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Slovácké hody s právem

V sobotu 11. října a v neděli 12. října 2008 se v Podolí uskutečnily slovácké hody s hodovou veselicí. Právo k pořádání hodů a
hodové zábavy nepřevzal na rozdíl oproti předchozím letům od starosty obce stárek, ale hospodář pan František Doležel. Ten je
krátce po té předal hodové chase, takže bylo možné v započatém hodovém veselí pokračovat. Partnerkou hospodáře pro tuto akci
byla paní Ludmila Tichoňová. Všem účastníkům hodů a pořadatelům děkujeme. Velkou zásluhu na konání hodů mají místostarosta pan Petr Smetana, paní Petra Ondrejková, paní Jana Rýpalová, manželé Doleželovi a Tichoňovi, členky Klubu dobré pohody
a manželé Svačinovi z Kunovic, kteří zajistili prodej občerstvení ve výčepu při hodové zábavě. Rovněž děkujeme za sponzorské
dary: 1) Stolářství Smetana s.r.o., Podolí finanční dar ve výši 1 000 Kč, 2) paní Milada Pašková, Podolí 185, finanční dar ve výši 1
140 Kč, 3) pohostinství Tomáš Nový, věcný dar 2 litry borovičky.
Seznam hodové chasy: Petr Smetana a Hana Křiváková, Jakub Rýpal a Lucie Dokoupilová, David Rathouzský a Klára Vlachynská, Jakub Snopek a Iva Kasperová, Dominik Malčík (Těmice) a Eva Dokoupilová, Martin Jakšík a Petra Šimková (Veletiny),
Vojtěch Ondrejka a Adéla Hoferková (Popovice), Tomáš Hubík (Vésky) a Radka Ondrejková, Ondřej Kryštof (Popovice) a Jana
Juřičková, Martin Němec (Kunovice) a Veronika Havránková, Pavel Boruta a Veronika Smetanová, Vašek Motlík (Kunovice) a
Vendula Halodová, Věra Kasperová.

Počasí letošních hodů se zejména v sobotu vydařilo.

Výsledky voleb do kraje a senátu
Voleb do zastupitelstva Zlínského kraje, které se uskutečnily
17. a 18 října 2008 se v naší obci zúčastnilo 230 oprávněných
voličů, to je z celkového počtu 660 oprávněných voličů necelých
35 %. Platných bylo odevzdáno 210 hlasů, 20 hlasů bylo neplatných. Jednotlivé volební strany obdržely tento počet hlasů: ČSSD
68 hlasů, ODS 46 hlasů, Starostové a nezávislí pro Zlínský kraj 37
hlasů, KSČM 24 hlasů, KDU – ČSL 18 hlasů, Koalice nestraníků
5 hlasů, Strana zelených 5 hlasů, Strana důstojného života 3 hlasy,
Moravané 2 hlasy, Volte Pravý Blok 2 hlasy.
V prvním kole voleb do Senátu Parlamentu ČR bylo v Podolí
odevzdáno 219 hlasů, to je z celkového počtu 660 oprávněných
voličů více než 33 %. Platných hlasů bylo 196, neplatných hlasů
bylo 23. Jednotliví kandidáti obdrželi tento počet hlasů: Ing. Hana
Doupovcová (ČSSD) 71 hlasů, Ing. Josef Vaculík (KDU – ČSL)
42 hlasů, Ing. Libor Karásek (ODS) 41 hlasů, Ing. Josef Bartoněk
(Nezávislí starostové pro kraj) 25 hlasů, Ing. Jindřich Kovář, CSc.
(KSČM) 12 hlasů, Ing. Stanislav Horňák (Dělnická strana) 4 hlasy, JUDr. Marta Chovancová, LL.M (Strana zdravého rozumu)
1 hlas. Do druhého kola voleb, které se uskuteční 24. a 25. října
2008 postupuje Ing. Hana Doupovcová a Ing. Josef Vaculík.
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Hody byly veselé

Hodového průvodu se účastnily také děti z místní MŠ.

