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Malí šikulové na předvánočních dílničkách

Karnevalové veselí v kulturním domě

Sloupek redaktora
Čekání na jaro bylo letos pořádně dlouhé. Dlouhé a únavné. Nedostatek slunečních paprsků nás dělal smutnější a skleslejší. V takovém období si víc než jindy uvědomuji, co vlastně člověk skutečně potřebuje k životu.
Vedle vody a jídla to jsou teplo a dostatek slunečního světla. Z nedostatku jídla strádá lidské tělo, nedostatkem
slunečních paprsků strádá lidská duše.
Radost z příchodu jara byla vždy přirozená a pochopitelná. A myslím si, že ji v určité podobě zažívá každoročně každý z nás. Patří mezi naše malé lidské radosti, kterých si ne vždy dokážeme vážit. Malé radosti a potěšení
z dobrého jídla a vína, z pohody u hořícího krbu, z úsměvu dítěte nebo z vlídného slova. Malé radosti všedního
dne pod nekonečně modrou oblohou. Také se už jako já těšíte, až se letos do Podolí vrátí vlaštovky?
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USNESENÍ z 20. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 10. 4. 2013 v budově Obecního úřadu Podolí.
1/20/2013
Zastupitelstvo obce schválilo program 20. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele pana Ing. Jaromíra Hastíka, ověřovatele zápisu paní Ing. Dagmar Vackovou a pana Pavla Podškubku, členy návrhové komise
pana Vítězslava Bobčíka a pana Jaroslava Ježíka.
2/20/2013
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce
Podolí dne 13. února 2013 vykonané Ministerstvem
vnitra, odborem dozoru a kontroly s tím, že starosta
obce podal námitky a výše uvedená věc bude řešena na
dalším zastupitelstvu obce.
3/20/2013
Zastupitelstvo obce schválilo žádost o odklad termínu
kolaudace rodinného domu manželů Galiny a Pavla
Snopkových s tím, že konečný termín kolaudace této
stavby je stanoven do 31.10. 2014.

8/20/2013
Zastupitelstvo obce schválilo zrušení Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2012 Tržní řád.
9/20/2013
Zastupitelstvo obce schválilo zrušení stávajícího předkupního práva na pozemek parc. č. 4137, k. ú. Podolí
nad Olšavou a sjednání nového předkupního práva na
tento pozemek. Podmínkou pro zánik nového předkupního práva bude proinvestování čtyř milionů Kč ve
stavbách na uvedeném pozemku nebo jeho části do 30.
4. 2017. Dojde-li do uvedeného data ke splnění podmínky pro zánik nového předkupního práva, zanikne
předkupní právo i tehdy, byl-li pozemek parc. č. 4137,
k. ú. Podolí nad Olšavou, geodeticky rozdělen na více
pozemků. V takovém případě zanikne předkupní právo
i na všechny nově vzniklé pozemky, které vznikly dělením stávajícího pozemku parc. č. 4137, k. ú. Podolí nad
Olšavou.

