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Sloupek redaktora
Velikonoce jsou pryč a léto klepe 

neodbytně na dveře. Přiletěly vlaštov-
ky a za pár dní, na svatého Jiří, vylezou 
z děr hadi a štíři. Nebojte, v Podolí to 
budou maximálně hadi. Za štíry by-
chom museli do Středočeského kraje do 
údolí Vltavy nebo do podstatně vzdále-
nějšího středomoří. 

Evropa je vůbec pestrý kontinent. 
Pestrý a nádherný. Vždyť jej také sám 
hromovládný Zeus pojmenoval po Eu-
ropě, nádherné dceři krále Agénora, 
do které se zamiloval a kterou unesl na 
Krétu. 

A ne nadarmo je Česká republi-
ka označována za srdce Evropy. I když 
nepatří mezi státy velké svojí rozlohou, 
je mimořádná svojí přírodní pestrostí 
a malebností krajiny. V České repub-
lice pramení dvě velké evropské řeky 
a ta třetí, která napájí evropský veletok 
Dunaj, dala název úrodné zemi jménem 
Morava. Zemi, jejíž kulturní historie je 
o několik století starší, než Pražský hrad, 
zemi, která voní obilím a vínem.

Vzpomeňte si na to, až se začátkem 
června budete rozhodovat, koho zvolí-
te jako svého zástupce do Evropského 
parlamentu.

Vladimír Mana

Aktuálně …
• Ve čtvrtek 30. dubna 2009 od 18.00 hodin se u obecního 
úřadu v Podolí uskuteční stavění máje. Občerstvení zajištěno. 
Všichni občané jsou k účasti srdečně zváni!
• Turnaj v petanque se uskuteční v sobotu 16. 5. od 16.00 
hodin na hřišti ve Žlebě. Zúčastnit se mohou všichni, kdo znají 
nebo se chtějí naučit základy této zajímavé hry. Na místě bude 
možno zakoupit čerstvě vyuzené makrely.
• Výsledky koštu slivovice, který se uskutečnil v sobotu 28. 3. 
2009 v kulturním domě v Podolí: 1. místo Michal Paška, 2. mís-
to Libor Hanáček, 3. místo František Fornůsek. 
• Český zahrádkářský svaz, místní organizace Podolí, plánuje na 
druhou polovinu července akci zaměřenou na pěstování venkov-
ních květin. Předpokládá se, že na hřišti ve Žlebě se k přátelské-
mu posezení sejdou místní občané, kteří přinesou malou ukázku 
letniček, které vypěstovali na své zahrádce. Předběžný termín 

akce – sobota 25. 7. od 17.00 hodin. Bližší informace budou včas 
zveřejněny. Podobná akce se plánuje také na září letošního roku 
se zaměřením na jiné květiny, zejména na jiřiny. 
• Volby do Evropského parlamentu se v naší obci uskuteční 
5. a 6. června 2009. Volební místností bude kulturní dům v Podo-
lí. První den voleb se bude volit od 14.00 do 22.00 hodin, druhý 
den od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Občané s vážnými zdravotní-
mi potížemi mohou telefonicky na čísle 572 574 130 požádat, aby 
se k nim do domu dostavila volební komise s přenosnou volební 
urnou, do které budou moci vhodit své hlasovací lístky. 
• Organizační schůzka k letošním hodům v Podolí a ke Slav-
nostem vína v Uherském Hradišti se uskuteční v pátek 5. června od 
20.00 hodin v klubovně na mandlovně. Nebude-li dostatečný počet 
zájemců o účast v hodové chase, nebude hudba na hody objednána.

