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Výroční schůze zahrádkářů

Pan Josef Tichoň, na fotografii s manželkou Ludmilou, oslavil
27. března 2008 své 70. narozeniny.
Ještě jednou blahopřejeme!

Jarní úklid studánky

V pátek 22. 2. 2008 se uskutečnila výroční schůze ČZS, základní organizace Podolí. Na fotografii
jsou zachyceni zleva: pan Zdeněk Medek z Popovic, Alois Jakšík, Bohumil Hanáček, Václav Závodný, Antonín Hanáček, Pavel Vaculka, paní Ludmila Hanáčková a paní Ludmila Jakšíková.

Košt slivovice v Podolí

Komise pro životní prostředí
zve všechny příznivce přírody na
jarní úklid studánky na „popovsku“, který proběhne v sobotu
3. května 2008. Setkání pomocníků je u obecního úřadu v Podolí ve 14 hod.
Jiří Šišák, místostarosta

Sběr plastů
V sobotu 29. března. 2008 proběhl další mimořádný sběr
PET lahví. Celkem bylo odevzdáno 53 pytlů, což představuje
množství 122,75kg. Ve srovnání s předchozími sběry je vidět,
že se postupně více využívá tohoto způsobu likvidace plastů
v naší obci. Příští sběr proběhne v sobotu 31. května 2008.
Jiří Šišák, místostarosta

Sběr starého textilu
a nebezpečných odpadů

Cenu za 2. místo paní Dagmar Křižkové a za 3. místo panu Aloisi Jakšíkovi předal předseda místních zahrádkářů pan Libor Hanáček a ředitelka
Koštu slivovice v Podolí paní Petra Ondrejková. První místo obsadil pan
Jaroslav Štěrba, ten ale nebyl na akci přítomen.
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Sběr starého textilu určeného k likvidaci se uskuteční ve
středu 14. května 2008 u obecního úřadu v Podolí. Do připraveného kontejneru bude možné bezplatně odložit jakýkoliv
starý textil.
Sběr nebezpečných odpadů, jako jsou např. různé staré
chemikálie a barvy, staré léky, zářivky, pneumatiky, staré
ledničky, televize, rádia a jiná elektronika se uskuteční ve
středu 18. června 2008 od 15.00 do 17.00 hodin u obecního
úřadu v Podolí. Pro občany Podolí bude tento sběr tradičně
zdarma.

ŽIVOT v Podolí
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Zpráva z 10. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce Podolí se uskutečnilo 18. 4. 2008,
zúčastnilo se všech 9 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- výsledky výběrového řízení na dodavatele nových oken a vchodových dveří budovy mateřské školy v Podolí a uzavření
smlouvy s firmou DECRO Bzenec s.r.o.
- výsledky výběrového řízení na dodavatele stavebních prací
pro vybudování technické infrastruktury v lokalitě Dražné
II v Podolí a uzavření smlouvy s firmou SVS-CORRECT s.r.o.,
Bílovice.
- převedení výsledku hospodaření roku 2007 Základní školy
a Mateřské školy Podolí, příspěvková organizace, do jejího rezervního fondu.
- obsah protokolu z finanční kontroly provedené za období
celého roku 2007 v Základní škole a Mateřské škole Podolí,
příspěvková organizace a požadavky na odstranění zjištěných
nedostatků.
- nově stanovenou výši nenárokových složek platu Mgr. Martině Kozelkové za výkon funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy Podolí, příspěvková organizace.
- podporu chystané nové knihy k vydání PaedDr. Jilíka formou
podání objednávky na nákup 20 ks těchto knih.
- zprávu o výsledcích hospodaření obce Podolí za rok 2007, závěrečný účet obce Podolí za rok 2007 a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Podolí za rok 2007 bez výhrad.
- mimořádnou finanční odměnu ve výši ½ průměrného platu
za trvale výborné pracovní výsledky a bezchybné vedení účetnictví obce paní Janě Rýpalové.
- způsob vedení zjednodušené evidence ceny akcií, které jsou
v majetku obce Podolí.
- zachování stávající výše měsíčních finančních odměn pro zastupitele obce Podolí.