ŽIVOT v Podolí
Vyúčtování hodů najdete na str. 4
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Zpráva z 13. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva Obce Podolí se uskutečnilo 5. 9. 2008,
zúčastnilo se 7 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- prodej pozemku parc. č. 650/41, k.ú. Podolí nad Olšavou,
výměra 564m2, panu Petru Kubečkovi, Veselí nad Moravou,
cena 450,- Kč/m2, to je celkem 253 800,- Kč.
- prodej pozemku parc. č. 650/28, k.ú. Podolí nad Olšavou
výměra 665m2, manželům Jindřichu a Ivaně Mikuškovým,
Brno, cena 450,- Kč/m2, to je celkem 299 250,- Kč.
- prodej pozemku parc. č. 281/5, k.ú. Podolí nad Olšavou,
výměra 237m2, paní Monice Rubášové, Liberec, cena 70,- Kč/m2,
to je celkem 16 590,- Kč.
- prodej pozemku parc. č. 284/5, k.ú. Podolí nad Olšavou
výměra 73 m2, paní Monice Rubášové, Liberec, cena 10,- Kč/m2,
to je celkem 780,- Kč.
- prodej pozemku parc. č. 729/2, k.ú. Podolí nad Olšavou
výměra 802m2, panu Hynku Michálkovi, Podolí 278, cena
140,- Kč/m2, to je celkem 112 280,- Kč.
- prodej pozemku parc. č. 729/7, k.ú. Podolí nad Olšavou
výměra 444m2, panu Hynku Michálkovi, Podolí, cena 140,- Kč/m2,
to je celkem 62 160,- Kč.
- prodej pozemku parc. č. 729/8, k.ú. Podolí nad Olšavou
výměra 449m2, panu Hynku Michálkovi, Podolí, cena 140,- Kč/m2,
to je celkem 62 860,- Kč.
- prodej pozemku parc. č. 729/9, k.ú. Podolí nad Olšavou výměra
445m2, manželům Milanu Kozákovi a Jitce Kozákové Melichárkové, oba Podolí, cena 140,- Kč/m2, to je celkem 62 300,- Kč.
- prodej pozemku parc. č. 729/10, k.ú. Podolí nad Olšavou
výměra 450m2, manželům Petrovi a Pavle Luběnovým, Podolí, cena 140,- Kč/m2, to je celkem 63 000,- Kč.
- prodej pozemku parc. č. 729/11, k.ú. Podolí nad Olšavou
výměra 457m2, panu Janu Strnadovi, Podolí, cena 140,- Kč/m2,
to je celkem 63 980,- Kč.

- prodej pozemku parc. č. 729/12, k.ú. Podolí nad Olšavou
výměra 436m2, panu Janu Strnadovi, Podolí, cena 140,- Kč/m2,
to je celkem 61 040,- Kč.
- prodej pozemku parc. č. 729/13, k.ú. Podolí nad Olšavou
výměra 424m2, manželům Františku a Libuši Hráčkovým,
Podolí, cena 140,- Kč/m2, to je celkem 59 360,- Kč.
- prodej pozemku parc. č. 694, výměra 3 086m2, manželům
Mgr. Magdaléně a Ing. Jindřichu Hanáčkovým, oba Uherské
Hradiště, za cenu 140,- Kč/m2, to je celkem 432 040,- Kč.
- prodej pozemku parc. č. 650/40, k.ú. Podolí nad Olšavou,
výměra 735m2, manželům Vítu Palánkovi, Babice 463 a Dagmar Palánkové, Uherský Brod, za cenu 450,- Kč/m2, to je celkem 330 750,- Kč.
- smlouvu o budoucí kupní smlouvě s firmou E.ON Distribuce a.s. na část pozemku parc. č. 22/2, k.ú. Podolí nad Olšavou
(zahrada ZŠ), výměra části pozemku 8 m2, za účelem vybudování nové trafostanice.
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s. na pozemek
parc. č. 650/3, k.ú. Podolí nad Olšavou (zahrada ZŠ), v souladu se záměrem realizovat stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem „Podolí, Obec Podolí, TS + kabel NN“.
- záměr prodeje plynovodu, který je v majetku Obce Podolí.
- neuplatnění předkupního práva na pozemek, který je ve vlastnictví firmy MIPL s.r.o. a vyjádření souhlasu s převedením
vlastnictví tohoto pozemku na třetí osobu v případě, že budou
ze strany této třetí osoby dodrženy podmínky, které jsou uvedeny v kupní smlouvě, prostřednictvím které jej od Obce Podolí
získala firma MIPL s.r.o..
- změnu č. 5 rozpočtu obce Podolí na rok 2008.
Poznámka: téměř všechny pozemky se nachází v zastavěné části
lokality Dražné, výjimku tvoří dva pozemky prodané paní Lence
Rubášové, které se nachází u dětského hřiště na Záhumní.

