
                                                                                                                                                                                                     

ZPRAVODAJ OBCE PODOLÍ 

LEDEN-PROSINEC 2019 



2 
 

Vážení občané, 

uplynul nám rok 2019 a začal nový rok 2020. Obecní úřad 

Podolí Vám přeje do nového roku mnoho pracovních i 

osobních úspěchů, štěstí a hlavně pevné zdraví. 

 

Ohlédnutí za rokem 2019  

Vážení spoluobčané,  

pokusím se ve zkratce připomenout zpětně to, co se v naší obci událo v roce 

2019. 

 

Rok 2019 nezačal zrovna šťastně, v únoru vypukl v našem katastru na vrcholu 

Čertův kámen požár o rozloze cca. 5 ha. Zbylá ohniště po pálení klestu 

rozfoukal vítr a oheň přeskočil lesní cesty na suchou trávu. Na tento požár bylo 

nasazeno celkem 27 hasičských jednotek a hasilo se do ranních hodin. Naše 

SDH spolupracovalo s jednotkou z Kunovic a hasili ohnisko z jižní strany na 

hřebenu Čertového kamene. Nebylo to nic jednoduchého při větru až 100 

km/hod, kde padaly stromy a jeden dokonce 10 m od naší jednotky. 

Chci tímto poděkovat našim hasičům za jejich přístup, dobrou práci a odvahu, 

kterou projevili při tomto nemalém požáru.  

 

V roce 2019 se podařilo splnit to, co bylo naplánováno, vybudovali jsme 

celkem devět staveb. Začnu s těmi, na které jsme vyřídili dotace. 

V březnu se vybudovala v obecním lese Horecko lesní cesta nazvaná Černá seč, 

v délce 720 m a šířce 4 m s pěti sjezdy do porostu v celkové částce 2.999.788,-

Kč bez DPH. Dotace z MZe na tuto stavbu byla 2.399.830,-Kč z obecního 

rozpočtu 599.957,-Kč. Dotace již byla celkově vyřízena a připsána na účet obce 

Podolí. 

V červenci jsme začali s demolicí RD č.p. 27, kde se podařilo zajistit dotaci ze 

Zlínského kraje. Cena demolice ve výši 955.583,-Kč vč. DPH, z toho získaná 

dotace ve výši 668.988,-Kč  z obecního rozpočtu 286.674,-Kč. Dotace již byla 

vyřízena a připsána na účet obce Podolí. 
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V říjnu se začal budovat dlouho očekávaný chodník Za Stříbrnou, kde jsme 

čekali hodně dlouho na právní akt přidělení dotace. Stavba měla délku 552 m, 

šířku chodníku 1,6 m a šířka asfaltu na silnici III. třídy 1 m za celkovou cenu 

2.957.726,-Kč vč. DPH.  Dotace ze SZIF přes MASKLS byla přidělena ve výši 

2.809.839,-Kč z obecního rozpočtu 147.886,-Kč. V měsíci lednu se bude žádat o 

proplacení dotace a v následujících měsících proběhne kolaudace stavby.  

Z dalších staveb, které jsme provedli za celkovou částku 1.537.032,-Kč, buď 

svépomocí, nebo přes firmy byly:   

- výstavba vodovodu a jednotné kanalizace v celkové délce 150 m v lokalitě Za 

Skalou. 

- výstavba provizorní komunikace v lokalitě Za Skalkou v délce 200 m. 

- chodník u Táborských v celkové délce 220 m a šířce 0,9 m 

- výstavba obecního dvoru, oprava střechy a fasády, zpevněná plocha, výstavba 

betonové plotové zdi 

- oprava fasády budovy obecního úřadu 

- veřejné osvětlení v lokalitě Za Skalkou  

- oprava lesních cest 

 

V průběhu roku se prodal poslední stavební pozemek za Skalkou ve výši 

436.000,-Kč. 

Obec taky odkoupila dva lesní pozemky na Kuči o výměře 5 800 m2 za 

celkovou cenu 42.000,-Kč. 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

Vážení občané, rád bych vás seznámil o dění v našem sboru za uplynulý rok 

2019. 

Jako první mi dovolte popřát vám do nového roku zejména hodně zdraví a sil na 

všechno, co máte v plánu dělat. Ať se Vám daří v pracovním i soukromém 

životě. 

