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Pestré nebe nad naší obcíPestré nebe nad naší obcí

„Je konec léta a začátek sklizně,“ zpívá v jedné své písni Jaromír Nohavica. Rok se přehoupl přes svoji polovinu a Slunce se 
vydalo na svoji pouť od obratníku Raka k obratníku Kozoroha. Věčný vesmírný koloběh, věčný vesmírný cyklus. Tedy alespoň 
z pohledu lidského života věčný. 

V Bibli v knize Kazatel je psáno: „Je čas rodit se a čas umírat, čas sázet a čas sadbu sklízet.“ To platí nejen o poli či zahradě. Tato 
pravda se týká každého z nás. Našich životů, slov i činů. Kdo jednou zasel, jednou určitě sklidí. A sklizeň bude dobrá nebo špatná 
podle toho, jak dobrá či špatná byla setba.

Mysleme na to při každém našem konání, při každé naší volbě. Jednoho dne budeme všichni sklízet, dobré i špatné. A i když 
může sklizeň přijít za rok, za čtyři roky či za deset let, měli bychom na ni myslet již v okamžiku setby. 

Vladimír Mana 
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USNESENÍ z 28. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 25. 6. 2014 v budově Obecního úřadu Podolí

1/28/2014
Zastupitelstvo obce schválilo program 
28. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, 
zapisovatele pana Ing. Jaromíra Hastíka, 
ověřovatele zápisu pana Petra Smetanu 
a pana Jiřího Šišáka, členy návrhové ko-
mise pana Jaroslava Ježíka a pana Jakuba 
Rýpala.

2/28/2014 
Zastupitelstvo obce neschválilo předání 
případu těžby dřeva v obecním lese nad 
povolený limit k prošetření Policií České 
republiky. Cena nadlimitního množství 
dřeva je 800,- Kč/m3.

3/28/2014 
Zastupitelstvo obce schválilo, že nebude 
pro rok 2014 snižovat stávající výši fi -
nančního příspěvku z  rozpočtu obce na 
činnost fotbalového oddílu TJ Podolí.

4/28/2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žá-
dosti, které podala paní Lucie Raclavská. 
První žádost se vztahovala k povolení vý-
jimky z režimu dopravního značení v uli-
ci Pastviště, druhá žádost se vztahovala 
k odkoupení pozemku parc. č. 52/5 v k. 
ú. Podolí nad Olšavou.

5/28/2014
Zastupitelstvo obce schválilo fi nanční 
příspěvek ve výši 20 000, - Kč  pro My-
slivecké sdružení Boří, na nutné opravy 
chaty v Lipinách, po  požáru způsobeném 
neznámým pachatelem. 

6/28/2014
Zastupitelstvo obce schválilo Ing. Josefa 
Píšťka jako nového lesního hospodáře 
Obce Podolí.

7/28/2014 
Zastupitelstvo  obce schválilo Kulturně 
společenskou komisi Obce Podolí a Ob-
čanské sdružení Folklor a kultura v  Po-
dolí, jako organizátory letošních hodů 
v naší obci.

8/28/2014 
Zastupitelstvo  obce schválilo smlouvu č. 
13149256 uzavřenou se Státním fondem 
životního prostředí ČR o poskytnutí do-
tace „Obec Podolí – doplnění RBK a kra-
jinné zeleně.

9/28/2014 
Zastupitelstvo  obce schválilo přihlášku 
Obce Podolí do Svazu měst a obcí ČR.

10/28/2014 
Zastupitelstvo  obce vzalo na vědomí roz-
hodnutí rady Zlínského kraje o přiděle-
ní dotace na pořízení nového územního 
plánu Obce Podolí.

11/28/2014
Zastupitelstvo obce schválilo žádost pana 
Václava Závodného, Podolí čp. 128, o 
odkoupení obecního pozemku  parc.č. 
3224/102, odděleného z pozemku parc. č. 
3224/92  k.ú. Podolí nad Olšavou na zá-
kladě geometrického plánu 462-15/2014  
ze dne 13.2. 2014.  Cena je 150,- Kč/m2, 
to je celkem 7950,- Kč. Prodej tohoto po-
zemku žadateli a podepsání kupní smlou-
vy je podmíněno žadatelovým výlučným 
vlastnictvím sousedního pozemku parc. 
č. 11/2 , k. ú. Podolí nad Olšavou. Nákla-
dy spojené s  prodejem pozemku hradí 
kupující, daň z převodu nemovitostí hra-
dí prodávající.

