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Sloupek redaktora
Slunce prošlo znamením Vah
a zamířilo na své neomylné pouti do znamení Štíra. A na nebi
se objevila kometa. Má nepříliš poetické jméno „Hartleyova“
a v posledních dnech minula Zemi
ve vzdálenosti „pouhých“ 18-ti
miliónů kilometrů. Pokud budete
mít štěstí na bezmračnou oblohu
a po ruce menší dalekohled,
můžete ji uvidět na jihovýchodní
obloze jako nepatrnou hvězdičku
obklopenou bílým obláčkem.
Období na přelomu října a listopadu bylo některými předcházejícími kulturami považováno
za konec starého a začátek nového roku. Keltové v tomto období
slavili svátek s názvem Samhain.
V anglosaských zemích je ve stejném období doposud slaven svátek
Halloween, v katolických zemích
slavíme svátek Všech svatých.
Keltové věřili, že v období svátku Samhain, kdy starý rok umírá
a nový se rodí, je také obdobím,
kdy je „opona mezi světem živých
a mrtvých“ nejtenčí. I my v těchto
dnech vzpomínáme naše „zemřelé“ častěji, než v jiných obdobích
roku.
Neměli jste někdy pocit, že vám
zvláštní klid země a přírody ukládající se k spánku dává možnost
lépe poslouchat svoje vlastní myšlenky? I ticho přece patří k životu.
Stejně jako smrt.
Vladimír Mana
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Když jsme šli na hody…
Hodová chasa před kaplí Sv. Ducha. Seznam hodové chasy: Veronika Smetanová - Pavel Boruta, Lucie
Pechová – Michal Habarta, Věra Kasperová - Vojtěch
Ondrejka, Radka Míšková - Martin Němec (Kunovice),
Barbora Gejdošová (Kunovice) - Petr Oulehla (Kunovice), Iva Gejdošová (Kunovice) - Ondřej Vlachynský
(Kunovice), Eva Čechová (Kunovice) – Pavel Oškrkaný
(Kunovice), Klára Vlachynská - Petr Smetana, Radka
Ondrejková – Tomáš Hubík (Vésky)

I když bez práva, přece i letos se
podařilo v dědině
hody uchovat. Po
mši svaté v kapli svatého Ducha
vyrazila
skupina
krojované
chasy,
ženáčů a dětí za
doprovodu dechové hudby Hradčovjanka a cimbálové
Hodová zábava
muziky Bálešáci na
obchůzku po dědině. Chasa vedená loňskými stárky přišla pozdravit starostu a přinesla mu košík s ovocem jako symbol hodů, které mají vyjadřovat konec práce na poli a také radost nad
úrodou. Zároveň starostu požádali o právo pořádat hodovou zábavu. Na té pak sedm
tanečních párů předvedlo besedu, kterou nacvičil loňský stárek Petr Oulehla. Jak se
říká, po bohatých letech přichází roky chudobné a tak nějak to bylo u nás s hody i letos.
Je dobře, že za pomoci Kunovjanů přeci jenom hody v obci proběhly. Velký dík patří
všem, kteří se do kroje letos oblékli. Je dobře, že se stále najdou lidé, kterým záleží na
tom, aby tato lidová slavnost a krása našeho kroje byly zachovány. Počasí nám velmi
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přálo a tak jak se říká, konec dobrý, všechno dobré.
Dagmar Vacková

Zpráva z 27. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva Obce Podolí se uskutečnilo
7. 10. 2010, zúčastnilo se 7 členů zastupitelstva.
-