BRIGÁDY SDH V OBCI 

Na žádost obecního úřadu byly během roku provedeny brigády a to zejména: 

- vyčištění příkopových žlabů, uličních vpustí a lesních propustků, které byly 

vlivem zimní údržby komunikací a jarních přívalových dešťů zanesené a 

neplnily svou funkci. 

- úklidové práce v nově vybudovaném obecním dvoře při příležitosti svozu 

nebezpečného a velkoobjemového odpadu. 

- pomoc při přípravách dětského dne 

- zdobení vánočního stromu v centru obce 

- pomoc při mikulášské besídce 

KULTURA 

Jako každoročně jsme se zúčastnili kulturních akcí v okolních obcích a sborech.  

Rád bych zde zmínil tu největší a tou je hasičská fontána při příležitosti výročí 

založení SDH Police.  

Již tradičně pořádáme kácení máje s večerní zábavou zvanou Červnová noc. Rok 

2019 přinesl 10. ročník této akce a máme velkou radost, že opět po roce nás 

navštívilo více návštěvníků než v roce předešlém a to rovných 350. 

V posledních letech se také stal tradicí Štěpánský výšlap do sousedních 

Rajnochovic, budeme rádi, když se k nám v letošním roce připojí i další občané 

naší obce.  

POŽÁRNÍ SPORT  

Oblasti požárního sportu jsme se věnovali nepřetržitě od června do září. 

Tradičně vše začalo okrskovým kolem v Kunovicích, kterého se zúčastnilo jak 
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družstvo mužů, tak mužů nad 35 let. V průběhu roku jsme primárně 

navštěvovali závody Valašské hasičské ligy a příležitostně pohárové soutěže 

v nedalekém okolí. Ve valašské lize jsme obsadili konečné 5. Místo. 

V konečném součtu jsme tedy navštívili 43 soutěží. Oproti předešlým sezónám 

jsme z časových důvodů neodjezdili tolik soutěží a nevybojovali tolik úspěchů 

kolik bychom chtěli. Proto doufám, že sezóna 2020 bude pro naše družstvo 

úspěšnější. I přesto bych rád vyjádřil poděkování našemu družstvu za řádnou 

reprezentaci sboru. 

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA 

V roce 2019 měla naše jednotka 3 výjezdy k mimořádným událostem. 

1) Požár po následku pálení klesti Čertův kámen 6.3.2019 – zvláštní stupeň 

požárního poplachu 27 jednotek hasičů (22 cisteren). 

2) Požár vytěženého lesa a přilehlé louky Polomsko 23.3.2019 – 5 jednotek 

hasičů. 

3) Odstranění popadaných stromů vlivem silného větru na komunikaci III. třídy 

Podolí-Lázy , následně úklid části utržené střechy v místním zemědělském 

družstvu – pouze naše jednotka. 

Na podzim 2019 bylo požádáno o přidělení dotace z fondu Zlínského kraje na 

dovybavení JPO v celkové částce 330 000 Kč z důvodu nevyhovujícímu stavu 

zejména osobních ochranných prostředků hasičů a také doplnění základní 

techniky, kterou naše jednotka může zlepšit svou akceschopnost. Tato dotace 

byla našemu sboru v prosinci 2019 přidělena. Výše dotace činí 70 % z celkové 

částky (tj. nejvyšší možná dotace). Z této dotace budou v nejbližších dnech 

pořízeny: zásahové helmy, zásahové obleky, zásahové boty a rukavice, 

elektrocentrála, přenosné radiostanice, plovoucí čerpadlo a svítilny.  

VALNÁ HROMADA A VOLBY DO VÝKONNÉHO VÝBORU 

Dne 4.12.2019 proběhla výroční valná hromada SDH Podolí, kde mimo jiné 

probíhaly i volby nového výkonného výboru na další volební období.  
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Nově zvolený výbor: 

starosta: Tomáš Vašíček 

náměstek starosty: Tomáš Vyvlečka 

velitel: Martin Navrátil 

jednatel: Ondřej Sedlák 

pokladník: Tomáš Zbranek 

revizor: Pavel Barbořák 

Dovolte mi také poděkovat členům VV, kteří plnili své funkce v minulém 

období, za dobře odvedenou práci.  