12/28/2014
Zastupitelstvo obce schválilo žádost pana 
Antonína Hrušky o odkoupení obecní-
ho pozemku  parc.č. 650/82, odděleného 
z pozemku parc. č. 650/3  k.ú. Podolí nad 
Olšavou na základě geometrického plánu 
482-144/2014  ze dne 6.6. 2014.  Cena je 
150,- Kč/m2, to je celkem 41550,- Kč.  Ná-
klady spojené s prodejem pozemku hradí 
kupující, daň z převodu nemovitostí hra-
dí prodávající.

13/28/2014
Zastupitelstvo obce neschválilo nabídku 
pana Vladimíra Erbena na odkoupení 
pozemků p.č. 4175 a p.č. 4276, oba ležící 
v k.ú. Podolí nad Olšavou za nabídkovou 
cenu 150,- Kč/m2.

14/28/2014
Zastupitelstvo obce schválilo podepsá-
ní  nové smlouvy č. OS201420002633 se 
společností EKO-KOM, a.s. o zajištění 
zpětného odběru a využití odpadů z oba-
lů.

15/28/2014
Zastupitelstvo obce schválilo vystoupení 
obce Podolí z Mikroregionu Dolní Pool-
šaví, svazku obcí k  31.12. 2014.

16/28/2014
Zastupitelstvo obce schválilo nabídku 
PaedDr. Jiřího Jilíka na zakoupení 20 ks 
knihy Tajemství lásky.

17/28/2014
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu 
obce vyhledáním osoby s  níž by bylo 
možné uzavřít smlouvu, na základě kte-
ré by vymáhala pro Obec Podolí dlužné 
částky za neplacení místních poplatků.

18/28/2014
Zastupitelstvo obce schválilo fi nanční 
příspěvek ve výši 3 000, - Kč pro Sdru-
žení pro výstavbu kaple Svatého Ducha 
v Podolí na údržbu travnatých ploch na-
cházejících se v okolí kaple.

19/28/2014
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu 
obce k uzavření smlouvy s fi rmou, která 
by uskutečnila  výběrového řízení na do-
davatele stavebních prací na akci „ tůně a 
mokřady v Podolí“ s tím, že starosta obce 
bude pravidelně informovat zastupitel-
stvo obce o stavu věci.

20/28/2014
Zastupitelstvo obce stanovilo pro nastá-
vající  volební období  2014 -2018 devět 
členů zastupitelstva obce.

21/28/2014
Zastupitelstvo obce neschválilo žádost 
pana Marka Ertelta o souhlas s nadstře-
šením parkovacího stání pro automobily 
dle přiložené projektové dokumentace.

22/28/2014
Zastupitelstvo  obce schválilo žádost 
pana Jiřího Kosinky o prodloužení termí-
nu kolaudace rodinného domu do 30.9. 
2015.

23/28/2014
Zastupitelstvo  obce schválilo zprávu o 
přezkoumání hospodaření Obce Podolí  
včetně přijatých nápravných opatření bez 
výhrad.

24/28/2014
Zastupitelstvo  obce schválilo závěrečný 
účet a účetní uzávěrku  Obce Podolí  za 
rok 2013 bez výhrad.
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25/28/2014
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný 
účet a účetní uzávěrku SMO VM bez vý-
hrad.

26/28/2014
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný 
účet a účetní uzávěrku Základní a mateř-
ské školy, Podolí, příspěvková organizace, 
bez výhrad.

27/28/2014
Zastupitelstvo obce schválilo změnu roz-
počtu č. 4, která tvoří přílohu č. 1 tohoto 
usnesení.

28/28/2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žá-
dost Zlínského kraje na zvýšení příspěv-

ku od Obce Podolí na zajištění dopravní 
obslužnosti ve výši 100,- Kč na jednoho 
obyvatele obce pro rok 2015. Žádost ne-
byla dále projednána, neboť zastupitelstvo 
Obce Podolí již na svém24. zasedání dne  
6. 12. 2013 schválilo vypovězení předmět-
né smlouvy s účinností k 31. 12. 2014.

29/28/2014 
Zastupitelstvo  obce schválilo zařazení 
obce Podolí do území působnosti MAS 
Dolní Poolšaví na období 2014 – 2020.

30/28/2014
Zastupitelstvo obce schválilo fi nanční 
částku 70 000,- Kč na rekonstrukci pro-
storu jeviště kulturního domu s  tím, že 
za Obec Podolí bude jako stavební dozor 
odpovídat místostarosta obce.

31/28/2014
Zastupitelstvo obce neschválilo uzavře-
ní smlouvy s  Nezávislým charitativně-
-ekologickým sdružením AIDED-EU na 
umístění sběrné nádoby na použitý tex-
til, obuv, oděvy a hračky v katastru naší 
obce.

