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Kurz základů práce na PC

Dětský karneval

Základů práce na počítači se mohou naši občané
naučit v průběhu dvou podvečerů, pokud se přihlásí
do kursu, který se uskuteční v místní základní škole.
Nepožadují se žádné vstupní znalosti, vítán bude i ten,
kdo za počítačem nikdy neseděl a nikdy se jej nepokusil ani zapnout. Kurs je vhodný i pro občany důchodového věku, případně i ty, kteří chtějí výuce jen přihlížet. Výuka bude probíhat 9.března a 16. března 2007
od 17.00 do 18.30 hodin. K účasti je možné se přihlásit
do úterý 27. února 2007 na OÚ v Podolí.

Hrové odpoledne v mateřské škole

Dětský karneval, který se uskutečnil v neděli 18. 2. 2007 se brzy rozrostl
z počtu několika jedinců masek téměř na celou stovku. Na fotografii je zachycena také paní ředitelka školy Mgr. Martina Kozelková a učitelka slečna
DiS Lenka Mifková.

Vítání občánků

Hrové odpoledne v mateřské škole se koná vždy
ve středu od 15.00 do 16.00 hodin. Děti, které dosud
nenavštěvují mateřskou školu, mají možnost již nyní
seznámit se s novým prostředím. V doprovodu rodičů
a za účasti učitelky mateřské školy poznají nové hračky, hru v kolektivu dětí, zařízení a vybavení. Chceme tím dětem ulehčit přechod z domácího prostředí
do kolektivu a přispět k radostnému nástupu do
mateřské školy. Zápis do mateřské školy v Podolí bude
ve středu 25. dubna 2007 od 12.00 do 15.00 hodin.
Marie Petříková, vedoucí učitelka MŠ

Proč má o škole rozhodnout anketa

V sobotu 13. 1. 2007 uspořádala Společenská komise naší obce další
vítání dětí do života. Pozvání přijali rodiče Snopkovi s dcerou Sofií, rodiče
Šišákovi se synem Janem, rodiče Brostíkovi se synem Jiřím a rodiče Majíčkovi s dcerou Adélou.
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Zastupitelé obce jsou správci majetku dané obce,
vlastníky tohoto majetku jsou ale všichni občané.
Od správců majetku (zastupitelů obce) lze očekávat,
že umí správně zhodnotit různé ekonomické prvky
finančního hospodaření obce, zásadní rozhodnutí ale
musí, stejně jako u soukromých firem, udělat vlastníci. Proto je nutné, aby se na tak důležitém rozhodování, jakým je zachování nebo zrušení základní školy
v obci (stejně jako na rozhodování o zrušení či zachování části soukromé firmy), podíleli všichni její občané (stejně jako u soukromých firem, jejich vlastníci).
Je třeba se dovědět, pro kolik občanů je zachování školy v obci jednou z nejvyšších priorit a dle toho je nutné
ekonomické argumenty vážit.
Pro zachování každé priority je třeba něco obětovat nebo něčeho se zříci. V reálném životě je důležité,
umět si vždy dané priority jasně určit a těmto prioritám méně významné věci podřídit.

ŽIVOT v Podolí
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Zpráva ze 4. zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce schválilo:
- provedení ankety k další existenci nebo zrušení základní školy
v Podolí a zveřejnění textu článku k této problematice v obecním zpravodaji.
- provozní řád dětského hřiště v ulici Žleb a provozní řád fotbalového hřiště.
- uzavření smlouvy na odbornou pomoc ve věci rekonstrukce
veřejné kanalizace a napojení na ČOV v Podolí s Ing. Martinem
Machulkou, Uherské Hradiště.
- výběr dodavatele na stavební práce spojené s prodloužením
inženýrských sítí v lokalitě Dražné a uzavření smlouvy o dílo
s firmou SVS CORRECT s.r.o.
- ukončení možnosti uzavírání nájemních smluv s občany Podolí
na popelnicové nádoby na domovní odpad k 31. 3. 2007.
- změnu v poskytování měsíčních odměn neuvolněný členům
zastupitelstva obce (mimo místostarostů) z částky 1 140,- Kč
na částku 1200,- Kč. U předsedkyně společenské komise z částky 740,- Kč na 800,- Kč.
- záměr prodeje částí pozemků parc. č. 3189/1 a 3189/2, k.ú.