- žádost firmy MIPL s.r.o., Uherský Brod o prodloužení termínu vztahujícího se k zániku věcného břemene spočívajícího
v předkupním právu na její pozemky v lokalitě Veliké. Termín
se prodlužuje do 30. 6. 2010 za předpokladu, že budou věrohodně doloženy skutečnosti uvedené v předmětné žádosti, tj.
že budou písemně doloženy výsledky provedeného geologického průzkumu hovořící o mimořádně nepříznivých základových podmínkách a písemně doloženy výsledky jednání
se specializovanou projekční firmou za účelem zvolení technicky a ekonomicky nejvhodnější varianty založení objektu.
- změnu č. 2 rozpočtu obce Podolí na rok 2008.
- delegování starosty obce Podolí Bc. Miroslava Křižky jako zástupce obce Podolí na valnou hromadu Slováckých vodáren
a kanalizací, a.s., Uherské Hradiště, která se uskuteční v měsíci červnu 2008.

Humanitární sbírka odložena

Pálení odpadu

Na podnět občanů naší obce chtěla sociální komise zorganizovat dobročinnou sbírku pro Ukrajinu. Za tímto účelem byla
kontaktována pracovnice Oblastní charity v Uherském Hradišti,
která nám sdělila, že v současné době je kapacita skladů v této organizaci zcela zaplněná, a proto není možné přijímat po celý rok
2008 další sbírky. Přesto zůstáváme nadále v kontaktu a nabídneme svou pomoc v nejbližším možném termínu. Všem ochotným
občanům děkujeme a žádáme je o strpení a pochopení.
Štěpánka Míšková

Upozorňujeme občany, že je přísně zakázáno pálit domovní
odpad, především pálení plastových výrobků. Pro likvidaci plastů
jsou v naší obci určeny žluté kontejnery a také pravidelné sběry
plastů. Kontejnery jsou vyváženy jednou za 2 týdny, sběr je vždy
v poslední sobotu lichého měsíce. Při sběru plastů mohou občané přinést libovolné množství tohoto druhu odpadu - PET láhve,
kelímky, plastové obaly od potravin, různé fólie apod.
Při pálení plastových výrobků vznikají škodlivé plyny, které při větším množství ovlivňují lidské zdraví. Proto žádáme
všechny spoluobčany, aby se vyvarovali likvidaci plastů jejich
pálením. Při zjištění takového to přestupku budou vyvozeny
patřičné důsledky přestupkovým orgánem.
Jiří Šišák, místostarosta

Obnova krajiny na území obce Podolí
V následujících týdnech bude firma Projekt Terra – Ing.
Tomáš Horký zpracovávat projektovou studii k realizaci krajinotvorných prvků v nezastavěné části naší obce. Záměrem je
obnova přirozených prvků krajiny, které jsou v souladu s ochranou přírody. Součástí studie budou návrhy remízků, větrolamů,
výsadby zeleně, obnova polních cest, aj. Občané mohou k uvedenému podat své připomínky na Obecním úřadě v Podolí do
konce května letošního roku.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- žádost firmy E.ON o koupi části pozemku parc. č. 22/2, k.ú.
Podolí nad Olšavou (zahrada ZŠ) za účelem umístění nové
trafostanice pro ulici Záhumní. V dané věci je pověřen jednáním Ing. Jaroslav Majíček.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
- starostu obce, aby upozornil Mgr. Martinu Kozelkovou na
méně závažné porušení předpisů stahujících k finanční kontrole Základní školy a Mateřské školy Podolí, příspěvková organizace.
- starostu obce, aby vyzval Mgr. Martinou Kozelkovou k upřesnění nástupu do zaměstnání po ukončení její mateřské a rodičovské dovolené.

Tradiční stavění máje
Ve středu 30. dubna 2008 od 17.00 do 19.00 hodin se u obecního úřadu v Podolí uskuteční tradiční stavění máje. Účastníkům akce budou nabídnuty opékané špekáčky a další malé pohoštění. Všichni občané jsou k účasti srdečně zváni.