32/28/2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí in-
formaci  pana Martina Kováře o záměru 
úprav pozemků, které se nachází v blíz-
kosti jeho domu čp. 303.

33/28/2014 
Zastupitelstvo obce schválilo částku 10 
000,- Kč na nákup 8 ks pánských košil do 
obecní půjčovny krojů.

USNESENÍ z 29. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 23. 7. 2014 v budově Obecního úřadu Podolí

1/29/2014
Zastupitelstvo obce schválilo program 29. zasedání zastupitel-
stva Obce Podolí, zapisovatele pana Ing. Jaromíra Hastíka, ově-
řovatele zápisu pana Jaroslava Ježíka a pana Pavla Podškubku, 
členy návrhové komise paní Ing. Dagmar Vackovou a pana Li-
bora Hanáčka..

2/29/2014 
Zastupitelstvo obce revokovalo usnesení č. 15/28/2014 z  28. 
zasedání zastupitelstva  obce Podolí  vztahující se k vystoupe-
ní obce Podolí z  Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí k   
31.12. 2014.

3/29/2014 
Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 2 ke stanovám Mikro-
regionu Dolní Poolšaví, svazku obcí ze dne 17. ledna 2005.

4/29/2014
Zastupitelstvo obce schválilo v souladu se zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, úplné znění nových stanov Mikroregio-
nu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí, které nahrazují 
stanovy ze dne 17. ledna 2005, včetně dodatku č. 1 ze dne 24. 
ledna 2006. 

5/29/2014
Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku pana Davida 
Chmelaře ve výši 107 000, - Kč vč. DPH, týkající se opravy stře-
chy budovy kabin v  areálu fotbalového hřiště s  tím, že s  ním 
bude uzavřena příslušná smlouva o dílo.

6/29/2014
Zastupitelstvo obce schválilo žádost TJ Podolí, vztahující se k 
umístění reklamních panelů na pozemky ve vlastnictví Obce 
Podolí, které se nachází u fotbalového hřiště.

7/29/2014 
Zastupitelstvo obce neschválilo fi nanční spoluúčast Obce Podo-

lí na zpracování projektové dokumentace k přemístění reklam, 
které jsou umístěny u fotbalového hřiště.

8/29/2014 
Zastupitelstvo  obce neschválilo nabídku TJ Podolí vztahující se 
k využití areálu Amfi k Bukovina k zorganizování sportovně – 
společenské akce, kterou by spořádala Obec Podolí.

9/29/2014 
Zastupitelstvo  obce vzalo na vědomí informaci starosty obce 
o požadavku fi rmy, která zpracovává nový územní plán Obce 
Podolí, na určení rozvojových ploch a řešení veřejné kanalizace, 
včetně jejího napojení na čistírnu odpadních vod. Jako nejlepší 
varianta se zastupitelům obce jeví nová oddělená kanalizace ur-
čená pouze pro odpadní vody a samostatná čistička odpadních 
vod, umístěná na pozemcích parc. č. 5123/1, parc. č. 5123/23, 
parc. č. 5123/24, parc. č. 5123/25, parc. č. 5123/26, v k. ú. Popo-
vice u Uherského Hradiště. Tuto variantu je nutné řešit s Kraj-
ským úřadem Zlínského kraje, neboť není v souladu se stávající 
koncepcí rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje.

10/29/2014 
Zastupitelstvo  obce schválilo Smlouvu o poskytnutí podpory  č. 
D/1202/2014/STR se Zlínským krajem, která se vztahuje k po-
řízení nového územního plánu Obce Podolí, evidovaného pod 
registračním číslem PF02DT2-14/017.

11/29/2014
Zastupitelstvo obce schválilo tyto smlouvy s fi rmou Investa 
UH, s.r.o., vztahující se k uskutečnění výběrového řízení na 
veřejné zakázky: Příkazní smlouvu č. 66/2014 na akci Tůně a 
mokřady v k.ú. Podolí (SO 01 a SO 02)“, Příkazní smlouva č. 
67/2014 na akci „Mokřady II v polní trati Přední díly (SO 04), 
Příkazní smlouvu č. 68/2014 na akci „SO 05 Mokřady III v pol-
ní trati Přední díly“. Cena uvedená v každé jednotlivé smlouvě 
je 12 400,- Kč bez DPH, tj. 15 004,- Kč vč. DPH.
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USNESENÍ z 30. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 20. 8. 2014 v budově Obecního úřadu Podolí

Pozvánka na hody 
V tomto roce se Slovácké hody uskuteční v sobotu 18. října 2014. Po hodové mši, která se bude sloužit od 

13. hodiny v Kapli Svatého Ducha, se krojovaný průvod vydá na obchůzku po dědině. Můžete se také těšit na 
taneční a pěvecká vystoupení před Obecním úřadem v Podolí. 

