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Sloupek redaktora

Aktuálně …

Přemýšlel jsem o vínu. O nápoji, který je součástí evropské civilizace po několik tisíciletí. Krajina, 
ve které žijeme, je krajinou „vinorodnou“. Znamená to, že jsme do jisté míry předurčeni být součástí 
určitého prostoru? Pravděpodobně ano. Víno přišlo na Moravu z jihu. Stejně jako věrozvěstové Cyril 
s Metodějem. Víno se stalo erbovním symbolem mnoha obcí jižní a jihovýchodní Moravy. Víno je sou-
částí kulturní tradice. Zpíváme o něm písně, pořádáme „slavnosti vína“ a v jistém smyslu se k vínu cho-
váme jako k posvátné rostlině. A nebudu daleko od pravdy, když napíšu, že stejně vytrvale, jako dokáže 
víno zakořenit v půdě, dokázalo zakořenit i v životě celých generací Moravanů. Přemýšlím o vínu a sly-
ším verše Jana Skácela: „Zas konec léta, zas je blízko k vínu a čistý vítr zpívá o podzimu, tak jako tenkrát, 
dávno kdysi...“.

Vladimír Mana

Informační 
listy obce Podolílisty obce Podolí

• Dne 10. října 2012 proběhne v naší obci svoz nebez-
pečného odpadu, který mohou občané obce Podo-
lí odevzdat mezi 15 a 17 hodinou na vyhrazeném 
místě před místním obecním úřadem.

• Vedení obce a zaměstnanci Obecního úřadu v Podolí 

přejí všem dětem hodně zdraví, pevnou vůli a hod-
ně studijních úspěchů v novém školním roce, zvláště 
pak našim prvňáčkům hodně odvahy a žádné slzičky 
v prvních hodinách strávených v opravdové škole.

Jaromír Hastík, místostarosta obce Podolí

2. Letní soumrak nad Olšavou2. Letní soumrak nad Olšavou
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USNESENÍ z 13. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 20. 6. 2012 v budově Obecního úřadu Podolí.

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Program 13. zasedání zastupitelstva Obce Podo-

lí, zapisovatele Ing. Jaromíra Hastíka, ověřovatele 
zápisu Ing. Dagmar Vackovou a pana Pavla Pod-
škubku, členy návrhové komise pana Jaroslava 
Ježíka a pana Petra Smetanu.

2. Pronájem zemědělských pozemků p.č. 5323 
o výměře 3 173 m 2, p.č. 5362 o výměře 4 464 m2, 
p.č. 5438 o výměře 34 146 m2, p.č. 5321/2 o výmě-
ře 3 193 m2 a p.č. 5441 o výměře 13 502 m2 panu 
Josefu Fikselovi, Hradčovice na dobu 5 let s tím, 
že nájemní cena za 1 ha pozemku činí 1000,- Kč 
a nájemce uhradí každoročně daň z nemovitostí 
za tyto pozemky.

3. Proplacení faktury Ing. Miroslavu Košinovi za 
projekční práce provedené v souvislosti se žádos-
tí o dotaci na zateplení budovy Základní školy 
v Podolí ve výši 6.440,- Kč.

4. Záměr umístění krátkého příčného prahu v ulici 
Dražné s tím, že v dalších věcech ohledně zpraco-
vání projektové dokumentace, získání patřičných 
povoleních k této stavbě a instalaci retardéru 
pověřuje místostarostu obce Ing. Jaromíra Hastí-
ka.

5. Záměr umístění krátkého příčného prahu v uli-
ci Záhumní s tím, že v dalších věcech ohledně 
zpracování projektové dokumentace, získání pat-
řičných povoleních k této stavbě a instalaci retar-
déru pověřuje místostarostu obce Ing. Jaromíra 
Hastíka a paní Petru Ondrejkovou.

6. Odvolání Mgr. Martiny Kozelkové z funkce ředi-
telky Základní školy a Mateřské školy, Podolí, 
příspěvková organizace.

7. Vyhlášení konkursu na nového ředitele Základní 
školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvková orga-
nizace.

8. Schválení závěrečného účtu obce Podolí za rok 
2011, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření 
Obce Podolí za rok 2011 – bez výhrad.

