Informační
č
listy obce Podolí

číslo 4/2013

datum vydání 31. 8. 2013

Naši malí školkáčci a školáci na hřišti

Sloupek redaktora
Je konec léta a na dveře klepe nový školní rok. Stojíme na prahu nových zážitků. A většina z nás si ani neuvědomuje, jak velké máme štěstí. Žijeme v zemi, kde již několik století umíme vzdělávat nastupující generace.
Kde umění číst, psát a počítat není výsadou bohatých. V zemi, která se nepotýká s problémem negramotnosti
a nedostatku škol.
A možná právě proto nedokáže naše společnost význam vzdělání dostatečně ocenit. Základní vzdělání bereme jako samozřejmost a v připadě jeho vyšších stupňů usilujeme nezřídka víc o sbírku titulů, nežli o vědomosti
a dovednosti.
Žijeme v kraji, kde se narodil a kde působil J. A. Komenský. A jako nedokážeme pochopit rozměry vesmíru, nejsme schopni dohlédnout ani význam odkazu tohoto moravského rodáka. Uvědomuji si to vždy znovu
a znovu, kdykoli mne mé kroky zavedou do muzea v Uherském Brodě. Kdykoli stojím v němém úžasu před knihovnou plnou Komenského obsáhlých děl, jejichž pouhé přečtení by většině z nás zabralo několik roků života.
J. A. Komenský věděl, že vzdělání patří k největším darům, které můžeme dát našim potomkům. Věděl také,
že školy a učitelé jsou důležitými oporami každé společnosti. Zkusme si na to vzpomenout, až povedeme naše
dcery a syny do prvních školních lavic, nebo až jim budeme pomáhat otevírat brány středních škol či univerzit.
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USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 24. 6. 2013 v budově Obecního úřadu Podolí
1/21/2013
Zastupitelstvo obce schválilo program 21. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele pana Ing. Jaromíra Hastíka, ověřovatele zápisu pana Jaroslava Ježíka a pana Jakuba
Rýpala, členy návrhové komise Ing. Dagmar Vackovou a Ing.
Jaromíra Hastíka.
2/21/2013
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí protokol o kontrole
výkonu samostatné působnosti obce Podolí č.j. MV-9687-3/
ODK-2012 vykonané Ministerstvem vnitra, odborem dozoru a kontroly s tím, že schválilo návrh opatření k odstranění
nedostatků, které předložil starosta obce Podolí.
3/21/2013
Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek na činnost Tělovýchovné jednotě Podolí ve výši 100 000,-Kč, ČOS
Sokol Podolí 10 000,-Kč, Základní organizace Českého svazu chovatelů Podolí 6 000,- Kč, Sdružení pro výstavbu kaple
Svatého Ducha v Podolí 40 000,-Kč, OS Podolané 8 000,-Kč,
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Podolí
8 000,- Kč, OS Folklor a kultura v Podolí 8 000,- Kč.
4/21/2013
Zastupitelstvo obce schválilo žádost pana Josefa Fiksela o
umístění elektrického ohradníku na pozemek p.č. 4989, k.ú.
Podolí nad Olšavou který je v majetku Obce Podolí s tím, že
vybudované zařízení bude v souladu s platnou legislativou.
5/21/2013
Zastupitelstvo obce schválilo členský příspěvek Obce Podolí, jako členské obce Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku
obcí pro rok 2013 ve výši 17.200,- Kč.
6/21/2013
Zastupitelstvo obce stanovilo podmínku, aby před podepsáním kupní smlouvy s panem Antonínem Podškubkou na
pozemek parc. č. 5791, k. ú. Podolí nad Olšavou, byla vyřešena majetková práva k vzrostlým stromům, které se na předmětném pozemku nachází.
7/21/2013
Zastupitelstvo obce schválilo termín hodů v Podolí na
den 19. 10. 2013.
8/21/2013
Zastupitelstvo obce schválilo panu Ondřeji Štěrbovi prodloužení termínu kolaudace rodinného domu na parcele p.č.
650/36 do 31.12. 2013.
9/21/2013
Zastupitelstvo obce schválilo paní Ludmile Anikej ukončení nájmu za užívání obecního bytu dohodou k 31. 5. 2013.
10/21/2013
Zastupitelstvo obce schválilo panu Ondřeji Duháňovi
prodloužení nájmu obecního bytu do 30. 9. 2013..
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11/21/2013
Zastupitelstvo obce schválilo žádost paní Milady Snopkové o přidělení bytu pro občany s vymezenými příjmy
s tím, že doba nájmu činí 2 roky. Podmínkou přidělení bytu
je celková soběstačnost žadatelky o byt.
12/21/2013
Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek na činnost Sboru dobrovolných hasičů Kunovice ve výši 20 000,- Kč.
13/21/2013
Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu na pozemek p.č. 410/8, k.ú. Podolí nad Olšavou. Prodávajícím je
paní Ludmila Jarolímková. Kupní cena pozemku je 10,-Kč/
m2 s tím, že náklady spojené s převodem pozemku platí kupující.
14/21/2013
Zastupitelstvo obce schválilo nabídku firmy Grafiko,
s.r.o. týkající se využití předkupního práva na pozemek parc.č. 4137, případně jeho částí, k.ú. Podolí nad Olšavou dle
právoplatně uzavřené smlouvy.
15/21/2013
Zastupitelstvo obce schválilo Nařízení Obce Podolí
č.1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD.
16/21/2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu místostarosty
obce o připravované výměně oken v budově základní školy
a současně jej pověřuje zastupováním Obce Podolí ve vztahu
k firmě, která bude výměnu oken provádět.
17/21/2013
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o výpůjčce sběrných nádob na využitelné složky komunálních odpadů s firmou EKO-KOM,a.s.
18/21/2013
Zastupitelstvo obce schválilo darovací smlouvu s firmou
Lubomír Straka – FLORA SERVIS, týkající se darování části
vybavení dětského hřiště Dražné, mobiliáře v ceně 13.800,Kč vč. DPH do majetku Obce Podolí.
19/21/2013
Zastupitelstvo obce schválilo Provozní a návštěvní řád
dětského hřiště Dražné.
20/21/2013
Zastupitelstvo obce schválilo záměr realizace nového veřejného rozhlasu v ulici Dražné II. s tím, že pověřuje k dalšímu jednání v této věci místostarostu obce.
21/21/2013
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost paní Lucie
Raclavské o pronájem obecního pozemku 5608, k. ú. Podolí
nad Olšavou.
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22/21/2013
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost paní Zdenky
Minaříkové na směnu pozemku s Obcí Podolí.
23/21/2013
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku k 31.12.
2012, závěrečný účet Obce Podolí za rok 2012, včetně zprávy
o přezkoumání hospodaření Obce Podolí za rok 2012 - bez
výhrad.
24/21/2013
Zastupitelstvo obce schválilo výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvková organizace s tím, že výsledek hospodaření je ve výši 0,- Kč.
25/21/2013
Zastupitelstvo obce schválilo změnu rozpočtu č.2/ 2013 –