1/30/2014
Zastupitelstvo obce schválilo program 30. 
zasedání zastupitelstva Obce Podolí.

2/30/2014 
Zastupitelstvo schválilo Ing. Jaromíra 
Hastíka jako zapisovatele 30. zasedání za-
stupitelstva obce Podolí.

3/30/2014 
Zastupitelstvo obce schválilo jako ověřo-
vatele zápisu 30. zasedání zastupitelstva 
obce Ing. Dagmar Vackovou a pana Jaku-
ba Rýpala.

4/30/2014
Zastupitelstvo obce schválilo jako členy 
návrhové komise pana Pavla Podškubku  
a Ing. Jaromíra Hastíka.

5/30/2014
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o 
podmínkách připojení plynovodu a do-
dávce zemního plynu do průmyslové lo-
kality Veliké s fi rmou RWE GasNet, s.r.o. 

6/30/2014
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu 
obce k  uskutečnění výběru fi rmy, která 
bude realizovat prodloužení plynovodu a 
vodovodu do průmyslové lokality Veliké. 
Termín k zveřejnění výzvy pro zájemce 

o veřejnou zakázku: do 29.8. 2014.

7/30/2014 
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o 
dílo na stavební akci „Tůně a mokřady 
v  k.ú. Podolí (SO 01 a SO 02) s fi rmou 
Tufír, s.r.o., Kunovice, která podala nej-
lepší nabídku v rámci veřejného výběro-
vého řízení. Cena uvedená ve smlouvě je 
915 027,- Kč (vč. DPH).

8/30/2014
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o 
dílo na stavební akci „Mokřady II v pol-
ní trati Přední Díly ( SO 04) s  fi rmou 
AQEKO, spol. s r.o., Velké Meziříčí, která 
podala nejlepší nabídku v rámci veřejné-
ho výběrového řízení. Cena uvedená ve 
smlouvě je 833 542,- Kč (vč. DPH).

9/30/2014
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o 
dílo na stavební akci „Mokřady III v pol-
ní trati Přední díly ( SO 05)  s  fi rmou 
AQEKO, spol. s r.o., Velké Meziříčí, která 
podala nejlepší nabídku v  rámci veřej-
ného výběrového řízení. Cena uvedená 
ve smlouvě je 1 202 821,- Kč (vč. DPH).

10/30/2014 
Zastupitelstvo  obce schválilo cenovou 
nabídku fi rmy AZ OKNA, a.s. na výmě-

nu oken v  prostorách obecní knihovny 
ve výši 26.998,- Kč včetně DPH a pově-
řilo starostu obce k uzavření předmětné 
smlouvy s výše uvedenou fi rmou.

11/30/2014 
Zastupitelstvo  obce schválilo Smlouvu o 
poskytování pracovně lékařských služeb 
s  Uherskohradišťskou nemocnicí, a.s. 
týkající se  zákonem stanovené lékařské 
péče zaměstnanců  Obce Podolí.

12/30/2014 
Zastupitelstvo  obce neschválilo uzavře-
ní Smlouvy o partnerství s  fi nančním 
příspěvkem mezi Základní školou a Ma-
teřskou školou, Podolí, příspěvkovou 
organizací a Masarykovou univerzitou 
týkající se nákupu mobilních dotykových 
zařízení pro pedagogy v  rámci realizace 
Projektu „Interes- Informační technolo-
gie realizované spoluprací“.

13/30/2014
Zastupitelstvo obce schválilo cenovou 
nabídku fi rmy František Křivák - Terosat 
týkající se opravy rozhlasové linky v obci 
Podolí v ceně 14 314,30,- Kč včetně DPH.

14/30/2014
Zastupitelstvo obce schválilo změnu roz-
počtu č. 6, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto 
usnesení.

12/29/2014
Zastupitelstvo obce schválilo tyto smlouvy s fi rmou Ing. Zde-
něk Kleperlík, Přerov, vztahující se k  uskutečnění dotačního  
managementu na veřejné zakázky: Příkazní smlouvu č. 1/2014 
na akci Tůně a mokřady v k.ú. Podolí (SO 01 a SO 02)“, Příkazní 
smlouva č. 2/2014 na akci „Mokřady II v polní trati Přední díly 
(SO 04), Příkazní smlouvu č. 3/2014 na akci „SO 05 Mokřady 
III v polní trati Přední díly“. Cena uvedená v každé jednotlivé 
smlouvě je 24 200,- Kč, fi rma není plátcem DPH.

