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Zájezd Klubu dobré pohody 

Dětský den ve Žlebě  

V sobotu 17. 6. 2006 uspořádal Klub dobré pohody výlet za pa-
mátkami regionu jihovýchodní Moravy. Z Veselí nad Moravou 
do Strážnice se účastníci zájezdu přepravili lodí po Baťově ka-
nálu. Plavba trvala bezmála dvě hodiny.

V Muzeu jihovýchodní Moravy ve Strážnici si členové Klubu 
dobré pohody prohlédli objekty pro bydlení a poskytování řeme-
slných služeb pocházející z několika posledních století. Účastníci 
byly překvapeni rozsáhlostí muzea.

Na dětském hřiště ve Žlebě se v sobotu 10. 6. 2006 uskutečnil Dětský den a branný 
závod pořádaný Českou obcí sokolskou, Sokolem Podolí. Pro přítomné děti byly 
připraveny různé hry a soutěže. Akce byla zakončena opékáním špekáčků na ohni.

Jedním z disciplín branného závodu byla střelba ze vzduchovky. Rozhodčími to-
hoto stanoviště byli pan Jaroslav Míšek a Mgr. Karel Perutka. Děti v průběhu her 
a závodu mohly na několika stanovištích prokázat svoji šikovnost i odvahu.
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Zasedání se uskutečnilo dne 28.4.2006 v budově obecního úřa-
du v Podolí, zúčastnilo se 6 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- záměr svolání schůzky k řešení pozemků ohrožených sesuvy 
půdy za účasti: RNDr. Kašpárka (geolog), zastupitelů obce Po-
dolí a majitelů ohrožených pozemků. 
- zprávu o výsledcích hospodaření obce Podolí za rok 2005, zá-
věrečný účet obce Podolí za  rok 2005 a zprávu o výsledcích 
přezkoumání hospodaření obce Podolí za rok 2005.
- odkoupení pozemku od paní Hany Páčové, Popovice čp. 118. 
Pozemek se nachází u fotbalového hřiště u průmyslové zóny 
Závodí, parc. č.5123/22, k. ú. Popovice, výměra 802 m2 , cena 
60,- Kč/m2, to je celkem 48 120,- Kč.
- finanční příspěvek pro Základní školu a Mateřskou školu 
v Podolí ve výši nákladů nutných na dopravu žáků 3. a 4. třídy 
na školu v přírodě a na školní výlet pro děti předškolního roku. 
- finanční dar ve výši 3 000,- Kč tanečnímu souboru Popovjánek, 
kterého bude použito na činnost tohoto občanského sdružení.
- úpravu č. 1 finančního rozpočtu obce Podolí na rok 2006.
- smlouvu s firmou Investa UH spol. s r.o., Uherské Hradiště, 
jejímž předmětem je  stavební dozor při výstavbě dvou nájem-
ních domků v lokalitě Dražné.
- záměr rozšíření služeb pro občany Podolí o možnost ukládá-
ní stavební suti do velkoobjemového kontejneru umístěného 
ve sběrném dvoře pro shromažďování odpadů. Poplatek od ob-

Zpráva z 31. zasedání zastupitelstva obce
čana za uložení tohoto druhu odpadu bude 1,- Kč/dm3.
- záměr rozříření služeb pro občany Podolí o možnost ukládání 
rostlinného odpadu  do velkoobjemového kontejneru umístě-
ného ve sběrném dvoře pro shromažďování odpadů. Poplatek 
občana za uložení tohoto druhu odpadu bude 0,5 Kč/dm3. 
- schvaluje záměr zrušení placené služby pro občany Podolí 
spočívající v sečení trávy pojezdovou sekačkou a motorovou 
kosou. 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- postup stavebních prací na obecních domcích v lokalitě Draž-
né. Postup dalších prací bude závislý na přidělení finanční do-
tace ze Státního fondu rozvoje bydlení.
- pozvání Klubu dobré pohody v Podolí na výlet, který se usku-
teční dne 17. 6.  2006 do Strážnice, Kuželova a na Sv. Antonínek 
spojený s plavbou po Baťově kanálu. 
Zastupitelstvo obce pověřilo:
- Ing. Ivanu Podškubkovou prověřením dalších možností fi-
nancování realizace opatření která by zamezila ujíždění svahu 
v ulici Žleb. 
- finanční výbor obce Podolí posouzením žádosti Základní ško-
ly a Mateřské školy v Podolí o navýšení finančního rozpočtu na 
rok 2006.
- kulturní a sportovní komisi obce Podolí a jejího předsedu pana 
Libora Hanáčka pořádáním slováckých hodů v Podolí, které se 
uskuteční 14. a 15. října 2006. 

