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Nela Pavelková se stala vítězkou výtvarné 
soutěže - k článku na str. 3.

A měli jsme vítězství

Branný závod pro dětiPozvání na oslavy 80 let 
fotbalu v Podolí

Žáci základní školy v Podolí s ředitelkou školy Mgr. Pavlou Martincovou na Rusavě.

Škola v přírodě

TJ Podolí zve všechny občany k účasti 
na oslavách 80 let založení fotbalu v Podo-
lí, které se uskuteční v sobotu 12. červen-
ce 2008 na místním fotbalovém hřišti. 
Program bude následující: v 10.00 hodin 
bude sehráno přátelské fotbalové utkání 
žáků Podolí – Hradčovice, ve 13.00 hodin 
zahájení turnaje starých pánů Podolí, 
Popovic a Kunovic, v 16.00 hodin předá-
ní čestných uznání zasloužilým členům, 
v 17.00 hodin přátelské utkání mužů 
Podolí – Popovice.

                Výměna oken a dveří v budově MŠ 
Z celkových nákladů 580 000,- Kč přispěl Zlínský kraj 

v rámci Podprogramu obnovy venkova na výměnu oken 
a vchodových dveří do budovy mateřské školy v Podolí částkou  290 000,- Kč. Vyměněná 
okna a dveře zlepší tepelnou pohodu dětí a zaměstnanců uvnitř budovy mateřské školy, 
ušetří náklady za vytápění a přispějí k větší bezpečnosti všech, kteří se pohybují uvnitř 
i vně této budovy. Práce provede fi rma DECRO Bzenec s.r.o. v průběhu nastávajících 
letních prázdnin.     

V sobotu 31. května 2008
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Zpráva z 11. zasedání zastupitelstva obce

Jarní úklid studánky Kontejnery na plast

Zasedání zastupitelstva obce Podolí se uskutečnilo 12. 6. 2008, 
zúčastnilo se 8 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
-  záměr prodeje části pozemku parc. č. 22/2, k.ú. Podolí nad
 Olšavou (zahrada základní školy) fi rmě E.ON Česká republi-
 ka a.s. k vybudování nové trafostanice pro ulici Záhumní. 
-  záměr provedení stavebních úprav v budově Mateřské školy 
 v Podolí s fi nančními náklady asi 130 000,- Kč.
-  záměr uzavření nájemní smlouvy na pozemky v k.ú. Podolí
 nad Olšavou s fi rmou Agrokomplex Kunovice a.s. 
-  žádost pana Bohumila Rozy a paní Martiny Sedlákové o pro-
 dloužení termínu kolaudace rodinného domu v lokalitě Draž-
 né následovně: termín se prodlužuje do 30. 6. 2009 za před-
 pokladu, že žadatelé předloží dohodu o prodloužení termínu
 kolaudace, v níž bude uvedena smluvní pokuta, kterou zapla-
 tí ve prospěch Obce Podolí, pokud nedodrží tento nový ter-
 mín. Výše smluvní pokuty bude stejná, jako v kupní smlouvě
 na předmětný pozemek.
-  záměr prodeje části pozemku parc. č. 281/1, k.ú. Podolí nad
 Olšavou (část pozemku za dětským hřištěm, na kterém se
 nachází spojovací chodník mezi Záhumním a hlavní silnicí).
-  záměr prodeje pozemků, případně jejich částí, parc. č. 729/1 
 a 729/2, k.ú. Podolí nad Olšavou (lokalita Dražné – nad domem
 p. Fr. Rumana).
-  prodej stavebních pozemků nacházejících se v lokalitě Draž-
 né II pro stavbu rodinných domů. Prodejní cena je 450 Kč/m2,
 mimo pozemku, který kupují manželé Hanáčkovi, u tohoto
 pozemku je cena 550,- Kč/m2. 