9. Schválení výsledku hospodaření Základní školy 
a Mateřské školy, Podolí, příspěvková organiza-
ce a převod zlepšeného výsledku hospodaření do 
rezervního fondu.

10. Schválení Závěrečného účtu Mikroregionu 
Dolní Poolšaví, svazku obcí za rok 2011, včet-
ně zprávy č. 440/2011/KŘ o výsledku přezkou-
mání hospodaření dobrovolného svazku obcí 
Mikroregion Dolní Poolšaví za rok 2011 – bez 
výhrad.

11. Schválení fi nančního příspěvku 30 000,- Kč z roz-
počtu Obce Podolí pro ZO ČZS Podolí na opravu 
stodoly, která je v jejím vlastnictví.

12. Schválení fi nančního příspěvku 13 000,- Kč 
z rozpočtu Obce Podolí na výdaje spojené s vydám 
CD dívčího folklorního sdružení Děvčice.

13. Schválení fi nančního příspěvku 20 000,- Kč 
z rozpočtu Obce Podolí pro občanského sdružení 
Folklor a kultura v Podolí na nákup krojů pro 
pěvecký sborek Podolské Frišky.

14. Nabídku pana Andreje Duháně na opravu oplo-
cení dětského hřiště Záhumní s tím, že celkové 
náklady na provedené práce včetně výměny oplo-
cení budou do výše 30 000,- Kč.

15. Žádost TJ Podolí o fi nanční příspěvek na činnost 
ve výši 21 000,- Kč pro činnost mládeže.

16. Příspěvek Zlínskému kraji na zajištění základní 
dopravní obslužnosti ve Zlínském kraji v roce 
2012 ve výši 61 670,- Kč.

17. Smlouvu mezi fi rmou E.ON Distribuce, a.s., 
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49, České Budějovi-
ce a Obcí Podolí o zřízení věcného břemene pro 
umístění kabelového vedení za účelem realizace 
stavby „ Podolí, přípojka do 50 m, Podškubka“, 
jejímž investorem je Ing. Jan Podškubka, Uherské 
Hradiště, Štefánikova 1186.

17. Kupní smlouvu na koupi pozemku parc. č. 801/1, 
k.ú. Míkovice, od Města Uherské Hradiště, k rea-
lizaci společných zařízení v rámci komplexních 
pozemkových úprav.

18. Výstavbu komunikace „ Zpevněná cesta – Draž-
né“ s tím, že ve věcech realizace stavby pověřuje 
místostarostu obce Ing. Jaromíra Hastíka.

19. Záměr vytvoření pasportu místních komunikací 
pro území obce Podolí.

20. Kupní smlouvu na odkoupení pozemku parc. 
č. st. 172 k.ú. Podolí nad Olšavou za cenu 
140,- Kč/ m2.

21. Prodloužení termínu kolaudace rodinného 
domu na pozemku p.č. 650/36 k.ú. Podolí nad 
Olšavou, majitel Ondřej Štěrba, Podolí, do 
31. 5. 2013.

22. Změnu rozpočtu č. 2/201 – příloha č. 1 tohoto 
usnesení.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
23. Žádost pana Václava Závodného o odkoupe-

ní části pozemku parc .č.3224, k.ú. Podolí nad  
Olšavou. Podmínkou projednání této žádosti 
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je odstranění skládky materiálu z tohoto obec-
ního pozemku a nastolení pořádku přilehlých 
prostor. 

24. Žádost včelařů z Podolí o fi nanční příspěvek na 
svoji činnost a pověřuje paní Petru Ondrejkovou 
k jednání o podmínkách, vztahujících se k tomu-
to příspěvku. 

Zastupitelstvo obce neschválilo:
25. Žádost pana Josefa Zpěváka o přidělení bytu 

v ulici Dražné pro občany s vymezenými příjmy.
26. Žádost paní Lucie Jančaříkové a pana Petra Před-

ložila o přidělení bytu v ulici Dražné pro občany 
s vymezenými příjmy. 

