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I my blahopřejeme Noví občánci  

Hraje celá dědina  

Územní rada Českého zahrádkářského svazu v Uherském 
Hradišti již po několikáté vyhodnotila pana Františka Novotné-
ho (čp. 217) jako jednoho z nejaktivnějších členů našeho okre-
su. K tomuto ocenění i my blahopřejeme.

V sobotu 1. 4. 2006 uspořádala Společenská komise naší obce 
další vítání dětí do života. Pozvání přijali rodiče Gálovi s dcerou 
Kristýnou, rodiče Snopkovi s dcerou Natálií, rodiče Ferenecovi se 
synem Alanem a rodiče Paiterovi s dcerou Eliškou.

Na fotografii jsou zachyceni členové Klubu dobré pohody 
v Podolí při svém vystoupení dne 1. 4. 2006.

Členové Klubu dobré pohody parodují ruskou pohádku 
Mrazík.
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Zasedání se uskutečnilo 6. 4. 2006 v budově obecního úřadu 
v Podolí, zúčastnilo se 9 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:  
- složení Krizového štábu obce Podolí pro řešení všech záleži-
tostí vztahujících se k živelným pohromám, požárům, ekologic-
kých haváriím, hromadnému ohrožení života a zdraví obyvatel 
a ostatním mimořádným událostem. Členy tohoto orgánu jsou 
všichni členové zastupitelstva obce Podolí.
- smlouvu s firmou SVS-CORRECT spol. s r.o., Bílovice 176 
na prodloužení kanalizace a vybudování kanalizační vpusti 
v lokalitě Dražné.
- změnu ve finančním odměňování neuvolněných členů zastu-
pitelstva a předsedů dalších orgánů obce Podolí následovně:
a) členové zastupitelstva obce, kteří zastávají také funkci před-
sedy výboru nebo komise 1 140,- Kč za kalendářní měsíc,
b) předsedkyně společenské komise, která není členkou zastu-
pitelstva obce 760,- Kč za kalendářní měsíc,
c) místostarostky obce 6 540,- Kč za kalendářní měsíc.
Uvedené změny jsou platné od 1. 1. 2006.
- finanční odměnu pracovnici Obecního úřadu Podolí paní Janě 
Rýpalové ve výši ½ měsíčního platu.
- smlouvu se Zlínským krajem k zajištění dopravní obslužnosti 
autobusovou linkovou dopravou.
- změnu názvu Základní škola Podolí, okres Uherské Hradiště, 
příspěvková organizace na Základní škola a Mateřská škola, Po-
dolí, příspěvková organizace.   
- dodatek č. 2 ke zřizovací listině, v němž se název Základní ško-
la Podolí, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace mění 
na Základní a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace. 
- finanční příspěvek pro neziskové organizace působící v obci Po-
dolí následovně: 
a) Česká obec sokolská, Sokol Podolí 6 000,- Kč,
b) Český svaz chovatelů, základní organizace Podolí 5 000,- Kč
c) Tělovýchovná jednota Podolí 20 000,- Kč.
- finanční odměnu ve výši 3 000,- Kč ing. Ivaně Podškubkové, 
Podolí čp. 69 za zpracování podkladů pro tisk obecního zpra-

Zpráva z 30. zasedání zastupitelstva obce
vodaje v roce 2005 a finanční odměnu ve výši 5 000,- Kč panu 
Vlastimilu Rýpalovi, Podolí čp. 164 za práce související s veřej-
nou kanalizací v Podolí.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- záměr snížení maximální rychlosti pro dopravní prostředky 
na silnici v obci Podolí na 30 km/hodinu.
- vytvoření nového pracovního místa, které by vzniklo slouče-
ním funkce správce Kulturního domu a úklidové pracovnice 
Obecního úřadu (takto vzniklé pracovní místo by nenaplni-
lo celý pracovní úvazek, součet stávajících měsíčních odměn 
za tyto práce je cca 4 500,- Kč před zdaněním a odvody na zdra-
votní a sociální pojištění).
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- žádost ing. Petra Májíčka, Kunovice o změnu územního plánu 
obce Podolí.
- žádost manželů Juříkových, Podolí čp. 267 o odbornou a finanč-
ní pomoc při řešení sesuvu svahu za jejich rodinným domem.
- zprávu o závěrečném účtu, výsledku hospodaření a kontrole 
hospodaření obce Podolí za rok 2005.
- žádost MUDr. Evy Dokoupilové, Podolí čp. 262 o odkoupení 
části obecního pozemku nacházejícího se v blízkosti jejího ro-
dinného domu. Po geodetickém zaměření bude žádost doplně-
na o nutné náležitosti.
- žádost SWP GROUP a.s., Brno o odkoupení části obecního 
pozemku nacházejícího se v lokalitě Veliké, parc. č. 3235.
- oznámení Mgr. Jany Švanygové, že z časových důvodů bude 
spolupracovat s obcí Podolí při vymáhání nezaplacených míst-
ních poplatků pouze formou poskytování odborné metodické 
pomoci. 
- žádost paní Lenky Matuštíkové, Podolí čp. 152 o vytvoření 
nového pracovního místa a její přijetí do pracovního poměru 
na toto pracovní místo.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
- pana Vlastimila Rýpala, člena zastupitelstva obce Podolí za-
jištěním opravy střechy budovy, která je v majetku obce Podolí 
a slouží jako sklad materiálu a mandlovna. 