Zpráva z 14. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva Obce Podolí se uskutečnilo 26. 9. 2008,
zúčastnilo se 8 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- prodej rozvodného plynárenského zařízení nacházejícího se
v obci Podolí, za celkovou cenu 3 400 000,- Kč. Kupujícím je
JMP Net, s.r.o., Brno.
- dohodu o ukončení nájemního vztahu s JMP Net, s.r.o., Brno
vztahující se k nájmu rozvodného plynárenské zařízení
nacházejícího se v obci Podolí.
- dohodu o narovnání s JMP Net, s.r.o., Brno vztahující se k plynárenskému rozvodnému zařízení nacházejícího se v obci Podolí.
- příspěvek 5 000,- Kč na zájezd dětí a ostatních občanů Podolí
do Prahy, který pořádá Základní škola a Mateřská škola,
Podolí, příspěvková organizace.

- prodej pozemku parc. č. 650/ 54, k.ú. Podolí nad Olšavou,
výměra 564 m2 manželům Stanislavu Dulinovi a Marii Dulinové, oba Uherské Hradiště – Vésky, za cenu 450/m2, to je celkem 253 800,- Kč.
- prodej pozemku parc. č. 650/41, k.ú. Podolí nad Olšavou, výměra
664 m2 manželům Ing. Jindřichu Mikuškovi a Mgr. Ivaně Mikuškové, Brno, za cenu 450/m2, to je celkem 298 800,- Kč.
- změnu č. 6 rozpočtu Obce Podolí na rok 2008.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
- Ing. Jaroslava Majíčka vypracováním plánu obnovy vodovodu
a kanalizace v obci Podolí, termín do 10. 11. 2008.
- Bc. Dagmar Vitáskovou vypracováním podkladů pro výběr
poskytovatele internetu pro OÚ, ZŠ, MŠ Podolí, termín do
24. 10. 2008.

Beseda s důchodci

Kvalita vody ve studních

Tradiční setkání seniorů naší obce se členy zastupitelstva Obce
Podolí se letos uskuteční v neděli 14. prosince od 14.00 do 17.00
hodin v místním kulturním domě. Akce proběhne v předvánoční
atmosféře, bez taneční hudby, za poslechu vánočních koled. Změna
oproti minulým létům bude dále spočívat v tom že jako občerstvení budou podávány pouze nápoje. Namísto tradiční večeře obdrží
senioři, kteří se akce zúčastní, poukázku v hodnotě 200,- Kč na
osobu, za kterou bude možné do konce prosince uskutečnit nákup
v prodejně Dolanka a v prodejně Potraviny Snopkovi. K přátelskému posezení jsou všichni podolští senioři srdečně zváni!

Pokud občany zajímá kvalita vody v jejích studních, mohou
si objednat provedení rozboru této vody s vyhodnocením následujících ukazatelů: pH, železo (Fe), oxidovatelnost (CHSKMn),
amonné ionty (NH4+), dusičnany (NO2-), chloridy (Cl-), koliformní bakterie, Escherichia coli, počty kolonií při 22o C, počty
kolonií při 36o C, elektrokoky. Cena rozboru včetně DPH je 1
290,- Kč, při vlastním odběru 1 209,- Kč. Objednávky přijímá
regionální zástupce firmy LABTECH s.r.o., Brno, Ing. Jiří Duda,
Uherské Hradiště, Malinovského 1133, tel.: 572 501 631, 733
133 918, e-mail: jiri.duda@labtech.eu.
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Organizace školního roku

Ze života v MŠ

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a na
středu 29. října 2008. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2008 a skončí v pátek 2. ledna 2009; vyučování
začne v pondělí 5. ledna 2009.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna
2009. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od 9. března
do 15. března 2009; velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
9. dubna a pátek 10. dubna 2009. Školní rok bude ukončen v úterý
30. června 2009.

Dne 11. 10. 2008 se děti z mateřské školy zúčastnily hodového průvodu. Díky ochotě našich maminek se ukázaly v plné
krojové kráse a věřte nebo ne, napadlo mne, že jim to tak moc
sluší, proto by bylo krásné mít kroj jako školní stejnokroj (no jo,
ale to by se jim asi špatně válelo a běhalo, škody ne?).
A co nás v říjnu čeká? Hnědý den, Drakiáda, výroba podzimníčků a s účastí na soutěži vyhlášenou základní školou
Lenka Šlosarová, vedoucí učitelka MŠ