-

-

-

-

-

-

Zastupitelstvo obce schválilo:
prodej pozemku parc. č. 3224/76, vzniklého oddělením
z pozemku 3224/3, k.ú. Podolí nad Olšavou, dle geometrického plánu 368-72/2010, výměra 96 m2, cena 110,- Kč/ m2,
to je celkem 10 560,- Kč. Kupujícím je pan Petr Smetana,
Podolí 166.
záměr prodeje pozemků parc. č. 3206/4, výměra 1589 m2,
k.ú. Podolí nad Olšavou. Cena 25,- Kč/ m2, podmínkou
bude zachování stávajícího počtu výsadby zeleně a jejího
doplnění.
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
na pozemky parc. č. PK 713, PK 714/14, 650/3, k.ú. Podolí nad Olšavou ve prospěch firmy E.ON Česká republika,
s.r.o.
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
na pozemky parc. č. PK 702/2, PK 706/1, PK 706/2, PK 707,
PK 713, k.ú. Podolí nad Olšavou ve prospěch firmy E.ON
Česká republika, s.r.o.
uzavření smlouvy na vypracování technické dokumentace
pro stavební řízení na akci „Revitalizace kulturního domu
– Podolí“ s Ing. Petrem Kročilem, Uherské Hradiště, dle
předložené cenové nabídky.
záměr vybudování otevřeného příkopu pro svedení dešťových vod v ulici Dražné.
ukončení nájmu bytu dohodou s paní Renatou Novou,
Podolí čp. 288 k 15. 11. 2010.
uzavření nájemní smlouvy na byt v domě čp. 288 v Podolí
s paní Veronikou Královou, Podolí čp. 7 na dobu určitou od
16. 11. 2010 do 15. 11. 2012.
darovací smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, vztahující se k převzetí objektů a pozemků do majetku Obce
Podolí. Podmínkou ze strany Obce Podolí je, že do daro-
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vací smlouvy bude doplněno, pro jakou dopravní zátěž byly
předmětné polní cesty vybudovány.
dodavatele prací a materiálů pro instalaci silniční zábrany
v ulici Pastviště a souvisejícího dopravního značení, dle
předložené cenové nabídky. Dodavatelskou firmou předmětného plnění bude firma Silamo s.r.o., Uherský Brod.
dodavatele prací a materiálů pro akci „Rozšíření venkovního osvětlení“, v rámci níž budou osazeny tři nové sloupy
venkovního osvětlení u chodníku vedoucího do ulice Dražné dle předložené cenové nabídky. Dodavatelskou firmou
předmětného plnění bude Trevo s.r.o., Velehradská 1927,
686 02 Staré Město.
zaplacení finanční částky 92.668Kč na účet ASH – Morava
s.r.o., Otrokovice – doplatek za rekonstrukci komunikace
v ulici Žleb provedené v roce 1998.
žádost starosty Obce Podolí Ing. Miroslava Křižky o proplacení nevyčerpané řádné dovolené
změnu rozpočtu č. 4 Obce Podolí na rok 2010.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
zprávu o probíhající finanční kontrole v organizaci Základní
škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace.
žádost občanů o změnu územního plánu obce Podolí v lokalitě Dražné.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
darovací smlouvu k převzetí stavebních objektů, které byly
realizovány v rámci staveb „Silnice I/50, Kunovice – Vésky“ a „Silnice I/50, Vésky – Veletiny“ od Ředitelství silnic
a dálnic ČR. Konkrétně se jedná o objekty: SO 123 Obratiště
autobusů v Podolí, SO 154 Sjezd na bermu, SO 156 Sjezd na
pole Veliké, SO 158 Sjezd vlevo km 4, 835, SO 159 Polní cesta podél Podolského potoka, SO 314 Výhledová kanalizace
v km 3,720, SO 701 Oplocení hřiště. Důvody pro nesouhlas
s převzetím byly již dříve uvedeny.

Výzva

Výsledky voleb v Podolí

Prosíme občany o pomoc při hledání vlastníků pozemků.
Jedná se o pozemky pod silnicí I/50 (obchvat Vésky-Veletiny),
které vykupujeme pro ŘSD ČR. Hledaní vlastníci: Aufferberová
Marcela, Godarová Irena, Bratislava, Pollaková Marta, Tomášková Kateřina, Trenčín, Ziegler Pavel, Trenčín, Zieglerová Marta, Trenčín. Pokud by někdo z občanů měl jakýkoliv kontakt
na uvedené vlastníky, prosím kontaktujte nás na tel. č.: 572 638
989 nebo mobil: 731 507 090 nebo e-mail: gea@gea-ub.cz nebo
poštou na adresu: Ing. Daniel Volařík – GEA, Pecháčkova 318,
688 01 Uherský Brod. Všem občanům předem děkujeme za
případné informace.