27. Vyvěšení Moravské vlajky 5. července 2012.

USNESENÍ ze 14. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 1. 8. 2012 v budově Obecního úřadu Podolí.

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Program 14. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, 

zapisovatele pana Ing. Jaromíra Hastíka, ověřo-
vatele zápisu pana Petra Smetanu a pana Jiřího 
Šišáka, členy návrhové komise pana Jaroslava 
Ježíka a pana Pavla Podškubku.

2. Prodej pozemku parc. č. 650/14 a st. 407, 
k. ú. Podolí nad Olšavou, přičemž v tom-
to případě neuplatní své předkupní právo 
na uvedený pozemek. Prodávající: František 
a Milana Dřínkovi, kupující: manželé Marek 
Důbrava a Milena Důbravová, Prakšice. Pod-
mínkou platnosti tohoto souhlasu je zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 174 240,- Kč na ban-
kovní účet Obce Podolí č. 6322721/0100 do 
31. 8. 2012. Zaplacením této smluvní pokuty, 
která je sjednána v kupní smlouvě, kde Obec 
Podolí prodala předmětný pozemek Fran-
tišku a Milaně Dřínkovým budou finanční 
záležitosti mezi těmito stranami vyrovnány 
a nebude požadováno zaplacení žádných dal-
ších finančních položek (penále, poplatky, 
soudní výdaje aj.). Při splnění uvedené pod-
mínky se také prodlužuje termín pro kolauda-
ci rodinného domu na pozemku st. 407, k. ú. 
Podolí nad Olšavou do 31. 10. 2014.

3. Prodloužení termínu pro zahájení stavby rodin-
ného domu v lokalitě Dražné II. panu Jiřímu 
Kosinkovi do 31.5. 2013.

4. Nabídku J&T banky na zhodnocení volných 
finančních prostředků Obce Podolí a převod 
částky 2 500 000,- Kč na jednoletý termínova-
ný vklad u této banky. Současně pověřuje sta-
rostu obce Ing. Miroslava Křižku podepsáním 
příslušné smlouvy vztahující se k tomuto ter-
mínovanému vkladu.

5. Termín konání hodů v Podolí na sobotu 
20.10. 2012.

6. Pořadatele hodů r. 2012 v Podolí – Folklor a kul-
tura v Podolí, občanské sdružení a kulturně-
společenská komise Obce Podolí. Osoba, která 

bude v dané věci rozhodovat a akci řídit je Ing. 
Dagmar Vacková, případně Mgr. Ivana Mikuš-
ková.

7 .Žádost paní Ludmily Svobodové o pronájem 
obecního bytu č 288/1 pro občany obce Podolí 
s vymezenými příjmy.

8. Žádost Ing. Jaromíra Hastíka na proplacení 
nevyčerpané řádné dovolené za kalendářní rok 
2011.

9. Záměr změny trasování části veřejné účelové 
komunikace nacházející se na pozemku parc. 
č. 5823, jak bylo předloženo v návrhu pana 
Pavla Podškubky.

Zastupitelstvo obce neschválilo: 
10. Žádost pana Pavola Pechy o přidělení obecní-

ho bytu pro občany obce Podolí s vymezenými 
příjmy. 

11. Žádost pana Milana Machary o pronájem neby-
tových prostor na dětské poradně v Podolí.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
12. Potřebu revidování a případné vystavení nové 

nájemní smlouvy na pronájem nebytových pro-
stor dětské poradny v Podolí.

13. Nabídku Ing. Petra Havlase na odkoupení roze-
stavěné části spodní stavby nacházející se za 
garážemi vedle spodní části kulturního domu.

14. Zprávu Ing. Dagmar Vackové, že v rámci hodů 
2012 v Podolí nebude pořádána hodová zábava 
a není zabezpečena účast krojované chasy obce 
Podolí.

15. Zprávu Ing. Miroslava Křižky o sečení trávy na 
obecních pozemcích, které provádí na základě 
dohody o provedení práce Ing. Jaromír Hastík.