Miroslav Křižka, starosta obce Podolí

Modrý den v Mateřské školce v Podolí

Výstava „Budíky 
a budíčky, kapesníky 

a kapesníčky“
Výtvarná soutěž a naši 

úspěšní žáci
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Zpráva z 18. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 20. 3. 2009, zúčast-
nilo se všech 9 zastupitelů obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
-  Koupi budovy čp. 250 v Podolí a koupi souboru pozemků 
 v k.ú. Podolí nad Olšavou, parc. č. 60/2 o výměře 216 m2,
 parc. č. 121/1 o výměře 2452 m2, parc. č. 121/2 o výměře 277 m2, 
 parc. č. 121/4 o výměře 1174 m2, parc. č. 123/1 o výměře 2637 m2, 
 parc. č. 123/2 o výměře 304 m2, parc. č. 123/4 o výměře 168 m2, 
 parc. č. 123/6 o výměře 967 m2, parc. č. 123/7 o výměře 148 m2,
 parc. č. 3236/5 o výměře 311 m2, parc. č. 3236/6 o výměře 152 m2 
 od Ing. Petra Majíčka, Kunovice. Celková výměra těchto pozem-
 ků je 8806 m2. Součástí souboru uvedených pozemků a domu
 čp. 250 je rovněž oplocení pozemků coby jednoho celku, včet-
 ně příjezdové brány. Celková kupní cena je 2 000 000,- Kč,
 tato částka bude do 31. 5. 2009 převedena do notářské úscho-
 vy, po zapsání nového vlastníka v evidenci Katastrálního
 úřadu v Uherském Hradišti bude převedena na bankovní
 účet prodávajícího. Obec sjedná úvěr u Komerční banky, a.s.,
 Uherské Hradiště, ve výši 800 000,- Kč za účelem koupi uve-
 dených pozemků. Kupní cena bude zaplacena v uvedeném
 termínu a úvěr bude sjednán pouze v případě, že kupní smlou-
 va bude oběma smluvními stranami podepsána do 31. 3. 2009.
 (Pozn.: Přestože uvedené podmínky byly zastupitelstvem
 schváleny, smlouva následně podepsána nebyla, neboť prodá-
 vající nesouhlasil s podmínkami, které odsouhlasilo zastupitel-
 stvo naší obce.) 
-  Sjednání úvěru s Komerční bankou, a.s., Uherské Hradiště ve
 výši 800 000,- Kč. Finančních prostředků z úvěru bude použi-
 to na nákup budovy čp. 250 v Podolí a souboru pozemků od
 Ing. Petra Majíčka. Úvěrová smlouva se uzavře za předpokla-
 du podepsání kupní smlouvy oběma smluvními stranami do
 31. 3. 2009. (Pozn.: Úvěrová smlouva uzavřena nebyla.) 
-  Koupi pozemků, které budou využity pro realizaci společných
 zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav. Cena 10,- 
 Kč/m2. Celkové náklady z rozpočtu Obce Podolí na odkou-
 pení pozemků budou ve výši 400 000,- Kč. Kupní cena bude
 prodávajícím zaplacena do 30. 9. 2009. Seznam pozemků tvo-
 ří přílohu č. 1 tohoto usnesení. 
-  Prodej pozemku určeného k výstavbě rodinného domu, parc.
 č. 650/39, výměra 730 m2, cena 450 Kč/m2, manželům Galině
 Sáře Snopkové a Pavlovi Snopkovi, Podolí.
-  Prodej pozemku parc. č. 734/22, k.ú. Podolí nad Olšavou 
 o výměře 80 m2, geometrický plán č. 294-63/2008, panu Martinu
 Kovářovi, Vlčnov. Cena 150,- Kč/ m2, to je celkem 12 000,- Kč.
-  Prodej pozemku parc. č. 3233/22, k.ú. Podolí nad Olšavou,
 geometrický plán č. 332-9/2009, úměra 29 m2 paní Silvii
 Pernicové, Uherské Hradiště. Cena 150,- Kč/ m2, to je 

 celkem 4 350,- Kč.
-  Uzavření nájemní smlouvy k užívání bytu čp. 288/1 v ulici
 Dražné s paní Renatou Novou, Podolí. Nájemní smlouva se
 uzavírá na dobu určitou s trváním 2 let, od 1. 7. 2009 do 30. 6.
 2011. Měsíční cena nájmu je stanovena ve výši 3 500,- Kč.
-  Slevu na nájemném pro všechny nájemníky v nájemních dom-
 cích v ulici Dražné. Výše nájemného po slevě v období od 
 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010 bude 3000,- Kč za jeden byt.
-  Smlouvu o smlouvě budoucí č. 2507190/001 o zřízení práva
 odpovídajícího věcnému břemenu s fi rmou EON Distribuce,
 a.s. Zatížené pozemky parc.č. 3224, 22/2, 324/3, k.ú. Podolí
 nad Olšavou. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zámě-
 rem realizace stavby distribuční soustavy s názvem „Podolí,
 T4 Záhumní, TS“.
-  Žádost fi rmy EON Distribuce, a.s. v souvislosti s přípojkou
 „Podolí, příp. 50m, Kovář“. 
-  Změnu č. 1 rozpočtu Obce Podolí na rok 2009 – příloha č. 2
 tohoto usnesení.
-  Mgr. Kateřinu Manovou členkou školské rady v Základní
 škole a Mateřské škole, Podolí, příspěvková organizace.