Poděkování
Děkuji všem zastupitelům, kteří se podíleli na vedení naší
obce ve volebním období 2006 – 2010. Dále děkuji všem občanům, kteří se po uvedenou dobu jakkoliv podíleli na veřejném
dění v obci a měli pochopení pro zájmy obce jako celku. Novým
zastupitelům přeji hodně štěstí, optimismu a trpělivosti v jejich
práci ve volebním období 2010 – 2014.
Miroslav Křižka, starosta obce
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Výsledky voleb v Podolí
Z celkového počtu 679 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 380 občanů, tj. 56 %.
Zvolení členové zastupitelstva obce Podolí pro období 2010
– 2014:
Volební strana č. 1 – Život v Podolí
1. Ing. Miroslav Křižka 313 hlasů
2. Ing. Dagmar Vacková 239 hlasů
3. Jaroslav Ježík 218 hlasů
4. Jiří Šišák 117 hlasů
5. Petr Smetana 194 hlasů
Volební strana č. 2 – Podolané
1. Vítězslav Bobčík 213 hlasů
2. Pavel Podškubka 183 hlasů
3. Ing. Jaromír Hastík 176 hlasů
4. Petra Ondrejková 160 hlasů
Neuvedení kandidáti se stali náhradníky pro případ, že by
některý z členů zastupitelstva přestal vykonávat svoji funkci.
(Pozn.: Pro zvolení do zastupitelstva obce byl rozhodující
počet získaných hlasů, stejně jako základní pořadí kandidátů na
jednotlivých kandidátních listinách.)
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Naše škola získala grant

Klub dobré pohody opět od listopadu

Nadace Děti – Kultura – Sport vyhlásila v měsíci záři milionový školský grant a 200 školám či školským zařízením rozdělila bezmála 5 milionů korun. Škola Podolí měla vypracované dva granty, jeden pro mateřskou školu a jeden pro základní
školu. Vybraný byl ten pro mateřskou školu. V neděli 3. října
proběhlo v nově otevřeném Kongresovém centru ve Zlíně slavnostní předávání grantu. Této akce se zúčastnil pan Ivo Valenta,
zakladatel Nadace. Vyvrcholením celého nedělního odpoledne
byl koncert Zlínské filharmonie. Naše školka získala 10.000,Kč na zakoupení pomůcek. Tímto bychom chtěli Nadaci moc
poděkovat.
Děti, žáci a pracovnice ZŠ a MŠ Podolí

Pomoc Africe – naučme se pomáhat druhým…
Člověk by měl umět dávat a ne jenom brát. V nejmenším
africkém státě Gambie, ve školce Kobisala Nursery School ve
vesnici Sanyang, je umístěno přibližně 150 dětí ve věku 4-6 let,
které se nemají tak dobře, jako se mají naše děti. Pomoci jim
ale můžete i vy! Velkou radost uděláte malým školákům docela
obyčejnými věcmi. Kupte jim pastelky (nikoliv voskovky, ty by
se jim roztekly) či sešit č. 523 (např. v Tescu stojí jeden takový
sešit 2,30 Kč). Sešity a pastelky budou v lednu předány dětem
přímo ve školce při cestě studentů a studentek afrického tance
do vesnice Sanyang.
Na první stránku sešitu můžete také vaše dítě nechat namalovat jakýkoliv obrázek a při tom jej naučit, jak je důležité
druhým pomáhat. Pokud do sešitu k obrázku přidáte i lepící
lísteček post-it s vašimi kontaktními údaji (jméno, adresa, email), africké děti vám jako poděkování také namalují obrázek
a ten vám tanečníci po návratu do ČR přepošlou jako jejich
výraz díků.
Kromě školních potřeb budou mít afričtí školáci radost také
z použitých sandálek pro děti ve věku 4-6 let. Pokud takové po
vašich dětech doma máte, můžete je taktéž věnovat. Vše můžete
odevzdat Dáši Vackové (Doleželové), Podolí 231 – Záhumní,
a to nejpozději do soboty 6. listopadu 2010. Věřte, že někdy
i pomoc, která nás nemusí stát hodně peněz, může mít pro druhé obrovskou hodnotu!
Více informací vám může poskytnout a za gambijské školáky
vám předem děkuje Dáša Vacková
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Práce na zahradách a polích je za námi, podzim už vládne silnou rukou a mráz nám šlape na paty. To je právě ten čas,
kdy podolský Klub dobré pohody opět otevírá své pravidelné
schůzky a to každý čtvrtek od 17,00 hodin v kulturním domě
v Podolí (poprvé začínáme ve čtvrtek 11. 11. 2010). I když velkou část členů tvoří senioři, klub je otevřený úplně pro každého
a podle toho se také návštěvníkům připravuje program na míru.
Proto i třeba maminky s dětmi zde určitě najdou možnosti, jak
příjemně strávit v podvečer volnou chvilku.
Do Vánoc bude na programu letošního již osmého ročníku fungování Klubu třeba tradiční výroba adventních věnečků,
pečení a zdobení perníčků společně s dětmi, malování na sklo,
tipy na originální vánoční dárky a spoustu jiného.
Více informací o akcích najdete průběžně na plakátcích
v obci.
Dagmar Doleželová