Jedním dechem
- sběr starého papíru se uskuteční 30. října 2008 od 7.45 do 10.00
hodin v ZŠ Podolí.
-příští sběr plastů bude v sobotu 29. listopadu 2008 od 15.00 do
17.00 hodin v základní škole.
- každou středu od 9.00 hodin v budově dětské poradny v Podolí
mohou občané využít služeb pedikérky paní Dariny Kedrníčkové, mob.: 604 384 996.
- komunální odpad od občanů naší obce sváží firma Rumpold
UB s.r.o. pouze v popelnicových nádobách, jiný způsob shromažďování odpadů určených k odvozu není možný; v případě nerespektování této zásady může zaměstnanec svozové firmy přijít
o své měsíční prémie, v horším případě i pracovní místo.
- na začátku zimní sezóny je vhodné připomenout zákaz parkování automobilů tam, kde by bránily v odhrnování sněhu ze silnice, místních komunikací a chodníků.
- nabídku natrhání si jablek ze zahrady ZŠ využilo letos 22 občanů, kteří při ceně 4,- Kč/kg zaplatili celkem 3 104,- Kč.
- opakovaně upozorňujeme občany, aby používali podchodu pod
silnicí I/50 a nepřecházeli tuto silnici v místech, která k tomu nejsou určena a neriskovali tím své životy ani životy řidičů projíždějících automobilů a motocyklů!

Nabídněte svůj pozemek k prodeji
Majitelé zemědělské půdy nacházející se v katastrálním
území naší obce mohou nabídnout k odkoupení své pozemky Obci Podolí, která by na těchto pozemcích v budoucnu
realizovala určité krajinotvorné prvky s výsadbou stromů a
keřů a vytvořením menších vodních ploch. O přijetí nabídek
k odkoupení pozemků bude zastupitelstvo Obce Podolí rozhodovat na základě lokality, v níž se pozemek nachází, dále na
základě celkového množství a pořadí obdržených nabídek a
na základě výše ceny, kterou bude prodávající požadovat. Stávající představa o ceně je asi 10,- Kč/m2, tato cena může být v
průběhu doby změněna. Nabídky je možné podávat písemně
nebo formou e-mailu zaslaného na adresu oupodoli@quick.cz
do 25. listopadu 2008.

Takoví jsme byli
Před mnoha léty pod splavem v létě je zachycen Jan Podškubka a Andrej Pranečuk
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Červený den v MŠ
Ve čtvrtek 25.9. měla naše mateřská škola „Červený den“. Tento den nás provázela červená barva, která byla náplní celého dne.
Je to barva lásky a my jsme se učili mít se rádi celým srdcem. Do
červené barvy nebyly oblečeny pouze děti, ale celý školní personál. Vždyť se máme rádi všichni, tak nás mějte rádi i Vy. Věřte, že
my Vás rádi máme. Tento den byl moc krásný, přizpůsoben byl
i jídelníček a nejen děti si odnesly plno dojmů.
Lenka Šlosarová, vedoucí učitelka MŠ

Pojďte si s námi opět hrát!
Připomínáme všem maminkám, že si opět můžou přijít se
svými dětmi hrát do MŠ. Protože letos máme ve školce opravdu
hojnou docházku dětí, proto se nám toto hravé odpoledne změní na hravé dopoledne, které bude zatím probíhat v prostorách
připravované dopolední třídy. Začali jsme 21. 10. tj. v úterý od
10,00 hod. do 12,00 hod.
Těšíme se na děti i na Vás rodiče či prarodiče.
Vaše paní učitelky

V ZŠ byl Podzimní projektový den
V pátek 26. 9. 2008 jsme si díky krásnému „babímu“ počasí
užili náš první letošní „projektový den“. Na tento den se děti musely připravit i částečně doma – vybraly si podzimní barvy oblečení,
nejpěknější jablko, které doma (někdy i v obchodě) našly, a taktéž musely sehnat ingredience k vaření chutného ovocného čaje
a potřeby pro výrobu pravého jablečného závinu.
Den jsme zahájili soutěží Miss jablko 2008, kdy porotci (krásně naleštěných jablek) byli všichni, a kde nakonec v tajné volbě
vyhrálo jablko Dominika Miklíka. Čtvrťáci byli skutečně výborně
připraveni na vaření čaje, protože kromě jablek použili k vaření
i listy máty, meduňky, listy maliníku, červené jahody, rozinky a jiné.
V páté třídě se mezitím už chystali k přípravě „štrůdlu“. Obě třídy
připravily jablečný závin z listového těsta (8 nožiček), který nám
paní kuchařky upekly ve školní jídelně a mezitím pokračovaly hry
a soutěže na zahradě školy (jak jednotlivců – tak tříd mezi sebou).
Zlatým hřebem našeho snažení bylo pečení brambor v popelu
(oheň nám již od rána udržovala paní uklizečka). Zavzpomínali
jsme na vše, co se o „babím létu“ říká v pranostikách, připomenuli
jsme si také nedělní svátek sv. Václava, podle kterého se babí léto
nazývá „léto sv. Václava“. Třídy si mezi sebou zasoutěžily v sepsání
nejlepšího receptu na závin a čaj. Sladkou tečkou byla samozřejmě
konzumace našich „štrůdlů“ a vyhlášení páťáků jako vítězů v celodenním bodování.
Po „babím“ úspěchu se chystáme v ZŠ na další netradiční den
a to ve středu 22. 10., kdy se pokusíme vytvořit atmosféru „literární
kavárny“. Děti si do školy přinesou předem určenou knihu kouzel
a strašidel, dále hrníček na bílou kávu, malý kahánek.. pokusíme se
přiblížit svátek nám vzdáleného Halloweenu…
Fotografie k podzimnímu projektovému dnu je možné si prohlédnout na www.zspodoli.wz.cz .
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Beseda o finančním hospodaření obcí