Podolí nad Olšavou vyznačené v novém geometrickém plánu
281-314/2006 jako pozemky parc. č. 3197/3 o výměře 648 m2,
parc. č. 3197/18 o výměře 165 m2 a parc. č. 3197/19 o výměře
155 m2.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- plány práce jednotlivých výborů a komisí obce Podolí.
- zprávu o vstupu nového mobilního operátora na trh v ČR pro
oblast poskytování bezdrátového připojení k internetu, což
ovlivní podmínky vztahující se k možnému prodloužení smlouvy mezi obcí Podolí a HiTech Média s.r.o. V současnosti je
uvedená smlouva platná do 30. 9. 2007 Možnost zvýšení počtu
připojení uživatelů na bezdrátový internet v Podolí a délka doby
jeho bezplatného poskytování bude řešena začátkem druhého
pololetí 2007.
- zprávy o kontrole č. 5 až 9 Základní školy a Mateřské školy,
Podolí, příspěvková organizace.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- žádost Ing. Trávníčka na odkoupení části pozemku parc.
č. 915/2, k.ú. Podolí nad Olšavou.

Z provozního řádu fotbalového hřiště

Z provozního řádu dětského hřiště

Areál fotbalového hřiště slouží ke sportovním účelům a přítomnost osob je zde povolena pouze v souvislosti s tímto účelem.
V celém areálu fotbalového hřiště platí zákaz požívání alkoholu a psychotropních látek, zákaz kouření, zákaz rozdělávání
ohňů, zákaz používání zábavné pyrotechniky a zákaz odhazování
jakýchkoliv odpadků. Není-li k dispozici odpadkový koš, je každý
povinen odnést si své odpadky z areálu fotbalového hřiště s sebou.
Dále je zakázáno: - donášení nápojů a jakýchkoliv jiných tekutin ve skleněných lahvích, - vjíždění na travnatou plochu jakýmikoliv dopravními a technickými prostředky, - manipulování
s neukotvenými fotbalovými brankami a jakýmikoliv břemeny
a materiály, - lezení na fotbalové branky, na střechy budov, na
stromy, na stěny, zábrany a sítě, - přelézání oplocení a jakékoliv
jeho poškozování a odstraňování.
V případě, že je hlavní brána areálu fotbalového hřiště uzamčena, platí zákaz vstupu všem osobám. Zákaz vstupu všem
osobám platí bezpodmínečně vždy večer od setmění po celou
noc až do rána následujícího dne a to i tehdy, není-li hlavní brána uzamčena.
Areál fotbalového hřiště je veřejnosti otevřen:
- pondělí od 15.30 hodin do setmění, - pátek od 18.30 hodin
do setmění. V ostatní pracovní dny může veřejnost využívat
travnatou plochu fotbalového hřiště od 16.00 hodin do setmění omezeně s ohledem na probíhající trénink fotbalového oddílu
hráčů Tělovýchovné jednoty Podolí. V sobotu a v neděli je možné využívat areálu fotbalového hřiště po dohodě s jeho správcem
a osobou pověřenou příslušným orgánem obce Podolí. V zimním
období je celý areál pro veřejnost uzavřen.

V celém areálu dětského hřiště v ulici Žleb platí stejné zákazy a omezení jako v areálu fotbalového hřiště (viz provozní
řád fotbalového hřiště).
V areálu dětského hřiště nesmí nikdo ostatní přítomné osoby a okolí dětského hřiště rušit nadměrným hlukem.
Areál dětského hřiště je veřejnosti otevřen denně od 7.00
hodin do 22.00 hodin. Mimo uvedenou dobu platí zákaz
vstupu všech osob do tohoto areálu. Zákaz vstupu všem osobám platí také v době výskytu silnějšího nárazového větru, kdy
hrozí nebezpečí pádu stromů.
Plný text provozních řádů obou hřišť je umístěn na úřední
tabuli obce Podolí a na www.obecpodoli.cz

Inzerce
Stavební pozemek
Koupíme pozemek na stavbu rodinného domu nebo starší dům k demolici. Informace předejte prosím na OÚ v Podolí
nebo na mob.: 605292782.

Firma Kovosteel s.r.o. nabízí
Výkup a likvidaci následujících surovin a odpadů: barevné
kovy, hutní materiál, autovraky, nebezpečné odpady, elektrošrot. Dále nabízí prodej uhlí a paliva a ekologické poradenství.
Provozovna: Staré Město, Brněnská 1372, tel.: 572 419 701 nebo
572 419 710.

