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Návštěva z Koreje

Oslavy 80 let fotbalu v Podolí

Čestné uznání za dlouholetou práci v TJ Podolí z přítomných
obdrželi (stojící zleva): Ivana Elfmarková, Jitka Hanáková, Ludmila
Tichoňová, Lubomír Vašát, Stanislav Zpěvák, Josef Tichoň, Oldřich
Ševčík, Pavel Božarov st., Alois Jakšík, Štěpán Vagdál, František
Vaculík, Vítězslav Kryštof, František Ševeček, František Fornůsek,
Josef Kolečkář, František Stojaspal, (dále v podřepu zleva) Pavel Susa,
Pavel Božarov ml., Milan Hanák, Miroslav Křižka, Miroslav Plecho,
František Mařica, Antonín Šimon, Jaroslav Ježík, František Elfmark.
Dále na fotografii přítomen předseda Okresního výboru Českomoravského svazu fotbalu v Uh.Hradišti pan Vladislav Vacenovský.

O letošních prázdninách v rámci spolupráce folklorních souborů byli účastni výměnného pobytu v Koreji Radka Ondrejková
a Michal Habarta. Na oplátku byli v Podolí jejich hosty
slečna HWANG HYE JI a mladík HA JAE WOOK. Na fotografii jsou korejští hosté zachyceni se starostou naší obce při návštěvě Obecního úřadu v Podolí.

Slovácké hody v Podolí
V tomto roce se Slovácké hody s právem v Podolí uskuteční v sobotu 11. a v neděli 12. října. K tanci a poslechu bude
hrát dechová hudba Hradčovjanka a cimbálová muzika Mladí Burčáci. První schůzka hodové chasy se uskuteční v sobotu
30. srpna od 18.00 hodin v Kulturním domě v Podolí.
Petr Smetana, místostarosta obce
Oslavy 80 let fotbalu v Podolí se zúčastnili také dva dlouholetí fotbaloví příznivci a nerozluční kamarádi pan František Bičan
z Popovic a pan František Ševeček z Podolí.

Začátek školního roku ZŠ v Podolí
Školní rok v základní škole v Podolí bude zahájen v pondělí 1. října 2008 v 7.45 hodin. Děti se ve škole zdrží jen asi do
9.00 hodin. V tento den není nutné, aby si školní potřeby braly
s sebou, nutné je přinést si pouze přezůvky. Učebnice jim budou
předány až v další dny.
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Nábor dětí do krasobruslení
Pod mottem „Učíme se bruslit!“ se ve středu 10. 9. 2008 od
18.00 hodin na Zimním stadionu v Uherském Hradišti (šatna SK Kraso) uskuteční nábor
dětí do krasobruslení. Kontakt:
Sportovní klub Kraso Uherské Hradiště, Na Rybníku 1057,
Uh. Hradiště, tel.: 731 419 076.

ŽIVOT v Podolí

1

Zpráva z 12. zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce schválilo:
- prodej dalších stavebních pozemků nacházejících se v lokalitě Dražné II pro stavbu rodinných domů. Prodejní cena je
450 Kč/m2. Posledním pozemkem zatím neschváleným k prodeji zůstává pozemek parc. č. 650/40.
- odkoupení pozemku parc. č. 3236/2, k.ú. Podolí nad Olšavou,
výměra 1555m2 od paní Evy Vašátové, Kunovice, Šlerkova
1558 za cenu 10,- Kč/ m2, tj. celkem 15 550,- Kč. Kupní smlouvu nechá na své náklady vypracovat kupující, náklady spojené
se změnou vlastníka pozemku uhradí rovněž kupující.
- záměr prodeje pozemku, případně jeho částí, parc. č. 694, k.ú.
Podolí nad Olšavou. Předpokládaná cena je 120,- až 150,- Kč/m2.

