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Sloupek redaktora Aktuálně …
Krátce po půlnoci našeho času 

v den jarní rovnodennosti vybuch-
la na jihu Islandu sopka Eyjafj alla-
jökull. Vybuchla po bezmála 200 
letech a na několik dní dokázala 
paralyzovat leteckou dopravu v celé 
Evropě. Zatímco většina obyvatel 
Evropy nemůže jenom létat, na 
samotném Islandu má výbuch sop-
ky mnohem horší následky. Den 
se změnil v noc, lidé z okolí sop-
ky byli evakuováni, ale postiženi 
jsou prakticky všichni obyvatelé 
ostrova. Ptáci hynou po tisících 
a hrozí hromadné úhyny hospo-
dářských zvířat. Při pohledu na 
kouřící sopku se neubráním myš-
lence na úsměvná tvrzení, že lid-
stvo dokáže zásadně ovlivnit klima 
planety Země. Události posledních 
týdnů nám ukazují, jak omezené 
prostředky má ve skutečnosti naše 
„vyspělá“ společnost a jak málo 
zmůžeme v konfrontaci se silami, 
kterými vládne planeta Země. Bylo 
by skvělé, kdyby tyto zkušenosti 
otevřely oči také představitelům 
OSN. Místo nesmyslného utrácení 
za konference o změnách klimatu 
na Bali, v Kodani a bůhví kde ještě, 
místo plánování astronomických 
výdajů až 150 miliard dolarů ročně 
v rámci tzv. Kjótského protokolu 
za neúčinná opatření na boj pro-
ti klimatickým změnám a místo 
strašení lidí bychom se měli vrá-
tit k pokoře před silami přírody. 
Měli bychom naši energii a naše 
prostředky investovat tam, kde 
můžeme skutečně pomoci řešit 
problémy lidské společnosti a sou-
časného světa. Proto věřím, že vám 
jaro a probouzející se příroda při-
nese hodně nové energie, kterou 
budete moudře užívat. 

Vladimír Mana

Informační Informační 
listy obce Podolílisty obce Podolí

• V pátek 30 dubna 2010 od 18.00 hodin se u obecního úřadu v Podolí uskuteč-
ní stavění máje. V průběhu akce se předpokládá projednání termínu letošních hodů 
v Podolí a jejích organizace. Občerstvení zajištěno. Všichni občané jsou srdečně zváni!

• Burza sazenic zeleniny, květin a jiného sadbového materiálu se uskuteční 30 dub-
na 2010 od 18.30 do 19.30 hodin v klubovně na mandlovně. Přinést a vyměnit, darovat 
nebo levně získat sadbový materiál jako jsou např. rychlené sazenice rajčat a papriky, 
odkopky stromů a keřů nebo zakořeněné oddenky květin budou moci všichni, kdo se 
akce zúčastní. Pořádá ZO ČZS Podolí. 

• Výsledky Koštu slivovice, který se uskutečnil 27. 3. 2010 v místním KD: 1. místo 
Dagmar Křižková (Podolí 255), 2. místo František Novotný (Podolí 217), 3. místo Jaro-
slav Buráň (Hradčovice).

• Závěry jednání s ŘSD ČR, Správa Zlín, ve věci stížností občanů ulice Pastviště: 
Obec Podolí na své náklady zajistí vypracování projektové dokumentace na umístění 
silniční závory na konci ulice Pastviště (směrem k břehu řeky Olšavy) a na své náklady 
zajistí zakoupení a instalaci této závory. ŘSD ČR, Správa Zlín, na své náklady zajistí 
umístění dopravních značek, které bude nutné v souvislosti s tím na jejích komunika-
cích nainstalovat.

• K záměru rekonstrukce KD v Podolí a jeho přístavbě a k vypracované technic-
ké studii se budou moci vyjádřit naši občané na schůzce, která se uskuteční v pátek 
7. května 2010 v 18.00 hodin na OÚ v Podolí.

• Upozornění: pálení rostlinných odpadů (suchá tráva, větve stromů apod.) je 
dle místní obecně závazné vyhlášky povoleno denně od 10.00 do 17.00 hodin. Pálení 
v jinou dobu a pálení jiného odpadu, než výše uvedeného je zakázáno. Dále je nutné 

Vzpomínka na dětský karneval 2010

Pokračování na str. 2
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Zasedání zastupitelstva obce

dodržet zásadu, že se nesmí spalovat za deště a nepříznivých 
povětrnostních podmínek a že dým nesmí obtěžovat své okolí.