Jedním dechem
- vzor plné moci k zastupování v anketě o existenci školy
v Podolí, kterou si může napsat každý strojově nebo i vlastní
rukou je následující: Já, František Vomáčka, nar. 8. 10. 1945,
bytem Podolí 296 uděluji plnou moc paní Vlastě Vomáčkové,
bytem Podolí 296 k mému zastupování a hlasování v anketě
o existenci školy v Podolí, která se uskuteční 10. 3. 2007 (vlastnoruční podpis).
- vzhledem k nejednotnosti výkladu platných předpisů
vztahujících se k povinnosti vlastníků studní nahlásit k registraci zdroj vody, doporučujeme občanům zatím nic nepodnikat
a vyčkat do příštího vydání našeho zpravodaje, kde bude vše
popsáno a vysvětleno.
- zájemci o pronájem popelnicových nádob musí svůj
požadavek nahlásit na OÚ do 12. března 2007, neboť po tomto
datu už nebude možné smlouvy o pronájmu popelnic uzavírat.
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- občané, kteří dlouhodobě neplatí za odvoz popelnic a byl
jim doručen platební výměr, mohou od 20. března 2007 očekávat
návštěvu soudního exekutora, případně srážky z bankovních účtů,
výplaty důchodů a sociálních dávek; neplatiči mohou také očekávat
projednání celé záležitosti jako přestupku na MěÚ v Kunovicích.
- doporučujeme všem občanům v ulici Žleb, kteří nemají
vybudovanou přípojku k veřejnému vodovodu, aby si ji vybudovali co možná nejdříve, neboť po rekonstrukci chodníku
v této ulici nebude možné po dobu 10 let do chodníku zasahovat a na veřejný vodovod se připojovat.
- humanitární sbírka letního a zimního oblečení, lůžkovin,
ručníků, utěrek, záclon, látek, péřových a vatových přikrývek,
polštářů, dek, nádobí a skleniček se uskuteční v KD v Popovicích ve čtvrtek 8.3. a pátek 9. 3. 2007 od 16.00 do 18.00 hodin
a v sobotu 10. 3. 2007 od 9.00 do 11.00 hodin.

ŽIVOT v Podolí
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Anketa o existenci školy v Podolí
Rozhodnutí, zda základní školu v Podolí zachovat nebo zrušit,
mohou ve velké míře ovlivnit občané v anketě, která se uskuteční
v sobotu 10. března od 14.00 do 17.00 hodin v místním kulturním domě. Anketa bude probíhat formou anonymního hlasování.
Otázka, která bude předmětem ankety, bude mít tuto podobu:
„Chci, aby základní škola v Podolí byla zachována a upřednostňuji financování jejího provozu před jinými výdaji, které hradí naše obec ze svých prostředků.“ ANO – NE
Na anketních lístcích bude nutné za uvedeným výrokem
zakroužkovat výraz, který vyjadřuje vůli občana (ANO nebo NE),
nebo škrtnout výraz, se kterým nesouhlasí. Každý občan obdrží
na místě hlasování pouze jeden anketní lístek, za nezletilé děti (do
18 let) bude hlasovat jeden z rodičů (ten, který se dostaví k hlasování dříve). Občané, kterým zdravotní stav neumožní dostavit se
do místa hlasování osobně, nebo budou mít jiné závažné důvody
osobní neúčasti, mohou písemně zplnomocnit k hlasování jinou
osobu. Nikdo ale nemůže (ani na základě plné moci) hlasovat za
více než 2 další osoby. Výsledek ankety bude důležitý pro konečný
postoj členů zastupitelstva naší obce a bude podkladem pro jejich
hlasování na nejbližším zasedání, kde bude o dané záležitosti definitivně rozhodnuto. V případě malé účasti v anketě, nebo nepřesvědčivého výsledku, se naši zastupitelé nebudou cítit výsledkem
ankety vázáni a rozhodnou dle vlastního uvážení. Dá se předpokládat, že k variantě zrušení školy by se většina zastupitelů obce
přiklonila pouze v případě, že by z ankety bylo jasné, že si to většina
občanů Podolí skutečně přeje.
V současné době je v místní základní škole pouze vyučování
žáků 4. a 5. třídy, v obou třídách je dohromady 20 žáků, z toho
je pouze 8 žáků z Podolí. Do 1. až 3. třídy dojíždí naše děti do
Popovic, od 6. třídy dojíždí děti do Kunovic. Možnosti navštěvovat
4. a 5. třídu v místě svého bydliště využívá jenom 50% podolských
dětí, zbývajících 50% dětí navštěvuje základní školu už od 1. třídy v Kunovicích nebo Uherském Hradišti. Počet narozených dětí
v posledních letech a trend odlivu podolských dětí do jiných škol
nedává ani do budoucna příliš velkou naději na zlepšení současného stavu.
Obec Podolí doplácí ze svého rozpočtu na provoz školy asi
800 000 korun ročně. Tato částka nezahrnuje náklady spojené
s vybavením tříd novými židlemi a lavicemi, ani větší opravy
budovy školy. Například výměna oken v budově školy a další nutné opravy si vyžádají dalších asi 750 000,- Kč. Rovněž bude nutné