Zastupitelstvo obce pověřilo:
- Místostarostu obce pana Jiřího Šišáka všemi náležitostmi, kte-
 ré souvisí s povinnostmi naší obce vyplývající jí ze zákona 
 č. 300/2008 Sb. – datové schránky.
-  Místostarostu obce pana Jiřího Šišáka zabezpečením pravi-
 delného sběru použitých PET láhví. První takový sběr se usku-
 teční 28. 3. 2009.
-  Starostu obce jednáním se zástupci Zlínského kraje v souvis-
 losti s fi nancováním autobusové dopravní obslužnosti z roz-
 počtu Zlínského kraje. Písemnou zprávu o těchto jednáních
 předloží starosta obce zastupitelstvu do 30.6.2009.
-  Starostu obce, aby požádal Městský úřad Uherské Hradiště,
 odbor dopravy o vyjádření k umístění kovových zábran před
 RD čp. 31. 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-  Žádost Ludmily a Jana Kotrčových, Olomouc, o koupi staveb-
 ního pozemku v lokalitě Dražné.
- Žádost pana Pavla Buráně, Pašovice, o odkoupení cca 90 m2

 části pozemku parc. č. 5035/3, k.ú. Popovice. 
-  Záměr stavby bytového domu, který bude postaven na sta-
 vebním pozemku parc. č. 90 na místě demolovaného domu
 čp. 18 pod Kulturním domem v Podolí.
-  Termíny uzavírek jednotlivých čísel zpravodaje obce Podolí
 následovně:17. 4. 2009, 19. 6. 2009, 21. 8. 2009, 23. 10. 2009,
 11. 12. 2009

Nová školská rada
Po třech letech práce původní školské rady, která musí být 

při každé škole jmenována ze zákona, došlo ke změnám. Funkč-
ní období ve školské radě je tříleté, ovšem při naší ZŠ dochází 
ke změnám častěji, neboť žáci jsou ve škole v Podolí pouze dva 
roky. Během fungování školské rady došlo k několika personál-
ním změnám a řešila se i budoucnost Podolské školy. V současné 
době je situace stabilizovaná a věřím, že nadšení a ochota učitelek 
ve škole i ve školce nadále vydrží ke spokojenosti dětí i rodičů.

Děkuji všem členkám, které se podílely na práci školské 
rady, a to jmenovitě paní Dagmar Vitáskové, paní Lence Matuš-
tíkové a paní Monice Mitanové. 

(Staro)nově byly do školské rady při ZŠ Podolí jmenovány tyto 
členky: 
Za obec:  Mgr. Kateřina Manová  - předsedkyně (katerinama-
nova@volny.cz)
Za rodiče: paní Jana Koníčková (konickovajj@seznam.cz)
Za učitele: paní Monika Mitanová (zspodoli@uhedu.cz)

Vážení rodiče, budete-li chtít něco projednat, změnit, vylep-
šit, pochválit či naopak zkritizovat, neváhejte a pište na uvedené 
emailové adresy nebo přímo paní ředitelce do školy.

Za školskou radu Kateřina Manová
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Informace z Komise pro životní prostředí
Komise pro životní prostředí v brzké době pořádá:
• v sobotu 2. 5. úklid odpadu nacházejícího se v blízkos-

ti cesty směrem na obec Veletiny. Sraz účastníků v 9.00 hodin 
u autobusové točny. Doporučujeme si vzít s sebou pracovní 
rukavice, pytle budou zajištěny. 

• v sobotu 9. 5. úklid v okolí studánky na „popovsku“. Sraz 
účastníků je v 9.00 hodin u obecního úřadu v Podolí. Pracovní 
nářadí dle možností a vlastního uvážení. 

• sběr starého textilu určeného k likvidaci se uskuteční ve 
středu 20. května 2009 od 13 do 17 hodin u obecního úřadu 
v Podolí. Do připraveného kontejneru bude možné bezplatně 
odložit jakýkoliv starý textil. 

• sběr nebezpečných odpadů, jako jsou např. různé staré 
chemikálie a barvy, staré léky, zářivky, pneumatiky, staré led-
ničky, televize, rádia a jiná elektronika, se uskuteční ve středu 
17. června 2009 od 15 do 17 hodin u obecního úřadu v Podolí. 
Pro občany Podolí bude tento sběr tradičně zdarma.

Sběr plastů v obci Podolí v roce 2009
V letošním kalendářním roce máme 2 možné způsoby tří-

dění plastů. První způsob třídění plastů je odevzdání do žlutých 
kontejnerů, jenž jsou umístěny na 3 místech v naší obci (potra-
viny Dolanka, Obecní úřad Podolí a na začátku ulice Žleb). 
Druhý, časově méně náročný způsob, je možnost odevzdání 
v pytlích žluté barvy s logem fi rmy Rumpold UHB s.r.o.