• Dne 25. 4. 2010 bude v zahradě ZŠ zahájena stavba nové 
trafostanice pro ulici Záhumní. K vyřazení stávající trafostanice 
a k přepojení na novou by mělo dojít 10. 5. 2010, kdy také bude 
omezena dodávka elektrické energie pro ulici Záhumní.

• Z důvodů stížností občanů Podolí bude každé parkování 
aut na chodníku, byť jen jeho částí, posuzováváno jako doprav-
ní přestupek a projednáváno Policií ČR.

• Firma Sběrné suroviny Uherské Hradiště žádá občany, aby 
nerozbíjeli skleněné láhve, které vhazují do kontejnerů na odpa-
dové sklo, neboť se tím přetěžuje nosnost těchto kontejnerů 
a skleněné střepy způsobují problémy při následně prováděném 
ručním vytřiďování skla.

• Sběr starého textilu k likvidaci se uskuteční ve středu 
12. května 2010 od 13.00 do 17.00 hodin u obecního úřadu 
v Podolí. Sběr nebezpečných odpadů se na tomtéž místě uskuteč-
ní ve středu 2. června 2010 od 15.00 do 17.00 hodin. Podzimní 
sběr nebezpečných odpadů se uskuteční ve středu 22. září 2010.

• Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se usku-
teční v pátek 28. května 2010 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobo-
tu 29. května 2010 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místností 
pro naše občany bude kulturním dům v Podolí. Občanský prů-
kaz je nutné vzít s sebou! Ze zdravotních důvodů mohou obča-
né požádat prostřednictvím telefonu č. 572 574 130 o možnost 
provedení aktu volby do přenosné volební urny.

• Další možnost k ukončení pronájmu popelnic od fi rmy 
Rumpold UB s.r.o. bude v pololetí letošního roku. Takový záměr 
je nutné nahlásit na OÚ Podolí do 15. června 2010 a vymytou 
nepoškozenou popelnici předat u OÚ ve středu 30. června 2010 
v době od 15 do 16 hodin.

• Oblastní charita Uherské Hradiště, Diakonie ČCE – Stře-
disko cesta Uherské Hradiště srdečně zvou občany na Muzikote-
rapeutický koncert „Zázraky života“, který se uskuteční v Klubu 
Kultury v Uherském Hradišti v pátek 28. 5. 2010 v 19.00 hodin. 
Hostem a moderátorkou koncertu bude Leona Machálková. 
Vstupné 200,-Kč, děti do 15 let, studenti a důchodci 100,- Kč.

Miroslav Křižka, starosta obce Podolí

Zpráva z 23. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva Obce Podolí se uskutečnilo 21. 12. 2009, 

zúčastnilo se 8 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- výběr nabídky na pojištění majetku Obce Podolí a některých 

dalších rizik od pojišťovacího zprostředkovatele pana Zajíce 
a uzavření pojistných smluv s pojišťovnou GENERALI, a.s.

- směnu pozemků parc. č. 300/3 a 3233/5, k.ú. Podolí nad 
Olšavou, celková výměra 482 m2, stávající majitel Obec 
Podolí za pozemek parc. č. 165, k.ú. Podolí nad Olšavou, 
výměra 523 m2, stávající majitelka paní Anna Koníčko-
vá, Podolí 70. Náklady spojené s vyhotovením smlouvy 
a poplatek za změnu vlastnického práva v evidenci Katastru 
nemovitostí v Uherském Hradišti zaplatí Obec Podolí. Zís-
kaného pozemku bude využito při pozemkových úpravách 
v lokalitě Podcestí.

- změnu č. 6 rozpočtu Obce Podolí na rok 2009.
- poskytnutí příspěvků na údržbu krojů ve výši 55 200,- Kč 

pro 46 občanů Podolí, kteří se zúčastnili Slavností vína 2009 
v Uherském Hradišti, tj. 1 200,- Kč pro každého účastníka.