10/20/2013
4/20/2013
Zastupitelstvo obce schválilo zrušení stávajícího předZastupitelstvo obce schválilo veřejnosprávní smlouvu kupního práva na pozemky parc. č. 4135/1 a parc .č.
uzavřenou mezi Obcí Podolí a městem Kunovice o spo- 4135/2, oba v k. ú Podolí nad Olšavou a sjednání nolupráci v oblasti požární ochrany.
vého předkupního práva na tyto pozemky. Podmínkou
pro zánik nového předkupního práva bude proinvesto5/20/2013
vání šesti milionů Kč ve stavbách na uvedených pozemZastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu na pozem- cích do 30. 4. 2017.
ky parc. č. 4159, parc. č. 413/1, parc. č. 413/9, parc. č.
413/13, parc. č. 413/14, parc. č. 413/17, parc. č. 413/19, 11/20/2013
parc. č. 413/21 Prodávající je Ludmila Jarolímková, Zastupitelstvo obce schválilo umístění plynovodu a vos tím, že cena je 10,-Kč/m2. Náklady spojené s prodejem dovodu, případně dalších inženýrských sítí na pozemek
pozemků zaplatí kupující.
parc. č. 2598/2, k. ú. Podolí nad Olšavou. Nově realizované inženýrské sítě budou využity k napojení průmys6/20/2013
lové zóny „Veliké“.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr odkoupení pozemků v lokalitě Prostřední Díly. Kupní cena 10,- Kč/m2 12/20/2013
bude snížena o částku 0,50,- Kč/m2 za každý rok, po Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcnékterý je platná smlouva o nájmu pozemku ve prospěch ho břemene uzavřenou s firmou E.ON Distribuce, a.s.
jiného subjektu. Pozemky k odkoupení budou vybírány F.A.Gerstnera, České Budějovice pro umístění kabes ohledem na záměr realizace protierozních opatření a lového vedení na pozemek parc. č. 2151/6, k. ú. Podoodvádění dešťových vod z pozemků uvedené lokality.
lí nad Olšavou pro stavbu „Podolí, přípojka do 50 m,
Podškubka“.
7/20/2013
Zastupitelstvo obce schválilo záměr odkoupení pozem- 13/20/2013
ků v lokalitě obce Dražné. Kupní cena 30,- až 100,- Kč/ Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcm2. Pozemky k odkoupení budou vybírány s ohledem ného břemene uzavřenou mezi Obcí Podolí na straně
na záměr vybudování lokality pro výstavbu nových ro- jedné, manželi Martinem a Martinou Kovářovými na
dinných domů.
straně druhé a ŘSD ČR na straně třetí na pozemek
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parc. č. 3223/12, k. ú. Podolí nad Olšavou pro umístě- mou Rumpold Uherský Brod, s.r.o.
ní vodovodní přípojky pro stavbu „Přeložka vodovodu
RD manželů Kovářových v Podolí“.
20/20/2013
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o nájmu uzavře14/20/2013
nou s manželi Marií a Pavlem Havránkovými na náZastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcné- jemní byt v Podolí čp. 288 do 31.3. 2015.
ho břemene uzavřenou s firmou JMP Net s.r.o. na pozemek parc. č. 916/121, k. ú. Podolí nad Olšavou pro 21/20/2013
stavbu „Distribuční plynovod pro výrobní a provozní Zastupitelstvo obce pověřilo starostu Obce Podolí jedhalu, Podolí“.
náním s Úřadem práce v Uherském Hradišti ve věci
získání finančního příspěvku na zaměstnávání občanů,
15/20/2013
kteří jsou vedeni v seznamu zájemců o zaměstnání. StaZastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek pro rosta obce byl současně pověřen uzavřením pracovních
pana Antonína Křiváka, ve výši 7 000,- Kč k hrazení smluv s maximálně 5 občany Podolí v případě, že na ně
nákladů spojených s jeho účastí na Mistrovství Evropy Úřad práce poskytne požadovaný finanční příspěvek.
2013 ve sportovní střelbě.
22/20/2013
16/20/2013
Zastupitelstvo obce schválilo Provozní a návštěvní řád
Zastupitelstvo obce schválilo žádost ředitelky Základní dětského hřiště Záhumní.
a Mateřské školy v Podolí Mgr. Jančářové o doplacení
úvazku paní Jindřišky Švachové ve výši 40.000,- Kč.
23/20/2013
Zastupitelstvo obce schválilo změnu rozpočtu č. 1 Obce
17/20/2013
Podolí na rok 2013.
Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku pana Jaroslava Štěrby ve výši 9.000,- Kč, plus DPH, na prove- 24/20/2013
dení úpravy polní cesty do lokality Lipiny.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí nabídku na obstarání prodeje akcií České spořitelny, a.s.
18/20/2013
Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek pro za- 25/20/2013
jištění dopravní obslužnosti měst a obcí Zlínského kraje Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost Sdružení
poskytnutý Krajskému úřadu Zlínského kraje na rok pro výstavbu kaple Svatého Ducha v Podolí o rekon2013 ve výši 60.200,- Kč.
strukci zpevněné plochy u stavby nové kaple. Žádost
bude zastupitelstvem obce posouzena až po prověře19/20/2013
ní možností k získání státních nebo krajských dotací
Zastupitelstvo obce schválilo podporu projektu „ Rozší- na uvedenou stavební akci a prověření možnosti jejíření odděleného sběru odpadu v regionu Uherský Brod ho spojení s rekonstrukcí chodníku umístěného mezi
a rozšíření kapacity kompostárny “, předloženého fir- hlavní silnicí v obci a ulicí Záhumní.

