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Ryby v Olšavě

V pátek 29. června 2007 ulovil kapitálního sumce na štěrkopískovém jezeru
v Ostrožské Nové Vsi pan Vlastimil Potomák. Váha sumce byla 70 kg, délka 246 cm.

To, že v Olšavě u Podolí jsou pořád
pěkné ryby přesvědčil Aleš Sedlář ml., který
v červenci tohoto roku vytáhl z vody parmu
o délce 51 cm.

datum vydání 25. 8. 2007
Úklid okolí studánky

Po jarním čištění studánky na „popovsku“, které provedli žáci místní ZŠ pod
vedením paní učitelky Moniky Mitanové,
následoval letní úklid jejího okolí a čistění dna přilehlého rybníčku, který provedli
Jirka Šišák, Antonín Šavara, Michal Paška
a slečna Kateřina Miličková.

Poděkování Klubu dobré pohody

Léto u vody

Nejcennějším úlovkem Adama Křena který se mu podařilo
vytáhnout o letošních prázdninách z vody v Ostrožské Nové Vsi
byl bolen o délce 74 cm.

Oblastní Charita v Uherském Hradišti a Uherskohradišťská
nemocnice, a.s., dětské oddělení poděkovali ženám z Klubu
dobré pohody v Podolí za ručně pletená obinadla, papučky, panenky a jiné dárky, které od nich v minulých měsících obdrželi.
Tyto výrobky byly určeny nemocným a potřebným nejen v ČR,
ale také v indické Kalkatě, středoafrické Bulgui a na několika
místech na Ukrajině a v Rumunsku. Dopis s poděkováním byl
zaslán paní Dagmar Doleželové, která jeho obsah tlumočila
ostatním členkám Klubu: paní Anně Ničové, Ludmile Ševčíkové, Ludmile Malinové,
Anně Malinové, Boženě Kadlčíkové, Ireně
Matouškové, Zdeňce Prachařové, Boženě
Škrochové, Evě Galuškové a Ludmile Tichoňové. Celý text dopisů je zveřejněn na
internetu na adrese www.obecpodoli.cz .

Dnes další mimořádný sběr PET lahví
V sobotu 25. 8. 2007 v čase od 13 do 15 hodin proběhne v naší obci mimořádný sběr PET lahví. Láhve musejí být zmačkané,
mohou být v libovolném igelitovém pytli a množství, viditelně a nesmazatelně označeny číslem domu (lihovou fixou nebo list
papíru s číslem umístěným pod průhledným pytlem). Takto označené pytle stačí přinést do průjezdu Základní školy v Podolí.
V případě nezájmu ze strany občanů se tato forma sběru PET lahví nebude opakovat. Bude zvolena jiná, pro naši obec finančně náročnější, forma třídění odpadu a roční poplatek za likvidaci odpadů v naší obci na jednoho občana bude zvýšena ze
současných 250,- Kč na 400,- Kč.
Jiří Šišák, místostarosta
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Prodej obecních pozemků

S financemi obce hospodaříme společně

Obec Podolí nabízí k odkoupení pozemky parcelní číslo 729/1
a 729/2 v katastru Podolí nad Olšavou, výměra 3177 m2 a 821 m2.
Pozemky se nachází mezi novou zástavbou na Dražném a stávajícími rodinnými domy u hlavní cesty (bývalé Rumanovo pole).
Cena je předběžně stanovena na 120 až 150 Kč/m2. O koupi mohou zatím projevit zájem pouze majitelé sousedních parcel. Podmínkou prodeje v případě dělení pozemku je zajištění bezproblémového
přístupu ke všem jeho částem.V případě více zájemců bude kupující
určen losem, nebo bude pozemek rozdělen na více částí. Nebude-li
mezi majiteli sousedních pozemků o nabízený pozemek zájem, bude
prodán jako celek kterémukoliv zájemci ( i neobčanu Podolí). Upřednostněni budou občané, kteří mají v Podolí trvalé bydliště. Realizací prodeje byli zastupitelstvem obce pověřeni Ing. Jaroslav Majíček
a pan Petr Smetana. Žádosti o odkoupení pozemků je možné podat
na OÚ do 14. září 2007.
Ing. Jaroslav Majíček

