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Ve středu 6. února navštívil fašankový průvod dětí z místní základní školy Obecní úřad v Podolí.

Fašank 2008 v MŠ a ZŠ
Přes nepřízeň počasí – se ve středu 6. 2. 2008 vydalo 22 školáků k obecnímu úřadu - odkud se měli společně se školkou vydat 

pochůzkou „přes dědinu“ na letošní fašankový průvod. Bohužel déšť bránil malým školáčkům z MŠ odejít, tak nezbývalo než – vyko-
ledovat zpěvem sladkost u pana starosty - a po té „dofašankovat“ v mateřské školce. Masek bylo hodně, ale největší úspěch u dětí mělo 
asi naše „prase z 5. třídy“. Ve školce jsme – po odložení masek, aby se nejmenší děti nebály a neplakaly – zahráli a zazpívali nejen fa-
šankové písničky a samozřejmě jsme si trochu zařádili. Nakonec se školákům od hraček ani moc nechtělo. Snad nám příští rok počasí 
vyjde vstříc a budeme moct předvést i ostatním lidem něco ze staré tradice.                                                   Mgr. Pavla Martincová

Silvestrovský výšlap Tříkrálová sbírka

Početnější skupina účastníků letošního výšlapu se vydala k pře-
hradě do Míkovic, méně početná skupina, zachycená na foto-
grafi i, se prošla k popovské studánce.

Organizátoři Tříkrálové sbírky vykoledovali letos v Podolí pro 
Charitu 15100,50 Kč.
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Zpráva z 9. zasedání zastupitelstva obce

Mimořádný sběr PET láhví Co patří do plastu?

Zasedání zastupitelstva Obce Podolí se uskutečnilo 12. úno-
ra 2008, zúčastnilo se 8 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
-  program obnovy venkova obce Podolí s platností do 31. 12. 2012.
-  složení komise na výběr dodavatele stavebních prací a mate-
 riálů pro akci Výměna oken a dveří v budově Mateřské školy 
 v Podolí: pan Vlastimil Rýpal, pan Jiří Šišák a pan Jaroslav Je-
 žík.
-  podání žádosti o fi nanční dotaci od Ministerstva pro místní
 rozvoj na vybudování technické infrastruktury v lokalitě Draž-
 né, určené pro druhou etapu výstavby rodinných domů. 
-  podání žádosti o fi nanční dotaci ve výši 280 000,- Kč od Zlín-
 ského kraje z Podprogramu rozvoje venkova na akci „Výměnu 
 oken a dveří v budově mateřské školy“. Finanční prostředky
 na realizaci této akce ve výši 580 000,- Kč jsou vyčleněny v roz-
 počtu obce Podolí na rok 2008.

-  podání žádosti o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj,
 program Podpora obnovy venkova, dotační titul č.2 – Podpo-
 ra zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci.
 Dotace na akci „Úprava zahrady Mateřské školy, včetně hřiště
 a výsadby nové zeleně“ bude žádána ve výši 300 000,- Kč. 
-  začlenění hudební skupiny Děvčice do struktury kulturních
 složek Obce Podolí, jejímž řídícím orgánem je Kulturní komi-
 se Obce Podolí.
-  podání žádosti o dotaci z fondu Nadace Děti – kultura – sport
 na nákup hudebního vybavení pro hudební skupinu Děvčice
 ve výši 90 000,- Kč.
-  poskytnutí fi nanční dotace z rozpočtu obce Podolí ve výši 
 30 000,- Kč pro Sdružení pro výstavbu kaple Sv. Ducha v Po-
 dolí.
-  změnu č. 1 rozpočtu Obce Podolí na rok 2008 

V sobotu 26. 1. 2008 proběhl další mimořádný sběr PET 
lahví. Občané mohli zdarma přinést PET láhve v libovolných 
pytlích a množství. Záměrem tohoto mimořádného sběru bylo 
snížení hromadění PET lahví v okolí kontejnerů, které jsou ur-
čeny pro odvoz této složky komunálního odpadu. Celkově bylo 
odevzdáno 47 pytlů, což představuje množství 102,81kg. Zú-
častněným tohoto sběru děkujeme. 

Jiří Šišák, místostarosta

Sběr plastů v roce 2008
V tomto kalendářním roce bude pro občany uspořádán ně-

kolikrát pytlový sběr plastů. Sběry proběhnou pravidelně vždy 
poslední sobotu v lichém měsíci (29. března, 31. května, 26. čer-
vence, 27. září, 29. listopadu). Nejbližší sběr proběhne v sobotu 
29. března v čase od 15 do 17 hodin v průjezdu Základní školy 
Podolí. Čas a upřesnění následujících sběrů bude vždy uveden 
ve zpravodaji.