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Ve dnech 2.a3. června 2006 se v naší obci, stejně jako v celé České republice, konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky . V Podolí byl celkový počet oprávněných voličů 620, z nichž se voleb zúčastnilo 404, avšak 1 hlas byl neplatný. 
Volební účast činila 65 %. Výsledky voleb ukazují následující čísla:

  1.Česká strana sociálně demokratická – 146 hlasů, to je 36 % zúčastněných voličů.
  2.Občanská demokratická strana – 118 hlasů, to je 29 % zúčastněných voličů.
  3. Komunistická strana Čech a Moravy - 63 hlasů, to je 16 % zúčastněných voličů.
  4. KDU-ČSL – 39 hlasů, to je 10 % zúčastněných voličů.
  5. Strana zelených – 16 hlasů, to je 4 % zúčastněných voličů.
  6. Nezávislí – 7 hlasů, to je 2 % zúčastněných voličů.
  7. SNK Evropští demokraté – 4 hlasy, to je 1 % zúčastněných voličů.
  8. Unie svobody – 3 hlasy, to je 1 % zúčastněných voličů.
  9. Práva a spravedlnost – 2 hlasy, to je 0,5 % zúčastněných voličů.
10. Moravané – 2 hlasy, to je 0,5 % zúčastněných voličů.
11. Nezávislí demokraté – 2 hlasy, to je 0,5 % zúčastněných voličů.
12. Strana zdravého rozumu – 1 hlas, to je 0,5 % zúčastněných voličů.

Zpráva z 32. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání se uskutečnilo 15. 6. 2006 v budově obecního úřa-

du v Podolí, zúčastnilo se 5 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:

- dodatek č. 4 ke smlouvě o svozu a uložení komunálního 
a ostatního odpadu na skládku s firmou Rumpold UHB s.r.o., 
Uherský Brod.

- žádost pana Radka Smetany a pana Davida Vagdála o sou-
hlas se zastavěním části pozemku parc. č. 3233/6 garážemi pro 
automobily.

- žádost o navýšení rozpočtu Základní školy a Mateřské ško-
ly v Podolí o 5 000,- Kč na nákup hraček do mateřské školy.

- cenovou nabídku na opravu střechy budovy čp. 36 (man-
dlovna).

- záměr realizace odpočívadla pro cyklisty v obci Podolí, 

který je součástí projektu mikroregionu Dolní Poolšaví. Celko-
vé náklady budou maximálně 70 000,- Kč, z toho zaplatí ½ obec 
Podolí a ½ Zlínský kraj formou účelové dotace.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí        

- žádost Sdružení pro stavbu kaple Svatého Ducha v Podolí 
o finanční příspěvek na nákup akustických zvonů do nové kaple.

- žádost manželů Anny a Františka Smetanových, Podolí čp. 
214 o pomoc při řešení ujíždějící zeminy za jejich domem.
Zastupitelstvo obce pověřilo

- všechny členy zastupitelstva obce Podolí vypracováním 
návrhu kritérií pro přidělování pronájmu v domcích v ulici 
Dražné. Návrhy kritérií předat v písemné formě starostovi obce 
do 10. 7. 2006.
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Firma RUMPOLD UHB s.r.o. upozorňuje naše občany, že nebu-
de od 1. července letošního roku brát a odvážet jakýkoliv odpad 
odložený vedle popelnicových nádob v neoznačených pytlích. 
Za označené pytle budou považovány pouze ty igelitové pyt-
le, které jsou dodány a označeny názvem firmy Rumpold. Tyto 
pytle je možné zakoupit na obecním úřadě v Podolí za 14,- Kč 
za jeden kus. Barevně budou rozlišeny pytle na plasty, papír 
a ostatní domovní odpad.