řešit problém neexistence vyhovující tělocvičny školy, rozhodnout
o vybudování vhodných prostor na tělesnou výchovu a toto zabezpečit dostatečnými finančními prostředky.
Argumenty pro zachování základní školy v Podolí jsou následující:
1) Tradice školy v Podolí (od roku 1886) a hrdost místních občanů
na tuto tradici.
2) Možnost ovlivnění osobního vztahu žáků základní školy k obci
a místním občanům.
3) Lepší kontrola studijních výsledků a chování žáků v základní
škole i mimo ni.
4) Menší pravděpodobnost výskytu šikany dětí ze strany ostatních
žáků základní školy.
5) Finanční a časová úspora pro žáky a jejich rodiče, nemusí-li
dojíždět mimo obec.
Argumenty pro zrušení základní školy v Podolí jsou následující:
1) Neexistence první třídy, případně dalších tříd pro nejmenší děti.
2) Problémy spojené s přechody žáků ze školy v Popovicích a do
školy v Kunovicích.
3) Problémy s náhradou učitelů v případě jejich nemoci aj. důvodů
jejich nepřítomnosti.
4) Menší možnost výběru mimoškolní a zájmové činnosti žáků.
5) Špatná ekonomika školy a nutnost velkých výdajů z prostředků
obce, které by mohly být využity jiným způsobem nebo k jiným
účelům.
V případě zrušení školy by bylo možné část ušetřených finančních prostředků použít např. na bezplatné zajištění obědů ve školních jídelnách (pro všechny podolské děti docházející do 1. až 9.
třídy), hrazení školní družiny a jiné mimoškolní a zájmové činnosti,
případně pro posílení autobusové dopravy zajišťující přepravu žáků
z místa bydliště do školy a zpět. Vhodné využití budovy základní
školy by bylo předmětem dalšího jednání a rozhodování. Naproti
tomu je třeba říct, že po zrušení základní školy v Podolí by bylo její
obnovení velmi obtížné, neřku-li nemožné. Rozhodnou-li místní
občané, že provoz školy bude zachován, stane se tak i když bude
nutné v následujících letech omezit jiné aktivity v obci a budování
a opravy jiných objektů bude nutné o nějaký rok odložit.
Možná, že informace uvedené v tomto článku se nezdají některým občanům naší obce pro jejich rozhodování dostačující.
Takoví občané mohou využít přítomnosti starosty obce a ředitelky
místní základní školy při zahájení anketního hlasování v sobotu
10. 3. 2007 ve 14.00 hodin a položit jim na dané téma jakékoliv
otázky.