Jiří Šišák, místostarosta

Co patří do kontejneru na PLAST:
• čisté plastové obaly od potravin
• plastové tašky a sáčky
• sešlápnuté PET láhve
• čisté kelímky od jogurtů a jiných potravin
• plastové nádoby od šamponů, mýdel a mycích prostředků
Jak poznat výrobek z PLASTu:
• označen symbolem:
• doplněn znakem:1, 2, 4, 5, 6, HDPE, LDPE, PE, PET, PP, PS

Více informací na www.obecpodoli.cz – sběrný dvůr.
Jiří Šišák, místostarosta

Pozvánka na benefi ční ples

Občanská poradna
Jste na problémy sami? Nebojte se a přijďte, naše služby jsou 

anonymní a zdarma. Poradíme Vám v oblastech bydlení, soci-
álních služeb, sociálních dávek, pracovního a rodinného práva, 
soudního řízení, exekuce, fi nančních problémů atd. Poradíme 
Vám, jak napsat smlouvu, žalobu, vyplnit formuláře, odvolání 
aj. Pokud potřebujete odbornou pomoc psychologa, domlu-
víme Vám schůzku. Uvedené služby poskytujeme v budově 
Charity, Velehradská tř. 247, Uherské Hradiště (mezi Gym-
náziem a Slováckým divadlem. Telefon: 572 540 723, e-mail: 
poradna.uhradiste@caritas.cz .

Košt slivovice v Podolí
Místní košt slivovice se uskuteční v sobotu 1. března 2008 

od 16.00 hodin v kulturním domě v Podolí. Zúčastnit se může 
každý, kdo od pondělí 25. února do čtvrtku 28. února ode-
vzdá pořadatelům koštu soutěžní vzorek v množství ½ litru. 
Akce je určena jen pro ty zájemce, kteří dodají soutěžní vzorek 
– pro ně bude ochutnávka slivovice zdarma (za každý dodaný 
vzorek mohou ochutnávat dvě osoby). Podmínka dodání sou-
těžního vzorku se nevztahuje na členy ZO ČZS Podolí – ti se 
mohou zúčastnit i bez uvedené podmínky. Na určení pořadí 
vítězných vzorků se budou anonymně podílet všichni účastní-
ci koštu. Pořadateli jsou ZO ČZS v Podolí a kulturní komise 
Obce Podolí. Soutěžní vzorky je možné v uvedeném termínu 
odevzdat panu Liboru Hanáčkovi, Petru Smetanovi nebo Mi-
roslavu Křižkovi.

Cesta – Diakonie CCE 
pořádá v sobotu 15. března 2008 

v prostorách Klubu kultury v Uherském Hradišti 
2. ročník Kloboukového bálu, 

jehož výtěžek pomůže stacionáři pro klienty s hlubším 
mentálním a kombinovaným postižením. Vystoupí taneční 
skupina Rokaso, kapela VHS, DJ Zdeněk Nedbálek, Svatý 

Pluk a kouzelník Jiří Hadaš. Vstupné 150 Kč. 
Účast v klobouku není povinná, 

každý účastník v klobouku získá malý dárek.

Zajímavosti z kroniky obce Podolí
Statistika včelařství za rok 1930
V minulém roce (1929) bylo v naší obci 8 včelařů, kteří za-

zimovali celkem 40 včelstev. Na jaře bylo v naší obci 9 včelařů, 
kteří zazimovali 38 včelstev. Na podzim bylo v naší obci 9 včela-
řů, kteří zazimovali 42 včelstev. Z celkového počtu včelařů byli 
4 rolníci, 1 hajný lesní, 2 železniční zřízenci, 1 řemeslník a 1 
obchodník.
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Omluva za chyby ve zpravodaji
V minulém čísle zpravodaje bylo v popisce pod fotografi í 

Vítání občánků chybně uvedeno jméno prvorozeného dítěte 
manželů Vysloužilových. Nesprávně bylo uvedeno jméno Kar-
lík, správně mělo být jméno Klára. Nejedná se tudíž o syna, ale 
o dceru těchto rodičů. Malé Klárce a jejím rodičům se upřímně 
omlouváme a zveřejňujeme Klárčinu fotografi i, která byla poří-
zena na předmětném vítání občánků.

Omlouváme se také panu Karlu Buráňovi (čp. 78), kterému 
jsme v rubrice Naši jubilanti omylem přidali 5 let. Ten oslavil 
své sedmdesáté páté narozeniny a nikoliv už osmdesáté, jak 
bylo uvedeno.