Parkování na chodnících   
Někteří řidiči zřejmě nevědí, že parkování na chodníku, byť 

jen dvěma koly automobilu, je dopravní přestupek. V mnoha 
obcích našeho okresu nebo třeba v Uherském Hradišti, by oka-
mžitě obdrželi pokutu od Policie ČR, nebo od městské policie. 
Pěkných chodníků v Podolí bychom si měli vážit a snažit se 
o udržení jejich stávajícího stavu co možná nejdéle. Na chod-
níku osobní auta překáží chodcům a téměř vybízí ke stejnému 
způsobu parkování i řidiče nákladních aut.

Volby do PSP ČR
Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České repub-

liky se v Podolí uskuteční v pátek 2. června 2006 od 14.00 
do 22.00 hodin a v sobotu 3. června 2006 od 8.00 do 14.00 hodin 
v místním Kulturním domě. Vážně nemocné občany na požá-
dání navštíví doma volební komise s přenosnou volební urnou. 
O tuto možnost mohou občané požádat na Obecním úřadě 
v Podolí i telefonicky na čísle 572 574 130.

Černé skládky v Podolí
Upozorňujeme občany na stále trvající zákaz sypání jakýchko-

liv odpadů, včetně stavební suti, na místa která k tomu nejsou ur-
čena. V Podolí se tento zákaz vztahuje také na přisypávání odpadů 
k dočasné skládce materiálu z odfrézovaného povrchu silnice 
u polní cesty do Lipin a na Dražném u mezideponie zeminy. 
Ve čtvrtek 20. 4. 2006 v dopoledních hodinách byl přistižen jeden 
z občanů Podolí, jak vyhazuje starou poškozenou podlahovou 
krytinu ze svého auta do prostoru u silnice směrem na Veletiny. 
Přivolání Policie ČR dotyčný občan předešel pouze přiznáním se 
k tomuto činu a projevem lítosti. Na Obecním úřadě s ním byl se-
psán zápis, v němž mimo jiného přislíbil, že po dobu jednoho roku 
bude z lokality ve které přestupek spáchal na své náklady odklízet 
všechny odpady, jejichž původce nebude zjištěn. Při nedodržení 
tohoto závazku bude jeho přestupek projednán příslušnou pře-
stupkovou komisí, kde mu hrozí pokuta až 50 000,- Kč. O něco 
hůře ale dopadnou další podobní provinilci, neboť s uvedeným po-
stihem jim hrozí také plné zveřejnění jmen v obecním zpravodaji. 
Dále je nutné občany upozornit, že za přestupek se považuje také 
předání odpadů osobě, která nemá oprávnění (živnostenský list) 
k jeho odstraňování, shromažďování, svozu a likvidaci. Všem do-
poručujeme, aby využívali těch možností likvidace odpadů, které 
jsou uvedeny na jiném místě tohoto zpravodaje.
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V oblasti vybírání místních poplatků a jejich placení či ne-
placení občany je na tom naše obec v porovnání s ostatními 
obcemi Zlínského kraje zhruba stejně. Nedoplatky od místních 
občanů, zejména za svoz popelnic, za minulá období činí asi 
20 000,- Kč. Místní poplatky je povinna platit každá osoba, kte-
rá má v dané obci trvalé bydliště, bez ohledu na to kde se jinak 
zdržuje. Počet osob s trvalým bydlištěm je evidován danou obcí 
a kontrolován nadřízenými orgány.

Dle zákona č. 128/2000 Sb. je obec povinna zabezpečit vy-
máhání všech svých nedoplatků. Pokud tak neučiní, může být 
potrestán starosta obce, případně další odpovědní pracovníci, 
a také obec sama může obdržet nemalou finanční pokutu. 