Naše obec ročně hospodaří s omezenými finančními prostředky v celkové výši asi 6 milionů, což je při počtu 800 obyvatel částka
7 500 Kč na jednoho obyvatele. Z této sumy musí obec hradit výdaje, kterými jsou například výstavba chodníků, údržba komunikací,
provoz a udržování budov, platy zaměstnanců obce, svoz a likvidace
komunálního odpadu, příspěvek na provoz školy, příspěvky zájmovým sdružením a jiné. Většině výdajů se obec nevyhne (např. svoz
a likvidace komunálního odpadu), ale jsou i výdaje, které by obec
nemusela mít alespoň ne ve stávajícím rozsahu (např. příspěvek na
provoz školy) a „ušetřené“ peníze by mohla použít k jinému účelu.
V uplynulém školním roce navštěvovalo ve dvou třídách ZŠ
Podolí celkem 20 dětí a z toho 8 z Podolí. Příspěvek obce na provoz školy činí asi 600 000 Kč ročně, což je 10 % všech finančních
prostředků obce. Znamená to tedy, že každý občan Podolí přispívá
ročně škole částkou 750 Kč. Jeden žák z Podolí docházející do ZŠ
v Podolí nás stojí 75 000 Kč (600 000 Kč : 8 žáků), žák docházející
do školy v Kunovicích pouze 3 500 Kč. Rozhodnutí, zda ZŠ v Podolí
zachovat nebo zrušit, jsme vyjádřili v březnové anketě, kdy anketní
otázka zněla: „Chci, aby ZŠ v Podolí byla zachována a upřednostňuji
financování jejího provozu před jinými výdaji, které hradí naše obec
ze svých prostředků“. Do hlasovací urny mohly být vhozeny hlasy
800 obyvatel obce. V urně jich bylo pouze 145 z toho 138 hlasů bylo
pro zachování školy a upřednostnění jejího provozu před jinými výdaji hrazenými obcí.
Nevyhnutelným výdajem obce je úhrada za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Rozpočtované výdaje pro tento účel jsou v roce
2007 ve výši 376 000 Kč (to je 470 Kč na jednoho obyvatele). Obec
může po občanovi požadovat až 500 Kč za rok, ale od roku 2002 je
výše tohoto poplatku v Podolí stanovena na 250 Kč, doplatek obce
za jednoho občana je 220 Kč (470 Kč – 250 Kč).
Budou-li obci chybět finanční prostředky k pokrytí výdajů, nemůžeme se divit, že v následujících letech nás bude čekat třeba zvýšení poplatku za svoz a likvidaci odpadů. A na závěr otázka: „Skutečně je vám jedno, jak je nakládáno s vašimi penězi a ani v budoucnu
nevyužijete možnost vyjádřit svůj názor v některé z dalších možných
anket?“
Bc. Dagmar Vitásková

Co někteří občané asi nevědí o třídění odpadu ?
Společnost EKO-KOM eviduje množství komunálního odpadu a také vytříděné složky odpadu (železo, papír, sklo, PET,
nebezpečný odpad). Za třídění odpadu pak každá obec dostává
část financí, které vynaložila na zpracování odpadu.
Mnoho občanů se snaží třídit odpad a odvážet jej do sběrných surovin, což je chvályhodné. Najde se mnoho občanů, kteří
netřídí a všechno dávají do popelnice. Pro takové občany je pohodlnější si přikoupit popelnici, aby se to dalo všechno odvézt.
V horších případech vyvézt odpad mimo obec a tam jej vyhodit.
Občané by si měli uvědomit, že netříděním odpadu okrádají
obec o získání financí za zpracování tříděného odpadu, a tím nezbude zastupitelstvu obce nic jiného, než zvýšení poplatku za likvidaci
a odvoz domovního odpadu.
Jiří Šišák, místostarosta

Sběr nebezpečných odpadů
Další sběr nebezpečných odpadů se uskuteční ve středu 5. září
2007 od 15.00 do 17.00 hodin u Obecního úřadu v Podolí. Do připravených kontejnerů bude možné přivézt např. staré chemikálie
a barvy, staré léky, zářivky, pneumatiky, staré ledničky, televize, rádia
a jinou elektroniku. Pro občany Podolí bude tento sběr zdarma.

Výsledky mimořádného sběru PET lahví
Dne 23. 7. 2007 proběhl v naší obci sběr PET lahví. Občané
mohli zdarma přinést PET lahve v libovolných igelitových pytlích
a v libovolném množství. Záměrem tohoto mimořádného sběru bylo
snížení hromadění PET lahví v okolí kontejnerů, které jsou určeny
pro odvoz této složky komunálního odpadu. Ve skutečnosti bylo
zjištěno, že občané třídí odpad ve velmi malém množství, a proto se
také navyšuje množství odpadu odváženého jako komunální odpad
z popelnicových nádob. Celkově bylo odevzdáno 22 pytlů, což představuje množství 54kg. Zúčastněným tohoto sběru děkujeme.
Jiří Šišák, místostarosta