Pytlový sběr bude probíhat jako obvykle v průjezdu základ-
ní školy v čase od 15 do 17 hodin, a to v následujících termí-
nech: 30. května, 25. července, 26. září a 28. listopadu. 

Za odevzdané pytle s plastem obdrží občané zdarma prázdné 
pytle žluté barvy, které bude možné použít pro následující sběr.

Jedním dechem
Dne 28. 3. 2009 se uskutečnil první sběr plastů v novém 

roce, naši spoluobčané odevzdali celkem 87 pytlů o celkové váze 
218,77kg. Všem účastníkům podílejícím se na třídění odpadu 
děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Jiří Šišák, místostarosta obce Podolí

Výstava Budíky a budíčky, kapesníky a kapesníčky

Výtvarný úspěch
Minulý měsíc vyhlásili zahrádkáři z Popovic výtvarnou soutěž 

na téma „Bylinky naší zahrádky“, do které se zapojili i žáci naší 
školy. V úterý 14. dubna jsme byli mile překvapeni, když jsme 
v ZŠ Popovice přebírali z rukou zahrádkářů ocenění: 1. místo 
získala NELA Pavelková (5.tř.), 2. místo BĚTKA Šáchová (5. tř.) 
a zvláštní cenu získalo kolektivní dílo děvčat 4. a 5. tř.: Barča Zelin-
ková, Katka Šimková, Kristýna Masaříková a Bětka Šáchová. Všem 
blahopřejeme, ale musíme poznamenat, že i chlapci se tentokrát 
opravdu snažili. Co se týče zahrádky „školní“, tak tam se bylinkám 
zatím nedaří - zasadili jsme pouze hrách, ředkvičky a mrkev.

PaM

Klub dobré pohody uspořádal ve spolupráci s učitelkami a s 
dětmi ze Základní a Mateřské školy v Podolí ve čtvrtek 5. břez-
na 2009 v Kulturním domě zajímavou výstavu. Celkem bylo 
vystaveno 162 různých exponátů budíků. Nejkrásnější přinesla 
Blažena Zerzáňová (byl krásně zdobený a skládací), nejstarší 
kousek pak Bětuška Šáchová. Nejzajímavější byl od Ludmily 
Susové (lokomotiva a krásně místo zvonění houkala), nejmenší 
od paní Aničky Hrubošové (5 cm), největší od Vlasty Matuško-
vé (15 cm). Největší počet (11 ks) přinesla Zdenka Hodesová. 
Zvláštní cenu udělila porota panu Hofmanovi ze Zlína, který ve 
svých 85 letech  vlastnoručně vyrobil celý budík na soustruhu.

Na výstavě bylo možno shlédnout také 606 různých kapes-
níků a kapesníčků. Nejkrásnější patří Antonii Novotné (nád-
herně jemný a vyšívaný), nejstarší zapůjčila Zdena Hofmanová 
(z roku 1910), nejzajímavější Barbora Gejdošová (hedvábný, 
ručně malovaný), nejmenší přinesl Martin Záchvěj (10x10cm), 
největší Ludmila Tichoňová (49x49 cm), největší počet kapes-
níčků přinesla Dagmar Doleželová (212 ks).  

Zatímco maminky a babičky vystavovaly, děti z mateřské 
školy krásně nazdobily papírové kapesníčky. Porota po těžkém 
hodnocení vyhodnotila a odměnila výtvory Míši Baičeva 
a Aničky Smetanové. Děti ze základní školy navrhovaly kapes-
níky a budíky. Nejvíce se líbily návrhy na kapesníčky od Verun-
ky Miklendové a Bětky Šáchové. Zajímavé návrhy na budíky 
nakreslili Pavel Juřík a Honza Wasserbauer. 

Exponáty dodali lidé z Podolí, Popovic, Veselí n/M., Zlína, 
Starého Města, Kunovic a z Uherského Brodu.

 Dagmar Doleželová

Okénko do historie aneb
První starostové na Hradišťsku

Důležitým ovocem událostí roku 1848 je beze sporu zru-
šení staré patrimoniální správy, uzákoněné říšským sněmem 
vídeňským již 7. září 1848. Od té doby podléhali všichni občané 
rakouské monarchie jednotným správním, soudním i fi nančním 
úřadům. Volby do obecních nově zřízených orgánů, ač příslušný 
provisorní obecní řád vyšel již v dubnu 1849, se protáhly hluboko 
do roku následujícího. Až 21. srpna 1850 mohl okresní hejtman 
Veselý oznámit místodržitelství, že ve všech 77 obcích jeho okre-
su je obecní zastupitelstvo konstituováno. V soudním okrese hra-
dišťském byl prvním starostou obce Podolí zvolen Josef Bartek, 
pololáník. Jedním z radních byl zvolen i mlynář Josef Čaga.