PO-VEL aneb pravidelná procházka z Podolí
do Veletin
Máte někdy chuť jít se provětrat a zrovna nemáte s kým
či hledáte cíl cesty? Anebo byste i šli a nemůžete se přinutit?
Klub dobré pohody chodí na pravidelnou procházku do Veletin
a zpět každé pondělí, sraz je ve 14 hodin u Žleba. Krátká procházka každému prospěje a zaručeně pomůže utužit zdraví.
A abychom nehledali výmluvu, proč nejít, tak raději chodíme
za každého počasí. :)
Klub dobré pohody

Faktura z roku 1905
Faktura. Už jenom při vyslovení tohoto slova každý z nás
ví, že má něco platit. V dnešní době, kdy jsou faktury zpracovávány na počítačích, jsou si hodně podobné. Liší se většinou jenom programem, ve kterém byly zpracovány. To faktura
z roku 1905 je už na první pohled úplně jiná.
Jaroslav Míšek
Ukázka faktury z roku 1905
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Vítání občánků
V neděli 26. září sociální komise Obce Podolí uvítala
do života Štěpána Raclavského, Janu Vargovou, Dominiku
Šišákovou, Natálii Michálkovou, Lukáše Nového, Simonu
Vagdálovou, Barboru Márovou, Šárku Mikuškovou, Adélu
Vackovou, Terezu a Dominika Ševčíkovi, Sebastiana Dostála,
Karolínu Staškovou a Petra Zálešáka.
Jaroslav Míšek
Jménem rodičů dětí, které měly vítání občánků dne 26. září
2010, bych chtěla poděkovat sociální komisi obce Podolí pod
vedením Štěpánky Míškové za zorganizování této akce.
Je však třeba vyzdvihnout a velký dík vyjádřit také hlavně
paní MUDr. Janě Ferencové z ulice Dražné, která již několik let
píše a především ilustruje podolskou Pamětní knihu. Nádherné kresby jí zaberou spoustu hodin a mnoho večerů, které by
mohla věnovat své rodině či svým jiným koníčkům. Patří jí můj
velký obdiv a poděkování za tuto záslužnou činnost, o které jen
málokdo v Podolí ví.
Dagmar Vacková

Společenská kronika
Naši jubilanti v listopadu a prosinci
Miroslav Koníček
č. p. 236
Jarmila Kovaříková č. p. 206
Dagmar Doleželová č. p. 231
Věra Kryštofová
č. p. 221
František Kryštof
č. p. 221
Jindřiška Kovaříková č. p. 67
Marie Májíčková
č. p. 97

60 let
60 let
65 let
65 let
70 let
82 let
91 let

Úmrtí
Dne 29. 9. 2010 zemřel pan Jiří Brostík, Podolí č. p. 142
Podklady zpracovala Jana Rýpalová
Oznámení osobního jubilea nebo narození dítěte ve
Společenské kronice je možné pouze v případě písemného
souhlasu jubilanta nebo rodičů narozeného dítěte se zveřejněním osobních údajů. (Redakce)

Vítání do života v kulturním domě v Podolí

Pranostika nakonec…
Všichni svatí dluhy platí.
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