To, že se s chybami v minulém čísle roztrhl pytel dokazuje 
také nesprávný nadpis nad historickou svatební fotografi í manželů 
Hrabalových. Šedesátileté výročí svatby bývá správně označováno 
jako svatba diamantová a nikoliv zlatá – tu jubilanti oslavili už před 
10 lety. Rovněž manželům Hrabalovým se upřímně omlouváme a 
všem, kterých se uvedené chyby dotkly  děkujeme za shovívavost, 
se kterou k nim přistupovali a za to, že přijali naši omluvu.

Podpora vybraných učebních oborů
Zlínský kraj rozhodl podpořit strojírenské a stavební učební 

obory ve vybraných učilištích Zlínského kraje a ze svých pro-
středků vyplácet žákům těchto oborů fi nanční podporu, která 
bude v následující výši:

1. ročník 300 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1 
500 Kč; 2. ročník 400 Kč měsíčně, za vyznamenání 2 500 Kč; 3. 
ročník 500 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 5 000 Kč.

Jedinou podmínkou pro vyplacení fi nanční odměny je řádné 
navštěvování výuky a neexistence žádné neomluvená absence. 
Žáci vybraných oborů tak mohou získat za tři roky studia 12 000 
Kč, při vyznamenání až 21 000 Kč. Vybranými učebními obory 
jsou např.: zámečník, strojník mechanik, nástrojař, klempíř, obrá-
běč kovů, instalatér, podlahář, tesař a zedník. Podrobnější infor-
mace je možné získat v brožuře „Kam na školu ve Zlínském kraji“ 
nebo na www.zskola.cz nebo www.kr-zlinsky.cz .

Zápis dětí do mateřské školy
Kdy se zajímat o zápis dítěte do mateřské školy?
Tato otázka vzniká velmi často v rodině, kdy dítě má 2 – 3 

roky a maminka si není ještě jista v tom, kdy do zaměstnání na-
stoupí. Novelou zákona platnou od 1. 1. 2008 o sociálních dáv-
kách, kterou je i rodičovský příspěvek na dítě, by měl už tento 
problém odpadnout, protože dnes už by každá maminka měla 
mít v této oblasti jasno, kdy do zaměstnání nastoupí.

Zápis do mateřské školy bude probíhat v dubnu (přesný ter-
mín bude dán včas na vědomí).

K zápisu by měli přijít rodiče všech dětí, kteří boudou chtít, 
aby jejich dítě začalo navštěvovat mateřskou školu ve školním 
roce 2008/2009. Příklad: „Potřebuji, aby dítě nastoupilo do MŠ 
v březnu 2009. Mám jít k zápisu?“ ANO – protože nástup dítěte 
je ve školním roce 2008/2009.

Mám jistotu, že bude dítě přijato do mateřské školy?
Do MŠ jsou přednostně přijímány děti rok před zahájením 

školní docházky – tzv. předškoláci. Tyto děti neplatí ani školné. 
Potom se přijímají děti zaměstnaných obou rodičů, samoživite-
lek – tyto děti většinou potřebují celodenní provoz MŠ. Násled-
ně jsou přijímány další děti. Přednost mají děti s celodenním 
provozem, po té děti s dopolední docházkou a nakonec děti, 
které využívají MŠ jen 5 dnů v měsíci.

    Lenka Šlosárová, vedoucí MŠ Podolí

Jedním dechem
- k 31. prosinci 2007 měla obec Podolí 818 obyvatel; v no-

vých rodinných domech v ulici Dražné by v průběhu roku 2008 
mělo mít hlášeno trvalé bydliště ještě dalších asi 17 občanů, do 
konce roku 2011 dalších asi 30.

- výroční členská schůze Tělovýchovné Jednoty Podolí se 
uskuteční v sobotu 8. března 2008 od 17.00 hodin v nové klu-
bovně na mandlovně; k účasti jsou zváni zejména aktivní fotba-
listé, funkcionáři a ostatní členové TJ

- ve čtvrtek 10. ledna 2008 byla na OÚ hlášena krádež dvou 
plastových popelnic, jedna z nich i s kovovým rámem zmizela 
od hlavní silnice u odbočky do ulice Žleb, druhá u vjezdu do 
ulice Záhumní. Krádež vyšetřuje Policie ČR 

- výpalky z kvasů peckovitého ovoce nepatří do kanalizace, 
neboť mohou být důvodem jejího zanesení a ucpání. Stejně tak 
výpalky nepatří na jiná místa, která k tomu nejsou určena. 

- v úterý 18. 3. 2008 se v základní škole v Podolí  od 8. 00 do 
15.00 hodin uskuteční Den otevřených dveří.

- každé úterý od 16.30 do 17.30hodin se konají břišní tance 
pro žákyně 1.až 5. třídy v tělocvičně ZŠ v Podolí.