Slovo místostarosty
Dne 8. 4. 2013 proběhl v naší obci svoz nebezpečného odpadu, během kterého měli možnost všichni
naši občané odevzdat na náklady Obce Podolí odpady spadající do této kategorie nashromážděné ve
svých domácnostech do připravených nádob . Náklady na každý realizovaný svoz nebezpečného odpadu v naší obci se pohybují okolo 15.000,-Kč. Tímto děkuji všem zúčastněným za jejich zájem o čistotu
životního prostředí a jeho ochranu.

Broumov. Účast občanů naší obce na této humanitární akce pro potřebné se stala již tradicí. Občané
budou o podrobnostech této humanitární akce s dostatečným předstihem informováni.

Majitele psů důrazně upozorňujeme, že je nutno při venčení psů ihned uklidit hromádku, kterou
nechá Váš pejsek na veřejných či soukromých prostranstvích. Dále připomínám, že vstup osob s Vašimi čtyřnohými miláčky do prostorů dětských hřišť
Od 3. – 7. 6. 2013 bude v naší obci realizována je zakázán.
sbírka použitého ošacení, kterou pořádá Diakonie
Jaromír Hastík
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Aktuálně …
• Stavění máje se uskuteční v úterý 30. dubna 2013
první dva provinilci, kteří zákaz porušili. V souv 18.00 hodin u obecního úřadu v Podolí. Občersčinnosti s Policií ČR bude přestupek projednán ve
tvení zajištěno, všichni občané jsou srdečně zváni!
správním řízení.
• V pátek 29. 3. 2013 se uskutečnila valná hromada • Vyměřování hranic pozemků, u kterých vlastníci o to
Honebního společenstva Podolí. Bylo schváleno, že
požádali po komplexních pozemkových úpravách,
usnesení z této valné hromady a další dokumenty
bude pokračovat, jak nám bylo oznámeno, koncem
budou zveřejněny na webových stránkách obce Poléta nebo začátkem podzimu letošního roku.
dolí.
• Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo záměr odkou• Stále platí přísný zákaz vytváření černých skládek
pení vybraných pozemků v lokalitě Dražné a Proodpadů na území obce Podolí. Je zakázáno i sypání
střední Díly. Majitelé těchto pozemků obdrží dopistavební sutě na polní cesty. Letos již byli zjištěni
sy s nabídkou a žádostí o vyjádření.

Nové retardéry v obci
Dlouhodobě v obci řešíme situaci, kdy někteří řidiči nepřizpůsobují rychlost jízdy automobilem či jinými
dopravními prostředky situaci a místu, kde projíždí.
Bohužel ani slovní prosby od rodičů dětí zpravidla na
tyto řidiče (překvapivě často také rodiče) nezabírají. Proto na žádost některých občanů obce zastupitelé
rozhodli o instalaci retardérů a to na dvou potenciálně
„nejnebezpečnějších“ místech v Podolí: u hřiště na Záhumní a na Dražném. I když instalace těchto retardérů zatížila obecní pokladnu a pro velkou část řidičů je

„nutným zlem“ a daní za neukázněnost jiných řidičů,
věříme, že chápete jejich důležitost. Zdraví nás všech je
mnohem důležitější a mělo by být pro nás všechny prioritou. Snad tedy retardéry přinesou větší bezpečnost
tam, kde jsou umístěné a zároveň přimějí řidiče jezdit
opatrně i na místech, kde zatím nebyly instalovány.
Věřte, že než investovat do dalších retardérů, by pro nás
bylo lepší opravit autobusové zastávky, chodníky v obci
či investovat jinde, kde to má větší smysl.
Dáša Vacková

Z knihovny…
Březen – za kamna vlezem. Ten letošní byl opravdu chladný. Jaro jsme chtěli přilákat v knihovně výrobou jarních skřítků. Ale zatím co skřítkové se povedli, jaro ne a ne přijít.
Na velikonočním tvoření nás paní Lidka Jakšíková naučila malovat kraslice pomocí vosku. Bylo nás
málo, ale stálo to za to. Ve fotogalerii na webových
stránkách knihovny se můžete přesvědčit, že kraslice

byly opravdu výstavní. Adresa je http://knihovna-podoli.cz.
5. dubna vypukla dlouho očekávaná Noc s Andersenem. I letos si děti nocování s pohádkami užily.
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě i průběhu. O našich zážitcích z pohádkové noci
si můžete přečíst dále.
Zuzana Kubáňová