13/29/2014
Zastupitelstvo obce schválilo změnu projektu na prodloužení 
plynovodu a vodovodu do lokality Veliké,  kde při této změně 
nedojde k napojení nově vybudovaného plynovodu na koncový 
bod stávajícího plynovodu, ale napojení bude řešeno v rámci 
samostatného projektu, který bude realizován dodatečně.

14/29/2014
Zastupitelstvo obce schválilo pravidla vztahující se k  vydání 
zpravodaje Obce Podolí č. 4/2014 s tím, že každé volební stra-
ně, která bude kandidovat do zastupitelstva Obce Podolí, bude 
k dispozici maximálně jedna celá strana obecního zpravodaje 

15/29/2014 
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí č. 
1030016275/001 mezi fi rmou E.ON Distribuce, a.s., F.A.Ger-
stnera 2151/6, 370 49,  České  Budějovice  a  obcí Podolí o zříze-
ní věcného břemene pro umístění nadzemního vedení VN včet-
ně stožárů  za účelem provedení  stavby „Podolí, JK Nástroje, 
příp. VN “,  jejímž investorem je fi rma JK Nástroje, s.r.o. 

16/29/2014
Zastupitelstvo obce schválilo změnu rozpočtu č. 5, která tvoří 
přílohu č. 1 tohoto usnesení.
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Letošní krojovaný průvod s nosným motivem „Jdeme 
do Hradišťa“ proběhne v  sobotu 13. září 2014 od 9:00 ho-
din. Pro krojované účastníky z Podolí bude i letos přistaven 
autobus zdarma z Podolí do UH a v odpoledních hodinách 
zpět (časy odjezdů budou upřesněny až v  týdnu před akcí). 
Sraz krojovaných účastníků z Podolí bude (pravděpodobně) 
v  9:00 hodin před Zimním stadionem v  Uh. Hradišti. Zde 
také proběhne společné focení. Mikroregion Dolní Poolšaví 
jde v druhé polovině průvodu, proto budeme vycházet až po 
deváté hodině.  V  průvodu by měli jít jen krojoví účastní-
ci, 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 už dopoledne začne 
folklorní program. Ženský pěvecký sbor Podolské Frišky s 
Friščaty zde vystoupí ve 12,05 hodin a v 15,30 hodin nás zde 
poprvé bude reprezentovat také mužský sbor z Podolí.

Přesné informace budou v  týdnu před Slavnostmi na 
obecních vývěskách a na www.obecpodoli.cz.  V případě do-
tazů můžete kontaktovat Dášu Vackovou.

S červencovým příchodem P. Roberta Pokrywky do far-
nosti Popovice se oživil také duchovní život v Podolí. Nový 
farář slouží v Kapli Sv. Ducha mše 2× týdně a to ve čtvrtek od 
18:30 hodin a v neděli od 10:30 hodin. Navíc se nyní v naší 
Kapli opět odehrávají 
i významné události 
v životě věřících - na 
příklad v  srpnu byly 
slavnostně pokřtě-
ny 3 děti. Nově bude 
v případě zájmu také 
možnost navštěvovat 
náboženství v rámci 
výuky v základní ško-
le v Popovicích i v Po-
dolí - tato informace 
bude ještě upřesněna  
jak v  ohláškách na 
konci mše, tak také 
na webových strán-
kách obce. 

Organizace Slavností vína v Uherském Hradišti Nový farář ve Farnosti Popovice

Výzva pro hodovou chasu 
Svoláváme holky a kluky od 15 let pro nácvik besedního pásma. První schůzka chasy se uskuteční v sobotu 

30. srpna od 15.00 hodin v Kulturním domě v Podolí.
 Iva Kasperová

Přání do nového školního roku 
 Všem prvňáčkům přejeme hodně odvahy při jejich první cestě do školy, spousty nových kamarádů, veselých 

chvil a hlavně nových poznatků, které budou získávat pro svůj další život ve školních lavicích.
Vyučujícím a ostatnímu personálu základní a mateřské školy přejeme v novém školním roce pevné zdraví a 

hodně trpělivosti, všem žákům jen výborné studijní výsledky. 
Vedení a zaměstnanci obecního úřadu  

Nový farář P. Robert PokrywkaNový farář P. Robert Pokrywka

Podolské hody na přelomu 60-tých a 70-tých letPodolské hody na přelomu 60-tých a 70-tých let
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•  Zahrádkáři z Podolí pořádají v sobotu 4. října zájezd na pod-
zimní výstavu Flora Olomouc. 

 Členové zahrádkářského svazu mají dopravu zdarma, nečle-
nové za 100 Kč. Odjezd v 8.00 hodin. Zájemci se mohou při-
hlásit na OÚ v Podolí do 24. září 2014.

