turnaj ve stolním tenisu. Zahájení turnaje
mládeže bude ve 14.00 hodin, od 16.00 hodin bude probíhat
turnaj dospělých hráčů. K účasti všechny občany zve Sportovní
komise obce Podolí.

Katastr obce Podolí
Mapa katastru obce Podolí je rozdělena do několika místních tratí, jejichž názvy nejsou dnešním mladým lidem už příliš
známy.

Nezodpovědní majitelé psů
Nezodpovědní majitelé psů se těchto zvířat, v případě že už
je nechtějí, zbavují tak, že je autem odvezou mimo své bydliště
a tam je opustí. V pátek 7. prosince 2007 nahlásili děti z místní
základní školy na Obecním úřadě, že z dodávky bílé barvy byly
před malou chvílí v naší obci vyhozeni hned dva psi. Děti zapsali část poznávací značky tohoto auta, je to KL3-Z36. Kdo by
pomohl odhalit majitele uvedeného auta, obdrží finanční odměnu 1 000,- Kč.
Miroslav Křižka, starosta obce

Oznámení správce hřbitova
Správce hřbitova v Popovicích oznamuje, že u osamělých
osob je nutné nahlásit, kdo z pozůstalých se bude v budoucnu o
hrob starat. Stejně tak je nutné správci hřbitova panu Vladimíru Píšťkovi (mob. 605 481 442) oznámit vždy předem jakékoliv
úpravy hrobu, jeho rámu a pomníku. Předejde se tak mnohým
nedorozuměním a možným škodám.

Ochutnávka čajů
Klub dobré pohody zve všechny občany na ochutnávku čajů,
která se uskuteční ve čtvrtek 27. prosince 2007 od 17. 00 hodin
v Kulturním domě v Podolí.
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Jedním dechem

Předvánoční výlet do Prahy

- na sobotu 1. prosince 2007 naplánovala Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Podolí zájezd na předvánoční jarmark do Valašských Klobouk, zájezd se ale pro malý
zájem občanů neuskutečnil – přihlásilo se jen 16 zájemců.
- výroční členská schůze Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Podolí se uskuteční v pátek 22. února
2008 v místním Kulturním domě.
- nová autobusová čekárna na zastávce Podolí – Žleb je nepřetržitě pod dozorem venkovní kamery firmy Kovář plus s.r.o.,
tudíž každý výtržník a vandal, který bude poškozovat tento
obecní majetek, bude snadno zjistitelný.
- svoz domovního odpadu o letošních vánočních svátcích
bude ve čtvrtek 27. prosince 2007, další svoz bude 3. ledna
2008.
- z důvodů nebezpečí poškození aut zaparkovaných při krajnicích silnice, nebude možné sníh v těchto místech odhrnovat
traktorem; tam kde se zaparkovaná auta budou v daný okamžik
nacházet, budou muset majitelé aut sníh ihned po napadnutí
odklidit sami ručně.
- občané jsou sdělovacími prostředky často nesprávně informováni o tom, že povolení drobných staveb (stavební úpravy vchodů do domu, nádstřešky, přístřešky, přístavby, pergoly,
bazény, oplocení atd.) se už nemusí vyřizovat na příslušném
stavebním úřadě; takové povolení případně ohlášení je nutné
vyřídit vždy předem, neboť jinak hrozí vysoká finanční pokuta
a nařízení o odstranění stavby.
- o vánočních a novoročních svátcích bude omezen provoz
pohostinství v Hradčovicích U Holuba, což pro nás znamená,
že naplánovaný Silvestrovský výšlap se neuskuteční nebo bude
muset být veden jiným směrem; občané budou včas informováni místním rozhlasem.