Vymáhání jakýchkoliv nedoplatků je nepříjemná záležitost 
pro obě strany – dlužníka i věřitele, nicméně, asi se jí ani my ne-
vyhneme. Od začátku června letošního roku budou dlužníkům 
obce Podolí zasílány platební výměry, na něž budou navazovat 
další právní úkony. Výsledkem by měla být vcelku rychlá soudní 
exekuce na majetek dlužníka. Nejčastěji zřejmě půjde o zabave-
ní a následný prodej movitých věcí dlužníka, nebo příkaz sra-
žení finančních prostředků zaměstnavatelem nebo sociálními 
institucemi vyplácejícími různé dávky a důchody. Obec Podolí 
obdrží dlužnou částku, dlužník ale bude muset navíc zaplatit 
navýšení těchto polatků o výlohy, které vymáháním a zejmé-
na exekucí vznikly. Obecní úřad Podolí a starosta obce proto 
doporučuje všem, kteří mají jakékoli nedoplatky na místních 
poplatcích, aby je uhradily do konce května 2006, neboť po této 
lhůtě už bude bez dalšího upozornění vůči nim uplatněn výše 
uvedený postup.

Vymáhání nedoplatků za popelnice

Jedním dechem

Zápis dětí do Mateřské školy 
v Podolí se uskuteční ve čtvrtek 
4. května 2006 od 12.00 do 16.00 
hodin v budově Mateřské školy.

Rodičům dětí navštěvující 
Mateřskou školu v Podolí bude 
o letních prázdninách nabídnuta 
možnost, aby jejich děti po dobu 
uzavření místní školky navštěvo-

vali MŠ v Popovicích. Tento svůj požadavek musí rodiče nahlásit 
v Mateřské škole v Podolí do 31. května 2006. V případě velkého 
počtu zájemců bude přihlédnuto k pořadí podaných žádostí a za-
městnanosti rodičů.

Mateřská škola

Sběr nebezpečných odpadů, jako jsou např. různé staré che-
mikálie a barvy, staré léky, zářivky, staré ledničky, televize, rádia 
a jiná elektronika, se uskuteční ve středu 7. června 2006 od 15.00 
do 17.00 hodin u obecního úřadu v Podolí. Pro občany Podolí je 
tento sběr nebezpečných odpadů bezplatný.

Sběr starého textilu určeného k likvidaci se uskuteční ve středu 
14. června 2006 od 13.00 do 17.00 hodin u obecního úřadu v Po-
dolí. Do přistaveného kontejneru bude možné přivézt a bezplatně 
uložit jakýkoliv starý textil, včetně starých okenních záclon. 

Sběr starého papíru se uskuteční také v měsíci červnu 2006, 
přesné datum bude občanům Podolí oznámeno místním rozhla-
sem. Papír bude nutné dobře svázat a nachystat před své domy, 
případně přivézt k budově základní školy.

Velkoobjemový odpad je možné přivézt každý pátek do sběr-
ného dvora v době od 17.00 do 19.00 hodin, případně si jiný den 
a dobu domluvit osobně nebo telefonicky s Miroslavem a Helenou 
Koníčnovými (čp. 236), tel.: 572574241.

Sběr nebezpečných odpadů, textilu a papíru

Stavění máje a buzení studánky

V sobotu 1. dubna 2006 se v Kulturním domě v Podolí usku-
tečnil Košt slivovice a ovocných pálenek. V kategorii slivovice bylo 
pořadí prvních tří následující: 1. Karel Křivák (čp. 184), 2. Bože-
na Tichoňová (Popovice), 3. Miroslav Křižka (čp. 255). V katego-
rii ovocných pálenek první tři místa obsadili: 1. Jindřich Juřena 
(Halenkovice), 2. Antonín Šavara (čp. 258), 3. Michal Paška (čp. 
234). Společně s koštem slivovice se v Kulturním domě uskutečnila 
ochutnávka domácích pochutin z jablek. Převažovaly jablečné zá-
kusky, dezerty a dorty, ochutnat ale bylo možné také sušená jablka 
a jablečný mošt. Pořadatelé děkují všem, kteří se na přípravě a 
průběhu akce podíleli. Zvláštní poděkování si za-
slouží ti občané, kteří na uvedenou akci dodali 
vzorky slivovice, pálenek a výrobků z jablek.

Košt slivovice a výrobků z jablek

V letošním roce proběhne tradiční stavění máje společně 
s probuzením žlebovské studánky v neděli 30. dubna. Sraz 
všech účastníků je v 15.00 hodin na hřišti ve Žlebě. Na progra-
mu kromě opékání na ohni budou i různé soutěže a hry pro 
děti. Občerstvení je zajištěno. Všichni jste k účasti srdečně zvá-
ni. Pořadatelem akce je Společenská komise a Kulturní komise 
obce Podolí.