- fi nanční rozpočet Obce Podolí na rok 2010 v účelovém čle-
nění na jednotlivé paragrafy.

- záměr prodeje pozemku parc. 650/47 a 650/53 k.ú. Podolí 
nad Olšavou za cenu 140Kč/m2.

- podání žádosti o dotaci z rozpočtu Zlínského kraje z Progra-
mu obnovy venkova na rekonstrukci staré kaple při hlavní 
silnici, celkové náklady na rekonstrukci budou 800 000,-Kč, 
dotace kterou bude obec žádat bude 400 000,-Kč.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- písemnou žádost o zhotovení komunikace (chodníku) 

a osvětlení v úseku mezi lokalitami Dražné s Sklepničky 
podepsanou obyvateli Obce Podolí.

- nabídku na opravu chodníku a cenovou nabídku fi rmy 
FAINSTAV s.r.o..

- nabídku na vybudování fotovoltaické elektrárny fi rmou Evi-
to s.r.o. na budovách ZŠ a MŠ.

Zpráva z 24. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva Obce Podolí se uskutečnilo 19. 3. 2010, 

zúčastnilo se 7 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

s fi rmou E.ON Distribuce, a.s. na pozemky parc. č. 3223/7 

a parc. č. 734/1, k.ú. Podolí nad Olšavou, vztahující se 
k vlastnictví a provozování zařízení distribuční soustavy 
realizované pod názvem „SB-4506-418 Podolí, příp. 50 m, 
Kovář“.

- žádost Mysliveckého sdružení Boří o poskytnutí fi nančního 
příspěvku na činnost ve výši  10 000,- Kč.

- nabídku na využití předkupního práva na pozemek parc. 
č. 650/31. k.ú. Podolí nad Olšavou, lokalita Dražné, kterou 
předložil Ing. Petr Bednář, stávající majitel předmětného 
pozemku.

- pravidla pro vedení pořadníku zájemců o pozemky v loka-
litě Dražné II v případě, že některý ze stávajících majitelů 
odstoupí od kupní smlouvy a Obec Podolí uplatní před-
kupní právo na takový pozemek. Žádost bude evidována 
po zaplacení vratné zálohy ve výši 10 000,- Kč, přednost 
v pořadníku mají občané Podolí, v kupní smlouvě na tako-
vý pozemek bude stanovena sankce za odstoupení od kupní 
smlouvy ve výši 5 % kupní ceny pozemku.

- kupní smlouvu na pozemky parc. č. 650/47, výměra 237 m2  
a parc. č. 650/53, výměra 413 m2, oba k.ú. Podolí nad Olša-
vou. Cena byla stanovena dohodou ve výši 140,- Kč/m2, to 
je celkem 91 000,- Kč. Kupujícími jsou manželé Galina Sára 
a Pavel Snopkovi, Podolí čp. 238. Náklady spojené s vypra-
cováním kupní smlouvy a převodem vlastnictví hradí Obec 
Podolí. Předmětné pozemky nejsou určeny k zastavění stav-
bami.

- zvýšení limitu pro držení peněžní hotovosti v pokladně 
Obce Podolí na 30 000,- Kč.        

- smlouvu č. O/0205/2010/DOP se Zlínským krajem 
o poskytnutí fi nančního příspěvku z rozpočtu Obce Podolí 
na zajištění dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje.

- vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí o schvále-
ní návrhu KPÚ Podolí nad Olšavou.

- zprávu o kontrole hospodaření Obce Podolí za rok 2009 
provedenou Krajským úřadem Zlínského kraje bez výhrad.

- výsledek fi nančního hospodaření Obce Podolí a závěrečný 
účet Obce Podolí za rok 2009 bez výhrad.

- výsledek fi nančního hospodaření a závěrečný účet Základní 
školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvková organizace bez 
výhrad a jeho použití k fi nancování běžného provozu školy 
ve výši 200 000,- Kč a převedení zbývající části hospodář-
ského výsledku do rezervního fondu. 

- novou nájemní smlouvu na užívání části pozemku parc. 
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Rozpis fotbalových utkání 
v měsíci květnu a červnu 2010

Sběr starého papíru

Notářské oznámení z roku 1890

O té podolské lenosti 

č. 32/4, k.ú. Podolí nad Olšavou k umístění kontejnerů na 
velkoobjemový odpad a skladování materiálu. Cena nájmu 
se sjednává dohodou ve výši 10 000,- Kč za kalendářní rok 
s platností od 1. 1. 2010.