-  zrušení poskytování bezplatného internetu pro občany v Podo-
 lí k 31. 12. 2008.
-  prodej dříví vytěženého z obecního lesa po vichřici Ema. 
-  prodej použité zámkové dlažby z komunikace v ulici Dražné
 za cenu 120,- až 150,- Kč/m2.
-  fi nanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč pro Sdružení pro výstav-
 bu kaple Sv. Ducha v Podolí na vybavení kaple, které je nutné 
 k pořádání posledních rozloučení se zemřelými. 
-  pořádání Slováckých hodů v Podolí v termínu 11. a 12. října
 2008. Organizačním zajištěním hodů byl pověřen místosta-
 rosta obce Podolí pan Petr Smetana.
-  navýšení fi nančního příspěvku z rozpočtu obce Podolí pro 
 TJ Podolí o 20 000,- Kč.
-  zastupitelstvo obce schválilo změnu č. 3 rozpočtu Obce Podo-
 lí na rok 2008. 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-  písemné vyjádření Mgr. Martiny Kozelkové k protokolu 
 z fi nanční kontroly v Základní škole a Mateřské škole, Podolí,
 příspěvková organizace.
-  pozvání zastupitelů obce Podolí a všech občanů na oslavy 
 80 let výročí založení fotbalu v Podolí. Oslavy se uskuteční na
 fotbalovém hřišti TJ Podolí v sobotu 12. 7. 2008.
-  potřebu vypracování a schválení plánu fi nancování obnovy
 vodovodů a kanalizací v obci Podolí v termínu do 31. 12. 2008.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
-  starostu obce Podolí, projednáním opatření, která by mini-
 malizovala negativní vlivy průjezdu stavební techniky v ulici
 Dražné.

V sobotu 3.května proběhl v naší obci každoroční jarní 
úklid studánky. Mnoho občanů velmi  dobře zná studánku 
na „popovsku“, bohužel i přes slunečné počasí byla velmi 
nízká účast. Našlo se jen pár příznivců přírody, kteří věno-
vali sobotní odpoledne úklidu po letošní mírné zimě. Tímto 
komise pro životní prostředí děkuje paní Zdislavě Šišákové, 
slečně Zdislavě Šišákové, panu Jiřímu Šišákovi a slečně Mar-
kétě Ostrožíkové.                                  Jiří Šišák, místostarosta

S příchodem letních měsíců se zvyšuje produkce plastových 
odpadů v rodinných domech. Žádáme tímto všechny občany, kteří 
se snaží třídit odpad, aby v případě přeplněných kontejnerů na plast 
neshromažďovali drobné balíčky v okolí kontejnerů, ale snažili se ve 
větších taškách / pytlích tento odpad shromažďovat těsně před vývo-
zem kontejnerů, anebo využili pravidelných sběrů (vždy poslední 
sobotu v lichém měsíci) a přinesli plasty v pytlích přímo do průjezdu 
základní školy v Podolí.                                     Jiří Šišák, místostarosta

Finanční sbírka pokladničkou Založena tradice pouti
Sdružení pro výstavbu kaple Sv. Ducha v Podolí vyhlašuje 

veřejnou fi nanční sbírku pokladničkou, která bude v termínu od 
23. června 2008 do 18. července 2008. Pokladnička bude umístě-
na na obecním úřadě v Podolí. Účel sbírky je zaměřen k zajištění 
liturgických předmětů určených pro pohřební Bohoslužby v naší 
kapli. Tyto jsou už postupně zajišťovány. Organizační záležitosti 
v této věci budou zveřejněny v některých dalších informačních 
listech obce. Rovněž výtěžek sbírky bude zveřejněn. Fin. Sbírky 
jsou povoleny KÚ Zlín ze dne 27. 7. 2006 v termínu od 20. 8. 2006 
do 20. 7. 2009.                                           Za Sdružení Jaroslav Niče

V neděli 11. května na Slavnost Seslání Ducha Sv. byla 
v naší obci založena tradice Svatodušní pouti. Po slavnostní mši 
sv., díky teplému slunečnému počasí byla v prostranství před 
kaplí radostná atmosféra, při které zazpívali mužský a ženský 
sbor z Míkovic, podávalo se cukroví, popíjelo svatovavřinecké. 
Této pouti byli přítomni i občané z několika sousedních obcí. 
Poněvadž se projevil zájem o tuto pouť, byla již vyhlášena opět 
s termínem pro příští rok v květnu 2009, na Slavnost Seslání 
Ducha Sv. Pokud si občané sami rozhodnou, třeba i se slavením 
tradičních slováckých hodů.                Za Sdružení Jaroslav Niče