Komunální odpad a třídění
Kolik se platí za odvoz domovního odpadu ?
Tupesy
400,- Kč
Podolí
250,- Kč
Březolupy 430,- Kč
Pašovice
310,- Kč
Kunovice 450,- Kč
Nivnice
350,- Kč
Ostrožská N. Ves 400,- Kč
Kolik odváží obec Podolí komunálního odpadu ?
leden 2006
9,16 tun
leden 2007
13,77 tun
červen 2007
15,27 tun
Jiří Šišák, místostarosta
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Uzávěrka foto soutěže
Poslední možnost odevzdání fotografií a uzávěrka letní foto
soutěže je v pondělí 10. září 2007. Podrobnější informace jsou
na www.obecpodoli.cz, nebo na OÚ v Podolí.

Hledá se pes
Hledá se fenka křížence labrador-husky, která se ztratila
svému majiteli. Vzhled fenky je velmi podobný plemenu husky,
má však ovislé uši. Za jakoukoliv informaci bude vděčný pan
Petr Mitac, Vlčnov, mob.: 777 203 749.

Další výstavba na Dražném
Naše obec plánuje zasíťování dalších asi 15 pozemků pro individuální výstavbu rodinných domů v lokalitě Dražné. Podmínkou
je, že obec Podolí získá státní dotaci na výstavbu inženýrských sítí
(termín rozhodnutí pro přidělení dotace - asi březen příštího roku).
Výměra každého pozemku bude okolo 800 m2, cena se zatím odhaduje na 350,- Kč/m2. Podmínkou získání pozemku bude závazek
kupujícího, že výstavbu rodinného domu zahájí do 2 let a kolaudaci
domu uskuteční do 4 let od nabytí vlastnictví k pozemku. Obecní
úřad v Podolí zájemce o pozemky eviduje, nedává ale žádný příslib prodeje stavebních parcel. Přednost budou mít občané Podolí
(v současnosti asi 5 zájemců), u ostatních zájemců zastupitelstvo
obce zatím nerozhodlo, dle jakých kritérií budou vybíráni. Bližší
informace bude Obec Podolí schopna poskytnout koncem tohoto,
případně začátkem příštího roku.
Vlastimil Rýpal
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Přihlaste děti do školky včas

Ekologicky je nutné myslet, ale také se chovat

Po prázdninách vracíme do našich domovů řád všedního dne.
Děti se vrací do škol a školek a my, rodiče, si říkáme – konečně…
Obracíme se proto na rodiče všech dětí, které budou navštěvovat v letošním školním roce 2007/2008 Mateřskou školu
v Podolí, aby neotáleli s přihlášením svého dítěte. Pro obec je
velmi důležité, aby byly všechny děti přihlášeny hned v prvním
zářijovém týdnu, a to pokud možno na celý den. Pokud byste
tak neučinili, může být do školky přijato dítě přespolní i na
úkor místního. Obec by jinak musela ze svého rozpočtu zbytečně přispívat o to větší částkou a jak všichni víme, výdaje na chod
školy i školky jsou nemalé. Údaje o počtech dětí se totiž musí do
15.9. nahlásit na krajský úřad a školka podle počtu dětí dostává
finance na provoz na celý rok.
Mgr. Kateřina Manová

(část dopisu zveřejněného se souhlasem jeho autora – reakce na lístek v poštovní schránce)
…Váš lístek na 2. mimořádný sběr PET láhví mě potěšil, ale
zároveň zarmoutil . Vaše poslední věta je bohužel jak opsaná
z dob nedávno minulých. Navýšení poplatku je sice pěkné, ale
nechápu, jak můžete usuzovat o ekologickém chování občanů
podle jednoho nezdařeného sběru PET láhví, které bylo navíc
nešťastně naplánované. Většina lidí pracuje do večerních hodin a navíc je doba dovolených. Ekologické chování k dopadům
mojí rodiny je následující:
1. Biologická odpad ukládám do kompostéru.
2. Železo odvážím do sběrny.
3. Papír ukládám dětem pro školní sběr nebo vozím do sběrny.
4. Stavební suť přidávám do betonu nebo odvážím do sběrných dvorů.
5. Sklo odvážím do sběrných dvorů.
6. Staré barvy odvážím do sběrných dvorů.
7. Starou elektroniku předávám odborným firmám.
8. Nepálím posekanou trávu a ani jiné nevhodné materiály.
9. PET láhve odkládám do zakoupených pytlů.
10. Mám problémy naplnit popelnici k termínu svozu.
…Pokud budete navyšovat poplatek, tak doufám, že nebude
Rumpold nechávat po své práci nepořádek jako doposud. A nebudou jejich zaměstnanci sprostí na osoby, které je na nepořádek upozorní.
S pozdravem Hladník Radek, ul. Žleb, čp.200, Podolí
Děkujeme panu Hladníkovi, autorovi článku za vyjádření
svého názoru a za popis ekologického chování rodiny, které by
mohlo být příkladem všem ostatním.