Odpady pouze do označených pytlů

Jedním dechem

Starosta obce věří v dohodu s majitelem pozemku ze kterého 
vyrůstají větve lískových keřů zasahující do části místní komuni-
kace na začátku ulice Za Humny. Uvedené místo je nepřehledné 
pro řidiče projíždějících automobilů a nutí je projíždět tento úsek 
silnice v protisměru. Dle geodetického zaměření tvoří hranice 
obecního a soukromého pozemku stávající oplocení. V případě, že 
k dohodě o odstranění nedojde a nebude-li možné situaci řešit 
jiným způsobem, budou keře odstraněny za asistence POLICIE 

Věří v dohodu 

- v úterý 13. 6. 2006 se v Drslavicích sešli starostové obcí na 
valné hromadě mikroregionu Dolní Poolšaví, kde projednávali 
možnosti další spolupráce mezi Podolím, Popovicemi, Veleti-
nami, Hradčovicemi, Drslavicemi, Kunovicemi a Uherským 
Hradištěm.

- dne 30. 5. 2006 ukončil státní zkouškou své tříleté bakalář-
ské studium na vysoké ekonomické škole v Brně, obor finanční 
kontrola, starosta naší obce Miroslav Křižka.

- v důsledků změny začátku školního vyučování v základní 
škole v Kunovicích, dojde od 1. 9. 2006 k některým změnám 
autobusového jízdního řádu.

- fotbalový zápas hraný 3. 6. 2006 na hřišti TJ Podolí, vy-
hrálo mužstvo obce Podolí a Popovic nad dechovou hudbou 
Hradčovjanka 2:1.

- termín vysvěcení nové kaple v Podolí byl navržen na sobo-
tu 7. října 2006, oficiálně ale toto datum zatím nebylo arcibis-
kupstvím v Olomouci potvrzeno.

- dle zákona o střetu zájmů bude na internetu zveřejňován 

majetek a příjmy zastupitelů obcí, kteří budou zvoleni ve vol-
bách na podzim letošního roku.

- dle neoficiálních informací bude provedena stavební de-
molice domu čp. 18 (dříve Řiháčkovo u KD) a na jeho místě 
bude postaven nový rodinný dům, který bude zájemcům na-
bídnut k odkoupení.

- Ředitelství silnic a dálnic ČR v současnosti vykupuje po-
zemky na katastru Popovic mezi řekou Olšavou a novou silnicí 
I/50, kde výsadba stromů a keřů má oddělit chráněnou přírodní 
památku s výskytem ledňáčka od frekventované silnice.

- návrh kritérií pro sestavení pořadí zájemců o pronájem 
domků pro seniory na Dražném mohou občané vhodit do poš-
tovní schránky Obecního úřadu v Podolí do 10. 7. 2006.

- šíření nadměrného zápachu v naší obci se snažil zabránit 
v pátek 9. 6. 2006 starosta Podolí tím, že svým osobním auto-
mobilem zatarasil vjezd na polní cestu pro autocistérny které 
přiváželi vepřovou kejdu na zemědělské pozemky u Černého 
mostku (viz foto na 4. straně).

V těchto dnech vrcholí jednání zástupců naší obce se zá-
stupci firmy HiTech Média s.r.o. poskytující bezdrátový internet 
v Podolí. Velký počet připojených uživatelů převyšuje možnosti 
použité technologie  a způsobuje časté poruchy. Zjištění, proč 
uvedená firma umožnila tak velký počet připojení k internetu, 
je také předmětem uvedeného jednání.

Jednání o internetu
Stavební suť v množství max. 1 m3  mohou občané Podolí 

vozit do sběrného dvora odpadů za Galdovou stodolou první 
sobotu každého kalendářního měsíce v době od 9.00 do 12.00 
hodin. Poplatek za uložení stavební suti je 1,- Kč/dm3.

Odpad rostlinného původu (tráva, listí, tenké větve stromů 
a keřů atd.) bude možné do sběrného dvora přivézt první so-
botu v měsíci září, říjnu a listopadu. Poplatek za uložení bude 
v tomto případě 0,50 Kč/dm3.  

Stavební suť a rostlinný odpad

Etický kodex zastupitele obce
Odborné znalosti a zájem pracovat ve veřejných funkcích 

jsou jen prvními předpoklady pro práci člena zastupitelstva 
obce. Vedle těchto předpokladů jsou velmi důležité také osob-
ní vlastnosti každého jedince, jako je trpělivost, rozhodnost, 
předvídavost, nadhled, vnímavost, pracovitost, poctivost a dal-
ší. Členem zastupitelstva obce by měla pokud možno být silná 
osobnost, která je ochotná co možná nejvíce nadřadit zájmy své 
obce nad zájmy své vlastní  V posledních letech je v praxi stále 
více používán tzv. etický kodex člena zastupitelstva obce. 