-  každou středu od 18.30 do 19.30 hodin se konají břišní 
tance pro ženy v KD v Podolí – lektorka Veronika Zapletalová.

Finanční hospodaření ZO ČZS v Podolí v roce 2007
Stav k 1. 1. 2007 pokladna  16932,00
 běžný účet  75454,58
 termínovaný vklad  70000,00
   
Finanční majetek celkem:  162386,58
   
Příjmy za rok 2006 pronájem stodoly  10000,00
 pronájem pozemku OÚ  5000,00
 užívání pozemku parc.č. 32/4 2000,00
 členské příspěvky  4060,00
 doplatek nečlenů na VČS  600,00
 příjem z tomboly na VČS  1920,00
 prodej jablek ze zahrady ZŠ  2230,00
 příjmy celkem:  25810,00
Výdaje za rok 2006 
 večeře a víno na VČS  9420,00
 hudba na VČS-Boršická čtyřka  2500,00
 účast na koštu vína v Popovicích  750,00
 odvod členských známek, pošt.  3480,00
 cestovné-nákupy na VČS a ost.  400,00
 motorový postřikovač s přísluš.  12749,00
 košt slivovice  2706,50
 nákup drobného materiálu, ost.  107,50
 poštovné  59,00
 rozdíl úroků a poplatků BÚ  653,12
 výdaje celkem:  32825,12
   
Rozdíl mezi příjmy a výdaji  -7015,12
      
Stav k 31.12. 2006 pokladna  20570,00
 běžný účet  64801,46
 termínovaný vklad  70000,00
   
Finanční majetek celkem:  155371,46
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Společenská kronika

Naši jubilanti

březen 2008
Josef Tichoň (čp. 90) -70 let
Božena Škrochová (čp. 79) -70 let
Anna Malinová (čp. 4) - 83 let

duben 2008
Miloslav Malina (čp. 182) - 81 let
František Pestl (čp. 20) - 83 let

Úmrtí
Dne 10. ledna 2008 zemřela paní Anna Mařicová, 
Podolí čp. 131

Na fotografi i zleva: Milan Bosák, František Kryštof, Stanislav 
Šibor, Adam Křen (v popředí), Rostislav Toman, Zbyněk Křen, 
Miroslav Kryštof, Jaroslav Ježík a Jakub Rýpal. Pořadí v turnaji: 
1. M.Bosák, 2. St. Šibor, 3. Zb. Křen.

 Na fotografi i zleva: Jakub Lysoněk, Aleš Sedlář, Lukáš Pecha, 
Adam Křen, Patrik Kryštof, Martin Perutka a Jan Kadlčík. Pořadí 
v turnaji: 1. J.Kadlčík, 2. P.Kryštof, 3. A.Křen.

Z vítání občánků

Štěpánský turnaj ve stolním tenisu 
– mládež

Štěpánský turnaj ve stolním tenisu 
– muži

Mařatice B : Podolí             S 5.4.2008 16:00
Podolí : Babice 13.4.2008 16:30
Častkov : Podolí 20.4.2008 16:30
Jalubí B : Podolí 27.4.2008 14:00
Medlovice : Podolí   4.5.2008 16.30
Podolí : Košíky 11.5.2008 16:30
neobsazeno : Podolí 23.9.2007  
Podolí : Uh.Ostroh B 25.5.2008 16:30
Podolí : Stříbrnice   1.6.2008 16:30
Tupesy B : Podolí             S 7.6.2008 16:30
Podolí :  Jankovice 15.6.2008 16:30

Jalubí : Podolí 13.4.2008 10:00
Podolí : Kostelany 20.4.2008 14:00
Kostelany : Podolí 27.4.2008 10:00
Velahrad : Podolí   4.5.2008 10:00
Podolí : Buchlovice 11.5.2008 14:00
Stříbrnice : Podolí 18.5.2008 14:00
Jalubí : Podolí 25.5.2008 10:00
Podolí : Velehrad   1.6.2008 14:00
Buchlovice : Podolí   8.6.2008 10:00
Podolí : Stříbrnice 15.6.2008 14:00
 

 
24.2.2008          Polešovice       : Podolí v 15.00 hod.
  9.3.2008          Podolí              : Popovice v 15.00 hod. 
16.3.2008          Kunovice SP   : Podolí  
23.3.2008          Pitín                 : Podolí v 15.00 hod. 

Na fotografi i je při vítání občánků zachycena Klára Vyslouži-
lová rodičů Lenky a Karla Vysloužilových.  

Rozlosování fotbalových zápasů – muži

Rozlosování fotbalových zápasů – žáci

Přátelská utkaní – muži  