příloha č. 1 tohoto usnesení.
26/21/2013
Zastupitelstvo obce schválilo záměr opakovaného podání
žádosti na výstavbu mokřadů v lokalitě obce Přední díly a
Kačinec.
27/21/2013
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí za rok 2012, včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Dolní Poolšaví za rok 2012 – bez výhrad.
28/21/2013
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí na roky
2013 – 2018.

Poděkování Zlínskému kraji
Na únorovém zasedání roku 2013 byla zastupitelstvem Obce Podolí schválena výměna oken v objektu
místní základní školy. Vzhledem k omezeným finančním
prostředkům obce bylo rozhodnuto využít možnosti získání chybějících finančních prostředků a požádat Zlínský
kraj o poskytnutí podpory z Podprogramu na podporu
obnovy venkova na zpracovaný projekt - ZŠ Podolí výměna oken.
Naší žádosti bylo vyhověno a Obci Podolí byla na realizaci projektu poskytnuta podpora z rozpočtu Zlínského
kraje ve výši 90.000,- Kč, která činila 49,51 % celkových
způsobilých výdajů projektu.
Zlínskému kraji patří naše poděkování, tímto společným krokem s Obcí Podolí zkvalitnil prostředí výuky našich dětí, dalším pozitivem je pokles nákladů na otápění
této budovy.

Všem prvňáčkům přejeme hodně odvahy a pevný krok nejen při jejich první cestě do školy,
spoustu nových kamarádů , příjemných chvil a nových poznatků, které budou získávat pro svůj
další život ve školních lavicích.
Personálu základní a mateřské školy přejeme v novém školním roce pevné zdraví a hodně
trpělivosti, všem ostatním žákům škol pak výborné studijní výsledky.
A závěrem, nově jmenované ředitelce základní a mateřské školy v Podolí, paní Ing. Janě
Buršové přejeme hodně úspěchů v její nové řídící a manažerské funkci.
Vedení a zaměstnanci obecního úřadu
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Z knihovny…
Léto v knihovně bylo ve znamení fotosoutěže.
Soutěžní fotky si můžete prohlídnout na webu.
Opozdilci mají možnost poslat fotografie ještě do
7. září. Více informací najdete na webových stránkách knihovny http://knihovna-podoli.cz/.
Od září je knihovna opět otevřena i každou

středu – sudý týden od 13:30 hod., lichý týden od 15:30 hod., ve
čtvrtek od 15:30 hod.
Tradiční rozloučení s prázdninami pro Vás letos pořádají TJ
Podolí , Obec Podolí, knihovna a OS Podolané v sobotu 31. 8.
od 14 hodin na fotbalovém hřišti. Program bude pestrý, všechny malé i velké srdečně zveme!
Z. K.