Moje Podolíčko
Jsou dny, kdy doma říkám, že jedu do práce. Ale jsou i takové,
kdy říkám, že jedu do Podolíčka. Někdy je to spojené s momentální
náladou, jindy s událostmi, které jdou dle mých představ – nebo
taky ne.
V lednu proběhla schůzka zástupců obce a vedení školy s rodičovskou veřejností. Snahou bylo zjistit, zda zachovat školu nebo
zrušit. Jestli zachovat - tak za jakých podmínek. Musím pochválit
rodiče, že se zúčastnili v hojném počtu – je vidět, že jim dění v obci
a hlavně ve škole není cizí. Debata mezi mnou, rodiči a panem starostou probíhala v poklidu, vše bylo dopodrobna vyčísleno a objasněno. Jen mě pak mrzelo, že slova, která zde padla jak z mých úst,
tak z úst pana starosty, byla některými občany pochopena trochu
odlišně. Proto jsem se rozhodla, že zde vše ještě jednou upřesním.
Naše příspěvková organizace (úřední název školy) se skládá
z mateřské školky, kterou navštěvuje 28 dětí, ze školní jídelny, kterou navštěvují děti z MŠ, žáci naší ZŠ, někteří žáci, kteří dojíždějí
do školy do Kunovic a také důchodci.
Další součástí je základní škola o jejíž existenci je řeč. Máme
zde 4. ročník (9 žáků) a 5. ročník (11 žáků), celkem 20 žáků
z Podolí a Popovic. 1. až 3. ročník navštěvují žáci školu v sousedních Popovicích. Podolských žáků je ve škole sice jen 8, ale kdybychom měli všechny ročníky 1.stupně (1.- 5. ročník) nemusely by
děti z Podolí dojíždět do Popovic. Jen pro přesnost, v současnosti
jich do Popovic dojíždí 19, s těmi 8 podolskými ze 4. a 5. třídy je
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to 27 dětí, k tomu si přičtěme 28 dětí z MŠ a rázem jsme na čísle
55. To zní podstatně lépe, než když budeme jen říkat, že ve škole je
8 „podolanů“. Obec na provoz celé organizace uvolňuje ročně necelý 1 milion korun. S větším počtem žáků by přibylo i více peněz ze
státního rozpočtu – tím by se ušetřilo v obecní pokladně.
V neděli 18. února uspořádala škola ve spolupráci s obcí dětský
maškarní karneval. Nevěřila jsem vlastním očím - místní kulturní
dům byl zaplněn téměř stovkou dětí ve věku 0-12 let.
Proč se tedy bavíme o udržitelnosti školy – to není kvůli
malému počtu dětí, podle výpisu z matriky se jich zde rodí dost
a porodnost má pozvolna stoupající tendenci. Chyba bude někde
jinde, snad ve špatné reputaci školy – pokusím se ji do budoucna
vylepšit. Možná v pohodlnosti, že je nám jedno, co se v obci děje,
ale uvědomme si, že po nás přijdou další generace a jednou by nám
naše špatné rozhodnutí mohli mít za zlé.
Proto teď apeluji na všechny rodiče a mladé lidi, kteří taky jednou budou mít děti – braňte si to, co zde máte, pokuste se i vy každý svým dílem přispět k rozvoji školy a obce – vždyť investice do
vzdělání a do dětí je to, co se nám jednou vrátí.
Již několikrát jsem se rozhodovala, zda odejít na jinou školu (ať
už kvůli nadřízeným nebo kvůli dojíždění), ale nějak jsem nenašla
sílu nebo je zde něco, co mě tu stále drží – učím zde již 10. rokem
a doufám, že i nadále budu moct jezdit do mého Podolíčka…..
Mgr. Martina Kozelková, ředitelka školy
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Velká životní záliba

Společenská kronika
Naši jubilanti
březen 2007
František Podškubka (čp. 69) – 65 let
Karel Zerzáň (čp. 212) – 65 let
František Vagdal (čp. 98) – 65 let
Marie Habartová (čp. 226) – 70 let
Anna Malinová (čp. 4) – 82 let

duben 2007
Pavel Susa (čp. 144) – 60 let
František Prachař (čp. 21) – 60 let
Milada Kryštofová (čp. 61) – 65 let
Antonie Novotná (čp. 217) – 75 let
Miloslav Malina (čp. 182) – 80 let
František Pestl (čp. 20) – 82 let

Úmrtí
Dne 30. 12. 2006 zemřela paní Anežka Vlachynská,
Podolí čp. 99
Dne 27. 1. 2007 zemřel pan Josef Vlachynský,
Podolí čp. 13
Dne 10. 2. 2007 zemřel pan František Šmíd,
Podolí čp. 58

Velkou zálibou pana Ladislava Zpěváka (čp. 134) je i ve věku
84 let výroba čaganů z větví stromů a jeleního paroží. Rád vyrábí
také různé dekorační předměty a pěstuje hlívu ústřičnou na starém pařezu.

Beseda k novému stavebnímu zákonu

Výšlap do Hradčovic

V pátek 2. 2. 2007 se na OÚ uskutečnila beseda k novému
stavebnímu zákonu, kde vedoucí stavebního úřadu MěÚ v Kunovicích pan Jan Blažek vysvětlil přítomným základní rozdíly mezi
starým a novým stavebním zákonem.

Silvestrovského výšlapu do Hradčovic se zúčastnilo 27 občanů
Podolí. Při fotografování nebyli přítomni Jan a Jana Podškubkovi,
ostatní jsou zachyceni po první občerstvovací zastávce v pohostinství ve Veletinách.
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