První prosincový den byl zahájen v cestovatelském duchu,
a to návštěvou našeho nejkrásnějšího českého klenotu, města
Prahy. Naše „stověžatá matička“ je sice krásná za všech ročních
období, ale tomu předvánočnímu se žádné jiné nevyrovná.
Krátce po šesté hodině ranní se všichni „ účastníci zájezdu“
vydali na zhruba čtyřhodinovou cestu směrem na západ. Hned
zrána se autobusem začínaly prolínat příjemné vůně švestek a
řízků. Praví Moraváci se prostě nezapřou.Exkurze započala u
Pražského hradu střídáním hradní stráže a hned poté někteří
sportovci zdolali téměř 300 schodů do věže chrámu sv. Víta.
Trasa dál pokračovala Nerudovou ulicí k Malostranskému náměstí, přes Karlův most až ke Staroměstskému náměstí. Zde
se naše početná skupina rozdělila, protože někteří spěchali za
kulturou do divadla Kalich a jiní se zase chtěli pokochat předvánočním jarmarkem pod obrovských vánočním stromem na
Staroměstském náměstí.
Ti, kteří měli možnost zhlédnout představení divadla Kalich
– Jack Rozparovač, byli určitě spokojení. Na jevišti se objevila
spousta známých filmových i divadelních hvězd – Šinkorová,
Olšovský, Jirešová, Laurinová, Vodochodský a další. Po představení proběhla autogramiáda herců a opět to byli naši „účastníci“, kteří ulovili nejvíce podpisů a fotografií.
Nakonec jsme se všichni ve zdraví sešli u sv. Václava a zamířili zpět k domovu. Cestou domů musela být povinná občerstvovací zastávka na přání dětí u „Mekáče“ (Mc Donald).
Touto cestou základní škola děkuje Obecnímu úřadu Podolí za
sponzorský dar, bez kterého by se výlet asi těžko uskutečnil. Myslíme, že to byl pro mnohé děti nejkrásnější předvánoční dárek.
Základní škola v Podolí by ráda našim dětem nabízela více
kulturních akcí. Bohužel, náklady na dopravu jsou velmi vysoké
a bez sponzorských darů se neobejdeme.
Monika Mitanová, učitelka ZŠ

Vánoční čas (Jaroslav Míšek)
Přichází pomalu
ten vánoční čas
čas plný kouzel
čas plný krás
Stromeček za dveřmi
opojná vůně jehličí
čas kdy se nespěchá
čas kdy se nekřičí
K dárkům přibalit
pro štěstí šupiny
figurky z betlému
nenechat na skříni
Zvoneček zazvoní
koledu nám zazpívá
polévka zavoní
Štědrý večer začíná
Dnes se i přání
snad vyplní snáz
v čase plném kouzel
v čase plném krás
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Pozvánka na vánoční benefiční koncerty
Oblastní charita Uherské Hradiště Vás srdečně zve na vánoční benefiční koncerty.
Úterý 25. prosince 2007
Účinkující: Cimbálová muzika Stanislava Gabriela s hosty
Místo konání: Kostel sv. Františka Xaverského, Masarykovo náměstí Uherské Hradiště
Začátek: 15,30 hodin
Vstupné: dospělí 100 Kč, studenti 50 Kč, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P zdarma
Účel benefice: Výtěžek ze vstupného bude použit na podporu činnosti sociálních služeb
Oblastní charity Uherské Hradiště, Diakonie ČCE – středisko CESTA a provoz farního
kostela v Uherském Hradišti.
Středa 26. prosince 2007
Účinkující: Studentský pěvecký sbor Svatý Pluk
Místo konání: Kostel sv. Františka Xaverského, Masarykovo náměstí Uherské Hradiště
Začátek: 16,00 hodin
Vstupné: dospělí 100 Kč, studenti 50 Kč, držitelé průkazu ZTP/P zdarma
Účel benefice: Výtěžek vstupného bude použit na provoz Chráněné dílny Oblastní charity Uhetrské Hradiště.