Jedním dechem
- rozloučení s prázdninami pro děti i dospělé občany Podolí se
uskuteční v sobotu 1. září 2007 odpoledne na hřišti ve Žlebě; bližší
informace budou na plakátech a vyhlášeny rozhlasem.
- ordinační doba dětské lékařky MUDr. Jakšíkové v Kunovicích
bude od 27. do 31. srpna 2007 pouze od 11.00 do 12.00 hodin.
- k dočasné skládce chodníkových obrub a ostatního použitého
stavebního materiálu, která se nachází za točnou pro automobily za
Podolím není možné svévolně navážet vlastní stavební suť, ani jiný
materiál a odpady; dosavadní porušení tohoto zákazu vyšetřuje Policie ČR.
- obrovolníci, kteří jsou ochotni shromažďovat podpisy pod petici „NE ZÁKLADNÁM“ získají informace na
www.nezakladnam.cz, nebo na OÚ v Podolí.
- v průběhu letních prázdnin byly vymalovány vnitřní prostory
budov základní a mateřské školy v Podolí; vymalovala firma Jan Macháček z Popovic; cena za obě budovy 82 000,- Kč.
- z důvodu nezájmu občanů o využívání kontejnerů na stavební
suť a rostlinný odpad bude možnost ukládání těchto druhů odpadů ve sběrném dvoře v Podolí od 30. září 2007 zrušena; k uložení
i k odvozu bude možné dále využívat služeb firmy Rumpold UB,
s.r.o., případně jiných firem majících platné oprávnění k podnikání
v tomto oboru.
- po úplném dokončení rekonstrukce budovy bývalé mandlovny
(do 12. října 2007) bude možné využití vnitřních prostor také jako
společenské místnosti určené všem občanům Podolí.
- tradiční beseda s důchodci se uskuteční v pátek 23. listopadu
2007 od 18.00 hodin v Kulturním domě v Podolí.
- občané, jejichž rodinné domy v ulici Žleb stojí na pozemcích,
které sousedí s nově rekonstruovaným chodníkem, mohou požádat
o bezplatné přidělení zámkové dlažby na úpravu vjezdu ke svému
domu (max. 16 m2) na OÚ do 20. října 2007.
- schůzka na níž budou poskytnuty informace o možnosti využití pracovníků firmy provádějící rekonstrukci chodníku v ulici Žleb
k úpravám soukromých vjezdů k přilehlým rodinným domům se
uskuteční na OÚ v Podolí ve středu 5. září od 16.00 do 16.30 hodin.
- upozorňujeme rodiče dětí, ale i ostatní občany na zákaz vstupu
do budovy a dvora domu čp.17 (dřívější majitel Ing. Otakar Hlouša),
neboť hrozí nebezpečí zřícení domu, případně jiného úrazu osob.
- prodej jablek ze zahrady základní školy v Podolí formou samosběru se uskuteční v pátek 14. září 2007; od 16.00 hodin členové
místní organizace zahrádkářského svazu a zaměstnanci ZŠ a MŠ, od
17.00 hodin ostatní občané Podolí.
- výkup padaných jablek v areálu firmy Jaroslav Štěrba (naproti
ulice Žleb) se uskuteční každou středu a sobotu od 17.00 do 19.00
hodin až do 10. října 2007; současná výkupní cena je 2,- Kč/kg.
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Sociální komise
Náplní činnosti sociální a zdravotní komise je pomáhat především těm občanům, kteří se ocitli v sociální nouzi nebo těm kterým
věk či zdraví nedovolují žít aktivním životem. V případě hmotné
nouze je podmínkou, že občané sami mají o pomoc zájem a také
že aktivně se snaží svoji situaci změnit. Sociální komise naší obce
bude vděčna za jakékoli připomínky a návrhy umožňující zlepšení
podmínek našich sociálně a zdravotně postižených spoluobčanů.
Mimo jiné je možné zvážit využití opravované budovy mandlovny jako eventuelní klubovny či herny. V případě zájmu zde
komise může pořádat například besedy na různá zdravotní a jiná
témata nebo organizovat společenské večery pro seniory.
Štěpánka Míšková