- změnu č. 4 rozpočtu obce Podolí na rok 2008. Součástí změny je dar pro Tělovýchovnou Jednotu Podolí ve výši 35 000,- Kč,
jehož poskytnutí se tímto rovněž schvaluje. V návaznosti na
tento dar se snižuje položka vztahující se k provozní činnosti Tělovýchovné Jednoty Podolí o 35 000,- Kč, tudíž celková
bilance finančních prostředků poskytnutých této organizaci
se nemění. Uvedená finanční částka bude použita na úhradu
fasády hráčských kabin.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- nabídku firmy PROVO, spol. s r.o. na zpracování technické
dokumentace pro územní řízení na novou kanalizaci v obci
Podolí. Tuto problematiku je nutné řešit komplexně v návaznosti na reálné možnosti získání finančních dotací.
- průběžnou zprávu budování technické infrastruktury v ulici
Dražné II.

Obecní rozhlas také v ulici Dražné

Pozvání na jednání zastupitelstva obce

Od poloviny srpna letošního roku je hlášení obecního rozhlasu možné slyšet také v nové ulici Dražné. Firma Terosat
s.r.o., Hluk nainstalovala v této části naší obce čtyři reproduktory, které bezdrátovou technologií napojila na vysílací anténu
umístěnou na střeše budovy obecního úřadu. Výhodou uvedené
technologie je například to, že hlášení je možné si dopředu připravit, namluvit a uložit do počítače a pustit je do reproduktorů
kdykoliv, a to už bez účasti jakékoliv obsluhy přítomné na obecním úřadě. Celý systém je ale nutné optimálně nastavit a hlasitost
hudby i mluveného slova správně seřídit. Vychytání všech nedostatků nebude snad trvat déle, než několik dnů, či týdnů.

V pátek 5. září 2008 od 18.00 hodin se v budově Obecního
úřadu v Podolí uskuteční 13. zasedání zastupitelstva obce Podolí.
Jednání je veřejné, všichni občané jsou k účasti srdečně zváni!

Zasedání zastupitelstva obce Podolí se uskutečnilo 1. 8. 2008,
zúčastnilo se všech 9 členů zastupitelstva obce.

Speciální nabídka na připojení v Podolí

Oblastní Charita Uherské Hradiště, sociální poradna s azylovým bydlením poskytuje pobytové sociální služby osobám
(ženám, mužům i párům od 18 do 60 let), které potřebují sociální pomoc, včetně dočasného ubytování v důstojném prostředí, ve dvoulůžkových pokojích, se společnými toaletami a sprchami, se společnou kuchyňkou.
Toto zařízení také nabízí:
- sociální poradenství (mohou zmírnit, případně vyřešit
obtížnou životní situaci)
- nácvik a trénink dovedností, které zlepšují komunikaci
a spolupráci s okolím
- pomoc při jednání s úřady
- v případě zájmu zprostředkování spolupráce s lékaři, psychology, právníky).
V současné době jsou volná 4 místa. Telefon: 572 501 563.

Rozhodli jste se, že si pořídíte připojení k internetu? Nejste
spokojení se svým stávajícím připojením nebo s přístupem
vašeho stávajícího poskytovatele? Pokud jste si na některou
otázku odpověděli ANO, jste právě těmi, pro které je naše speciální nabídka určena.
Tarif Silver - pásmo 2,4 GHz, linka 1 Mbps,
cena připojení 780,- Kč vč. DPH / 3 měsíce
Tarif Gold - pásmo 5 GHz, linka 6 Mbps,
cena připojení 780,- Kč vč. DPH / 3 měsíce
* neomezené stahování dat, max. agregace 1:10
Podmínky platnosti speciální nabídky:
• objednání služby do 31.10.2008
• pouze pro nové zákazníky
• uzavření smlouvy na 12 měsíců = internet zdarma do 31.3.2009
• uzavření smlouvy bez závazku = internet zdarma do konce
roku 2008
• přenastavení zařízení zdarma
Bližší informace na telefonu 572 554 222 – obchodní oddělení nebo na obchod@hitech.cz .