• Volby do zastupitelstva Obce Podolí společně s prvním kolem 
voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 10. říj-
na 2014 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 
8.00 do 14.00 hodin. Volební místnost bude v budově základní 
školy v Podolí čp. 53. Ze zdravotních důvodů mohou občané 
požádat prostřednictvím telefonu č. 572 574 130 o umožnění 
hlasování do přenosné volební urny.

• Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pá-
tek 17. října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 18. října 
2014 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnost bude v budově 
základní školy v Podolí čp. 53. Ze zdravotních důvodů mohou 
občané požádat prostřednictvím telefonu č. 572  574  130 o 
umožnění hlasování do přenosné volební urny.

• Na sloupech veřejného osvětlení budou v nejbližší době na ně-
kolika místech v naší obci umístěny informační cedule „Zákaz 
podomního prodeje a nabízení služeb na území celé obce“.

• Starosta Obce  Podolí požádal Státní okresní archiv Uherské 
Hradiště o spolupráci při obnově památníku Obětem světové 
války 2014 – 2018, který se nachází před ZŠ v Podolí.

• Akce „Povolební guláš“ se uskuteční v  sobotu 15. listopadu 
2014 v Kulturním domě v Podolí

Každý volič může při volbách do zastupitelstva obce platně hlaso-
vat jedním z uvedených způsobů:
• Varianta č. 1: Na hlasovacím lístku může volič vepsat křížek do 

čtverečku, který se nachází před názvem volební strany. Tím 
dává hlas všem kandidátům této volební strany. Pokud by tímto 
způsobem označil více hlasovacích lístků, byly by všechny tyto 
hlasovací lístky neplatné.

• Varianta č. 2: Na hlasovacím lístku může volič vepsat křížky do 
čtverečků, které se nachází před jmény jednotlivých kandidátů. 
Celkem tak může označit 9 volebních kandidátů na různých 
kandidátních listinách. Při větším počtu než 9 takto označe-
ných kandidátů, budou všechny hlasovací lístky neplatné.

• Varianta č. 3: Mimo výše uvedené varianty je možné variantu 
č 1 a č. 2 kombinovat. Je možné křížky označit jednu volební 
stranu a současně také označit jednotlivé kandidáty z různých 
volebních stran. I v tomto případě ale může být označena pouze 
jedna volební strana. Přednost mají křížky označující jednotli-
vé kandidáty. Pokud je součet označení jednotlivých kandidátů 
větší než 9, jsou všechny hlasovací lístky neplatné.

• Upozornění: Pokud volič neoznačí na volebním lístku žádnou 
volební stranu ani žádného kandidáta nebo vloží do úřední 
obálky několik hlasovacích lístků, na nichž jsou křížky označe-
ny pouze volební strany, je takové hlasování neplatné.  

Také letos se bude konat v kulturním domě v Podolí tradiční 
Bazárek věcí pro děti a to v termínu 10. 10. – 12. 10. 2014. Přichystat 
můžete podzimní a zimní dětské oblečení (do velikosti 164), obuv, 
těhotenskou módu, hračky, knihy, sportovní potřeby, kočárky, au-
tosedačky a jiné potřebné věci pro děti. 

PŘÍJEM VĚCÍ K PRODEJI bude v pátek 10. října od 14.30 – 
19.30 hod, PRODEJ v sobotu 11. října 9.00 – 18.00 hod a VÝDEJ v 
neděli 12. října 2014 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). Maximálně je možné přichystat 
k prodeji 60 ks. V případě dotazů tel. 777309515, 725 065 604.

Dáš a Vacková a Veronika Zapletalová

O prázdninách jsme se sešli v knihovně s dětmi z Veletin. U 
pohádky a kvízu jsme se přesvědčili, že svoje sousedy známe docela 
dobře. Slovenština je dětem pořád blízká a slova jako čučoriedka, 
lopta nebo riad je nezaskočí. A teď už určitě ani rušňovodič !

Nové knihy z výměnného fondu udělají radost všem čtenářům: 
na děti čeká Darebák David Simona Francesca nebo Šmoulové, do-
spělí se můžou těšit na detektivky i romány a nechybí ani zajímavé 
tituly naučné literatury.

Po celé prázdniny probíhala fotosoutěž na téma „Žijí tady 
s námi“. Soutěžní fotografi e najdete na webových stránkách knihov-
ny http://knihovna-podoli.cz. Zúčastnit se můžete až do 30. září. 

S novým školním rokem bude opět otevřeno v knihovně i ve 
středu. Těším se na vás v knihovně.