16. Zprávu místostarosty obce o potřebě opravy 
dřevěného kříže Spasitele u prodejny Dolan-
ka.

17. Žádost pana Josefa Fiksela, Hradčovice o pro-
nájem pozemků s tím, že ve věci rozhodne na 
dalším zasedání zastupitelstva obce.
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Podolské informace –  4. část
Ve druhé části Podolských informací vydaných 

MNV Podolí v únoru 1972 jsou další náměty hlavních 
úkolů pro příští období.

Úkoly na úseku dopravy:
Během pětiletky je plánována rekonstrukce hlav-

ní silnice přes naši obec. Souběžně s touto akcí bude 
vybudována hloubková kanalizace při vozovce v letech 
1972-75 a vybudování nových chodníků po obou stra-
nách silnice. Zabezpečovat řádnou údržbu dosud zbu-
dovaných místních vozovek a chodníků v ulicích v prů-
běhu roku 1972.

Úkoly na úseku životního prostředí:
V průběhu roku 1972 dbát nadále o estetický vzhled 

obce řádnou údržbou rodinných domků – úpravou 
fasád, zahrádek a okolí domků. Patřičně udržovat také 
veřejná prostranství a parky v obci zbudované. Postarat 
se o venkovní údržbu veřejných budov pro jejich dobrý 
estetický vzhled.

Úkoly na úseku tělovýchovy a sportu:
Tělovýchovná činnost se má stát záležitostí většiny 

mladých lidí v obci. Ve spolupráci s TJ Sokol zajišťovat 
využití a patřičnou údržbu zbudovaného sportovního 

areálu. Získávat cvičitele a trenéry pro žáky a dorost 
a to jak pro kopanou tak pro základní tělesnou výchovu. 
Dbát dobré úrovně pořádaných sportovních utkání. 

Úkoly na úseku kultury a školství:
Zajišťovat během roku důstojný průběh oslav a vzpo-

mínkových akcí. V kině OB (osvětové besedy) usilovat 
o zkvalitňování programu vhodným výběrem fi lmů. 
Místní lidová knihovna bude zvýrazňovat propagaci 
pokrokové literatury.

Úkoly na úseku zemědělství:
Na úseku zúrodnění půdy pokračovat v melioraci 

na lukách. Na úseku rostlinné výroby rozšířit plochy 
zrnin ze 140 ha na 180 ha, provést odplevelení pozemků 
a zvýšit produkci kukuřice. Na úseku živočišné výro-
by dosáhnout v průměru 17 ks odchovaných selat od 
1 prasnice a zvýšit průměrnou dojivost krav o 1 litr denně 
na dojnici. Na úseku investiční výstavby provést výstav-
bu dílen a garáží na farmě Přížlavné. Zbudovat oplocení 
celé farmy na Přížlavných. Skončit stavbu mostní váhy. 
Provést svod povrchové vody do kanalizačních rour na 
farmě v délce 60 bm. Pokračovat v adaptaci odchovny 
mladého dobytka.

Z Podolských informací zpracoval Jaroslav Míšek

Knihovna informuje…
Prázdniny začaly v knihovně akcí, na které jste si mohli 

vyzkoušet malování a savování na trička. Dětem se originál-
ní modely povedly. Jejich výtvory jsou k vidění na webových 
stránkách knihovny, kde mimo jiné po celou dobu prázdnin 
doznívala fotosoutěž z předchozích měsíců formou hlaso-
vání. A už 25. 8. se dozvíte, která fotografi e bude tou vítěz-
nou. Knihovna pořádá Rozloučení s prázdninami na téma 
V přírodě jsme jako doma. Kromě vyhodnocení fotosou-
těže na Vás čeká spousta zábavy, soutěže, tvoření zvířátek 
z plyšových drátků a předvádění dravých ptáků. Všechny 
informace najdete na webových stránkách a na letácích na 
obvyklých místech. Od září bude knihovna opět otevřená i 
ve středu od 15 do 17 hodin.

Výzva literárně tvořivým občanům Podolí
Redakce zpravodaje Život v Podolí by ráda otevřela 

novou rubriku s názvem „Psavé Podolí“, ve kterém mohou 
literárně tvořiví spoluobčané prezentovat svoje kratší díla. 
Povídky, pohádky, poezii, které byste chtěli zveřejnit na 
stránkách zpravodaje, můžete posílat na kontaktní email 
redakce (vladimir@belbo.cz). Nejlepší příspěvky budeme 
postupně zveřejňovat v této nové rubrice.