Pohádková noc
Víte, co má společné knihovna, kovář, čert, pohádky,
dobrodružství….? Přece Noc s Andersenem!
Letos se v naší podolské knihovně sešlo už k druhému nočnímu dobrodružství na počest dánského
pohádkáře 12 dětí. A protože bychom se do knihovny
nevešli, vše se odehrálo v prostorách základní školy.
Večer na téma Chytrému napověz začal pohádkou
a hádankou. Děti měly uhodnout, kam povede jejich
první dobrodružná cesta: bude to do pekla nebo do kovárny? Nápovědou jim byl malý kvíz.
4

Naše výprava vedla do místní Čertovy kovárny. Kovář Víťa Bobčík seznámil děti s historií i současností
černého řemesla. Ukázal jim nástroje a předvedl kus
svého umění. Kluci i holky si vyzkoušeli, jak je těžké
ukovat hřebík, který si odnesli na památku. Po návratu
z kovárny nás čekala večeře. Po ní jsme si připomněli
výročí ilustrátorky Heleny Zmatlíkové. A protože knížky ilustrovat neumíme, namalovali jsme si hrníčky.
Další pohádka nás přenesla opět k čertům. Po strašidelné stezce odvahy přišly na řadu čertoviny. Soutěže,
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diskotéka, dokonce nás přepadl čert! Zprvu se někteří
polekali, ale po odhalení, že ve strašlivé masce se skrývá
místostarosta, už všichni společně tančili a dováděli.
Půlnoční pouštění lampionu štěstí nám překazil
déšť. Ale náladu nám zkazit nemohl a řádění malých
i velkých čertů nemělo konce. Přesto, že byl nejvyšší čas
jít na kutě, nikomu se nechtělo. Pohádka na dobrou noc
nikoho neuspala, povídání ze spacáků bylo slyšet ještě

v půl druhé. Ráno nás probudily pohádkové písničky.
Vstávání bylo ale těžké. Následovala vydatná snídaně,
po ní dostaly děti upomínkové pohlednice a dárečky od
sponzorů a rozešly se domů.
Naše druhá Noc s Andersenem se povedla. Dík patří
všem, kteří se podíleli na přípravě i na samotné akci.
A těšíme se opět za rok!
Zuzana Kubáňová