Krajské volby a volby do Senátu ČR

Sběr nebezpečných odpadů

Krajské volby a první kolo voleb do Senátu ČR se v našem
volebním okrsku uskuteční v pátek 17. října od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu 18. října 2008 od 8.00 do 14.00 hodin v kulturním domě v Podolí. Zdravotně handicapovaní občané mohou na
telefonním čísle 572 574 130 požádat o návštěvu členů volební
komise a možnost vhození volebních lístků do přenosné volební
urny doma. V případě druhého kola voleb do Senátu ČR je termín
těchto voleb stanoven na pátek 24. října a sobotu 25. října 2008.
Místem konání voleb by byl opět kulturní dům v Podolí.

V pondělí 15. září 2008 od 15.00 do 17.00 hodin se u obecního úřadu v Podolí uskuteční další mobilní sběr nebezpečných
odpadů. Do přistaveného kontejneru bude možné přivézt staré
počítače, ledničky, televizory, magnetofony, rádia a jinou vyřazenou elektroniku, zářivky, staré léky, postřiky a chemikálie,
staré barvy a ředidla, staré pneumatiky a jiné. Pro občany Podolí je tento sběr bezplatný, nebude však přijímáno nepřiměřené
množství nebezpečného odpadu, které neodpovídá jeho běžné
spotřebě v domácnosti!

Sociální poradna s azylovým bydlením

Děkujeme za pracovní výpomoc
Velmi děkujeme maminkám, které se nebály přiložit ruku k dílu a pomoci při úklidu v mateřské škole po výměně oken.
Poděkování si zaslouží paní Ferencová, Šišáková, Rathouzská, Fornůsková a Švachová. Vedení MŠ a ZŠ Podolí.
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Jedním dechem

Humanitární sbírka

- v sobotu 26. července proběhl sběr plastů. Celkem bylo
odevzdáno 65 pytlů, což při tomto sběru znamenalo množství
155,1 kg. Příští sběr proběhne v sobotu 27. září 2008 v průjezdu
základní školy v době od 15 do 17 hodin.
- prodej jablek ze zahrady základní školy v Podolí pořádaný
formou samosběru se uskuteční v pátek 12. září 2008. V 16.00
hodin mohou přijít trhat jablka členové místní organizace Českého zahrádkářského svazu a zaměstnanci ZŠ a MŠ, od 17.00
hodin ostatní občané Podolí. V případě jakékoliv změny budou
občané upozorněni obecním rozhlasem.
- informace k žádostem o povolení ke kácení stromů je možné získat u místostarosty pana Jiřího Šišáka. Vyplněný tiskopis
žádosti ke kácení, které občané plánují na období následujícího
vegetačního klidu (konec listopadu až začátek března) je nutné
podat na OÚ v Podolí do 30. září 2008.
- velmi nevzhledným místem v naší obci je zaplevelený
pozemek u KD s nedokončenou demolicí domu čp. 18 (poslední uživatel pan Antonín Mrázek). Vzhledem k nevyjasněným
majetkoprávním vztahům a nedokonalosti českých zákonů se
zatím nepodařilo ani za pomoci stavebního úřadu v Kunovicích
nikoho přinutit, aby zjednal nápravu.
- pro auta ani pro motocykly není určena polní cesta na
břehu Olšavy od popovského mostu po Pastviště. Pohyb těchto
dopravních prostředků zde bude různými opatřeními v krátké
době omezen a regulován na nezbytně nutnou míru.
- k plánování pracovních cest, zájezdů, výletů či dovolených
je možno využít nabídek na ubytování, které jsou uvedeny na
www.2in.cz .
- na OÚ v Podolí je možné za 200,- Kč zakoupit nově nahrané CD dechové hudby Hradčovjanka, které je vhodné použít
např. jako dárek určený svým blízkým. Počet kusů je omezen
– kdo dřív přijde, ten koupí a jistě neprohloupí!
- za dlouhodobě nemocného zaměstnance obecního úřadu
pana Michala Pašku se ani po dvou měsících nepodařilo najít
plnohodnotnou náhradu (technické dovednosti, samostatnost,
sečení křovinořezem aj.); nejnutnější práce v naší obci vykonává smluvní pracovník pan Stanislav Nový.
- výkup padaných jablek v areálu firmy Mechanizace Štěrba (naproti vjezdu do ulice Žleb) se uskuteční každou středu
a sobotu od 17.00 do 19.00 hodin. Výkupní cena jablek se může
v průběhu času měnit, v současnosti je 1,- Kč/kg.