Vladimír Mana, předseda redakční rady
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Filmové okýnko
Letošní léto je výjmečné pro všechny milovníky 

akčních fi lmů. Do kin přišel poslední fi lm Nolanovy 
ságy o komiksovém superhrdinovi v netopýří masce. 
Završení je to vskutku mistrovské. Vše, co nenajdeme 
v předchozích částech, najdeme zde. Příběh je i přes 
delší stopáž nabitý a vůbec nevadí, pokud jste neviděli 
předchozí dva fi lmy. Režisér je umně zakomponoval do 
fi lmu posledního. Divákovi se po celou dobu dostává 
pořádné porce akce, nádherných obrazů i vynikajících 
hereckých výkonů. V titulní roli opět září Christian Bale 
a zdárně mu sekunduje krásná Anne Hathaway. Nolan 
se vyhnul obvyklému americkému klišé v podobě sen-
timentálních scén a klasickému happy-endu, za což je 
mu potřeba poděkovat. Jestli tedy máte rádi výborně 
natočené fi lmy, na fi lm „Temný rytíř povstal“ si rozhod-
ně zajděte.

LuM 

Krajské volby a Hodové slavnosti 2012
V letošním roce nás opět čekají volby. Tentokrát 

to budou Krajské volby, pro které stanovil prezident 
termín na pátek 12. října a sobotu 13. října 2012. 
Ve volbách budeme volit hejtmana a vedení našeho 
Zlínského kraje.

Z důvodu konání krajských voleb se proto termín 
hodů avizovaný v minulém zpravodaji přesouvá na 
sobotu  20. října 2012.

Dáša Vacková

Výstavba obce v roce 1961
Na prostranství před kulturním domem, kde má 

být v budoucnu zřízen park, byl zbořen domek č. 19, 
v němž byla dosud sběrna a prodejna mléka a vajec. 
Rovněž i obytné domky č. 20 a č. 108 byly zbořeny. Byla 
to stavení již stará a značné sešlá. Majitel domku č. 20 
Jiří Vala přestěhoval se ku své dceři Anně Cigánkové ve 
Žlebě č. 200 a majitel domku č. 108 František Kolečkář 
přestěhoval se do nově postaveného domku ve Žlebě. 
Oba domky č. 19 i 108 byly od majitelů obcí odkoupeny 
a František Kolečkář dostal na stavbu nového domku 
část materiálu. Z prostranství před kulturním domem 
zbývá ještě odstranit domek Jana Kovaříka č. 90. Dosud 
však nebyla pro něho opatřena náhrada za tento do-
mek. Během roku byla provedena nadstavba přízem-
ního domku Františka Skráška č. 29, Vladimíra Kryš-
tofa č. 199 na domy jednopatrové. Antonín Kovařík 
č. 67 zbořil starý hostinec a vystavěl na jeho místě pěkný 
obytný dům s podkrovím. Také Josef Juřík č. 144 posta-
vil na místě starého domku nový přízemní dům. Na 
Podcestí postavil nový dům s podkrovím Josef Daněk.

Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval
Jaroslav Míšek

Podolské Frišky mají nové kroje
Ženský pěvecký sbor Podolské Frišky v srpnu 

oslavil první výročí svého založení. Zpěvačky si však 
již měsíc předtím nadělily pěkný dárek, a sice poprvé 
vystoupily v nových krojích. Premiéra to byla rov-
nou dvojnásobná, protože absolvovaly také své první 
ofi ciální vystoupení mimo Podolí a to na Hodovém 
zpívání ve Vlčnově. Na nové kroje a další z vystoupe-
ní děvčat se můžete podívat také na Slováckých slav-
nostech vína či v Podolí na hodech během odpoled-
ního programu, který podobně jako v loňském roce 
proběhne před obecním úřadem.