Zprávičky z naší školky a školičky
Zazpívej, slavíčku…
Velikonoční dílničky
V pondělí 18. února se v naší škole konalo školní
V úterý 26. března se v naší škola konaly velikokolo pěvecké soutěže Zazpívej, slavíčku…, kde byly noční dílničky, které byly pro děti z MŠ, žáky ze ZŠ,
do okresního kola vybrány žákyně Tereza Zelinková pro jejich rodiče i širokou veřejnost. Na osmi stanoa Zuzana Kučerová.
viští jste si mohli vyrobit květinu, kraslici, velikonoční dekoraci, nazdobit perníček, namotat kuřátko
Návštěva knihovny v Uherském Hradišti
z vlny, udělat marcipánovou ozdobu nebo si zakoupit
V pátek 22. února jsme zavítali do knihovny Bedkrásné šperky z fimo hmoty.
řicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, kde
jsme se dozvěděli spoustu zajímavého o panu JaroHalová atletická olympiáda
slavu Foglarovi.
V pátek 5. dubna jsme prožili sportovně. Jeli jsme
změřit své síly do sportovní haly do Uherského HraU hasičů
diště, kde se konala atletická olympiáda pro žáky
Také jsme měli tu možnost, jít se podívat do hasi1. stupně. Soutěžilo se ve sprintu na 30 metrů, ve vyčárny v Uherském Hradišti. Zajímala nás práce protrvalostním běhu, v hodu tenisovým míčkem a ve
fesionálních hasičů, jaké jsou jejich denní činnosti,
skoku z místa do dálky. V závěru běželo celé družstvo
jak to funguje při vyhlášení poplachu a k jakým záštafetu. Dalibor Mitana, žák 5. třídy, získal pro naši
sahům jezdí nejčastěji. V mrazivém počasí pro nás
školu medaili za 3. místo ve skoku do dálky.
připravili teplý čajík a také nás nechali nahlédnout
do jejich posilovny, kde cvičí svoji kondici.
Poznej a chraň
V pondělí 8. dubna jsme se zúčastnili přírodovědKarneval
no-ekologické soutěže Poznej a chraň v Uherském
Sobota 9. března patřila karnevalovému veselí,
Hradišti. Naše škola vypravila na tuto soutěž 2 družkulturní dům zaplnily děti v nejrůznějších maskách.
stva. Získali jsem 6. místo.
Byly připraveny soutěže, tombola a sladké občerstvení v bufetu.
Dopravní hřiště
U nás ve škole věnujeme v rámci prevence velLiterární kavárnička
kou pozornost dopravní výchově. Proto také jezdíme
V pondělí 11. března se naše škola proměnila
2x ročně na dopravní hřiště do Uherského Hradiště.
v kavárničku, ale ne tak ledajakou, nýbrž v kavárničV pondělí 15. dubna jsem se učili na dopravním
ku literární. Přinesli jsme si do školy svůj oblíbený
hřišti jezdit na kole při běžném provozu. Měli jsme
hrníček, do které nám paní učitelky připravily čajík,
teoretickou část, poté jsme psali písemný test, v zákakao nebo bílou kávu. Připraveno bylo také malé
věru jsme museli vykonat jízdu zručnosti. Za test
občerstvení. K tomu všemu jsme si společně četli
i za jízdu jsme získávali body, na základě kterých
knihu Fimfárum od pana Werich a v závěru dopolejsme obdrželi průkaz cyklisty.
dne jsme se dívali na CD Fimfárum, na kterém byly
námi přečtené příběhy zfilmovány.
Všem žákům, kteří se zúčastnili soutěží a olymMatematický klokan
piád, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
V pátek 22. března se konala celosvětová soutěž Všem pedagogům děkujeme, že žáky do těchto souv matematice, které jsme se také zúčastnili. Počítali těží a olympiád vzorně připravují a také jim tímto
jsme matematické příklady v kategorii Klokánek – dodatečně blahopřejeme ke Dni učitelů.
pro 4. a 5. třídu. Nejlepší řešitelkou byla Tereza ZeMgr. Martina Kozelková
linková, žákyně 5. třídy.
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Nové dětské hřiště na Záhumní
Po dvou letech příprav se konečně podařilo na Záhumní postavit krásné nové hřiště pro děti. V březnu
loňského roku jsme zrealizovali první etapu, kdy na
původní hřiště přibyly 2 nové houpačky na pružině
a také tabule na malování. Na tuto první etapu jsme
dostali dotaci ve výši 30 000 Kč od Nadace Děti-kultura-sport (nyní Nadace Synot). V průběhu roku
2012 se nám podařilo získat další dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu
rozvoje venkova a to ve výši 217 387 Kč. Díky tomu
jsme mohli zrealizovat druhou fázi rekonstrukce
hřiště, v rámci které byly vyměněny všechny nevyhovující herní prvky za nové, certifikované a plnící
bezpečnostní požadavky na podobná hřiště. Celkově
nás tak rekonstrukce hřiště vyšla na částku o něco
vyšší než půl milionu korun, z čehož se však téměř
polovina podařila uhradit z dotací, a to hlavně díky
tomu, že projekt byl zaměřen na děti.
Pokud jde o výběr dodavatele, tak v loňském roce
jsme v rámci výběrového řízení oslovili 5 dodavatelů,
v letošním roce jsme nabídku ještě porovnali s dalšími 2 dodavateli dětských hřišť a pro realizaci hřiště
jsme potvrdili výherce loňského výběrového řízení,
firmu Flora Servis z Brna.
Rádi bychom na tomto místě chtěli poděkovat
všem, kteří se na vzniku hřiště podíleli a jeho rekonstrukci podporovali. Kromě zastupitelů obce to byly
také děti z místní ZŠ, které malovaly tipy na herní
prvky a dále některé maminky, které reagovaly na
naši výzvu, fotily a hledaly inspiraci na ostatních
hřištích. Všechny tyto hlasy pro nás byly dobrou inspirací a jejich tipy jsme se v rámci našich možností
pokusili zrealizovat. Snažili jsme se vybrat nejlíp, jak
jsme dokázali, v rámci všech omezení a kompromisů, které vždy existují. Věříme tedy, že naši snahu
oceníte a zvláště děti si budou hřiště s radostí užívat.
Doufáme, že si všichni budou vážit tohoto místa,
které je tu pro naše děti, a že nám bude sloužit dlouho. Snad se všichni budou k hřišti chovat tak, jako by
bylo jeho, doma, na zahradě...
Rádi bychom v této souvislosti poprosili všechny rodiče, aby vysvětlili dětem (bez ohledu na věk
– potřebují to jak „malí“, tak „velcí“), jak se chovat na
hřišti. Možná se vám to zdá být zbytečné, ale věřte, že
děti umí naslouchat a pamatují si slova svých rodičů.
A také chceme pěkně poprosit vás, dospělé, abyste
dodržovali pravidla, která platí pro všechny stejně.
Měli bychom jít jeden druhému, stejně jako dětem,
příkladem.
Tak tedy pár nejdůležitějších pravidel užívání hři6