V sobotu 20. září od 15.00 do 17.00 hodin v budově bývalé
mandlovny v Podolí pořádá Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci se sociální komisí obce Podolí humanitární
sbírku oblečení a obuvi. Občané mohou darovat:
- letní a zimní dámské, pánské a dětské oblečení (mimo
kabátů, svetrů a samostatných sak, oděvů z umělých vláken jako
je silon, nylon, dederon),
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky,
- peří, péřové přikrývky a polštáře,
- deky a přikrývky (obyčejné, vatované, spací pytle),
- pouze novou obuv (mimo lyžařských bot a podobné speciální obuvi).
Jiné předměty nelze přijmout, neboť pro ně není uplatnění. Další informace o sbírce je možné získat na Obecním úřadě
v Podolí a u předsedkyně sociální komise paní Štěpánky Míškové.

Schůzka k pozemkovým úpravám
Zatím předběžný termín schůzky ke komplexním pozemkovým úpravám, které byly zahájeny na katastru naší obce byl
stanoven na 3. října 2008 od 16.00 hodin v kulturním domě
v Podolí. Všichni občané vlastnící zde pozemky obdrží včas
písemné pozvánky. Jedním z hlavních bodů programu této
schůzky bude zvolení sboru zástupců vlastníků pozemků, kteří budou ostatní vlastníky zastupovat při jednání s příslušnými
úřady. Vítáni budou všichni, kdo projeví zájem v tomto orgánu
pracovat. Přihlásit se mohou na Obecním úřadě v Podolí nebo
na místě konání uvedené schůzky.

Pálení suché trávy
Žádáme občany, aby při pálení suché trávy dbali na to,
aby kouř nadměrně neobtěžoval své okolí. Pálit se nesmí tráva a rostlinné zbytky, které nejsou dostatečně suché. Pálit by se
nemělo také za tmy ani navečer, kdy jsou většinou v rodinných
domech otevřena okna.
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Petice proti zápachu
Petici proti zápachu, který se šířil z pozemků obhospodařovaných společností Agrokomplex Kunovice na území obce
Podolí ve dnech 15. až 22. června 2008 podepsalo 102 občanů
naší obce. Celá záležitost je zatím v řešení, o správnosti postupu
při aplikaci prasečí kejdy na pozemky v současnosti rozhoduje
Ministerstvo zemědělství ČR, územní pracoviště v Olomouci.
O závěrech z projednávání stížnosti budeme informovat v příštím čísle našeho zpravodaje. Děkujeme občanům, kteří svým
podpisem petici podpořili.

Internet od 1.1.2009
Na základě 12. zasedání zastupitelstva obce Podolí bylo zastupiteli ukončeno poskytování internetu zdarma. Smlouva s firmou
DAT s.r.o. bude ukončena k 31.12.2008. Občané mohou využít
nabídek 2 poskytovatelů internetu, kteří mají v naší obci pokrytí
internetovým signálem. Jedná se o následující společnosti:
DAT s.r.o.
- tarif FREEPOINT s parametry: rychlost stahování až
6Mbps, sdílená linka, bez omezení přenosu dat,
cena 892,50 Kč/3 měsíce vč. DPH
- kontakt: tel.: 572 554 789, obchod@dat.cz, www.dat.cz
HiTechMedia Systems s.r.o.
- tarif SILVER s parametry: rychlost stahování 1Mbps, sdílená linka 1:10, bez omezení přenosu dat,
cena 780 Kč/3 měsíce vč. DPH
- tarif GOLD s parametry: rychlost stahování 6Mbps, sdílená linka 1:10, bez omezení přenosu dat,
cena 780 Kč/3 měsíce vč. DPH
- kontakt: tel.: 572 554 222, obchod@hitech.cz, www.hitech.cz
Možnost konzultace: Jiří Šišák, Podolí 256, tel.: 739 448 254,
webmaster@obecpodoli.cz