Zuzana Kubáňová

Některé maminky mě oslovily s prosbou, že by i v letošním 
školním roce chtěly pod vedením paní Jitky Králíkové cvičit 
s malými dětmi ve věku 1-3 roky. Podmínkou otevření kurzu je 
stejně jako v minulosti dostatečný zájem ze strany rodičů a dětí. 
V případě, že chcete chodit s dětmi cvičit, dejte mi prosím vědět 
osobně či na e-mail: webmaster@obecpodoli.cz a to nejpozdě-
ji do neděle 7. září. V případě dostatečného zájmu a otevření 
kurzu byste byli dále informováni rozhlasem, na internetu a na 
vývěskách v obci.

Dáša Vacková

Zápis nových žáků do instrumentálních oborů se uskuteční 
následovně: zobcové fl étny 3. 9. v 16.00 hodin, keyboard 3. 9. 
v 17.00 hodin, populární zpěv 4. 9. v 17.00 hodin. Místo zápi-
su: Uh. Hradiště, Základní škola Za Alejí, zadní vchod školy od 
hřiště.

Zápis do předškolních programů se uskuteční následovně: 
Robátka a První krůčky k hudbě 2. a 3. 9. v 9.00 hodin a v 10.00 
hodin. Místo zápisu: Uh. Hradiště, Základní škola Za Alejí, 
zadní vchod školy a Základní škola Sportovní, žákovský vchod.  

Zápis do předškolního programu Rytmické krůčky se usku-
teční 2. 9. v 16.30 hodin v Uh. Hradišti, Základní škola Větrná, 
žákovský vchod.

Přihlášky jsou na: www.yamahaskola.cz/brno, případné do-
tazy na e-mail: yamaha.uh@gmsil.com. Další informace jsou 
také na OÚ v Podolí.

Aktuálně …Způsoby hlasování do zastupitelstva obce

Velký bazar pro děti

Z knihovny…

Hravé cvičení pro rodiče a děti

Zápis do hudební školy YAMAHA
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Občanský  rok  1924  –  1.  část
V  srpnu roku 1914 vzplanula světová 
válka, jaké svět dosud neviděl. Příčinou 
její byla nenasytná rozpínavost Němců a 
nesmírná ctižádostivost jejich císaře Vi-
léma, který chtěl poroučeti celému světu.
Po zavraždění následníka trůnu Františka 
Ferdinanda v  Sarajevě (ke konci června 
1914) žádal na duchu sešlý císař František 
Josef, pravá loutka v rukou Vilémových, 
aby Srbsko dovolilo, by rakouští úřední-
ci na území srbském vyšetřovali, kdo ze 
Srbů se účastnil sarajevského atentátu. 
Jinými slovy: Císař žádal, aby se Srbsko 
vzdalo své svrchovanosti, aby přestalo 
býti samostatným státem.
Přirozeně musilo odmítnouti – a to sta-

čilo k  vyhlášení války mezi Rakousko – 
Uherskem a Srbskem. Dne 1. srpna 1914 
vypsána všeobecná mobilisace vojska. 
Reservníci do 38 roků byli povoláni a sice 
proti Srbsku a Rusku. Dne 22. srpna 1914 
svolána II. výzva (do 42 roků   a mladší 
domobranci) a nováčkové. Zároveň za-
hájeny sbírky ve prospěch „Červeného 
kříže“. Vypuknutím světové války dne 26. 
července 1914 bylo vyrušeno z klidu veš-
keré obyvatelstvo.   
Mladí mužové v nejlepších letech musili 
na vojnu – prý chránit vlast a císaře – ve 
skutečnosti bratr bít bratra. Obraz od-
chodu mužů – ženám, otců dětem nedá 
se ani vylíčiti. V málo měsících a týdnech 

docházely zprávy o padlých a raněných, 
které vzbudily u rodin a příbuzných jen 
pláč a zármutek, u ostatních lítost nad 
ztracenými životy.
Se Srby spojili se ihned Černohorci a uja-
la se jich největší Slovanská říše Rusko. 
Za to Německo vypovědělo válku Rusku. 
Francie a Anglie vypověděly pak válku 
Německu a Rakousku. Za války připojily 
se k dohodě (Francii a Anglii) Italie a Ru-
munsko, k Německu a Rakousku Turecko 
a Bulharsko. Také Portugalsko a Japonsko 
spojily se s dohodou.

Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval 
Jaroslav Míšek

Místní jednota požární ochrany v naší obci čítala v tomto roce 
48 členů. Z toho počtu během roku zemřel člen Jan Habarta č. 70. 
Jednota konala osm místních požárních cvičení a zúčastnila se čtyř 
okrskových cvičení a to v  Míkovicích, Kunovicích, Popovicích a 
v Uh. Hradišti. Výborových schůzí se konalo 9 a členské 2.   