Organizace Slavností vína
Letošní krojovaný průvod Uherským Hradištěm proběhne
v sobotu 7. září 2013. Pro krojované účastníky z Podolí bude
přistaven autobus zdarma (odjezd pravděpodobně v 8:20 ze zastávky u Dolanky směr Kunovice / zpět v 16:30 od ZŠ Unesco
– v týdnu před akcí bude upřesněno!). Sraz krojovaných účastníků Slavností bude v 8:45 hodin před Zimním stadionem v Uh.
Hradišti. Zde proběhne společné focení a děti dostanou malou
sladkou odměnu. Mikroregion Dolní Poolšaví jde v průvodu
jako druhý, proto budeme vycházet záhy po deváté hodině. Nosným motivem je „Do trhu do Hradišťa“. V průvodu by měli jít jen

krojoví účastníci, není vhodné, aby např. děti doprovázeli rodiče
„v civilu“ podél průvodu (v půjčovně krojů jsou případně k dispozici i jednoduché kroje pro dospělé).
Mikroregion Dolní Poolšaví bude mít své stanoviště v parku
před Obchodní akademií, kde od 11:30 začíná folklorní program.
V 11:45 v něm vystoupí i Ženský pěvecký sbor Podolské Frišky
s malými Friščaty a Podolí zde bude reprezentovat se svými výrobky také Jitka Jánská. Přesné informace budou v týdnu před
Slavnostmi na obecních vývěskách a na www.obecpodoli.cz.
V případě dotazů můžete kontaktovat Dášu Vackovou.

Krátce
•
•
•

Letošní termín hodů připadá na sobotu 19. října 2013.
Beseda s důchodci se uskuteční v sobotu 23. listopadu
2013.
Upozorňujeme řidiče, že zaparkovaná auta by nemě-

la zasahovat na chodníky. Takto neohleduplně umístěná
vozidla brání bezpečnému průchodu chodců a nutí např.
maminky s kočárky či učitelky s dětmi z mateřské školky
riskovat vstupem do vozovky.

Hravé cvičení pro rodiče a děti
Některé maminky mě oslovily s prosbou, že by i v letošním
školním roce chtěly chodit cvičit s malými dětmi. Podmínkou otevření kurzu je však dostatečný zájem ze strany rodičů
a dětí. V případě, že máte zájem chodit s dětmi cvičit, dejte mi
prosím vědět osobně či na e-mail: webmaster@obecpodoli.cz
a to nejpozději do neděle 8. září. V případě dostatečného zájmu a otevření kurzu byste byli dále informováni rozhlasem,
na internetu a na vývěskách v obci.
Cvičení by opět vedla výborná a velmi zkušená lektorka
Jitka Králíková a to vždy v úterý od 16,30 hodin v tělocvičně
základní školy v Podolí. První hodina podzimního cyklu by
byla v úterý 24. září a cvičilo by se do Mikuláše. Cvičení je
určeno pro děti přibližně od 1 roku (podmínkou je, aby dítě
chodilo minimálně za ruku s pomocí rodičů) do věku přibližně 4 let (je také možné, aby se zúčastnil i starší sourozenec,

pokud nenaruší průběh kurzu).
Během schůzek děti hrají různé pohybové hry, zdokonalují si koordinaci těla, orientaci v prostoru, trénují rytmiku a
hru na jednoduché hudební nástroje a také se učí básničky a
písničky spojené s pohybem. Cílem je také, aby si děti osvojily
chování v kolektivu, dostaly se do kontaktu se stejně starými
dětmi a naučily se spolupracovat s ostatními. Rodiče by zase
měli získat inspiraci, jak rozvíjet své děti, jak je vést ke sportu,
k cílevědomosti, k teamovému hráčství a k uvědomování si
sebe sama. Navíc chceme maminkám na rodičovské dovolené
poskytnout příležitost k poznání se s ostatními maminkami a
k vyměňování zkušeností navzájem. Ale pozor, klidně můžou
přijít i tatínci – minulý rok jich do kurzu chodilo střídavě dokonce pět
Dáša Vacková