PODĚKOVÁNÍ  

 Pan Jiří Krajcar-český výrobce koupelnového nábytku 

 Pan Ladislav Rada-výroba nábytku 

 Pan Robert Hlavica-lesnická činnost 

 Pan Miroslav Smahel-restaurace Pohoda 

 Pan Pavel Novák-firma Novax elektro 

 Pan Pavel Škor 

 Pan Pavel Táborský 

 Rodina Minaříkova 

 Obecní úřad Podolí 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Tomáš Vašíček 

                                                                               starosta SDH Podolí 
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Vítání občánků 

V roce 2019 jsme přivítali nově narozené děti mezi občany naší obce. Vítání 

proběhlo 23. 2. 2019 ve společenském areálu.  Přivítali jsme tyto děti: 

Jakuba Barbořáka č.p. 101, Toníka Smahela č.p.93, Jakuba Davida č.p.102 a 

Anetu Masaříkovou č.p.94 

Všem dětem přejeme do života hodně zdraví a lásky svých blízkých. 
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Dětský den 

Jako každý rok, jsme i letos 8. června oslavili jeden významný den, a to Den 

dětí. Děti přišly v hojném počtu i s rodiči, aby si zadováděly na trampolíně, 

skákacím hradu a také si zahrát různé sportovní soutěže o nějakou tu mlsotku. 

V průběhu celého odpoledne se tvořila velká fronta u stánku, kde holky z Lázů 

malovaly na obličej. Hřiště se pak hemžilo tygry, motýli, spidermany a vším 

možným. 

Jak děti, tak i dospělí si mohli prohlédnout moderní zásahovou hasičskou 

cisternu, kterou přivezli ukázat dobrovolní hasiči z Kunovic. Děti si mohly 

prohlédnout celé auto a obléci se do zásahového obleku, také si vyzkoušet, jak 

těžká může být kyslíková bomba. Naši dobrovolní hasiči děti svezli za zvuku 

sirény v hasičském autě cestou k hájence a zpět. 

 Na konec pro radost všech rodičů byly děti vypuštěny do vytvořené pěny, která 

se díky větrnému počasí rozletěla všude. 
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Letní kino 

Loňský rok jsme pro Vás znovu otevřeli naše malé letní kino. Promítali jsme 

čtyři filmy, komedie i pohádku. I když nám počasí přálo, návštěvnost nebyla 

moc velká. Možná je to tím, že i okolní obce taky začaly s promítáním a také 

nabídka filmů není moc veliká a některé filmy jsou hodně drahé. Pokud budete 

mít zájem, budeme v promítání pokračovat. Klidně přijděte a řekněte, které 

filmy by se Vám líbily a zkusíme je objednat. 

 

Sraz seniorů 

Loni proběhl sraz našich seniorů 8. listopadu. Z celkového počtu 50, se srazu  

zúčastnilo 26 seniorů. O zábavu se postarala paní harmonikářka, která zahrála na 

přání, k tanci. Občerstvení zajistil pan Miroslav Smahel, kterému tímto 

děkujeme. Setkání se i letos protáhlo a doufáme, že se Vám zábava v podobě 

harmoniky líbila. 
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Mikuláš 

Poslední akcí roku 2019 byla mikulášská nadílka 6. prosince, tradičně na 

místním sportovním areálu. Začínali jsme v 17.00 hod., kdy jsme Mikuláše 

přivítali koledami, které zazpívaly p. Vladimíra Kozáková, Sofie a Natálka 

Kozákovy, pro naladění se do vánoční atmosféry. Nadílka byla klidnější, i když 

i naši čerti dali některým dětem zabrat. Zúčastnilo se 73 dětí. 

Mikuláš si děti zval podle svého seznamu, zeptal se na jejich hříchy a neplechy, 

děti si mohly skóre vylepšit básničkou nebo písničkou a andělé nakonec každé 

dítko odměnili balíčkem sladkostí a dobrot. Na závěr večera byl odpálen 

připravený ohňostroj. 
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Obecní knihovna v Podolí-zveme Vás do knihovny   

Na webových stránkách naší knihovny www.podoli.knihovna.cz je záložka On-

line katalog a tady lehce zjistíte, které knihy má naše knihovna ve svém fondu. 

Můžete si také vybírat knihy z výměnných cirkulačních souborů. Výměnné 

soubory máme zapůjčeny v knihovně vždy na dobu 1 roku a po roce se soubory 

vyměňují s další knihovnou. Proto neváhejte a přijďte do knihovny vybrat si 

z nejnovějších knih, za rok už tyto knihy v knihovně nenajdete. Kromě knih 

máme v knihovně i soubor Harlequinů a sešitky Večery pod lampou pro ty, kdo 

mají rádi romantickou četbu.  