Pro zvelebení obce v  akci „Z“ a na pomoc JZD odpracovali 
členové Jednoty celkem 780 brigádnických hodin. Většina členů se 
aktivně zúčastnila opravy zvonice. Ku 20. výročí osvobození naší 
vlasti byla na podzim dána do vzorného pořádku požární místnost 
při MNV. K tomuto výročí byli za vzorné plnění úkolů navrženi 
k vyznamenání tito členové – na čestné uznání OV předseda Josef 
Štěrba č. 66, velitel Antonín Ševčík č. 5, hospodář František Novot-
ný č. 217. Na čestné uznání KV pokladník Josef Škrášek č. 97. Na 
odznak ÚV za příkladnou práci jednatel František Fornůsek č. 137. 
Během roku nevyskytl se v obci žádný požár. Ani do okolních obcí 
nebyli naši požárníci k požáru voláni.

 Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek

K sychravým dnům, kterými nás za poslední týden příroda 
obdařila hojně, se výborně hodí fi lmové snímky z  dílen sever-
ských autorů. Jedním takovým je i islandský snímek s názvem O 
koních a lidech. Film sestávající z mnoha malých příběhů oby-
čejně neobyčejných lidí a jejich koní, je dramatem i komedií zá-
roveň. Komedií však jaksi...svéráznou. Severští autoři mají svůj 
vlastní styl humoru, proto může mnohdy někomu připadat spíše 
smutný. Režisér Erlingsson však ukázal svým snímkem úctu a lás-
ku ke koním, které vnímá nejen jako prostředek dopravy, ale jako 
bytosti, které také žijí vlastním životem, cítí a milují. Jako celek je 
fi lm dokonalý – záběry překrásné islandské krajiny jsou doplně-
ny vynikající hudbou, která tak akorát podtrhuje dusot kopyt na 
plátně. Pokud jste poeticky založení, a nevadí vám drsnější poje-
tí humoru, života, ani drsné obrazy, je tenhle fi lm pro vás. Kino 
Hvězda jej pro vás hraje 10. září ve 20. 00. Pozn.: Milovníci koní 
by měli návštěvu fi lmu zvážit. 

LuMan

Činnost ČSPO v roce 1964 Filmové okýnko

Nabídka volnočasových aktivit pro děti se v letošním škol-
ním roce může v případě dostatečného zájmu rozšířit také o 
kroužek břišních tanců. Kurz by vedla paní Veronika Zaple-
talová z  Míkovic a to v  úterý či ve čtvrtek v  podvečer (při-
bližně od 16:30 hodin). Nejmladším tanečnicím by mělo být 
minimálně 5 let – dle zájmu a věkového složení bude sestaven 
jeden či více kurzů. Cena kroužku by byla 100 Kč na školní 
rok, kurz by se platil na první hodině. Tancovat by se začalo 

Kroužek břišních tanců pro děti

Také na podzim se občanské sdružení Folklor a kultura v Podolí rozhodlo zorganizovat pro zájemkyně o cvičení kurz 
PILATES. V případě dostatečného zájmu jej povede stejně jako v minulosti 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 16. 9. do 25. 11. 2014. Cena jedné 
lekce bude 50 Kč, platba celého kurzu se bude vybírat na první hodině. Prosíme všechny zájemkyně (nové i ty, co již do kurzu 
chodily), aby se nahlásily nejpozději do neděle 7. září na e-mail bluesovka@centrum.cz.  

Kurz Pilates

od druhé poloviny října přibližně do dubna.
V případě zájmu prosím kontaktujte Dáša Vackovou osob-

ně či na e-mail webmaster@obecpodoli.cz a to nejpozději do 
neděle 21. září 2014. Prosím, uveďte také věk. Kroužek bude 
probíhat pouze za předpokladu, že se do daného termínu 
přihlásí dostatečný počet zájemkyň. Více informací bychom 
poskytli následně na internetu, Facebooku, vývěskách obce či 
rozhlasem.
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Přírodní památka Olšava

Společenská kronika

Naši jubilanti v září a říjnu
Milada Hanáčková          60 let 
Marie Snopková             60 let 
Serafín Kováĺ                  65 let 
Rostislav Dostál             70 let 
Vlasta Hrubošová           70 let 
Miloslav Hruboš              82 let 
Marie Hyjánková             84 let 
Marie Hrabalová             86 let 

Úmrtí: 
Dne 12. 7. 2014 zemřela paní Marie Vysloužilová (č. p. 138). 

Narození dětí
Dne 6. 7. 2014 se Janě a Lukáši Hrdinkovým 
(č. p. 150) narodila dcera Naomi.