ště (plnou verzi Provozního řádu hřiště najdete na
www.obecpodoli.cz):
• Používání hřiště, jeho vybavení a zařízení je určeno pro věkovou hranici od 3 do 15 let. Starší osoby nemají na vybavení a zařízení hřiště přístup,
mimo osob vykonávajících dozor a dohled nad
dětmi.
• Herní prvky jsou určeny pro děti, nikoliv pro dospělé osoby.
• Pro osoby vykonávající dozor jsou vyhrazeny lavičky na sezení.
• Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště, užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem
rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné
osoby.
• Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí
uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce
či jiná dítě doprovázející dospělá osoba.
• K vyhazování odpadků slouží na hřišti umístěné
odpadkové koše – bohužel od otevření nového
hřiště každý den sbíráme hodně papírků, sáčků od
bonbonů a čokolád, kapesníčky a jiné odpadky.
• Prosíme, upozorněte děti (své, případně také cizí,
bude-li potřeba), aby neházely kamínky a neodnášely je z vyhrazené plochy. Za prvé by mohlo
dojít ke zranění, za druhé tím dochází ke značnému ztížení údržby hřiště. Asi nikdo z nás by doma
nechtěl sekat trávu, která je plná malých kamínků.
• Je zakázáno na hřišti kouřit, konzumovat alkohol,
užívat omamné, toxické a psychotropní látky.
• Na hřiště prosím také nevstupujte se psy, kočkami
či jinými zvířaty. Toto pravidlo prosím dodržujte bez výjimky, nehledě na to, že váš pes je třeba
malý, už se vyčůral, má rád děti, je hodný apod.
Věřte, že pravidla musí platit pro všechny stejně
- těžko budeme někomu vysvětlovat, že váš pes je
ještě malý a na hřiště může a jeho je už větší, takže má vstup zakázaný. Nehledě na to, že je hodně
dětí, které se psů a jiných zvířat bojí.
Věříme, že chápete důležitost dodržovat tato pravidla a učit jim i naše děti. Vždyť děláme to sami pro
sebe s vírou, že nám hřiště vydrží co nejdéle pěkné
a bezpečné. Věřte, že bychom raději než do oprav
a údržby investovali další peníze do renovace povrchu cestiček a do nového oplocení na hřišti. Snad se
nám tedy i v příštích letech bude dařit získávat finance nejenom na dodělání hřiště na Záhumní, ale také
jiné projekty v Podolí, a to nejen pro děti.
Dáša Vacková
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Kulturní okýnko
Pro tento měsíc trochu netradičně jsem zavítala
do kina nikoliv na film, nýbrž na nový dokument Sylvie Dymákové – Šmejdi. A byla to dobrá volba. Jeden
by ani nevěřil, co všechno se může skrývat pod těmi
nenápadnými letáčky s nápisy jako „Pojeďte s námi
na zámek, oběd zdarma!“ či „Za 50 Kč se s námi podívejte do historie, konzumace jídla a pití v ceně.“
Skrývá se pod nimi nátlak, výhružky a ponižování.
A laciné zboží zabalené do luxusního hávu. Tento dokument ve mně vyvolal velmi silné emoce, a všechny
byly velmi negativní, až na jednu – byla jsem oprav-

du vděčná za to, že se někdo chopil onoho těžkého,
a jak bylo v dokumentu vidět, kolikrát i nebezpečného úkolu, a natočil, sestříhal a zveřejnil velkou nekalost, která se v našem státě běžně děje. Je potřeba
o tom vědět, a je potřeba o tom mluvit. Pokud vás
zajímá, jak to opravdu na takových předváděcích akcích pro seniory chodí, zajděte si do kina na Šmejdy.
Zlínské kino Golden Apple Cinema je má ve svém
programu ještě následující měsíc. Věřím, že budete
překvapeni, stejně jako já.
LuM