 

 Na Vaši návštěvu se těší vždy ve středu 17.00 – 18.00 hodin knihovník  

                                                   J. Škrobák 

 

 

 

 

 

http://www.podoli.knihovna.cz/
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Seniorská obálka může pomoci i vám 

 

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko pořídil pro seniory takzvané 

seniorské obálky, které mohou pomoci zachránit život. 

Jedná se o aktivitu realizovanou v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních 

věcí ČR za spolupráce s integrovaným záchranným systémem Zlínského kraje 

pod záštitou Zlínského kraje a ministra zdravotnictví. 

Obálky byly distribuovány do obcí Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, 

Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, 

Střítež nad Bečvou, Velká Lhota a Zašová. 

Seniorská obálka pomáhá seniorům a lidem se zdravotním postižením 

v tísni a ohrožení zdraví nebo života. Často se stává, že přivolaní 

zdravotníci záchranné zdravotní služby, hasiči nebo policisté nemají o 

osobě, v jejíž domácnosti zasahují, potřebné informace.  

Tomu by měla zamezit seniorská obálka, kterou tvoří: 

 plastová obálka s magnetickým proužkem k přichycení na lednici 

v domácnosti 

 formulář I.C.E. karta s praktickými informacemi o osobě v domácnosti 

 pravidla pro vyplnění 

Záchranáři jsou o distribuci obálek do vaší obce informováni a v případě 

potřeby tak budou seniorskou obálku ve vaší domácnosti hledat na lednici, 

aby ji mohli využít při záchraně vašeho života. 

Blíže se můžete s podobou karty a jejím účelem seznámit prostřednictvím 

následujícího videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=PVuaHthyJhA 

 

Kde získám plastovou obálku? 

Plastová obálka je zdarma k dostání na obecním úřadě. Dostat ji můžete také od 

pracovníků vybraných poskytovatelů sociálních služeb (např. z Diakonie ČCE – 

středisko ve Valašském Meziříčí, Diakonie ČCE – hospic Citadela, Domova pro 

seniory Valašské Meziříčí a Charity Valašské Meziříčí). 
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Kdo mi pomůže s vyplňováním I.C.E. karty? 

V nouzi vám pomůže jen správně vyplněná I.C.E. karta. Pečlivě si přečtěte 

Pravidla pro vyplnění, která vám byla předána spolu s obálkou a kartou. 

Neváhejte požádat o pomoc své příbuzné, pracovníky odboru sociálních věcí 

Městského úřadu Valašské Meziříčí (tel. 571 674 558 nebo 571 674 565)nebo 

pracovníky sociálních služeb (např. z Diakonie ČCE – středisko ve Valašském 

Meziříčí, Diakonie ČCE – hospic Citadela, Domova pro seniory Valašské 

Meziříčí a Charity Valašské Meziříčí). Pamatujte, že jedny z nejdůležitějších 

informací jsou pro záchranáře kontakty na blízké osoby. I.C.E. kartu pravidelně 

aktualizujte, je velmi důležité, aby informace nezastarávaly. 

  

Jak se I.C.E. karta vkládá do obálky a kam se umisťuje? 

I.C.E. kartu přeložte na třetiny a vložte do plastové obálky tak, aby byla vidět 

třetina zadní strany s výrazným nápisem I.C.E. karta. Poté obálku připevněte na 

kovový povrch lednice. 

 

I.C.E. karta poskládaná do plastové obálky. 

http://www.meziricsko.cz/wp-content/uploads/2019/10/DSC_15922-e1571645786324.jpg
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Umístění I.C.E. karty vložené do plastové obálky s magnetickým páskem na lednici v 

domácnosti. 

 

Kde najdu novou I.C.E. kartu, když ji budu potřebovat aktualizovat? 

Formulář I.C.E. karty je volně ke stažení a vytištění na webových stránkách 

obcewww.obecpodoli.infoa MikroregionuValašskomeziříčsko-

Kelečskohttp://www.meziricsko.cz/seniorska-obalka/ 

V případě, že nemáte možnost tisku, vytiskneme vám ji na požádání na obecním 

úřadě. 