- žádost o odklad placení nájemného z jednoho bytu v ulici 
Dražné. Dlužné nájemné bude uhrazeno ve splátkách. V pří-
padě porušení podmínek splácení dluhu bude dána okamžitá 
výpověď z nájmu a dlužná částka bude vymáhána soudně. 

- změnu č. 1 rozpočtu Obce Podolí na rok 2010.
- vedení účetnictví Základní školy a Mateřské školy, Podolí, 

příspěvková organizace, ve zjednodušeném rozsahu, s plat-
ností tohoto rozhodnutí od 1. 1. 2010.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
- prominutí placení kanalizačního poplatku pro rodinné 

domy, které jsou napojeny na vlastní domovní čistírnu 
odpadních vod.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- nezařazení dotačního titulu na údržbu sakrálních staveb do 

Podprogramu na podporu venkova vypsaného Zlínským 
krajem, v důsledku čehož nemohla být podána žádost Obce 
Podolí o dotaci na rekonstrukci staré kaple při hlavní silnici.

Zastupitelstvo obce pověřilo:
- starostu obce obstaráním dalších podkladů pro rozhodová-

ní zastupitelstva obce ve věci žádosti pana Martina Kováře 
o odkoupení pozemků nacházejících se v blízkosti jeho 
rozestavěného domu v Podolí.

Sběr starého papíru proběhne před vjezdem do ZŠ dne 
17. června 2010 od 7. 30h. Můžete přinést: noviny, časopisy, 
letáky (nemusí se třídit), knihy bez pevných desek, dokonce 
i svázanou lepenku. Prosíme, nenoste znečištěný papír! V loň-
ském roce jsme, bohužel, řešili nejeden problém, kdy mezi 
papíry v krabici bylo zamícháno sklo, staré obilí, elektrospotře-
biče a jiné nečistoty. Je to velmi nebezpečné, jelikož se sběrem 
manipulují i naši žáci. Navíc nás to velmi zdržuje při třídění 
a tento odpad nikdo nevykupuje. Děkujeme.         PaM Muži A

Slov-Vážan : Podolí 2.5.2010 16:30
Podolí : Traplice B 9.5.2010 16:30
Tupesy B : Podolí 15.5.2010 So16:30
Mistřice : Podolí 21.5.2010 Pa17:00
Podolí : Kněžpole B 23.5.2010 16:30
Topolná : Podolí 30.5.2010 16:30
Jarošov B : Podolí 5.6.2010 So16:30
Podolí : Jalubí B 13.6.2010 16:30
Kunovice : Podolí 20.6.2010 Ne10:15

Občas je k nevíře, co dokáže s člověkem udělat lenost. Kdysi 
před lety o tom věděli své i lidé v Podolí. Olšava byla tehdy čistou 
řekou, do níž si všichni chodili pro vodu.  Málokdo ale ví, že řeka 
tekla jinudy, než je tomu dnes. Její koryto se táhlo necelý kilometr 
od posledních podolských domků. Lidé byli sice odjakživa zvyklí 
chodit si pro vodu do Olšavy, čas od času si ale stěžovali, že je to 
přece jen daleko. Jednou dali místní mudrlanti hlavy dohromady 
a dohodli se na řešení, které by lidem vyřešilo jejich trampoty. 
Rozhodli se vykopat nové říční koryto blíž k vesnici. Podolané 
se pustili do práce, ale díky lenosti, která se mezi ně vkrádala 
stále víc, šidili. Šidili šířku, šidili délku. Až bylo hotovo. Olšava 
tekla novým korytem a staré pomalu vysychalo. Lidé se radovali, 
k vodě to měli blízko a na ničem jiném jim nezáleželo.