Vánoční koncert v Podolí
25. prosince 2007, na Boží hod vánoční se uskuteční v kapli Sv.
Ducha vánoční koncert, na kterém vystoupí schola z Míkovic s pestrým programem (možno si jej objednat přímo na místě na CD). Začátek je v 19.00 hod. Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertu bude
použit na potřeby vybavení kaple. Jste srdečně zváni do vánočního
ztišení.
Jaroslav Niče. Předseda Sdružení
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ZŘÍZENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY V OBCI POPOVICE
Zajímavosti z farní kroniky obce Popovice
Nejdůstojnější arcibiskupský Ordonariát rozhodnutím
3. dubna 1907 číslo 4160 a vysoké c.k. ministerstvo kultu a
vyučování výnosem ze dne 13. března 1908 číslo 2869 oznámeným od c.k. moravského místodržitelství přípisem ze dne
21. března 1908 číslo 16831 po předchozím šetření povolily
vyloučení politické obce Popovice z farního svazku Derflanského a zřízení samostatné římskokatolické duchovní správy v
politické obci Popovické pro katolické osadníky této obce.
C.k. ministerstvo kultu a vyučování výnosem shora citovaným udělilo v zásadě státní schválení ku vyloučení obce Popovické z farního obvodu Derflanského, a ku zřízení samostatné
římskokatolické fary v Popovicích a povolilo poskytnouti zákonnou kongruu pro příštího duchovního správce z náboženské matice s podmínkami, že bude zajištěna z místních příjmů
úhrada všech výloh vzešlých ze zřízení a udržování řečené
fary a nebudou činěny pražádné další nároky na veřejné prostředky.
Podmínkám těmto vyhověla obec Popovická tím, že obecní výbor Popovický jménem farní obce Popovické ve schůzi
obecního zastupitelstva dne 16. února 1911 zavázal se způsobem pravoplatným plniti stanovené podmínky.
Zápis o řečené schůzi obecního zastupitelstva v Popovicích
zní doslova takto:
Výnosem vysokého c.k. ministerstva kultu a vyučování ze
dne 13. března 1908 číslo 2869 bylo povoleno vyloučení politické obce Popovic z farního svazku Derflanského a zřízení
samostatné duchovní správy pro římskokatolické osadníky v
Popovicích s podmínkou, že politická obec Popovice uhradí z
místních prostředků všechny výlohy vzešlé ze zřízení
a
udržování této stanice duchovní správy, v poslednější příčině zejména náklad na udržování kostelních a farních budov,
na věcné potřeby a odměnu kostelních zaměstnanců, jakož
i nákladu na pořízení a udržování zařízení kostelního.
Na základě řečeného ministerského výnosu usnáší se obecní výbor jménem a v zastoupení farní obce po rozumu ministerského nařízení ze dne 31. prosince 1877 č.ř.z.5.ř.z 1878
převzíti tyto závazky a břemena.

- Zapraviti všechny výlohy ze zřízení této stanice duchovní
správy, udržovati na vlastní útraty farní kostel, farní budovu
s hospodářskými staveními, farskou zahradou s ohradou a
pojišťovati je proti škodám z ohně, pokud nedostačí k tomu
prostředky z nadací k tomu účelu snad založených a nebo ze
jmění kostelního, takže ani na matici náboženskou ani na jiné
veřejné fondy nebude činěno v této příčině žádných nároků.
- Pokud příjmy kostelní nestačí, veškeré kostelní potřeby
pořizovati.
- Kostelním zřízencům následující roční platy dávati, a to:
a) varhaníkovi 100 K (jednosto K);
b) kostelníkovi 60 K (šedesát K);
c) měchošlapovi 20 K (dvacet K);
d) zvoníkovi
20 K (dvacet K).
- Zjednati vnitřní zařízení kostela a na vlastní útraty je udržovati.
- Kdyby pak obec Popovická neplnila řádně všech zmíněných povinností, uděluje obecní zastupitelstvo Popovické v
zastoupení farní obce Popovické státní a kostelní správě právo
vydobyti tyto povinnosti a závazky politickou exekucí.
- Obec Popovická přenechává faráři právo stanoviti a vybírati přiměřené poplatky za hrobová místa pro katolíky ve prospěch farního kostela v Popovicích.
Na základě tohoto usnesení obecního zastupitelstva v Popovicích vydali zákonní zástupcové obecního výboru obce
Popovické jménem příští farní obce prohlášení ze dne
29.
června 1912 schválení kníž. arcibiskupským Ordinariátem
dne 31. prosince 1912 číslo 19416 a c.k. moravským místodržitelstvím dne 8. února 1913 číslo 10461, kterým závazky a
povinnosti jak v protokolu shora uvedeném obsaženy jsou, na
farní obec Popovickou přijímají a kdyby farní obec Popovická
těchto závazků a povinností neplnila, státní a kostelní správě
právo dávají tyto povinnosti a závazky politickou exekucí vydobyti.
Dle nařízení nejdůstojnější kníž. arcibiskupské konsistoře
vyhotovili podepsaní účastníci tuto základní a dotační listinu.