 Ing. Ivana Podškubková

- na OÚ v Podolí je možno získat informace o nabídce bez-
platné pracovní rekvalifikace na strojní profese s možností získá-
ní zaměstnání, které nabízí Slovácké strojírny a.s., Uherský Brod.

- oslava Dne matek se uskuteční v sobotu 13. května 2006 od 
14.00 hodin v Kulturním domě v Podolí.

- fotbalový zápas s Hradčovjankou, případně turnaj v no-
hejbalu se uskuteční v sobotu 3. června 2006 v Podolí nebo 
v Popovicích.

- v případě podezření na výskyt ptačí chřipky (nejméně 5 
uhynulých kusů běžného ptactva nebo jeden kus vodního ptac-
tva) nechejte ležet uhynulé ptáky na místě, nedotýkejte se jich 
a výskyt nahlaste na inspektorát Státní veterinární správy 
v Uherském Hradišti MVDr. Ivo Krojzlovi, tel. 572 556 523.

- žádáme rodiče dětí, aby zejména z důvodu možného ne-

bezpečí úrazů nenechávali hrát své děti míčové a další hry 
na hlavní silnici a na ostatních komunikacích v Podolí.

- Obecní úřad v Podolí eviduje stále více stížností na majitele 
psů, kteří venčí své miláčky a neodklízí exkrementy, které po nich 
zůstávají na chodnících a v předzahrádkách rodinných domů.

- rychlost bezdrátového internetu v Podolí poskytovaného 
firmou HiTech Média s.r.o. se od měsíce dubna zvýšila na rych-
lost 512 kb/s.

- z důvodů vyčerpání kapacity bezdrátového internetu v Po-
dolí je pro nová připojení zatím vyhlášen stopstav.

- žádáme občany, kteří mají zkušenosti s výrobou domácích 
bylinných likérů, aby se podíleli na akci, při níž má být využito 
zůstatku ovocných pálenek z Koštu slivovice, aby své zkušenosti 
a receptury poskytli prostřednictvím Obecního úřadu v Podolí.
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Osobnosti PodolíSpolečenská kronika

květen 2006
JUDr. Stanislav Šibor (čp. 4) – 60 let
Alois Jakšík (čp. 132) – 60 let
Pavlína Műnsterová (čp. 187) – 81 let
červen 2006
Antonín Šavara (čp. 258) – 60 let
František Doležel (čp. 231) – 60 let
Antonín Majíček (čp. 49) – 65 let
Marie Hanáčková (čp. 9) – 84 let

Narození občané
Dne 9. 4. 2006 se manželům Jindřišce a Pavlovi 
Švachovým (čp. 229) narodila dcera Karolína.

Dne 18. 4. 2006 se manželům Miroslavě a Miroslavu
Čunkovým (čp. 158) narodila dcera Lucie.

Pan Josef Křen je uznávaným odborníkem na přírodu, 
zejména na tu oblast, která souvisí s volně žijícím ptactvem. 
Při volbě povolání zvolil studium na Střední zemědělské 
škole a později na Přírodovědecké fakultě brněnské univer-
sity. Jako lektor se zapojil do Letních škol ochrany přírody 
na uherskohradišťsku, působil jako vědecký aspirant na vy-
soké škole v Brně. V dnešní době k jeho jménu patří titul 
RNDr., MUDr., PhD, Profesor. V současné době vyučuje na 
dvou vysokých školách v USA. V letošním roce byl nomi-
nován na prestižní ocenění profesorů amerických vysokých 
škol. Za svou práci a úspěchy ve vědě obdržel řadu uznání 
a ocenění, napsal řadu odborných článků a statí a vydal ně-
kolik vědeckých děl, z nichž Ptáci České republiky (Bird of 
the Czech Republic, vydaná v Londýně) je první anglicky 
psanou knihou o ptácích České republiky.

Panu Josefu Křenovi bylo letos v březnu 47 let. Do dal-
ších let mu přejeme hodně životního elánu, další úspěchy 
ve vědecké práci a štěstí v osobním životě.

Příjemné posezení, dobrá nálada   

Vítěz Koštu slivovice pan Karel Křivák s manželkou a jejich 
přátelé Jitka a František Šišákovi.

Ženy si prohlíží výrobky z jablek, které byly dodány k ochutnávce.

 Anonymní hodnocení vzorků slivovice provedla komise ve složení 
A. Jakšík, R. Toman, M. Koníček, Z. Křen, M. Šácha, K. Křivák, F. 
Bičan, M. Křižka

Košt slivovice   