Dáša Vacková za OS Folklor a kultura v Podolí

O lidské volbě
Jedno arabské přísloví říká, že „pro člověka je 

nejhorší možnost volby“. A slavný citát René Cre-
vela zase říká, že „neodvážit se, je osudné“. Přitom 
všichni víme, kolik drobných každodenních roz-
hodnutí musíme udělat. Každý den musíme volit. 
A většinou to není žádná osudová volba mezi „dob-
rem a zlem“. Jsou to malá rozhodnutí, která jsou přesto 
pro každého z nás velice důležitá. Jsou důležitá, pro-
tože jsou důkazem naší osobní svobody. Je také jistě 
pravda, že vyšší míra svobody jednotlivce vyžaduje 
vyšší míru jeho osobní zodpovědnosti. Pokud svobo-
da a zodpovědnost nekráčejí „ruku v ruce“, dochá-
zí vždy k ohrožení části společnosti, na které začne 
parazitovat skupina všehoschopných jedinců. 

Právo volit své zástupce (senátory, poslance 
a zastupitele) v parlamentní demokracii je také 
svoboda neoddělitelná od zodpovědnosti. A i když 
v České republice nemáme možnost volit přímo 
hejtmana nebo starostu, je určitě důležité využít 
všechny možnosti dané zákonem a dát přednost 
volbě konkrétních osob před volbou celých politic-
kých stran. Zjednodušíme-li si svoji volbu na celou 
politickou stranu, vzdáváme se tím možnosti (a čás-
ti své svobody) spolurozhodnout, který konkrétní 
člověk bude mít silnější vliv na prosazování našich 
zájmů.

Až budete zase stát „na křižovatce volby“, až 
budete mít pocit, že se bojíte nějakého rozhodnutí, 
zkuste si uvědomit, že s každým vašim rozhodnu-
tím se stáváte silnějším a svobodnějším člověkem.

Vladimír Mana
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Sportovní odpoledne
Dne 4. srpna 2012 proběhlo na dětském hřišti ve Žlebě „Sportovní odpoledne - aneb registrační systém aut zase 

(na chvíli) v provozu“. Tuto sportovně - zábavnou akci zorganizovali pro všechny příznivce pohybu, her a dobré 
nálady obec Podolí, sportovní komise a občanské sdružení Podolané. Na betonové hrací ploše se střídala družstva 
mužů, urputně zápolících v nohejbalovém turnaji, mezitím si na travnatých plochách naše malé sportovní nadě-
je i se svými rodiči zkoušely základy petanque. Byla provedena zatěžkávací zkouška nového zahradního krbu 
s udírnou, který postavil pan Andrej Duháň. Všichni účastníci akce posléze ochutnali čerstvě vyuzené a vynikající 
klobásky. Dodržování pitného režimu všech účastníků si vzal na starost pan Elfmark se svou  manželkou a tohoto 
nelehkého úkolu se zhostili na výbornou! Děkuji osobně panu starostovi, paní Heleně Koníčkové, panu Jaroslavu 
Ježíkovi a panu Aloisu Jakšíkovi – vrchnímu mistrovi řeznickému - za jejich čas a úsilí, které věnovali přípravě této 
společenské akce, která dle mého mínění dopadla podle spokojených obličejů návštěvníků, rozesmátých a rozdo-
váděných dětí a ukončení akce s postupujícím soumrakem - výborně.

Jaromír Hastík

Společenská kronikaSpolečenská kronika
Naši jubilanti v červenci a srpnu

Vlastimil Vlachynský 60 let 
Miloslav Hruboš 80 let 
Marie Hyjánková 82 let 
Marie Hrabalová 84 let

Narození dětí
Dne 24.7.2012 se Radce Šebestů a Marku Ilašovi 
(čp. 52) narodila dcera Sára.

Úmrtí
Dne 16.7.2012 zemřel Zdeněk Malina 
Dne 19.7.2012 zemřela Marie Májíčková 
Dne 9.8.2012 zemřel František Koníček 

Zpracovala Jana Rýpalová

Podolské Frišky ve VlčnověPodolské Frišky ve Vlčnově

Petanque a děti v PodolíPetanque a děti v Podolí

Voňavá nádhera z udírnyVoňavá nádhera z udírny

Sportovní den si užili i ti nejmenšíSportovní den si užili i ti nejmenší
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