 

KE STAŽENÍ 

www.obecpodoli.info 

 

 

 

http://www.meziricsko.cz/wp-content/uploads/2019/10/DSC_159000-e1571645925498.jpg
http://www.obecpodoli.info/
http://www.meziricsko.cz/seniorska-obalka/
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Odstranění stavby číslo popisné 27 Podolí 

Obec Podolí provedla demolici rodinného domu č.p. 27 a získala tak prostor pro 

technické zabezpečení obce. Došlo tak také ke zlepšení vzhledu samotného 

centra obce. Akce zároveň přispěla ke zvýšení bezpečnosti v této části obce, kdy 

došlo ke zlepšení rozhledových poměrů na křižovatce, kde dříve stával rodinný 

dům. 

Projekt „Odstranění stavby číslo popisné 27 Podolí“ byl realizován za přispění 

prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.  
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Státní veterinární správa připomíná chovatelům povinnost 

nechat čipovat své psy. 

Majitelé psů v České republice mají povinnost nechat svá zvířata u soukromého 

veterinárního lékaře označit mikročipem. OD 1. lednu 2020 bude na základě 

novely veterinárního zákona schválené v roce 2017 povinné očkování psa proti 

vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí 

být označena nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl 

roce věku. Výjimku budou mít pouze starší psi a to, pokud jsou označeni jasně 

čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011. Státní 

veterinární správa (SVS) aktuálně zveřejnila na svém webu odpovědi na 

nejčastější otázky na téma povinného čipování psů. 

Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou 

oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost, (jsou 

registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: 

https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru). Dlouhodobě je označení psa (ale 

také kočky či fretky) čipem povinné v případech, že s ním majitel cestuje do 

zahraničí, v řadě obcí tuto povinnost na lokální úrovni již roky ukládají místní 

vyhlášky. Povinná evidence psů v současné době funguje ve většině zemí 

Evropské unie. 

Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. 

Mikročip o délce cca 1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží 

zvířete. Obal je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus 

zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Za psa bez označení bude hrozit ve 

správním řízení uložení pokuty ve výši až 50 000 Kč. 

Zavedení povinného označení všech psů by mělo do budoucna především 

usnadnit identifikaci psů ze strany kontrolních orgánů a tím také zefektivnit 

monitoring chovů a kontrolu dodržování stanovených předpisů chovateli. 

Komplikovaná identifikace psů mimo jiné často znesnadňuje veterinárním 

inspektorům postihování problematických chovů velkého množství zvířat - tzv. 

množíren. 

U označeného zvířete bude možné snadněji prokázat, kdo je jeho majitelem, což 

je přínosné v případech krádeží psů, ale také v případech, kdy zvíře způsobí 

škodu, (například zaviní dopravní nehodu, zraní člověka či „pytlačí“) a je 

potřeba identifikovat zodpovědnou osobu. Zatoulané, řádně označené a 

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/
https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru
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evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu 

majiteli než neoznačený pes. 

„Státní veterinární správa apeluje na chovatele, aby včas navštívili se svým 

psem ošetřujícího veterinárního lékaře a nechali psa čipovat,“chápeme, že nová 

povinnost přinese sice jednorázovou administrativní a finanční zátěž pro 

chovatele ve výši stovek korun, nicméně její přínosy by měly být dle našeho 

očekávání výrazně vyšší.“  
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Tříkrálová sbírka v roce 2020 v Podolí 

Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 20.ročník tradiční Tříkrálové 

sbírky. Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky na 

pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně i 

sociálně znevýhodněným občanům.  

Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování zapojilo 

celkem 467 skupinek koledníků, což znamená, že do této sbírky se dobrovolně 

zapojilo minimálně 1 868 osob. V Podolí se koledovalo v sobotu 11. ledna. 

Letos se popáté podařilo na celém území působnosti Charity Valašské Meziříčí 

překročit hranici 2 miliónu korun. Celkem se od dárců vykoledovalo 2 578 697 

Kč (tj. o 205 924 Kč více než loni). Z toho v Podolí 7 699 Kč.  

Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity 

Olomouc 

Místní Charitě zůstává 58 % z vybrané částky. Ty budou použity na přímou 

finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Dále budou 

peníze použity na pořízení osobních automobilů pro terénní služby, které se 

věnují seniorům a lidem se zdravotním postižením. Část výtěžku bude použita 

na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci, jehož úkolem 

je bezplatně poskytnout, na základě vydané poukázky, materiální (potraviny, 

šatstvo) a ve zvlášť naléhavých případech i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli 

v tíživé životní situaci. Část výtěžku sbírky půjde na dofinancování spoluúčasti 

v projektu IROP, díky kterému dochází k rekonstrukci podkroví v naší budově 

v Rožnově pod Radhoštěm. 

Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, kteří se do 

sbírky, jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž obcím, městům, farnostem za 

vstřícnost a ochotu.  

Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky do kasiček patří ještě jednou 

velký dík. 

Za Charitu Valašské Meziříčí 

Martina Došková 
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Co plánujeme na rok 2020? 

V tomto roce nás čeká hodně práce. Při hašení požáru v březnu 2019 u Čertova 

kamene, jsme zjistili, že naše jednotka dobrovolných hasičů není dostatečně 

vybavena na zásah, a hlavně jejich bezpečnost. Podali jsme žádost o dotaci na 

Zlínský kraj v celkové výši 330.000,-Kč na výbavu a to: 

- nákup elektrocentrály    1 ks  74.000,-Kč 

- nákup přenosného plovoucího čerpadla 1 ks  41.000,-Kč 

- nákup zásahového oděvu I nebo II  5 ks  90.000,-Kč 

- nákup přileb pro hašení ve stavbách  5 ks  60.000,-Kč 

- nákup zásahové obuvi pro hasiče  5 ks  27.500,-Kč 

- nákup ochranných rukavic pro hasiče 5 ks  12.500,-Kč 

- nákup spojových prostředků-analogová  

  radiostanice přenosná    2 ks  25.000,-Kč 

Celkem        330.000,-Kč  

(z toho dotace 231.000,-Kč) 

Zastupitelstvo Zlínského kraje nám již tuto dotaci odsouhlasilo a v měsíci lednu 

provedeme nákup. Dotace činí 231.000,-Kč, obecní podíl činí 99.000,-Kč. 

 

V březnu se začne budovat osvětlení na přechod pro chodce u paní Hanákové a 

nástřik samotného přechodu. V letním období kolaudace celé stavby a potom 

odkoupení pozemku pod chodníkem od ředitelství silnic a dálnic Zlínského 

kraje. 

 

V říjnu 2019 jsme podali na MZe žádost o dotaci na stavbu rybníků v celkové 

výši 7.000.000,-Kč vč. DPH a žádost byla přijata. Byli jsme mezi prvními a 

ministerstvo po 14 dnech uzavřelo přijímání žádostí z důvodu naplnění stavu. 

Můžeme tedy počítat, že na 99 % nám bude dotace přidělena. Čeká nás 

výběrové řízení a stavba musí být provedena do konce roku 2020. Dotace na 

tuto stavbu bude 5.600.000,-Kč z rozpočtu obce 1.400.000,-Kč. Rybníky budou 

sloužit k zachycení vody v krajině, jako hasičská voda a dál se uvidí, jaké 

využití vymyslíme. 
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Pokud bude příznivá zima, chtěli bychom začít budovat příjezdovou cestu 

k rybníkům, opravit lesní cesty, odvodnit hřiště na kopanou a v červenci využít 

vytěženou zeminu při stavbě rybníků ke srovnání travnatého povrchu. 

Čeká nás vypracování projektů a to: 

-projekt propojení chodníku přes mostek u Stříbrné 

-projekt místní komunikace Za Skalkou nová výstavba 

-projekt lesní cesty Bučník 

 

Z kulturních akcí na rok 2020: 

A jako hlavní nás čekají oslavy 650 let obce Podolí. Naše obec vznikla v roce 

1370. Zastupitelstvo v loňském roce schválilo jednodenní oslavy s kulturním 

programem. Již je vytvořen program oslav, který bude jak pro starší, tak i pro 

mladší občany. Přípravy budou probíhat v průběhu roku, aby bylo vše, na 

11.7.2020, hotovo. Budou vystupovat cimbálové a dechové hudby, taneční 

spolek Bača, zvonky Kateřinice, jednotlivá vystoupení, perličkou celého dne 

bude kapela Fleret se Zuzanou Šulákovou, dále kapely Reflexy, The Syrup kabát 

revival  a Rockoví Lišáci, viz pozvánka níže. Do samotných oslav se muže 

program ještě doplnit. Celkové náklady na oslavy se budou pohybovat kolem 

250.000,-Kč a budou financovány ze sponzorských darů, které se, pevně věřím, 

podaří sehnat. 