 Jednou přišel velký déšť. Koryto, které vykopali, nemohlo 
pojmout tolik vody a ta se vylila z břehů. Přišla povodeň. Po dva-
cet dní se z oblohy snášel prudký déšť a vesničané byli zoufalí. 
Brali tu pohromu jako trest od Pána všech vod, kterého rozzu-
řili zásahem do koryta řeky. Dalších deset dní prosili Pána všech 
vod o slitování. A pak, po deseti dnech déšť ustal. Podolané si ale 
nezoufali, chopili se nářadí a jali se prohloubit a rozšířit koryto 
řeky, aby se podobná pohroma už neopakovala. Lenost už nikdy 
do Podolí nezavítala. 

LuM

Tak jako dnes vyplňujeme řadu hlášení, výkazů či přiznání, 
tak už za dob Rakouska – Uherska se vypisovala některá úřed-
ní lejstra. Například i toto oznámení notáře Dr. Jana Vatera 
z Uherského Hradiště, které je z roku 1890. A pracovní týden 
nekončil pátkem, ale úřadovalo se i v sobotu.  

Jaroslav Míšek

Muži B
Podolí B : Ost.N.Ves B 25.4.2010 10:00
Krhov : Podolí B 2.5.2010 16:30
Podolí B : Záhorovice 9.5.2010 10:00
Boršice u Bl B : Podolí B 16.5.2010 Ne 10:00
Podolí B : Suchá Loz 23.5.2010 10:00
Rudice : Podolí B 30.5.2010 Ne 14:00
Komňa : Podolí B 6.6.2010 16:30
Podolí B : Žítková 13.6.2010 10:00
Přečkovice : Podolí B 20.6.2010 Ne 14:00

Notářské oznámení z roku 1890
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Pranostika nakonec…
„Když máj vláhy nedá, červen se předá.“
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Společenská kronika

Naši jubilanti v květnu a červnu

Anna Šišáková (č. p. 288) 75 let
František Šilhavík (č. p. 83) 80 let

Narození dětí

Dne 2. 3. 2010 
se Bronislavovi a Lucii Raclavským narodil 

syn Štěpán.  

Dne 11. 3. 2010 
se Michalu Vargovi a Janě Dominikové narodila 

dcera Jana.

Dne 4. 4. 2010 
se Petru Šišákovi a Veronice Králové narodila 

dcera Dominika.

Podklady zpracovala Jana Rýpalová

Oznámení osobního jubilea nebo narození 
dítěte ve společenské kronice je možné pou-
ze v případě písemného souhlasu jubilanta 
nebo rodičů narozeného dítěte se zveřejně-
ním osobních údajů.

 (Redakce)

Vítání občánků
V neděli 14. února 2010 

sociální komise Obce Podo-
lí uvítala do života Izabe-
lu Baičevovou, Lubomíra 
Blahu, Matyáše Tomana, 
Kristýnu Teterovou, Dani-
ela Snopka, Vojtěcha Snop-
ka, Vendulu Fornůskovou, 
Anetu Šišákovou, Adama 
Štěrbu, Lukáše Medka, 
Marcuse Bibzu a Antonína 
Vaculíka.

Jaroslav Míšek

Jaro přichází do Podolí (© Vladimír Mana)

Vítání občánků dne 
14. února 2010

Karneval show 2 aneb - když kulturák praskal ve švech
Nebývalou podívanou jsme zažili v neděli 28. února v KD Podolí při 

naší „karneval show“ pořádané ZŠ a MŠ Podolí. 
O rychlý start v rytmu „samby“ se postarali bratři Chabičovští a jejich 

sehraný team. Rej masek i přihlížejících se velmi dobře bavil až do pozd-
ního odpoledne. Nejen tanec, ale i soutěže, tombola a žabí obsluha u bufe-
tu se zasloužili o zdárný průběh celé akce. Děkujeme všem, kteří přispěli 
svou účastí při organizaci, úklidu či darem do tomboly. Mrzí nás pouze 
fakt, že prostory byly velmi stísněné, jelikož jsme nepočítali s tak velkou 
účastí cizích návštěvníků. Překvapili nás lidé, kteří se k nám vydali až 
z Otrokovic, Bojkovic, Starého Města, Jalubí, Březolup. Plánujeme, že se 
za námi bratři Chabičovští vypraví letos ještě jednou, a to na Dětský den 
na hřišti ve Žlebě, který připadá na sobotu 5. června.  Podrobnosti budou 
včas zveřejněny na plakátech. 

PaM