Podolští chovatelé zvířectva

Oslavili zlatou svatbu

Ve dnech 15. a 16. září 2007 jsme jako jedna ze společenských organizací působících v obci uspořádali přehlídku svých
chovů. Chtěli jsme se pochlubit svými odchovy a hlavně mládeži ukázat i jiné možnosti využití volného času, než je vysedávání u počítačů a navštěvování diskoték. Na naší přehlídce bylo
k vidění 48 kusů králíků, 20 voliér vodní a hrabavé drůbeže,
50 kusů holubů a přes 100 kusů exotického ptactva. Přestože
jsme početně velmi malá organizace (máme jen 9 členů), jsou
mezi námi i chovatelé, kteří dosahují v rámci okresu, kraje, ale
i mezinárodně velmi výborných výsledků. Jedním z nich je i
pan Antonín Jurásek, který v době výstavy oslavil své životní
jubileum – 60 let . Od ostatních chovatelů se mu dostalo srdečného blahopřání do dalších let a předseda pan Josef Haluza mu
předal od kolegů chovatelů dárkový koš. Jako poděkování nám
jubilant připravil malé pohoštění.
Tuto naši velmi zdařilou akci navštívilo 128 dospělých návštěvníků a rovněž velké množství dětí, což nás obzvláště potěšilo. Mezi
návštěvníky patřil i pan farář z Popovic, který nás za naši činnost
velmi pochválil. Tato akce názorně ukazuje, že pokud jsou lidé pro
věc zapáleni, dá se hodně udělat i v malém počtu členů.
Jan Malina, jednatel ZO ČSCH Podolí

Dne 15. listopadu 2007 oslavili manželé Marie a Karel Hrabalovi (čp. 146) 60 let trvání společného manželství. Svatební
fotografie byla pořízena 15. 11. 1947.
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Plán činnosti Klubu dobré pohody

Společenská kronika

27. 12. 2007
3. 1. 2008
10. 1. 2008
17. 1. 2008
24. 1. 2008
31. 1. 2008
7. 2. 2008
14. 2. 2008
21. 2. 2008
28. 2. 2008
6. 3. 2008
15. 3. 2008
duben 2008
8. 5. 2008
červen 2008

Naši jubilanti
leden 2008
Miroslav Paška (čp. 234) – 60 let
Jiří Brostík (čp. 142) – 60 let
Marie Potomáková (čp. 233) – 60 let
Antonín Zpěvák (čp. 211) – 60 let
Antonín Klvaňa (čp. 230) – 60 let
Karel Buráň (čp. 78) – 80 let
Antonie Grygerová (čp. 127) – 84 let
Anna Klvaňová (čp. 106) – 84 let
Františka Podškubková (čp. 206) 86 let
Antonín Klvaňa (čp. 106) – 88 let
Antonín Snopek (čp. 82) – 90 let
únor 2008
Stanislav Zpěvák (čp. 134) – 85 let

Blahopřejeme

Úmrtí

Poštěpánské posezení s písničkou
Zvyky a obyčeje na Slovácku
Z historie obce – Jrek Míšek
Malujeme slovácké ornamenty
Moravská beseda
Fašank (2. – 4. 2. 2008)
Vyšíváme- vypalujeme
Výstavka hrnků a hrnečků
Pečeme a vaříme levně
Návštěva Diakonie-relaxačního centra v UH
Svátek žen
Josefovský pochod k Hlucké búdě
Návštěva knihovny v UH
Jízda historickým vlakem do Brumova-Bylnice
Autobusový zájezd po památkách okresu UH

Blahopřejeme k životnímu jubileu
Dne 13.11. 2007 oslavil pan František Mařica (čp. 131) své
85. narozeniny. Na fotografii je se svojí manželkou Annou.

Dne 13. listopadu 2007 zemřela paní Libuše Kryštofová,
Podolí čp. 197.
Dne 12. prosince 2007 zemřela paní Božena Křiváková, Podolí čp. 94.

Vítání občánků
V sobotu 15. 12. 2007 Společenská komise Obce Podolí uvítala
do života: Elu Vitáskovou, Rostislava Tomana a Karlíka Vysloužila.

Předvánoční výlet do Prahy
V sobotu 1. prosince 2007 uspořádala Základní škola v Podolí předvánoční výlet do Prahy.

Beseda s důchodci
V pátek 23. 11. 2007 se v KD uskutečnila tradiční beseda s
místními občany důchodového věku.

Soutěž 5 proti 5
Od 26. prosince 2007 bude možné na TV Prima sledovat,
jak si dřívější místostarosta Podolí pan Vladislav Vaďura se
svým týmem počíná v soutěži 5 proti 5.
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