Pozvánku s podrobným programem budeme roznášet. 
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Kvůli velkým oslavám v naší obci se bohužel letos nebude konat Dětský den. 

Děti se ale nemusí bát, že by přišly o veškerou zábavu. Na oslavách pro ně bude 

přichystáno malování na obličej, skákací hrad, trampolína a skluzavka, na 

kterých se budou moct pořádně vyřádit. 

 

Dalšími akcemi bude: 

-Vítání občánků 

-Mikuláš 

     

Taneční soubor BAČA 

  

Fleret a Zuzana Šuláková 
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Informace a upozornění občanům: 

Na obecním úřadě se nám začínají hromadit stížnosti od občanů na 

nesesbírané psí exkrementy na chodnících a v okolí jejich domů (na 

trávnících). Prosíme tímto občany, aby si po svých psích kamarádech řádně 

uklízeli. 

            Děkujeme! 

Tříděný odpad: 

Pro naše občany jsme vytvořili nové sběrné místo na tříděný odpad v blízkosti 

obecního úřadu-u hlavní silnice. Pokud budou u obecního úřadu kontejnery na 

sklo a plast plné, využijte prosím tohoto sběrného místa, aby se odpad 

nehromadil pouze na jednom místě. 

 

 

 

 



25 
 

Parkování v obci: 
Obecní úřad by tímto všechny občany chtěl požádat o to, aby svá auta parkovali 

na svých pozemcích z důvodu lepší průjezdnosti ulicemi, ale také v období zimy 

kvůli údržbě komunikací. Pokud nemáte možnost na svém pozemku parkovat, 

obraťte se prosím na obecní úřad, kde se Vám budeme snažit najít pro Vás 

vhodné místo na parkování. Pokud nedojde ke zlepšení situace s parkováním, 

budeme nuceni přistoupit ke schválení obecně závazné vyhlášky o parkování 

motorových vozidel v obci.  

  

 

Poplatky: 

- Placení poplatku za odpad do 31.5.2020 400,-Kč/osoba 

- Placení poplatku za psy do 31.5.2020  50,-Kč/pes. 

- Poplatky můžete platit nejen hotově na OÚ, ale i na: 

 účet obce číslo: 10328851/0100  

 variabilní symbol: číslo popisné vašeho domu 

Cenové oznámení: 

     Odečet vodoměru se provádí jednou za rok srpen-září. Cena se oproti 

loňskému roku nezměnila. 

- Vodné: 15,- Kč/m
3
 vč. DPH 

- Stočné se v naší obci neplatí 

- Platit můžete nejen hotově, ale i na: 

 účet obce číslo: 10328851/0100  

 variabilní symbol: číslo popisné vašeho domu 

Služby pro veřejnost: 

- Vidimace a legalizace 

- Ověření podpisů 30,- Kč/1 podpis 

- Ověření listin 30,- Kč/1 strana 



26 
 

- Výpis z katastru nemovitostí 

- Výpis z rejstříku trestů 100,- Kč 

Dotace na fasády: 

I v letošním roce obec přispívá částkou 10 000,- Kč na opravy fasád rodinných 

domů. V roce 2019 bylo vyhověno 5 žádostem. 

Podmínkou pro získání této dotace je trvalý pobyt v obci a podaná žádost na 

OÚ. 

Prodejna smíšeného zboží 

PO - 7.30 – 12.00 

ÚT-  7.30 – 12.00 

ST -  7.30 – 12.00 

ČT -  7.30 – 12.00 

PÁ -  7.30 – 15.15 

SO -  7.30 – 10.30 

V prodejně je možno platit jakoukoliv platební kartou. 

Pošta Partner Loučka 
 

Otevírací doba 

PO 10.00-12.00 hod.  14.30-18.00 hod. 

ÚT 8.00- 11.00 hod.  13.30-15.30 hod. 

ST 8.00-11.00 hod.  13.30-15.30 hod. 

ČT 10.00-12.00 hod.  14.30-18.00 hod. 

PÁ 8.00-13.00 hod. 

 

Telefonní číslo:   731 077 250 
 

Do roku 2020 Vám všem přeji pevné zdraví, 

mnoho osobních i pracovních úspěchů a spoustu 

radosti. 



27 
 

 