Kurz Pilates
Také na podzim se občanské sdružení Folklor a kultura v Podolí rozhodlo zorganizovat pro zájemkyně o cvičení kurz PILATES. Povede jej stejně jako na jaře paní Jitka Králíková a to vždy v úterý od 17,45 do 18,45 hod v tělocvičně ZŠ Podolí. Kurz bude
probíhat celkem 10 hodin a to v termínu od 24. 9. do 26. 11. 2013. Cena jedné lekce je 50 Kč, platba celého kurzu se bude vybírat
na první hodině. Vzhledem k tomu, že kapacita kurzu (tělocvičny) je omezená, prosíme zájemkyně, aby se nahlásily předem paní
Ivaně Mikuškové a to osobně, na telefon 774 140 640 či na e-mail bluesovka@centrum.cz. Na kurz si s sebou přineste pohodlné
oblečení na cvičení, boty na přezutí, podložku na cvičení, ručník, pití a peníze na zaplacení kurzu.
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Velký bazar pro děti
Také letos se podařilo domluvit v Podolí Bazárek věcí pro
děti. Konat se bude 27. 9. – 29. 9. 2013 a dobrou zprávou je,
že tentokrát bude v kulturním domě Podolí, takže prodej i nákupy budou mnohem přehlednější a příjemnější. Přichystat
můžete podzimní a zimní dětské oblečení (do velikosti 164),
obuv, těhotenskou módu, hračky, knihy, sportovní potřeby,
kočárky, autosedačky a jiné potřebné věci pro děti.
PŘÍJEM VĚCÍ K PRODEJI bude v pátek 27. září 14.30 –
19.30 hod, PRODEJ v sobotu 28. září 9.00 – 18.00 hod a VÝ-

DEJ v neděli 29. září 2013 13.00-15.00 hod.
K prodeji si přichystejte seznam věcí s číselným označením a krátkým popisem dané věci a cenou (např. 1. Triko bílé
s kytkou kr. rukáv 35,- Kč) a každou věc označte dobře přichyceným štítkem s pořadovým číslem dle seznamu, cenou a Vaší
zkratkou (delší, ne jen monogram - např. VEZA). V případě
dotazů tel. 777 312 002, 725 065 604.
Dáša Vacková a Veronika Zapletalová

Hororové okýnko
Pro milovníky hororů nachystal letos James Wan přímo
lahůdku. Ačkoliv již máme na trhu spousty kousků tohoto
žánru, spousty duchů, strašení, zlověstného klepání v rohu,
za rohem, pod postelí, ve skříni, přece jen se režisérovi povedlo vymáčknout z toho ještě o kousek víc. Žádný masakr,
žádná krev, a dokonce žádní mrtví. Jen klasická, a od druhé
půlky dokonce neokoukaná duchařina. A to pořádná. Snímek
jako celek je výborně načasovaný, nic vás neruší, jen čekáte,
atmosféra houstne, pomalu vás zaplaví strach, a na klidu vám

zajisté nepřidá informace, že je snímek založen na skutečné
události. Celé to napětí podbarví fantastická hudba Josepha
Bishary, který má s hororovými snímky mnohaleté zkušenosti. Usaďte se tedy pohodlně v některém ze svých oblíbených
kin, a nechte se unášet atmosférou ryzího napětí, které z filmu
sálá v každé minutě. Wan je mistr hororu, a dle mého je třeba
to náležitě ocenit. Hrají ve zlínském Golden Apple Cinema,
a 16. září ve 20.00 v uherskohradištském kině Hvězda.
LuMan

Společenská kronika
Naši jubilanti v září a říjnu
Zdenek Snopek
František Šišák
Hana Jindrová
Zdenka Zpěváková
Karel Týzner
Miloslav Hruboš
Marie Hyjánková
Marie Hrabalová
František Ruman

Úmrtí
60 let
60 let
65 let
65 let
70 let
81 let
83 let
85 let
94 let

Dne 1. 8.2013 zemřela paní Ludmila Ondrůšková (č. p. 148).
Dne 23. 8. 2013 zemřela paní Anežka Ševčíková (č. p. 5)

Narození
Dne 4.7.20143 se Janě a Stanislavovi Novým (č. p. 86) narodila dcera Erika.
Dne 27. 6. 2013 se Dagmar a Jiřímu Vackovým (č. p. 231) narodil syn Tomáš.
Dne 20. 7. 2013 se Denise a Lukáši Staškovým (č. p. 60) narodila dcera Beáta.
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Pohlednice z Podolí

Škola v Podolí v průběhu generální opravy v roce 1957

Slavnostní otevření Základní školy po generální opravě v roce 1958
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Kříž na hranici podolského katastru
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