Společenská kronika
Naši jubilanti
listopad 2008
Anna Pašková (čp. 234) - 60 let
Miroslav Šilhavík (čp. 158) - 75 let
Jindřiška Kovaříková (čp. 67) - 80 let
Ludmila Skrášková (čp. 196) - 84 let
František Mařica (čp. 131) - 86 let
Marie Majíčková (čp. 97) - 89 let
Anežka Ševčíková (čp. 5) - 94 let

prosinec 2008
Josef Ondrůšek (čp. 30) - 60 let
Magda Švejcarová (čp. 81) - 65 let
František Vaněk (čp. 150) - 70 let
Anna Koníčková (čp. 70) - 80 let
Marie Hanáčková (čp. 209) - 89 let
Vladimír Kryštof (čp. 199) - 89 let

Narození občané
Dne 10. října 2008 se manželům Věře a Milanovi Čevelovým (čp. 193) narodila dcera Barbora..
Všem srdečně blahopřejeme!

Vítání občánků

Seminář vedený formou besedy s názvem „Finanční hospodaření obcí, měst a krajů“ se uskuteční v pátek 21. listopadu
2008 od 17.00 do 20.00 hodin v klubovně bývalé mandlovny,
případně kulturního domu v Podolí. Program bude obsahovat
tato dílčí témata: - předpoklad úspěšného fungování územní
samosprávy, - tvorba rozpočtu a rozpočtový proces, - hlavní
příjmy a výdaje rozpočtu, - veřejné služby a jejich efektivita, manažerské dovednosti v územní samosprávě, - kontrola
hospodaření, - finanční kontrola obcí, měst a krajů, - obecné
zásady správního řádu. Akce je určena všem, kteří se chtějí
dozvědět, na základě jakých zásad je rozhodováno o veřejných
finančních prostředcích v jejich obci a kraji. Mládež a zejména
studenti se mohou na základě získaných znalostí rozhodovat,
zda by chtěli daný obor studovat na příslušné vysoké škole,
ostatní občané mohou získat informace tvořící základ znalostí
pro své zapojení se do veřejného života a připravit se tak na
svoji budoucí účast v orgánech obcí, měst a kraje. Účastenský poplatek na tento seminář se žádný neplatí, kapacita je
ale omezena, proto budou upřednostněni ti zájemci, kteří se k
účasti přihlásí do středy 19. listopadu 2008 na Obecním úřadě
v Podolí nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu:
oupodoli@quick.cz . Pozváni budou také starostové a členové
zastupitelstev jiných obcí. Přednost budou mít dříve přihlášení účastníci. Seminář a s ním spojenou besedu povede Ing.
Miroslav Křižka, starosta obce Podolí. Výklad bude prokládán
příklady z praxe, všichni jsou k účasti srdečně zváni!

Dotazník pro občany Podolí
Do tohoto čísla zpravodaje je vložen dotazník určený
všem domácnostem v Podolí. Žádáme, laskavě, aby kterýkoliv
z členů rodiny dotazník, dle vlastního uvážení vyplnil a do 16.
listopadu 2008 jej vhodil do schránky pro doručenou poštu,
která je umístěna u vchodových dveří do budovy obecního
úřadu v Podolí. Upozornění: u otázky č. 16, to je u poslední
otázky zaškrtněte pouze jednu z možností, V případě, že omylem zaškrtnete obě dvě možnosti, napište číslice 1 a 2, kterými určíte pořadí, v jakém uvedené varianty upřednostňujete.
Děkujeme.
V sobotu 27. 9. 2008 Společenská komise Obce Podolí uvítala do
života: Jindřicha Skrýška, Kamilu Potomákovou a Terezu Lenhartovou

Volební komise

Hospodář letos převzal hodové právo

Členy volební komise pro volby do zastupitelstva Zlínského kraje
byli (zleva): Ludmila Habartová, Helena Koníčková, Jana Rýpalová, Ludmila Jakšíková, Karel Zerzáň a Lucie Manová
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