Pozvání na hasičskou soutěž
V rámci letošních akcí Mikroregionu Dolní Poolšaví se ve
dnech 3. a 4. května 2008 na letišti v Kunovicích uskuteční soutěž s názvem Československý hasičský trojboj. Jedná se o soutěž
dobrovolných hasičů, nad kterou převzal záštitu hejtman Zlínského kraje pan Libor Lukáš. Součástí víkendového programu
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budou tři disciplíny požárních útoků, fyzicky velmi náročná
soutěž Železný hasič, statické i dynamické ukázky zásahů, hasičské soutěže pro děti a výstava moderní i historické hasičské
techniky. Na akci se očekává účast několika tisíc návštěvníků.
Rovněž všichni občané Podolí jsou k účasti srdečně zváni.

ŽIVOT v Podolí
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ZK-CYKLOSPORT VLČNOV

Klubovna v budově bývalé mandlovny
Pravidla pro využívání nové klubovny v budově bývalé mandlovny určuje její
provozní řád, který je následující:
1. Klubovna je určena k setkávání občanů Podolí a k uskutečňování jejich zájmové činnosti. Je možné ji využívat k pořádání veřejně přístupných i soukromých
akcí. Maximální kapacita je 24 osob.
2. Ve vnitřních prostorách budovy, ve které je klubovna umístěna, platí zákaz
kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Platí zde rovněž zákaz donášení snadno
vznětlivých hořlavých látek a pyrotechniky. Je zakázáno jakkoliv zasahovat do elektroinstalace v budově a do všech elektrických přístrojů a zařízení. Tento zákaz se
nevztahuje na osoby s odbornou způsobilostí.
3. Kuchyňka, která je součástí klubovny, není určena k přípravě tepelně upravovaných jídel. Přivezená hotová jídla je ale možné v kuchyňce ohřát a připravit k podávání.
4. Uživatelé klubovny nesmí hlukem ani jiným způsobem obtěžovat okolí klubovny.
5. Nájemce odpovídá za škody a závady, které v době pronájmu vzniknou na
budově, jejím zařízení a přilehlém okolí a je povinen je okamžitě odstranit.
6. Úklid klubovny a jejích přilehlých prostor zajišťuje na své náklady po ukončení akce nájemce. Úklid musí být proveden, není-li dohodnuto jinak, do 17.00 hodin
následujícího dne, kdy se v klubovně předmětná akce uskutečnila.
7. Cena pronájmu klubovny je 150,- Kč za jednu akci. Cena se platí předem před
pořádáním akce a nevrací se ani v případě, že se akce neuskutečnila. Akce veřejně
přístupné a činnosti pořádané neziskovými organizacemi jsou zdarma.

Ve své prodejně nabízí
- prodej jízdních kol
- servis jízdních kol
- prodej doplňků a náhradních dílů
Na splátky prodávaná kola:
horská, krosová, silniční, dětská.
Značky: Leader Fox, Scott, Liberta,
Apache; termoprádlo Moira.
Doplňky: dětské sedačky, osvětlení,
computery, přilby, brýle, obleční
a obuv pro cyklistiku, nosiče kol na
tažná zařízení.
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO-PÁ 9:00-11:30 13:00-17:30,
SO 9:00-12:00; tel:777 044 914;
ZK-CYKLOSPORT VLČNOV 162
ul.Plesla(Hlavní cesta-směr Veletiny)
e-mail:ZKCYKLO@COOLNET.CZ
WWW.VLCNOV.CZ/CYKLOSPORT

Karneval v Podolí

Nový mobil v MŠ

Krásné jarní počasí předznamenalo v neděli 24.února 2008
příjemný průběh dětského maškarního bálu v místním kulturním domě. Děti všech věkových kategorií tvořily na parketu rej
malých čarodějnic, pirátů, víl, kašpárků, princezen a dalších
nádherných masek, kterým rozhodně nechyběly vynalézavost,
humornost či preciznost.
Programem se prolínaly promenády a soutěže s tanečky
a volnou zábavou. Zpestřením odpoledne bylo povedené vystoupení děvčátek z místního kroužku břišních tanců. Závěrečný tanec jejich sympatické instruktorky byl potěšením pro oko
mnohého přítomného pána a hozenou rukavicí pro řadu přítomných dam. Pro porotu, složenou z členů společenské komise obce, bylo velmi obtížné vybrat mezi desítkami originálních
maškar ty nejkrásnější. Za zmínku zajisté stojí nápad ztvárnění
„stromu“, věrohodnost „Kleopatry“, krásné provedení „strašáka
do zelí“ či vtipnost „uklízečky“. Jména oceněných dětí z jednotlivých věkových kategorií a fotodokumentaci akce naleznete
na webových stránkách naší obce.
Jistě se lze shodnout na tom, že i letošní karneval pořádaný
ZŠ a MŠ Podolí ve spolupráci se společenskou komisí obce měl
úspěch u dětí i jejich dospělých doprovodů.
Mgr. Lenka Perutková, předsedkyně společenské komise