Rekonstrukce chodníku ve Žlebě
Dne 30. července byla v ulici Žleb zahájena rekonstrukce chodníku, jejíž ukončení se předpokládá do 30. září 2007. Před položením zámkové dlažby bude ještě nutné provést napojení čtyř
rodinných domů na veřejný vodovod, který se nachází v tělese
chodníku. Výškové umístění chodníku bylo řešeno s ohledem na
zajištění snadné zimní údržby a bezproblémového vjíždění osobních automobilů do průjezdů přilehlých domů. Předpokládaná
cena rekonstrukce je 937 000,- Kč. Z této částky zaplatí naše obec
563 000,- Kč. Zbývající část ceny ve výši 374 000,- bude zaplacena
z účelové dotace Zlínského kraje - Podprogramu obnovy venkova.

Slovácké hody v Podolí
V tomto roce se Slovácké hody s právem v Podolí uskuteční
v sobotu 13. a v neděli 14.října.K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Hradčovjanka a cimbálová muzika Mladí Burčáci.První
schůzka hodové chasy se uskuteční v neděli 26.srpna od 19.hodin
v Kulturním domě v Podolí.
Petr Smetana, místostarosta

ŽIVOT v Podolí

3

Blahopřejeme k úspěchu

Společenská kronika
Naši jubilanti
září 2007
Miloslav Hruboš (čp. 179) – 75 let
František Koníček (čp. 70) – 84 let
Anna Mařicová (čp. 131) – 84 let
říjen 2007
Anna Smetanová (čp. 166) – 60 let
František Ruman (čp. 105) – 88 let
Narození občané
Dne 22. 7. 2007 se manželům Lence a Karlovi
Vysloužilovým narodila dcera Klára.
Všem srdečně blahopřejeme! .
Úmrtí
Dne 28. 7. 2007 zemřel pan Libor Ševčík, Podolí čp. 159

Společně fandili fotbalu

Pan Antonín Křivák (vpravo) získal v letošní střelecké sezóně
titul Mistra České republiky ve střelbě z předovek a na Mistrovství
Evropy v Itálii byl členem družstva, které obsadilo v jednotlivých
disciplinách 2. a 5. místo.

Turnaj v nohejbalu

Finále Mistrovství světa ve fotbale hráčů do 20 let, ve kterém
se střetli muži ČR a Argentiny sledovala v pohostinství U Tomáša
početná skupina místních občanů.

Turnaj v malé kopané

Výsledky turnaje v nohejbalu, který se uskutečnil 30. června 2007
na hřišti ve Žlebě byly: 1. místo – Petr Hruboš, Michal Stauber a Michal Kryštof, 2. místo – Aleš Sedlář ml., Jakub Lysoněk, Jan Doležal
a Patrik Kryštof, 3. místo – Adam Křen, Zbyněk Křen a Jakub Vaculík.

Žáci TJ Podolí
Na turnaji v malé kopané, který se uskutečnil v sobotu 11. srpna
2007 ve Veletinách hrálo naše mužstvo ve složení: Josef Slunečka, David Slunečka, Martin Fotr, Marek Koníček, Stanislav Vitásek, Pavel
Švach, Zbyněk Křen, Libor Hanáček, Vlastimil Rýpal a Miroslav Křižka. Na fotografii je při hře Libor Hanáček a JUDr. Zdeněk Sochorec
z mužstva Popovic.

Zakončení fotbalové sezóny
V pátek 3. srpna odpoledne se na fotbalovém hřišti v Podolí sešlo
mužstvo žáků, aby zakončilo sezónu a zároveň se rozloučilo s hráči,
Na fotografii zleva jsou: trenér Jaroslav Ježík, Radek Matuštík,
kteří odcházejí do dorostu. Jsou to Adam Křen, Radim Vlachynský, Patrik Kryštof, Jakub Lysoněk, Jan Doležal, Adam Křen, Radim
Jakub Matuštík, Lukáš Pecha, a Lukáš Masaryk (Kunovice). Tito od- Vlachynský, Lukáš Pecha a trenér Josef Kolečkář.
cházející hráči převzali malý dárek – knížky s fotbalovou tématikou.
Přejeme jim hodně štěstí v osobním i fotbalovém životě. Za příkladnou reprezentace žákovského fotbalu poděkovali uvedeným hráčům starosta obce pan Miroslav Křižka a trenéři pan Josef Kolečkář a pan Jaroslav Ježík. Po předání knih s rozproudila diskuse a živá zábava, při níž
byly podávány grilované klobásy a další občerstvení. Za všeobecné spokojenosti byla akce ukončena ve 20.30 hodin.
Jaroslav Ježík
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