Petice proti zápachu

SDK Reality, realitní společnost České spořitelny
hledá pro manžele s vyřízeným fi nancováním rodinný dům se zahrádkou na uherskohradišťsku. Společnost nabízí také služby spoje-

né s jakýmkoliv prodejem nemovitostí, i problémových, jako jsou např. zástavy, exekuce, dědictví aj. Tel.: 731 516 944, www.citron.cz .

Petici, případně stížnost proti šíření nesnesitelného 
zápachu z prasečí kejdy vyvážené za zemědělské pozemky v 
Podolí mohou občané přijít podepsat na obecní úřad zítra, 
tj. v neděli 29. června 2008 od 10.00 do 11.30 hodin a násle-

dující dva dny, tj. v pondělí a úterý od 7.30 do 17.00 hodin. 
Pouze v případě společného postupu občanů je možné oče-
kávat nápravu uvedeného stavu!
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Dva granty pro školku Jedním dechem

Škola v přírodě

- v sobotu 31. května 2008 proběhl další mimořádný sběr plas-
tů; celkem bylo odevzdáno 84 pytlů, což při tomto sběru znamena-
lo množství 220,93 kg. Příští sběr proběhne v sobotu 26. července 
2008 v průjezdu základní školy v době od 15 do 17 hodin.

- dne 27. 5. 2008 ukončil státní zkouškou studium na vysoké 
škole v Brně a získal titul inženýra ekonomie starosta naší obce 
Miroslav Křižka.

- žáci 4. třídy Základní školy a Mateřské školy Čtyřlístek z Uher-
ského Hradiště navštívili naši obec, přičemž průvodce obcí jim dělal 
jejich spolužák Pavel Podškubka z Podolí. Děti si nejvíce pochvalova-
ly návštěvu u pětaosmdesátiletého pana Stanislava Zpěváka, který je 
zaujal svým vyprávěním a vyřezávanými výrobky ze dřeva a paroží.

- v souvislosti s oslavami 80 let fotbalu v Podolí, které se usku-
teční v sobotu 12. 7. 2008, budou vyhodnoceni nejlepší dřívější 
i stávající hráči a funkcionáři místního fotbalového oddílu. Výbor 
TJ Podolí žádá všechny občany, aby zavzpomínali a navrhli na čest-
né uznání ty, na které by mohlo být nedopatřením zapomenuto 
a své návrhy předali do 4. 7. 2008 na Obecním úřadě v Podolí.

- z důvodů dlouhodobého plánování je nutné shromáždit 
požadavky na nájemní bydlení v obecních domcích na Dražném 
na příštích několik let; tyto požadavky je možné nahlásit na Obec-
ním úřadě v Podolí do 15. srpna 2008.

- Policie ČR, ani pracovníci hygienické stanice přivolaní v pátek 
20. června 2008, neoznačili vyvážení prasečí kejdy na zemědělské 
pozemky v Podolí, která jsou obhospodařovaná Agrokomplexem 
Kunovice a.s., za porušení jakýchkoliv předpisů. Starosta naší obce 
se nechce s tímto hodnocením smířit a chce podniknut další kroky 
k tomu, aby viník byl potrestán a situace se už neopakovala.

- k odvodnění některých lesních cest může být výjimečně použi-
to jako jiného drenážního materiálu stavební suti, pálených střeš-
ních tašek a nearmovaného betonu frakce do 7 cm. Občané, kteří 
chtějí využít této možnosti likvidace pevného materiálu vzniklého 
např. při rekonstrukci obytných staveb a získat k němu povolení, 
mohou se obrátit na Obecní úřad v Podolí do 31. 8. 2008.  

- parkování automobilů na chodníku, byť jen jedním nebo 
dvěma koly, je považováno za dopravní přestupek, který řeší 
Policie ČR nebo jiné orgány veřejné správy. Za tento přestupek je 
možné, i bez předchozího upozornění, uložit blokovou pokutou, 
nebo jej řešit v rámci přestupkového správního řízení. 