Etický kodex člena zastupitelstva obce není v ČR žádná zá-
vazná právní norma, ale určitý výčet kladných morálních a mrav-
ních zásad, kterými by se měl člen zastupitelstva obce řídit. 

Etický kodex si každá obec sestavuje sama a schvaluje svým 
zastupitelstvem obce.

Etický kodex člena zastupitelstva obce je obsažen zejména 
v těchto slibech a předsevzetích:

- dodržování zákonů ČR a ostatních závazných právních 
       norem

- nepodjatosti při k výkonu své funkce
- nezatajování a nezastírání pravdivých skutečností

- poctivosti a neúčasti na neoprávněném zvýhodňování
- nezneužívání informací získaných při výkonu své funkce
- ctění maximálního prospěchu své obce
- nepřijímání darů, úsluh, laskavostí ani zvýhodnění  
- nezasahování do jednání úředníků, kteří jsou členy vý-

 konných orgánů obce
- vedení řádného osobního a rodinného života
- rovnosti účastníků každého jednání a přípustnosti kaž-

 dého názoru
V naší obci není etický kodex člena zastupitelstva obce sou-

částí psaných vnitřních předpisů obce, nicméně uvedenými zá-
sadami se jednotlivý členové zastupitelstva obce řídí, nebo by 
se alespoň řídit měli. Na podzim letošního roku budou v celé 
ČR občané ze svých řad volit nové členy zastupitelstev  obcí. 
Při svém rozhodování budou voliči určitě porovnávat navrže-
né kandidáty nejen dle jejich odborných schopností ale budou 
z nich vybírat také dle předpokladu dodržování výše uvedené-
ho kodexu. Věřme tomu, že se najde co možná nejvíce zájemců 
o výkon funkce člena zastupitelstva obce Podolí a místní občan 
si bude mít u voleb z čeho vybírat. 
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Nebyla v seznamu jubilantů Společenská kronika

červenec 2006
Marie Baičevová (čp. 80) – 60 let
Štěpán Vagdal (čp. 84) – 60 let
František Šmíd (čp. 58) – 70 let
Anežka Křiváková (čp. 71) – 75 let
Radomír Juřička (čp. 220) – 75 let
Marie Kryštofová (čp. 177) – 86 let
srpen 2006
Anna Fornůsková (čp. 12) – 75 let
Maria Nikolova Baičevová (čp. 227) – 80 let
Anna Smetanová (čp. 214) – 82 let
Karel Hrabal (čp. 146) – 84 let
Růžena Jakšíková (čp. 132) 87 let

Narození občané
Dne 22. 5. 2006 se manželům Ludmile a Liborovi 
Baičevovým (čp. 80) narodil syn Michal

Omlouváme se paní Anně Ševečkové za neúmyslné opo-
menutí a nezařazení do seznamu šedesátníků v minulém čísle 
zpravodaje a dodatečně jí přejeme vše nejlepší v dalším životě. 
Na fotografii je jubilantka s manželem v den oslav.

Šíření zápachu ustalo   

Volby do PSP ČR 

Na fotografii jsou v pátek 2. 6. 2006 v okamžiku volebního 
aktu zachyceni manželé Jana a Petr Šišákovi (čp. 25).

Na druhé fotografii z voleb do Poslanecké sněmovny parla-
mentu ČR jsou zachyceni manželé ing. Marie Habartová a ing. 
Jiří Habarta (čp. 226).

Ve středu 17. 6. 2006 se v Podolí uskutečnil sběr starého textilu 
určeného k likvidaci. Za pár hodin se zaplnil celý velkoobjemo-
vý kontejner. Na fotografii je zachycen pan Josef Zatloukal (čp. 
139) v okamžiku přistavení kontejneru.

Po jednání starosty naší obce s Policií ČR, Inspekcí život-
ního prostředí a ředitelem příslušného zemědělského podniku 
bylo 9. 6. 2006 dosaženo dohody o omezení rozvozu zapáchající 
vepřové kejdy na pozemky v okolí obce Podolí.

Sběr starého textilu v Podolí  