Zpravodaj MNV Podolí 1987 – 2. část
V druhém pokračování si představíme složení
orgánů Místního národního výboru v Podolí ve volebním období 1986 – 1990.
Složení těchto orgánů připomíná složení orgánů obce Podolí dnes. Rada MNV je totéž co dnes
obecní zastupitelstvo. MNV ustanovoval jednotlivé
komise, což opět odpovídá dnešnímu členění.
Rada MNV – předseda František Kryštof, místopředseda František Doležel, tajemnice Ludmila
Svobodová. Členové rady MNV – Marie Baičevová, František Fornůsek, Karel Paška, František Podškubka, Miroslava Velichová a Antonín Zpěvák.
Členové rady byli předsedy nebo místopředsedy
jednotlivých komisí.
V čele komise finanční byla Marie Baičevová,
Karel Paška vedl komisi výstavby. Předsedkyní komise sociální byla Miroslava Velichová. Komisi pro
ochranu veřejného pořádku vedla Milada Brostíková. V čele komise školské a kulturní stál František
Fornůsek. Předsedou komise zemědělské a pro životní prostředí byl Antonín Zpěvák. Jarmila Šáchová vedla sbor pro občanské záležitosti.
Zpravodaj MNV Podolí 1987 dále obsahuje údaje z matriky obce za rok 1986.
Narozené děti v roce 1986 – Martina Novotná,
Zuzana Habartová, Jakub Rýpal, David Rathouzský, Petr Májíček, Antonín Křivák, Jan Podškubka, Zdeňka Kolísková, Kateřina Snopková, Ondřej
Štěrba a Jakub Snopek.
Uzavřené sňatky – Jiří Májíček a Vlasta Barčíková, Milan Podškubka a Jiřína Halíčková, Libor
Haluza a Lenka Hrubošová, Pavel Hruboš a Zdenka Kašpaříková, Jiří Šišák a Zdislava Lečbychová,
Pavel Zálešák a Dana Charuzová, Miloslav Kadlčík
a Marcela Sopůšková, Radovan Prachař a Martina
Hladíková, Libor Hanáček a Jana Beníčková, Mar2/2013

cela Hodesová a Ivo Juřík, Eva Buráňová a Ivan
Dokoupil, Františka Kenjová a František Prchlík,
František Stauber a Marie Gajdošíková, Lenka Haluzová a Stanislav Hruboš, František Kryštof a Jitka
Pechalová.
V roce 1986 bylo z naší obce rozvedeno celkem
5 manželství.
Úmrtí v roce 1986 – Kateřina Kopálková, Anna
Vašátová, Anežka Leciánová, Jan Kovařík, Anna
Snopková a Marie Semelová.
V roce 1986 se do naší obce přistěhovalo 17 občanů, odhlášeno bylo z naší obce celkem 24 občanů.
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Ze Zpravodaje MNV Podolí 1987
zpracoval Jaroslav Míšek

Jaroslav Míšek
Konec zimy
Všechny zimní
plískanice
už si vlezly
do peřin
Nevrátí se
teď už více
je konec
jejich frajeřin
Usínají,
sní svůj sen
natrápily
se nás dost
Jaro vyšlo
rychle ven
a to je nám
vzácný host
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Společenská kronika
Naši jubilanti v květnu a červnu
Rostislav Toman
Ludmila Hanáčková
Jaroslav Lysoněk
Miroslav Michálek
Blažena Zerzáňová
František Šilhavík
Františka Kenjová
Marie Hanáčková

60 let
65 let
65 let
65 let
65 let
83 let
84 let
91 let

Vítání občánků
V sobotu 23. března 2013 Podolí přivítalo do
svých řad další nová miminka: Amálku Vaculíkovou, Anežku Malinovou, Lukáška Malinu,
Honzíčka Vysloužila a Vítečka Raclavského.
Přejeme jim do života hodně zdraví, spokojený
život a vše dobré!
Dáša Vacková

Úmrtí
Dne 15. 3. 2013 zemřel pan Josef Zpěvák, Podolí č. p. 190.

Noční dobrodružství s Andersenem v knihovně

První veselí návštěvníci nového hřiště

Vítání občánků

Při svážení nebezpečného odpadu bylo hodně práce
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