- schůzka občanů k projektu Krajinotvorné prvky v Podolí, 
který by měl např. řešit vybudování remízků, větrolamů, protieroz-
ních prvků v krajině aj., se uskuteční ve středu 9. července od 16.00 
hodin na Obecním úřadě v Podolí. Přítomen bude autor projektu 
ing. Tomáš Horký.  

- v pondělí 30. června 2006 se koná Komunikační kampaň 
k třídění odpadů ve Zlínském kraji. Akce se uskuteční v ZOO Leš-
ná, děti se samými jedničkami na vysvědčení mají vstup zdarma; 
více na www.obecpodoli.cz .

V neděli 22. 6. 2008 se uskutečnilo slavnostní předání grantů 
z nadace p. Valenty „Děti – kultura – sport“. Za MŠ Podolí převzala 
právě 2 granty p. uč. Lenka Šlosárová, která byla jejich autorkou. 
Původně žádala o  pět, ale jsme velmi rádi, že uspěla ve dvou. První 
grant měl název „Všechno jede, co má kola“ – z něj  budou zakou-
pena kola, koloběžky a ochranné přilby pro děti z MŠ v celkové 
hodnotě 20.000,- Kč. Druhý grant s názvem „Za tajemnem dáv-
ných řemesel“ jsme bohužel nedostali celý. Byl rozplánován na 
60 .000,- Kč – jednalo se o zařízení pro keramický kroužek 
v MŠ, kde jenom samotná keramická pec by stála 40.000 Kč. Pro-
to bychom se tímto chtěli obrátit na případné sponzory, rodiče, 
zda by nám nepomohli sehnat chybějící peníze, abychom sku-
tečně mohli objevovat „tajemno dávných řemesel“. Děkujeme 
vedoucí učitelce MŠ p. Lence Šlosárové za neutuchající aktivitu 
a nápady, jak zvelebovat školku.                                                  -pm-

.. se letos nesla ve znamení „družby“. V krásném prostředí Hos-
týnských vrchů – přesněji řečeno v chatkách na Rusavě -  jsme strá-
vili pěkný týden plný her, soutěží, pěších tůr, zpěvu, ale i koupání. 
Nebyli jsme na této škole sami – 22 žáků 4. a 5. třídy  ze ZŠ Podolí 
se v průběhu školy seznámilo s dalšími 52 budoucími spolužáky  
ze 4. a 5. třídy  ZŠ Kunovice U Pálenice. Nejtěžším oříškem zřejmě 
nebyly ranní rozcvičky s p. učitelem Tannerem, ale pěší tůra na sv. 
Hostýn spojená s Bobříkem mlčení. Pro mnohé to byl „nadlidský“ 
výkon, ale více než polovina to dokázala. Taktéž stezku odvahy 
nočním lesem, či získání titulu  „Vodotrapič“ někteří zvládli na 
výbornou. Týden velmi rychle utekl, takže nám nezbývá než těšit 
se na příští rok. Kam? .. to ještě uvidíme, možná se vrátíme, ale 
možná budeme objevovat nepoznané.                                      -pm-

A měli jsme vítězství
.. v minulém zpravodaji jsme vás informovali o výtvarné sou-

těži na téma Člověk.. Měli jsme obavy, zda uspějeme v tak velké 
konkurenci základních i středních škol. Ve středu 7. 5. jsme ces-
tovali na vernisáž do Ostrožské Lhoty a  Nela Pavelková (4. tř.) si 
jela pro vítězství . Potěšilo nás, že ve své kategorii (4.-6. tř.) obsa-
dila 1. místo a předčila svou koláží na A2 i soupeřky z gymnázia 
v Rakovníku. Její práce je vystavena spolu s ostatními v ZŠ Ostrožská 
Lhota (pořadatel soutěže). Blahopřejeme Neli, ale i všem ostatním 
z výtvarného kroužku, kteří se do soutěže zapojili.                    -pm-

Dnes turnaj v malé kopané
Dnes, tj. v sobotu 28. června 2008 od 8.00 do 17.00 hodin se 

na domácím fotbalovém hřišti uskuteční turnaj v malé kopané. 
Přihlášeno je 12 mužstev. Všichni občané jsou srdečně zváni.