Velmi křehké vztahy
Benefiční divadelní představení protagonistů populárního seriálu TV Prima Velmi křehké vztahy se uskuteční v Klubu kultury Uh. Hradiště v pondělí 6. října 2008 v 19:30 hod.
Vstupné: 200,- Kč (v předprodeji na pokladně Klubu kultury).
Veškerý výtěžek z představení bude věnován středisku CESTA
– Diakonie ČCE, dennímu stacionáři s hlubším mentálním
a kombinovaným postižením. Režie: Roman Štolpa, hrají: Jan
Révai, Otto Kallus, Anna Kulovaná, Petra Špindlerová, Roman
Štolpa a Tomáš Valík

ŽIVOT v Podolí
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Blahopřejeme k úspěchu

Společenská kronika
Naši jubilanti
září 2008
Hana Jindrová (čp. 213) – 60 let
Karel Týzner (čp. 129) – 65 let
Marie Hrabalová (čp. 146) – 80 let
František Koníček (čp. 70) – 85 let

říjen 2008
Zdenka Zpěváková (čp. 211) – 60 let
František Ruman (čp. 105) – 89 let

Narození občané
Dne 21. 7. 2008 se manželům Renátě a Aleši
Lenhartovým (čp. 25) narodila dcera Tereza.
Všem srdečně blahopřejeme! .

Úmrtí
Dne 15. 8. 2008 zemřela paní Soňa Hanáčková, Podolí čp. 88.

Mužstvo starých pánů Podolí

Rozpis zbývajících fotbalových zápasů
Muži „A“:
31. 8. v 16.30 Podolí – Tučapy
7. 9. (sobota) v 16.30 Uh. Ostroh „B“ – Podolí
14. 9. v 16.00 Podolí – Tupesy „B“
21. 9. v 10.00 Bílovice „B“ – Podolí
28. 9. v 15.30 Podolí – Jankovice
5. 10. v 15.30 Babice – Podolí
12. 10. (sobota) v 15.00 Ostr. N. Ves „B“ – Podolí
19. 10. ve 14.30 Podolí – Topolná
26. 10. ve 14.00 Stříbrnice – Podolí.

V turnaji starých pánů na oslavě 80 let založení fotbalu
v Podolí jsou zachyceni (stojící zleva): rozhodčí Pavel Turchan,
Miroslav Křižka, Josef Tichoň, František Vaculík, František Šácha, Jiří Vlachynský, Vlastimil Kadlčík, trenér Štěpán Vagdál,
rozhodčí Melichárek, (dále v podřepu Vladimír Mana, Antonín
Šimon, Jaroslav Ježík, Pavel Záchvěj, František Kaňovský, Miroslav Navrátil, v popředí brankář Josef Slunečka.

Nejvýhodnější povinné ručení
Nejvýhodnější a nejlevnější
povinné ručení vašeho auta
vám zdarma sjedná paní Hana Brandýsová,
tel. 777 695 962
4

Muži „B“:
31. 8. v 10.00 Podolí „B“ – Krhov
7. 9. v 16.30 Vlčnov – Podolí „B“
14. 9. v 10.00 Podolí „B“ – Přečkovice
21. 9. v 16.00 Žítková – Podolí „B“
28. 9. v 10.00 Podolí „B“ – Boršice u Bl. „B“
5. 10. ve 14.00 Rudice – Podolí „B“
12. 10. v 10.00 Podolí „B“ – Záhorovice
19. 10. ( sobota) ve 14.30 Strání „B“ – Podolí „B“.

Žáci:
31. 8. v 10.00 Podolí – Prakšice
7. 9. v 10.00 Nivnice – Podolí
14. 9. v 10.00 Podolí – 1. FC Slovácko „D“
21. 9. (sobota) v 10.00 Slavkov – Podolí
28. 9. Podolí – neobsazeno
5. 10. (sobota) v 10.00 Hradčovice – Podolí.
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