Nejen na pevnou telefonní linku číslo 572 574 123, ale i na
linku mobilního telefonu číslo 773 472 628 je možné od měsíce
dubna letošního roku se dovolat do mateřské školy v Podolí.
Rodiče dětí toho mohou využít při omlouvání svých děti nebo
při odhlašovat obědů (stačí poslat sms zprávu). Kontakty na
rodiče si paní učitelky uloží do paměti mobilu a bude se jim
vzájemně operativněji spolupracovat. Samozřejmě, že si budou
brát mobilní telefon i na zahradu, či na vycházku.

Soutěžní práce výtvarného kroužku ZŠ
Dne 16. 4. 2008 jsme odeslali několik prací do soutěže vyhlášené ZŠ a MŠ v Ostrožské Lhotě na téma „Člověk“. Rozhodli jsme se vytvořit Kalendář „osobností“ r. 2008. Sami můžete
posoudit zdařilost našeho konání a taktéž shlédnout autory
soutěžních dílek. Během měsíce bychom měli být informováni
o výsledcích. Uspět nebude lehké – jak nás informoval sám pan
ředitel tamní školy – letos přišlo nečekané množství děl (dokonce až z Rakovníka). Tak se necháme překvapit!
Mgr. Pavla Martincová, ředitelka ZŠ a MŠ

Hraní stolního tenisu končí
Hraní stolního tenisu v místním kulturním domě čeká letní
přestávka. Poslední hraní před přestávkou se uskuteční v pátek
2. května od 18.00 hodin. Dostaví-li se dostatečný počet hráčů,
bude sehrán neformální turnaj, kterým bude stávající sezóna
ukončena.
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Řiďte se radami Policie ČR
Nedůvěřujte neznámým lidem a nepouštějte cizí osoby
do svého domu. Jednejte s nimi jen přes zavřené dveře nebo
přes okno. Pozor na podvodníky při nabízení zboží podomním prodejem, falešné kontrolory elektroměrů, plynoměrů a vnucování stoprocentních výher. Nepřechovávejte doma
větší finanční hotovost. Máte-li tušení, že se děje něco podezřelého, zavolejte okamžitě na bezplatnou linku 158 Policii
ČR. Zajímavosti a aktuální zprávy bývají zveřejňovány na adrese
www.policie.cz/uherskehradiste.
(Vybráno z dopisu Policie ČR“)

Jedním dechem
- Policie ČR, Dopravní inspektorát v Uherském Hradišti nesouhlasí s některými navrženými změnami v dopravním značení
na místních komunikacích v Podolí; jedná se např. o snížení maximální povolené rychlosti v ulici Dražné na 30 km/hod. a další.
- pro velký počet zájemců o umístění dětí do mateřské školy
v Podolí nebude možno všem žádostem vyhovět. Kritéria výběru
budou zveřejněna do 3. 5. 2008 na www.obecpodoli.cz
- na výměnu oken v budově mateřské školy v Podolí se podařilo získat od Zlínského kraje finanční dotaci 290 000,- Kč.
Výměna oken se uskuteční o letních prázdninách, provádět ji
bude firma Decro Bzenec s.r.o.
- od Nadace děti – kultura – sport se podařilo získat finanční
dar ve výši 25 000,- Kč pro hudební skupinu Děvčice na nákup
zvukového a hudebního vybavení.
- dne 21. 4. 2008 se v Uherském Brodě uskutečnila další pracovní schůzka k vybudování cyklotrasy z Kunovic do Luhačovic, která má vést také přes Podolí. Úseky cyklotrasy na území
jednotlivých obcí si musí vybudovat tyto obce sami a rovněž
sami se mají pokusit o získání finančních dotací na tuto akci.