Firma Rumpold informuje
Do kontejnerů na sklo rozhodně nepatří porcelán, kerami-

ka, zrcadla, zářivky, žárovky, drátem vyplétané či lepené sklo, 
lahvičky od léků, chemikálií a jiných nebezpečných látek.

Při sběru papíru je největším problémem mastný a mokrý 
papír. Takto znehodnoceného papíru, který není možné dále 
zpracovávat, bývá až 1/3 celkově sesbíraného množství. Mezi 
papír nepatří papírové pytle s plastovou folií či povoskovaný 
papír a nápojové kartony.

Při sběru plastů je dokonce více než 1/3 této druhotné suro-
viny znehodnocena mazadly a jinými ropnými látkami. Mnozí 
občané i fi rmy vhazují plastové nádoby od oleje do kontejne-

rů ještě i se zbytky původního obsahu a tím znehodnotí i další 
dosud čisté plasty. Zamaštěné plasty jsou zcela nevyužitelné, 
protože i malé množství oleje působí koncovým zpracovatelům 
velké potíže. Do kontejneru na plasty nepatří ani folie, které 
jsou značně znečištěny stavebním odpadem, obaly od desin-
fekčních prostředků, chemikálií, olejů, pohonných hmot, léčiv, 
injekční stříkačky, pneumatiky, pryž, molitan, pleny, plastové 
hračky obsahující kovové součástky aj. Podrobnější informace 
je možno nalézt v článku popisujícího rozhovor s ing. Pavlem 
Vojáčkem, ředitelem Rumpold UHB s.r.o., který je umístěn na 
www.obecpodoli.cz .
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Společenská kronika

Naši jubilanti
červenec 2008
Josef Jindra (čp. 213) - 60 let
Marie Šmídová (čp. 58) - 70 let
Josef Slunečka (čp. 57) - 75 let
Marie Šilhavíková (čp. 83) - 75 let
Marie Kryštofová (čp. 177) - 88 let
srpen 2008
Ludmila Malinová (čp. 223) - 60 let
Oldřich Červenka (čp. 194) - 80 let
Maria Bajčeva (čp. 227) - 82 let
Anna Smetanová (čp. 214) - 84 let
Karel Hrabal (čp. 146) - 86 let
Růžena Jakšíková (čp. 132) - 89 let

Narození
Dne 21.6.2008 se manželům Kamile a Vlastimilovi 
Potomákovým (čp. 233)narodila dcera Kamila.

   
                                              Všem srdečně blahopřejeme!

Úmrtí
Dne 23.5.2008 zemřela paní Pavlína Műnsterová, Podolí čp.187

Pan Antonín Šavara, zaměstnanec Obce Podolí odešel 21. května 2008 
do starobního důchodu.

Děkujeme za odvedenou práci

Paní Barbora Černá je poštovní doručovatelkou pro obec Podolí.

Naše poštovní doručovatelka

Při sběru starého textilu dne 14. května 2008 je na fotografi i 
zachycen pan Antonín Křivák ml.

Sběr starého textilu

Ve čtvrtek 22. května 2008 navštívili děti z MŠ v Podolí ZOO 
Lešná.

Děti z mateřské školy na výletě

Dětský den
Společenská komise uspořádala dne 1.6.2008 na hřišti ve Žle-

bě Dětský den. Tentokrát děti prošly přes Pohádkový les, kde na 
ně čekalo celkem 9 nelehkých úkolů. Z některých pohádkových 
postaviček šel opravdu strach. Do této kategorie patřil čert, baba 
Ježibaba a vodníci. Trochu sportovní výkon   museli všichni před-
vést při přelézání po laně. Svoji dovednost a šikovnost pak děti 
ukázaly při přenášení vody u vodních víl a při plění úkolů Pata 
a Mata. Slunečné a pohodové odpoledne si se svými ratolestmi 
užívali i jejich rodiče.                                                    Jaroslav Míšek