(Zpracováno dle článku Dr. Jiřího Radimského – První staros-
tové na Hradišťsku, který byl zveřejněn ve vlastivědném sborníku 
okresu Uh. Hradišťského v roce 1947.)

 Jaroslav Míšek

Kolem Podolí jela pára
Dne 7. března krátce po 10. hodině okolo naší obce prosviš-

těla s elegancí sobě vlastní historická vlaková souprava tažená 
parní lokomotivou. Všude po trase ji obdivovali malí i velcí. Také 
u nás čekalo na průjezd historického vláčku několik příznivců.

Jaroslav Míšek

Poznáte je?
Poznáte své babičky a dědečky, které učil pan řídící Karel 

Bača? Pokud se ozvete do konce května redakci, čeká vás malé 
překvapení.
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Společenská kronika

Naši jubilanti v květnu a v červnu
Josef Kolečkář (č.p. 108) - 60 let
Lubomír Velich (č.p. 208) - 65 let
Antonín Prachař (č.p. 29) - 75 let
Františka Kenjová (č.p. 95) - 80 let
Anděla Pestlová (č.p. 20) - 81 let 

Úmrtí
Dne 2.3.2009 zemřel pan Oldřich Ševčík, 
Podolí č.p. 159

Zpracovala Jana Rýpalová

Oznámení osobního jubilea nebo narození dítěte 
ve společenské kronice je možné pouze v případě 
písemného souhlasu jubilanta nebo rodičů naroze-
ného dítěte se zveřejněním osobních údajů.

 (Redakce)

Olympiáda
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Pranostika nakonec…
„Déšť svaté Žofi e švestky ubije.“

V letošním roce se v naší mateřské škole koná olympiáda. 
Skládá se ze tří hlavních disciplín a poslední souboje budou na 
všeobecnou zdatnost.

První kolo soutěží již proběhlo – byly to závody na bobech. 
Vítěz se dal těžko určit, a tak všechny děti zdárně tuto disciplínu 
zdolaly.

Nyní se pečlivě připravujeme na druhé kolo, a to na závo-
dy na kolech. Toto měření sil proběhne 30. dubna v 10 hodin na 
Záhumní ulici u hřiště. Zveme všechny příznivce cyklistiky na 
netradiční závody. Máte doma malé sportovce, kteří ještě do MŠ 
nechodí, ale chtěli by si změřit své síly na odrážedlech, tříkolkách 
či na kolech? Neváhejte, promažte svá kolečka a přijďte se nejen 
podívat, ale hlavně zúčastnit se. Odměna Vás jistě nemine. Pro 
vítěze tohoto kola jsou připraveny ceny, které jsme získali v rámci 
dotace z nadace Děti, kultura a sport v Uherském Hradišti.

Srdečně zvou pořadatelky z MŠ i ZŠ Podolí.

Pletení žil
Nejen velikonoční kraslice, výroba slepiček ze sena či věneč-

ků, ale i vlastnoručně upletená žila - to jsou naše letošní veli-
konoční přípravy. V úterý 7. dubna odpoledne přišel mezi nás 
pan Raclavský, aby nám předvedl své šikovné ruce při pletení 
pomlázky. Přinesl nám i čerstvé vrbové proutky, takže jsme si 
mohli všichni vyzkoušet pletení ze 4 či 6 proutků. Při pohle-
du na jeho hbité prsty, se to zdálo všem „jednoduché“ – ovšem 
při vlastní tvorbě se ukázalo, že nejlepším pletačem (s nejhezčí 
žilou) je děvče – Bětka Šáchová. 

Kluci si své výtvory ihned navzájem vyzkoušeli, tak snad 
byli letos trochu ohleduplnější k děvčatům. Panu Raclavskému 
tímto děkujeme!

PaM

Pojištění a úvěry
Sjednání stavebního spoření, penzijního připojištění, zákon-

ného pojištění, pojištění majetku, úpravy fi nančních smluv aj. 
Dále nezávislé posouzení podmínek a úpravy dříve uzavřených 
pojistných a úvěrových smluv s možností snížení splátek. Každé 
pondělí v klubovně na mandlovně v Podolí paní Hana Horáko-
vá a Julie Baičevová, mob. 608 644 922.

Příprava na Olympijské hry 2028

Jak sa z průtí plete žila, aneb povinná součást školních osnov