ŽIVOT v Podolí
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Založení tradice pouti v Podolí

Společenská kronika
Naši jubilanti
květen 2008
Jaroslav Lysoněk (čp. 175) - 60 let
Miroslav Michálek (čp. 44) - 60 let
Pavlína Műnsterová (čp. 187) - 83 let

červen 2008
Ludmila Hanáčková (čp. 65) - 60 let
Blažena Zerzáňová (čp. 212) - 60 let
Anděla Pestlová (čp. 20) - 80 let
Marie Hanáčková (čp. 9) - 86 let
Všem srdečně blahopřejeme

Narození občané
Dne 21. 4. 2008 se manželům Lence a Petrovi Škráškovým
(čp. 100) narodil syn Jindřich.

Úmrtí
Dne 25. února 2008 zemřel pan Miloslav Kozůbek,
dříve Podolí čp. 228.
Dne 10.března 2008 zemřel pan Miroslav Malina,
Podolí čp. 176.

V letošním roce, v neděli 11. května na slavnost Seslání Ducha
Svatého, bude v naší obci založena tradice slavnostní pouti. Hlavním
programem pouti bude celebrovaná slavnostní mše svatá v 10.30 hodin v místní kapli, která je zasvěcena Duchu Svatému. Slavnostní mši
svatou bude doprovázet zpěvem mužský sbor z Míkovic, celebrovat
bude bratr františkán Otec Jakub Z Uherského Hradiště.
Prosíme děti, mládež i dospělé k účasti v krojích, aby založení této tradice bylo v pravdě důstojné a slavnostní. K účasti
budou pozváni i ze sousedních farností.
V čase do druhého ročníku poutě, to je do května 2009, je
možné zvážit přesunutí stávajícího termínu hodových slavností
v naší obci z měsíce října na měsíc květen, právě ke kalendářní
slavnosti Seslání Ducha Svatého. Hody by se konaly společně
s tradiční poutí se slavnostní mší svatou v místní kapli, která
je zasvěcena Svatému Duchu. Ve většině případů jsou v obcích
hody v termínu, ke kterému je světci či patronu kostel zasvěcen.
Tento návrh se předkládá občanům ke zvážení.
Foto nám připomíná svěcení kaple z 29. října 2006.

Naše úterky
Tak jako loňský školní rok, i letos docházejí do naší mateřské
školy maminky s dětmi, které ještě MŠ nenavštěvují. Děti se tímto
způsobem mohou důvěrněji seznámit s prostředím školky a nebude pro ně tolik stresující zahájení samotné docházky do MŠ. Zájem
ze strany rodičů a jejich ratolestí je značný, což nasvědčuje hojná
účast na úterních odpolednech. Kdo máte zájem se přijít se svým
dítětem pohrát, budete vítáni každé úterý od 15,00 do 16,00 hod.
Vaše paní učitelky z MŠ

Tvořivé odpoledne

Maminky každé úterý odpoledne věnují společným hrám
a seznamování se s prostředím MŠ.

V rámci programu naší MŠ máme tvořivá odpoledne. Tato odpoledne se setkáváme s rodiči našich dětí a dalšími příznivci školy
a společně necháváme popouštět fantazii při výrobě zajímavých doplňků k výzdobě domovů. Naposledy jsme se setkali při „velikonočním těšení“. Účast nám sice trochu ovlivnila chřipková epidemie, ale
o to více výrobků, pro své potěšení, si děti s rodiči odnesli. A věřte
nebo ne, fantazii se meze nekladou a výrobky se nám moc povedly.
Děkujeme všem rodičům a příznivcům naší školy za účast na
těchto odpolednech. Tímto způsobem se máme možnost i blíže
seznámit a tak vytvářet pouto mezi rodinou
a mateřskou školou.
Vaše paní učitelky

Karneval v Podolí

Práce výtvarného kroužku

Pestrost masek dětského karnevalu
v Podolí všechny příjemně překvapila.

Žáci ZŠ se zapojili do výtvarné soutěže
na téma „Člověk“.
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ŽIVOT v Podolí

Děti z MŠ a jejich rodiče se společně
věnovali výrobě velikonoční výzdoby.
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